




 

 

 

 



  

 

  
  

١٤٠ -  ط أ  :  

 إ:  

 ):خ(جوابات املسائل الطرابلسيَّة 

ــر]] ١٧٦ص [[ ــل آخ ــىلٰ : دلي ــدلُّ ع ــا ي ذلــك أنَّ  وممَّ

 9كّلهـا تــروي خلفـًا عـن سـلف أنَّ النبــّي  اإلماميَّـةالشـيعة 

ــه باإلمامــة بعــده، وا أمــري املــؤمنني  نــصَّ عــىلٰ  ســتخلفه ل

ــه ــة كقول ــاظ خمتلف ــدي«: بألف ــي بع ــو خليفت ــامكم «، و»ه إم

ــدي ــؤمنني»بع ــإمرة امل ــه ب ــّلموا علي ــن  ، إىلٰ »، وس ــك م ــري ذل غ

ــن  ــاقلون م ــؤالء الن ــغ ه ــد بل ــة، وق ـــرحية املنقول ــاظ الص األلف

حــدٍّ ال جيــوز معــه أّتفــاق  الكثــرة واالنتشــار يف الــبالد إىلٰ 

فرقـة  وز ذلـك عـىلٰ الكذب مـنهم وال التواطـؤ عليـه، بـل ال جيـ

مــن فِــَرقهم وطائفــة مــن طــوائفهم، وإذا مل جيــز أن يكــون 

ــه صــدقاً  ــن كون ــدَّ م ــال ب ــا . خــربهم كــذبًا ف ــا يف كتابن ــد بيَّن وق

ـــة  ـــذه الدالل ـــاعن يف ه ـــن املط ـــواب ع ـــًا اجل ـــايف أيض الش

 .واستوفيناه

*   *   * 

 ):٢ج (الشايف يف اإلمامة 

دليـــل هلـــم : (قـــال صـــاحب الكتـــاب]] ٢٠٦ص [[

ــه ال يصــحُّ : خــرآ عي أنَّ ــام ســلكوا يف اإلمــام مســلك مــن يــدَّ ربَّ

ــون إالَّ  ــّح أن تك ــة إذا مل يص ــزعم أنَّ اإلمام ــواه، وي ــة س لإلمام

ــل،  ــالً وإن مل ُينَق ــه حاص ــنصُّ علي ــون ال ــب أن يك ــنصٍّ فيج ب

ـــا أن يقولـــوا]] ٢٠٧ص /[[وهلـــم  إذا : يف ذلـــك طـــرق، وإمَّ

، ومل يثبـــت يف كــان اإلمـــام ال بـــدَّ مــن أن يكـــون معصـــوماً 

ــو  ــون ه ــب أن يك ــريه، فيج ــمته غ ــم عص ــن ُيعَل ــحابة م الص

ـــالوا ـــام ق ـــام، وربَّ ـــون إالَّ : اإلم ـــام ال يك ـــت أنَّ اإلم إذا ثب

ــه  ــت في ــل، وثب ــٰىل  األفض ــنصَّ ع ــأنَّ ال ــل، فك ــه األفض أنَّ

ــه : إمامتـه منقـول وإن مل ُينَقـل، وربَّـام قـالوا إذا صـحَّ يف غـريه أنَّ

ــوه ــة لوج ــلح لإلمام ــر  ال يص ــذكروهنا يف أيب بك ــدح ي ــن الق م

ــًا وأن يكــون هنــاك نــصٌّ  وغــريه، فيجــب أن يكــون اإلمــام عليَّ

 ...).وإن مل ُينَقل

قـد أوردت دليـل التعّلـق بالعصـمة عـٰىل غـري : يقال لـه

بتــه عـٰىل وجــه ال يــدلُّ معـه عــٰىل مـا جعلنــاه دلــيالً  وجهـه، ورتَّ

ــدالً مــن قولــك ــو جعلــت ب ــه، ول ــح: علي ابة ومل يثبــت يف الص

من ُيعَلـم عصـمته غـريه أنَّـه مل يكـن فـيمن ادَّعيـت لـه اإلمامـة 

ــة عــٰىل ارتفــاع العصــمة  9بعــد الرســول  إالَّ مــن تقطــع األُمَّ

 .لصحَّ الكالم عنه غريه 

ــا  ــنيِّ م ــّم ُنب ــه، ث ــدليل عــٰىل وجه ــب هــذا ال ونحــن ُنرتِّ

 .وليه من األدلَّة التي ذكرها

ــٰىل أ ــيٌّ ع ل فمبن ــدليل األوَّ ــا ال ــلنيأمَّ ــدمها أنَّ : ص أح

ــومًا كعصــمة األنبيــاء، واألصــل  اإلمــام ال يكــون إالَّ معص

ة  .الثاين أنَّ احلقَّ ال جيوز خروجه عن مجيع األُمَّ

ـــه،  ـــة علي مت األدلَّ ـــدَّ ـــد تق ل فق ـــل األوَّ ـــا األص فأمَّ

ـــٰى  ــا مستقص ــالم فيه ـــٰى الك ــل ]] ٢٠٨ص . /[[ومض واألص

ــ ــاب في ــاحب الكت ــني ص ــا وب ــالف بينن ــاين ال خ ــا الث ه، وإن كنّ

تــه، ألّنــا نوجــب أنَّ احلــقَّ ال خيــرج مــن مجلــتهم  خمتلفــني يف علَّ

من حيث ثبـت أنَّ بيـنهم معصـومًا ال جيـوز أن خيلـو منـه زمـان 

من األزمنـة، وصـاحب الكتـاب يوجـب مثـل مـا أوجبنـا بغـري 

مت األدلَّـة عـٰىل أنَّ اإلمـام ال خيلـو الزمـان منـه،  تنا، وقد تقدَّ علَّ

ــه ال يكــو ــاين أيضــًا وأنَّ ن إالَّ معصــومًا، فقــد صــار األصــل الث

ــذان  ــالن الل ــت األص ل، وإذا ثب ــاألوَّ ــق ب ــه وحل ــدلوالً علي م

ــول  ــد الرس ــة بع ــة يف اإلمام ــدنا األُمَّ ــا ووج ــٰىل  9ذكرنامه ع

 :ثالثة أقوال ليس وراءها رابع

قول من ذهب إٰىل أنَّ اإلمام بعـده أمـري املـؤمنني : أحدها

  ه  .و قول الشيعة عٰىل اختالفهاباإلمامة، وه 9بنصِّ

ــام : واآلخــر ــو اإلم ــر ه ــا بك ــب إٰىل أنَّ أب ــن ذه ــول م ق

بعـــده عـــٰىل اخـــتالف مـــذاهبهم يف اعتقـــاد الـــنّص عليـــه أو 

ــة  ــن املعتزل ــة م ــا يف اإلمام ــر خمالفين ــول أكث ــو ق ــار، وه االختي

 .وأصحاب احلديث واملرجئة ومن وافقهم

ــوا إٰىل أنَّ : والثالــث ــذين ذهب ــاس  قــول العبّاســية ال العبّ

عـــٰىل شـــذوذهم  9هـــو اإلمـــام بعـــد الرســـول  

ــن  ــول م ــدنا ق ــل، ووج ــددهم يف األص ــة ع ــهم، وقلَّ وانقراض

إمامــة  ]]٢٠٩ص /[[أثبــت إمامــة أيب بكــر وقــول مــن أثبــت 



 عيل بن أيب طالب ) ١٤٠/ (حرف العني    ..............................................................................................  ٤

ــا  ــاحبيهام مل يكون ــٰىل أنَّ ص ــة ع ــاع األُمَّ ــاطلني إلمج ــاس ب العبّ

ــومني  ــا معص ــا، وإذا مل يكون ــي عنيناه ــمة الت ــومني بالعص معص

وثبت بالعقـل أنَّ اإلمـام ال يكـون إالَّ معصـومًا بطلـت دعـوٰى 

ــول  ــت ق ــوالن ثب ــذان الق ــل ه ــامتهام، وإذا بط ــٰى إم ع ــن ادَّ م

ــه لــو حلـق هبــام يف الــبطالن لكــان احلــّق  ــه حــّق، ألنَّ الشـيعة وأنَّ

ــد  ــام بع ــذا الرتتيــب أنَّ اإلم ــد ثبــت هب ــة، فق ــن األُمَّ خارجــًا م

ــول  ــؤمنني  9الرس ــري امل ــه أم ــة، ألنَّ  9 بنصِّ باإلمام

 9إنَّـه صـلوات اهللا عليـه اإلمـام بعـد الرسـول : كّل من قـال

 .إالَّ بالنصِّ  بال فصل مل ُيثبِت اإلمامة له 

ــدٍ  ــيس ألح ــول ول ــٰىل : أن يق ــاع ع عون اإلمج ــدَّ ــف ي كي

ارتفــاع العصــمة عــن أيب بكــر ويف النــاس مــن يــذهب إٰىل 

كــن أن عصــمته، ألّنــا مل ننــِف باإلمجــاع العصــمة التــي يم

ــه  ــريه إنَّ ــه ويف غ ــالوا في ــم وإن ق ــاس، ألهنَّ ــض الن عيها بع ــدَّ ي

معصــوم بــاإليامن، أو بــام يرجــع إٰىل هــذا املعنــٰى، فلــيس فــيهم 

، وال اعتبـار من ُيثبِـت لـه العصـمة التـي نوجبهـا لألنبيـاء 

بقــول مــن محــل نفســه عــٰىل مــا خيــالف املعلــوم مــن املــذاهب 

ة  .املستقرَّ

ا دليل التعّلق  باألفضل فهـو عـٰىل النحـو الـذي ذكـره فأمَّ

صاحب الكتاب، ألنَّه إذا دلَّ الدليل عٰىل أنَّ اإلمـام ال يكـون إالَّ 

 .األفضل، وجبت إمامته األفضل، وثبت أنَّه 

بــام يقــارب هــذا  وقــد ُيســتَدلُّ أيضــًا عــٰىل إمامتــه 

قـد ثبـت باألدلَّـة القاطعـة أنَّ اإلمـام ال : الوجه، وهـو أن يقـال

ــة بجميـع الـدين دقيقــه وجليلـه، حتَّــٰى ال يكـون إ الَّ أعلـم األُمَّ

يشّذ عنـه شــيء مـن علومـه، وقـد ثبـت باإلمجـاع أنَّ أبـا بكـر 

ــد  ــامتهام بع ــيعة إم ــالفوا الش ــٰى خم ع ــذان ادَّ ــا الل ــاس ومه والعبّ

ــا فاقــدين لكثــري  9الرســول  مل يكونــا هبــذه الصــفة، بــل كان

حــاهلام، علــوم الــدين، وذلــك ظــاهر مــن ]] ٢١٠ص /[[مــن 

ــؤمنني  ــري امل ــة أم ــت إمام ــامتهام وثبت ــت إم ــه ال فبطل ، ألنَّ

ة بعد األقوال الثالثة التي ذكرناها  .قول ألحٍد من األُمَّ

ــا طريقــة الطعــن يف أنَّ غــريه ال يصــلح لإلمامــة  فأمَّ

ــيوخنا  ــدها ش ــد اعتم ــحة، وق ــروا  فواض ــام ذك ــديًام، وربَّ ق

رتفـاع العصـمة عنـه، فيام ُخيِرج أبا بكـر مـن الصـالح لإلمامـة ا

وإخالله بكثـري مـن علـوم الـدين، وهـو األقـوٰى وإن رجـع إٰىل 

ــه  م علي ــر عــن الواليــات وقــدَّ ــه أخَّ ــام ذكــروا أنَّ م، وربَّ مــا تقــدَّ

ــا،  ــه هب ــد أن توجَّ ــراءة بع ــورة ب ــن أداء س ــِزَل ع ــه ُع ــريه، وأنَّ غ

وُعِزَل أيضًا عن اجلـيش املبعـوث لفـتح خيـرب بعـد أن بـان قـبح 

عقيـب عزلـه مــن القـول مــا ال  9وأورد الرســول  أثـره فيـه،

ــريًا  ــٰى أنَّ كث ــوبيخ، حتَّ ــني والت ــرج التهج ــه خم ــكَّ يف خروج ش

ــه  نه قول ــمَّ ــا تض ــوا إٰىل أنَّ م ــحابنا ذهب ــن أص ــك  9م يف تل

حمبَّتــه هللا ورســوله  احلــال يف الوصــف ألمــري املــؤمنني 

ــ ــِزَل ع ــن ُع ــه عمَّ ــٰىل انتفائ ــدلُّ ع ــه ت ــوله ل ــة اهللا ورس ن وحمبَّ

الواليـة، ويــذكرون أشــياء كثــرية يف هــذا اجلــيش هــي مــذكورة 

ن  يف الكتب مشـهورة يسـتخرجون مـن مجيعهـا كـون الرجـل ممـَّ

ـــروحًا عنــد  ــا مش ــيأيت الكــالم فيه ــلح لإلمامــة، وس ال يص

 .انتهائنا إٰىل الكالم يف إمامة أيب بكر بمشيئة اهللا وعونه

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــا: (ق ــاؤهم أنَّ اإلم ع ــا ادِّ م ال وأمَّ

ــا فيــه بــام وجــب، فــال يمكــنهم  يكــون إالَّ معصــومًا، فقــد قلن

جعــل ذلــك أصــالً يف هــذا البــاب، عــٰىل أنَّ طريــق العلــم بــأنَّ 

الــنّص ]] ٢١١ص /[[معصــوم ثبــوت  أمــري املــؤمنني 

عـٰىل عينـه، ألنَّ الـذي يـدلُّ مــن جهـة العقـل عـٰىل ذلــك إن دلَّ 

ـة مـن غـري تعيـني، وإذا صـحَّ ذلـك فمتـٰى  إنَّام هو عصـمة احلجَّ

ــالوا ــالنصِّ : ق ــومًا ب ــه معص ــه لكون ــوص علي ــه منص ــام [إنَّ وإنَّ

فقــد علَّقــوا الـنصَّ عليــه بالعصــمة، ] حيصـل معصــومًا بـالنصِّ 

ــب أنَّ كــّل واحــد مــنهام ال  ، وهــذا يوج ــمة بــالنصِّ والعص

]. فكيـف التعّلـق بـام هـذا حالـه؟[يدخل يف أن يكون معلومـًا، 

ــوهلم ــا ق ــ: فأمَّ ــه األفض ــولإنَّ ــن يق ــالفهم م ــيمن خي إنَّ : ل، فف

ــذلك؟  ــنّص ب ــات ال ــن إثب ــف يمك ــر، فكي ــو بك ــل أب األفض

وفيمن خيالفهم مـن ال ُيسـلِّم أنَّ األحـقَّ باإلمامـة األفضـل بـل 

ز إمامـة املفضـول  ز إمامـة املفضـول عـٰىل كـّل وجـه، أو ُجيـوِّ ُجيوِّ

ــة تقعــده، أو كــان هنــاك عــذر، وفــيهم  إذا كــان يف الفاضــل علَّ

 ...).جيوز إمامة من غريه مثله يف الفضل: لمن يقو

ـا مـا أحلـت عليـه مـن كالمـك يف العصـمة : يقال له أمَّ

ــون  ــوب ك ــٰىل وج ــا ع لن ــاده، ودلَّ ــان فس ــه وبي م نقض ــدَّ ــد تق فق

ــو كــان  ــومًا بــام اســتحكمناه واستقصــيناه، ول اإلمــام معص

ــؤمنني  ــري امل ــأنَّ أم ــم ب ــق العل ــنّص  طري ــوت ال ــوم ثب معل

ه غـريه حسـب مـا ظننـت ال يلزمنـا شــيء عليه وال طريـق إليـ

ــت ــده فقل ــا ال نعتم ــٰىل م ــُه ع ــك َبنَيْتَ ــه، ألنَّ ــا أوردت ــٰى : (ممَّ ومت

ــالوا ــل : ق ــام حيص ــومًا وإنَّ ــه معص ــه لكون ــوص علي ــه منص إنَّ

ــذا ــذا وك ــب ك ــالنصِّ وج ــومًا ب ــه وال )معص ــا مل نقل ــذا ممَّ ، وه

ــه  ــدناه يف كون ــذي اعتم ــه، وال ــد  نقول ــه فق ــًا علي منصوص
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نــا عــٰىل أنَّ اإلمــام يف اجلملــة ال تقــدَّ  م، ومجلتــه أنَّ الــدليل إذا دلَّ

ــن  ــة عــٰىل ارتفــاع العصــمة عمَّ بــدَّ مــن عصــمته، وأمجعــت األُمَّ

عيـــت إمامتـــه بعـــد  ســـوٰى  9الرســـول ]] ٢١٢ص /[[ادَّ

فقـد وجـب بطـالن إمامـة مـن عـداه وثبتـت  أمري املؤمنني 

ــه  ــولإمامت ــوز أن نق ــف جي ــوص عل: ، فكي ــه منص ــه إنَّ ي

 لكونه معصومًا، وقد ثبتت العصمة عندنا ملن ليس بإمام؟

ــل ــإن قي ــمته : ف ــم بعص ــبيل إٰىل العل ــف الس  فكي

من هـذا االسـتخراج وعـٰىل هـذه الطريقـة، وأنـتم تعلمـون أنَّـه 

ليس كّل مـن قـال بأنَّـه املنصـوص عليـه بعـد الرسـول يـذهب 

ــنصِّ ُيثبِتــ ه إٰىل عصــمته، ألنَّ مــن ذهــب مــن الزيديــة إٰىل ال

 وخيالف يف العصمة؟

ــا ــه : قلن ــت أنَّ ــة،  إذا ثب ــه باإلمام ــوص علي املنص

ً عـــٰىل أنَّ اإلمـــام ال يكـــون إالَّ معصـــومًا  وكـــان العقـــل داالَّ

 .وجب عصمته

ـــه  ـــا يف كون ـــن نازعن ـــة م ـــق بمنازع ـــا التعل  فأمَّ

ــه ال خــالف  األفضــل فغــري نــافع، ألّنــا مل نعتمــد ذلــك، عــٰىل أنَّ

ه خـالف جيـب أن يبطـل االعـتامد فيه، ولـيس كـّل مـا وقـع فيـ

ــالف،  ــه األفضــل ســقط خــالف املخ ــا عــٰىل أنَّ لن ــه، وإذا دلَّ علي

 .وسندلُّ عليه عند الكالم يف التفضيل

ـا الـدليل عـٰىل أنَّ املفضـول ال جيـوز أن يكـون إمامـًا  وأمَّ

م فيام مضـٰى من الكتاب  .فقد تقدَّ

*   *   * 

 ):٣ج (الشايف يف اإلمامة 

 :دليــل هلــم آخــر: (احب الكتــابقــال صــ ]]٨٩ص [[

ـــ ـــارهمام تعلَّ وربَّ ـــوا بأخب ـــدَّ  ]]٩٠ص [[/ ق ـــذا ي عوهنا يف ه

 منها ما طريقـه اآلحـاد، ومنهـا مـا ال يمكـن إثباتـه عـىلٰ  ،الباب

ــ، نحــو مــا يــدَّ رشط اآلحــاد أيضــاً   م إىلٰ تقــدَّ  9ه عون مــن أنَّ

ــأن يُ  ــلِّ الصــحابة ب ــؤمننيس ــيل بإمــارة امل ــا  ،موا عــٰىل ع ونحــو م

ــروون  ــه ي ــن قول ــيل  9م ــ«: يف ع ــيّ إنَّ ــلمنيه س  ،د املس

ــام املتَّ  ــنيوإم ــد ،ق ــرّ  وقائ ــنياملحجَّ  الغ ــيل  ،»ل ــه لع : وقول

 اً عليـَّ إنَّ «: ه قـالنَّـأو ،»بعـدي مؤمن ومؤمنـة مـن كّل  هذا ويلّ «

ا غـري ذلـك ممـَّ إىلٰ  ،»مـؤمن ومؤمنـة كـّل  ي وأنا منه، وهـو ويلّ منّ 

ـــةيتعلَّ  ـــه يف اإلمام ـــون ب ـــ ،ق ـــلأو يف أنَّ ـــاب  ،ه األفض أو يف ب

 .)العصمة

هـذه األخبـار مل   شـيخنا أبـو عـيل أنَّ وقـد بـنيَّ : (قال ثمّ 

االعــتامد عليهــا يف  فــال يصــحُّ  ،يوجــب العلــم تثبــت مــن وجــه

ـ عـاءهمادِّ   أنَّ ، وبـنيَّ إثبـات الـنّص  ا ثابتــة فيهـا أو يف بعضـها أهنَّ

ــحُّ  ــالتواتر ال يص ــت ألنَّ  ،ب ــط ليس ــواتر رشائ ــا  للت ــلة فيه حاص

ــ[  وال يمكــنهم إثبــات ذلــك بــأن ،]ا ثابتــة فيــهأو يف بعضــها أهنَّ

ــوا ــ إنَّ : يقول ــبالد عص ــت ال ــد طبق ــيعة ق ــ راً ـالش ــد عص ر ـبع

 تر، ألنَّ االتــو فروايتهــا جتــب أن تبلــغ حــدّ ، بعــد حــال وحــاالً 

ــالً  ــري داخ ــرب ال يص ــواتر اخل ــة الت ــة دون أن  يف مجل ــذه الطريق هب

 .)اتر حصول النقل فيه عٰىل رشط التوبنيَّ يُ 

ــال ــنيَّ : (ق ــيل  _وب ــا ع ــي أب ــالفهم أن  _يعن ــن خ أنَّ مل

ــك يف الــنصِّ يــدَّ  أصــحاب  ألنَّ  ،أيب بكــر عــىلٰ  عوا مثــل ذل

 إثباتـه إالَّ  عـاء الـنص ال يمكـنادِّ   أنَّ احلديث فيهم كثـرة، وبـنيَّ 

ــديثاً  ــح ــذّ ، فأمَّ ــذلك متع ــة ف ــار القديم ــنيَّ ا يف األعص   أنَّ ر، وب

ــ ري املــؤمنني ه قــد كـان ألمـأنَّـ عـاءهمادِّ  بون شـيعة ومتعصِّ

ر واملقـداد وسـلامن إٰىل غـريهم كـأيب ذر وعـّام  عون لـه الـنصَّ يدَّ 

أن يثبــت انقطـــاعهم إليـــه،  ام يمكـــنال يمكــن إثباتـــه، وإنَّــ

ــ ــله، وبأنَّ ــوهلم بفض ــوق ــة، وبأنَّ ــق باإلمام ــده حقي ص [[/ ه ق

ل عنـه وعـن رأيـه إٰىل مـا جيـري هـذا عـدَ كان جيب أن ال يُ  ]]٩١

غـري مـذكور  الـنصَّ  غـري ذلـك فبعيـد، ألنَّ  عـاءا ادِّ ٰى، فأمَّ املجر

ــعون، وبــنيَّ عــنهم عــٰىل الوجــه الــذي يــدَّ  م إن رضــوا  أهنَّ

ـــات الـــنّص  ـــل هـــذه ألنفســـهم يف إثب  أن يعتمـــدوا عـــٰىل مث

ـــ ـــاألخبـــار، فـــاملروي مـــن األخبـــار الداّل  مل 9ه ة عـــٰىل أنَّ

ــ ــك، ألنَّ ــن ذل ــر م ــتخلف أظه ــل يس ــن أيب وائ ــد روي ع ه ق

ــموا ــن عــيل ،حلك ــب  ع ــن أيب طال ــل لــهأنَّــ ب  أَال : ه قي

ويص، ولكــن إن فــأُ  9 مــا أوٰىص رســول اهللا«: تــويص؟ قــال

ــرياً  ــاس خ ــيجمعهم أراد اهللا بالن ــم  فس ــام مجعه ــريهم ك ــٰىل خ ع

ــيّ  ــد نب ــريهمبع ــٰىل خ ــن»هم ع ــعة ب ــوحان أنَّ  ، وروٰى صعص  ص

 يـا أمـري: دخلنـا إليـه فقلنـا  رضبـه امَّ ـابن ملجم لعنه اهللا لـ

ا دخلنــا عـٰىل رســول فإّنـ ،ال«: قـال ،اسـتخلف علينــا ،املـؤمنني

ــا 9اهللا  ــل، فقلن ــني ثق ــول اهللا :ح ــا رس ــتخلف، ي ــا،  اس علين

قـت بنـو إرسائيـل قـوا عنـه كـام تفرَّ  أخـاف أن تتفرَّ إّين  ،ال: فقال

ــن ــرياً  ع ــوبكم خ ــن إن يعلــم اهللا يف قل ــارون، ولك اختــار  ه

 مـري املــؤمنني ه خاطـب أاس أنَّـالعبّـ واملـروي عـن ،»لكـم

ـ 9 يف مرض النبـّي  ه أن يسـأله عـن القـائم بـاألمر بعـده، وأنَّ

عــن أهــل بيتــه، فــال يعــود  رفهـأن يصــ امتنــع مــن ذلــك خوفــاً 
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ــداً  ــيهم أب ــاهرإل ــ ،، ظ ــأن يتعلَّ  مَ فِل ــكصــاروا ب ص [[/ قــوا بتل

ــ ]]٩٢ ــأوٰىل ممَّ ــار ب ــاألخب ــأن يتعلَّ ــار ن خيــالفهم ب ق هبــذه األخب

 ).؟]مل يستخلف 9ه يف أنَّ [

 وأحـــد مـــا يعارضـــون بـــه مـــا روي عنـــه يف(: قـــال

ــن أنــس أنَّ  ــر، فقــد روي ع ــول اهللا  اســتخالف أيب بك  9رس

ــال أيب بكــر أن يُ  ــد إقب ــأمــره عن ـــبشِّ ة وباخلالفــة بعــده، ره باجلنَّ

ــوأن يُ  ــرـبشِّ ــ ر عم ــن باجلنَّ ــر، وروي ع ــد أيب بك ــة بع ة وباخلالف

ــم أنَّ  ــن مطع ــري ب ــت جب ــرأة أت ــول اهللا  ام ــه يف فكلَّ  9رس مت

ــع ،مــن أمرهــا ءيش ــه فأمرهــا أن ترج ــول : فقالــت ،إلي ــا رس ي

: 9 قــال ،أرأيـت إن رجعــت فلــم أجـدك، تعنــي املــوت ،اهللا

 ،األشــجعي وروٰى أبــو مالــك ،»إن مل جتــديني فــائتي أبــا بكــر«

ــه ،مــن أهــل خيــرب عــن أيب عــريض وكــان رجــالً   وكــان يعطي

: وقـال فأعطـاه سـنة ،سـنة مائـة راحلـة متـراً  يف كـلِّ  9 النبّي 

ــاف أن ال أُ إّين  ــال  أخ ــدك، فق ــٰى بع ــاتُ «: 9عط ــال»عطاه  ، ق

ــيل  ــررت بع ــال فم ــه، فق ــل :فأخربت ــه فق ــارجع إلي ــا : ف ي

ــول اهللا ــدك، رس ــا بع ــن يعطينيه ــت ؟م ــت فقل ــال  ،فرجع فق

 :»عـن بنـي املصـطلق  ،وقـد روي عـن الشـعبي ،»أبو بكر

ــ ــالً أهنَّ ــوا رج ــّي  م بعث ــه 9 إٰىل النب ــالوا ل ــيل  :فق ــن ي ــله م س

ــصــ ــانطلق فلقــي عليَّ  :وســأله فقــال  اً دقاتنا مــن بعــده، ف

 ،»ائتنــي فاســأله، ثــمّ  9رســول اهللا  ال أدري، انطلــق إىلٰ «

ــو بكــر«: فســأله فقــال  فرجــع إٰىل عــيل  ]]٩٣ص [[/ ،»أب

حـديث سـفينة  ويف .ٰى ذكـر عمـر بعـدهكـذلك حتـَّ فأخربه، ثمّ 

ــوٰىل رســول اهللا  ــون ســنة اخلالفــة بعــدي إنَّ «: 9م  ،»ثالث

 ذكـر أبـا بكـر وعمـر وعـثامن باخلالفـة، وقـد روٰى أنَّ  9ه نَّ أو

 وكـأنَّ  ،ةٌ َرب َحـ بـردٌ  عـيلَّ  رأيـت كـأنَّ ، يـا رسـول اهللا: أبا بكر قال

ســـنتني إن  تــيل اخلالفــة بعــدي«: 9فقــال  ،فيــه رقمــني

ــ: وقــال ،»صــدقت رؤيــاك أيب بكــر  يف 9ه قــال وقــد روي أنَّ

ـو ،»ةدا كهـول أهـل اجلنـَّهـذان سـيّ « :وعمـر ام املـراد بـذلك أهنَّ

ــ دا مــنســيّ  ــدخل اجلنَّ ــدنياي يف  9كــام قــال  ،ة مــن كهــول ال

ــ:  احلســن واحلســني يعنــي  ،ةدا شــباب أهــل اجلنَّــام ســيّ أهنَّ

ــيّ  ــس ــدخل اجلنَّ ــن ي ــدنيا ةدا م ــباب ال ــن ش ــ .م ــال وروي أنَّ ه ق

قني حيــث صــدَّ  ،أخــي وصــاحبي دعــوا يلأُ «: يف أيب بكــر 9

ــذَّ  ــال ،»بني النــاسك ــذين بعــدي اقتــدوا«: وق أيب بكــر  بالل

ــر ــ ،»وعم ــن حمّم ــر ب ــه أنَّ  ،دوروٰى جعف ــن أبي ــالً  ع ــن  رج م

ســمعتك تقــول يف  :فقــال أمــري املــؤمنني  قــريش جــاء إىلٰ 

أصــلحنا بــام أصــلحت بــه اخللفــاء  هــمّ اللّ «: اخلطبــة آنفــاً 

ــدين ــم ،»الراش ــن ه ــال ؟فم ــاي«: ق ــّام  حبيب ــر وع ــو بك ي أب

ــر ــدٰى  ،وعم ــا اهل ــيخا اإل ،إمام ــالموش ــريش، و ،س ــال ق رج

، مَ ِصــمــن اقتــدٰى هبــام عُ ، 9واملقتــدٰى هبــام بعــد رســول اهللا 

ــن اتَّ  ]]٩٤ص [[/ ــتقيموم ــدي إٰىل رصاط مس ــا ه ــع آثارمه  .»ب

ــ ــو جحيفــة وحمّم ــنوروٰى أب ــد خــري وســويد ب ــن عــيل وعب  د ب

ــ :وقــد قيــل ،غفلــة وأبــو حكيمــة وغــريهم ر ـم أربعــة عشــإهنَّ

ــ إنَّ  :رجــالً  ــة  اً عليَّ ــال يف خطب ــري«: ق ــذه األُ  خ ــه ــد مَّ ة بع

ــرنبيّ  ــر وعم ــو بك ــا أب ــار ويف ،»ه ــض األخب ــاء أن «: بع ــو أش ول

خطـب   هويف بعـض األخبـار أنَّـ ،»ي الثالـث لفعلـتسـمّ أُ 

ــا أُ  ــد م ــذلك بع ــه أنَّ ب ــي إلي ــالً  هن ــر رج ــر وعم ــا بك ــاول أب  تن

ــتيمة ــدَّ ، بالش ــه وتق ــدعا ب ــه ف ــهدوا علي ــد أن ش ــه بع م لعقوبت

، ه عــن جــدّ  ،أبيــهعــن  ،دبــن حمّمــ وروٰى جعفــر[ .بــذلك

سـفيان فاسـتأذن عـٰىل   اسـتخلف أبـو بكـر جـاء أبـوامَّ ـلـ«: قال

ألمألهـا عـٰىل أيب  اهللابايعـك، فـوَ بسـط يـدك أُ أُ : وقـال عيل 

ص [[/: فقـــال فـــانزوٰى عنـــه  ،ورجـــالً  فصـــيل خـــيالً 

هــذه مــن دواهيـك، وقــد اجتمــع  ،وحيـك يــا أبــا سـفيان ]]٩٥

ــر ــٰىل أيب بك ــاس ع ــا ،الن ــي لإل م ــت تبغ ــوج يف زل ــالم الع س

ــ ذلــك شــيئاً  ســالماإل ســالم، وواهللا مــا رضَّ اجلاهليــة واإل ٰى حتَّ

 .]»ما زلت صاحب فتنة

عـن جـابر بـن عبـد  ،عـن أبيـه ،دوروٰى جعفر بـن حمّمـ

ـ غُ امَّ ـلـ :قال ،اهللا ـعمـر وكُ  َل سِّ مـا « :فقـال دخـل عـيل  نَ فِّ

ــبُّ  ــد أح ــذا  أن إيلَّ  عــٰىل األرض أح ــن ه ــحيفته م ألقــٰى اهللا بص

ــجّ امل ــركمس ــني أظه ــن»ٰى ب ــك ع ــل ذل ــ ، وروي مث ــن عبّ اس اب

أيب بكــر  اقتـدوا باللـذين مـن بعـدي«: 9وقـال  ،وابـن عمـر

ـ خلـيالً  خـذاً ولو كنت متَّ  ،وعمر إٰىل  ،»ذت أبـا بكـر خلـيالً الختَّ

 ).ا يطول ذكرهممَّ  غري ذلك

ــال ــ(: ق ــا ممَّ ــار وغريه ــذه األخب ــت ه ــإذا كان ــول ف ا يط

وا بــام ذكرمتــوه م بــأن تســتدلّ رصتــ مَ ظــاهرة فِلــ ذكرهــا منقولــة

ــؤمنني  ــري امل ــة أم ــٰىل إمام ــ ع ــأوٰىل ممَّ ــله ب ــالفكم وفض ن خ

ــنصَّ وادَّ  ــٰى ال ــ ع ــه ونبَّ ــل ل ــر والفض ــٰىل أنَّ أليب بك ــذلك ع  ه ب

طريقـة  الواجب فيام هـذا حالـه العـدول عـن أخبـار اآلحـاد إىلٰ 

ــ ؟العلــم ــأ هلــم الفضــل، وبــنيِّ ام نــذكر هــذه األخبــار لنُ وإنَّ م هنَّ
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ــ ،اإلمامــة أهــل ــع، ألنَّ ه ال يرجــع يف ذلــك إٰىل مــا طريقــه القط

 ).فبعيد ذلك يف باب النّص  ا االعتامد عىلٰ فأمَّ 

ــال ــٰىل أنَّ (: ق ــ ع ــار ال تقتض ــذه األخب ــنّص  يـه ــل  ،ال ب

ـــه  ألنَّ  ،هـــي خمتلفـــة ـــه ،»قـــنيإمـــام املتَّ «: 9قول يف  أراد ب

ــاً  ــن إمام ــة مل يك ــه اإلمام ــو أراد ب ــالح، ول ــوٰى والص ــأن  التق ب

ــنيكــون للمتَّ ي ــاً  ق ــن أن يكــون إمام ــأوٰىل م ــٰىل  ب ــقني، وع للفاس

ــربَّ  ــه خ ــذا الوج ــن  ه ــ ع ــاحلني أهنَّ ــألوا اهللا الص يف  م س

ـــدعاء ـــَ�  :ال ُمت�ِق
ْ
نـــا �ِل

ْ
َعل

ْ
  ]]٩٦ص [[/َواج

ً
 �إِمامـــا

ــان[ ــ، ]٧٤: الفرق ــوٰى وإنَّ ــالح والتق ــوا يف الص ام أرادوا أن يبلغ

ولـو كـان املـراد اإلمامـة لكـان (: قـال ،)هبم ٰى املبلغ الذي يتأّس 

ـ ،أثبتـه كـذلك يف احلـال 9ه ألنَّـ ،يف الوقت إماماً  د سـيّ «ا فأمَّ

ــرّ  ،املســلمني ــد الغ ــنياملحجَّ  وقائ ــ »ل ــبهة يف أنَّ ــال ش ــدلُّ ف  ه ال ي

» مــؤمن كـّل  ويلّ «ه وصـف عــيل بأنَّـ نـا أنَّ عـٰىل اإلمامـة، وقــد بيَّ 

ــدلُّ  ــ ال ي ــة، فأمَّ ــٰىل اإلمام ــه ع ــع إنَّ «: 9ا قول ــ اً ليَّ ــا منّ ي وأن

 وال مـدخل لـه يف ،عـٰىل االختصـاص والقـرب ام يـدلُّ فإنَّ  ،»منه

ـ  م عليـه بـإمرةسـلَّ م بـأن يُ تقـدَّ  9ه عـاؤهم أنَّـا ادِّ اإلمامة، فأمَّ

ه اإلمــام يف عـٰىل أنَّـ  ال أصـل لــه، ولـو ثبـت لــدلَّ املـؤمنني فمـامَّ 

 ...).م القول فيهالثاين عٰىل ما تقدَّ  احلال ال يف

ــيام تقــدَّ قــد بيَّ : يقــال لــه ــا ف ن اخلــرب الــذي يتضــمَّ  م أنَّ ن

بـإمرة املـؤمنني تتـواتر  عـٰىل أمـري املـؤمنني  األمر بالتسـليم

لنـا عـٰىل الـذي دلَّ  اجلـيلّ  أحـد ألفـاظ الـنّص  هالشيعة بنقله، وأنَّـ

ـــه ـــواتر في ـــط الت ـــول رشائ ـــه ،حص ـــ«:  وقول ـــيّ إنَّ د ه س

: وقولـه فيـه ،»لـنيجَّ املح وقائـد الغـرّ  ،قـنيوإمـام املتَّ  ،املسلمني

ــذا ويلُّ « ــّل  ه ــدي ك ــة بع ــؤمن ومؤمن ــا ،»م ــرب  رٍ ج ــرٰى اخل جم

وتــــواتر الشــــيعة  ،يف اقتضــــاء الــــنّص  ]]٩٧ص [[/ لاألوَّ 

الشـيعة بنقلهـا قـد نقلهـا  نَّ أبنقله، وإن كانت هذه األخبـار مـع 

ــ ــر رواة العامَّ ــحَّ أكث ــة وص ــرق خمتلف ــن ط ــد  حوها، وملة م نج

ــداً  ــ أح ــن رواة العاّم ــا، علامءَ  ة والم ــا وال دفعه ــن فيه ــم طع ه

ــان ــؤمنني نُ  وإن ك ــإمرة امل ــليم ب ــرب التس ــخ ــتهم َل ِق وال  ،يف رواي

جمــرٰى بــاقي األخبــار التــي ذكرناهــا،  جيــري يف التظــاهر بيــنهم

ــ وإن كــان الكــّل  بــل جيــري  ،يبلــغ التــواتر ة المــن طريــق العامَّ

 طــاً رشو للتــواتر عــاء أيب عــيل أنَّ وال معتــرب بادِّ  ،جمــرٰى اآلحــاد

ــ ــا فــيام تقــدَّ ا قــد بيَّ مل حتصــل يف هــذه األخبــار، ألّن م مــن هــذا ن

 .الرشوط املطلوبة يف التواتر حاصلة يف ذلك أنَّ  الكتاب

ــ ــهفأمَّ ــالً  إنَّ : (ا قول ــري داخ ــرب ال يص ــأن  اخل ــواتر ب يف الت

ر، ـبعـــد عصـــ راً ـطبقـــت الـــبالد عصـــ الشـــيعة إنَّ  :يقولـــوا

ــدّ  ــغ ح ــب أن تبل ــا جي ــواتر دون فروايته ــنيِّ نُ  أن الت ــول ب  حص

ــواتر ــٰىل رشوط الت ــل ع ــأيِّ  ،)النق ــعرنا ب ــت ش ــيُ  ءٍ يش فلي م عَل

أهـو أكثـر مـن أن نجـد كثـرة ال جيـوز علـيهم التواطـؤ ؟ التواتر

ــدَّ  والتعــارف ينقلــون ــوي ــوا خــرباً عون أهنَّ ــ م نقل ــا عمَّ ــو م ن ه

الصــفة كــآخرهم إٰىل ســائر  هلــم يفأوَّ  بمثــل صــفتهم، ونعلــم أنَّ 

ــ ــدَّ ـالش ــي تق ــا يفروط الت ــٰىل ثبوهت ــا ع ــا وداللتن ــل  م ذكره نق

ــكَّ  ؟الشــيعة ــٰى ش ــاكٌّ  ومت ــارة إٰىل  ش ــاط اإلش ــا فليتع ــيام ذكرن ف

ــ ــواتر حتَّ ــرب مت ــه أنَّ نُ  ٰى خ ــزد  علم ــه إن مل ي ــيعة يوازن ــرب الش خ

م وبسـطناه وفرغنـا منـه ملـا تقـدَّ  ا حكمنا هذا فـيامعليه، ولوال أنّ 

ه لـيس مـن أنَّـ أيضـاً نـا رنا فيه عـٰىل هـذه اجلملـة، وقـد بيَّ ـاقتص

 روري، فلـيس لـه أنـة التـواتر حصـول العلـم الضـرشط صـحَّ 

هــذه األخبــار غــري متــواترة فقــد العلــم  جيعــل الداللــة عــٰىل أنَّ 

 .مهذا قد تقدَّ  بمخربها، وكّل  الرضوري

ــ ]]٩٨ص [[/ ا معارضــته مــا تــذهب إليــه مــن فأمَّ

فيــه ٰى ـفقــد مضــ ،أيب بكــر عــىلٰ  عي مــن الــنصِّ بــام يــدَّ  الــنصِّ 

ــاً  ــراره، وبيَّ  أيض ــاج إٰىل تك ــا ال حيت ــذهم ــالن ه ــا بط ــدعوٰى،  ن ال

ــ عــٰىل أمــري املــؤمنني  ا ال تعــادل مــذهب الشــيعة يف الــنصِّ وأهنَّ

 ــ ــه، وال جيــوز أن ُي ر يف مقابلتــه، وذكرنــا يف ذكَ وال تقارب

ــاب ذلــك وجوهــاً  ــا أيضــاً وبيَّ  ،تزيــل الشــبهة يف هــذا الب فــيام  ن

ــ ســلفاً  عةللشــي ٰى مــن الكتــاب أنَّ ـمضــ ة كــام فــيهم صــفة احلجَّ

عـاؤه بعـد ادِّ  ا حـدثلـيس ممـَّ الـنصَّ  ا ثابتـة يف اخللـف، وأنَّ أهنَّ 

 .خالف ذلك فبطل قول من قد ظنَّ  ،ٰى عدَّ أن مل يكن يُ 

ــ ــٰىل  افأمَّ ــا ع ــي أورده ــار الت ــن األخب ــه م ــه ومجع خطب

ــــ ســــبيل املعارضــــة ألخبارنــــا كالــــذي مل  9ه رواه يف أنَّ

ل إٰىل إمامتـه، فـأوَّ  تخلف أبـا بكـر وأشـاره اسـأو أنَّـ ،يستخلف

املامثلـة  هـا مـنحقّ  فَّ وَ املعارضـة متـٰى مل ُيـ نَّ إ :ما نقوله يف ذلـك

ــرت عصــبيَّ  ــة ظه  أحــدٍ  عيها، وقــد علــم كــّل ة مــدَّ واملوازن

هبــا وبــني  الفصـل بــني األخبـار التــي أوردهــا معارضـاً  رضورة

ــٰى  ــي حك ــار الت ــا األخب ــا عليه ــا أ ألنَّ  ،اعتامدن ــ الً وَّ أخبارن ا ممَّ

حها خصــومنا، وقــد صــحَّ  يشــاركنا يف نقــل مجيعهــا أو أكثرهــا

ــنَّ  ــبهم ومص ــا يف كت ــم، وأوردوه ــوردرواهت ــحيح،  فاهتم م الص

ــع ل إالَّ نَقــعاهــا مل تُ واألخبــار التــي ادَّ   مــن جهــة واحــدة، ومجي

ــيعة ــؤمنني  ش ــري امل ــدفعها  أم ــذاهبهم ي ــتالف م ــٰىل اخ ع
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ــا، ويُ  ــذِّ وينكره ــالً ك ــا، فض ــ ب رواهت ــا وال يشع  ءن أن ينقله

عـن  ناقلـه وأصـله وجدتـه صـادراً  شـت عـن ومتٰى فتَّ منها، إالَّ 

ـــ ـــتمتعصِّ ـــل البي ـــن أه ـــاالنحراف ع ـــهور ب ،  ب مش

ــا يف ــياعها وتظاهره ــك ش ــع ذل ــيس م ــنهم، فل ــراض ع  واإلع

خصوم الشـيعة كشـياع األخبـار التـي اعتمـدنا عليهـا يف روايـة 

فكيـف جيـوز أن  ،هبـا اجلميـع هلـا، ورٰىض الكـّل  الشيعة، ونقـل

ــة  ]]٩٩ص [[/ جيعــل هــذه األخبــار مــع مــا وصــفناه يف مقابل

ــالعلامء ــق ب ــي ال تلي ــبية الت ــوال العص ــا ل ــة ؟أخبارن ــذه مجل  وه

 .ط املعارضة هبذه األخبار من أصلهاسقِ تُ 

لنــا عــٰىل ثبــوت قــد دلَّ : نرجــع إٰىل التفصــيل فنقــول ثــمّ 

ــنّص  ــىلٰ  ال ــؤمنني  ع ــري امل ــحَّ  أم ــٰىل ص ــع ع ــار جمم تها بأخب

ـوبيَّ  ،يف تأويلهـا االخـتالف واقعـاً  فق عليها، وإن كـانمتَّ  ا نـا أهنَّ

ــنّص  ــد ال ــه  تفي ــري علي ــكال بغ ــتامل وال إش ــه  ،اح كقول

ــ«: 9 مــن كنــت «و ،»موســٰى  ي بمنزلــة هــارون مــنأنــت منّ

ــ ،»مــواله فعــيل مــواله القــرآن  لنــا عــٰىل أنَّ ا دلَّ إٰىل غــري ذلــك ممَّ

مـا: كقولـه تعـاىلٰ  ،يشهد بـه
�
يـَن  إِن ِ

�
ُ َوا�

ُ
ـُم اُهللا َورَُسـو�

ُ
َوِ���

مـا  خـرب نـاٍف  مـن أن نطـرح كـّل  فال بـدَّ  ،]٥٥: املائدة[ آَمنُوا

غـري حمتمـل للتأويـل،  ة القاطعـة إن كـانت عليـه هـذه األدلَّـدلَّ 

ــاغ ــا إذا س ــا ويطابقه ــا يوافقه ــٰىل م ــل ع ــه بالتأوي ــك  ونحمل ذل

ــه ــكــام يُ  ،في ــ ل يف كــلِّ فَع ــا دلَّ ــم ــه وورد ة ت األدلَّ القاطعــة علي

ــ ــه، ويقتض ــمع ينافي ــة تُ ـس ــذه اجلمل ــه، وه ــقِ ي خالف ــلَّ س  ط ك

ــ ــرب ُي ــخ ــتخلف مل ه روٰى يف أنَّ ــٰىل أنَّ  .يس ــذي  ع ــرب ال اخل

مــا «: فقــال ؟تــويص أَال  : قيــل لــهامَّ ـرواه عــن أمــري املــؤمنني لــ

ـــول اهللا  ـــأُ  9أوٰىص رس ـــن إنف ـــاٰىل  ويص، ولك أراد اهللا تع

 هم خـريهم كـام مجعهـم بعـد نبـيّ فسـيجمعهم عـىلٰ  بالناس خرياً 

 ، ألنَّ م بطالنــه رضورةً عَلــن ملــا يكــاد يُ ، فمتضــمِّ »عــٰىل خــريهم

ــ القــوّي  ريحـفيــه التصــ ه خــري منــه، بفضــل أيب بكــر عليــه، وأنَّ

ــوال ــن أح ــاهر م ــه  والظ ــن أقوال ــهور م ــؤمنني واملش ــري امل أم

م نفسـه عـٰىل أيب قـدِّ يُ  ه كـاني أنَّــيقتضـ وتفصـيالً  وأفعاله مجلـةً 

ــ ــحابة، وأنَّ ــن الص ــريه م ــر وغ ــدهمبك ــرتف ألح ــان ال يع  ه ك

ــدّ  ــفَّ بالتق ــن تص ــه، وم ــه م علي ــل ب ــري، ومل مت ــار والس ح األخب

ة واهلوٰى، يعلم هذا مـن حالـه عـٰىل وجـه ال يـدخل فيـه العصبيَّ 

ـن يُ ممـَّ ، وال اعتبـار بمـن دفـع هـذاشـّك  ه بــني ألنَّـ ،ل عليـهفضِّ

ـــ :أمـــرين ـــ يـــاً ا أن يكـــون عامّ إمَّ ص [[/ حمل يتصـــفَّ  اً دأو مقلِّ

ــه ]]١٠٠ ــه وأفعال ــن أقوال ــا روي م ــري، وم ــار والس ومل  ،األخب

 حاً متصـفِّ  الً أو يكـون متـأمِّ  ،يعلـم ذلـك خيتلط بأهل النقـل فـال

ـــه العصـــبيَّ   أنَّ إالَّ  ـــه، واهلـــوٰى قـــد ملك ة قـــد اســـتولت علي

االنصـاف   فالشـبهة مـع، وإالَّ ه، فهـو يـدفع ذلـك عنـاداً واسرتقَّ 

 ه ال جيـوز أن يقـول هـذا مـن قـالعـٰىل أنَّـ .ملوضعزائلة يف هذا ا

ــول اهللا  ــه باتّ  9رس ــاقفي ــمّ اللّ « :ف ــبِّ ا ه ــي بأح ــك  ئتن خلق

ــك ــائر إلي ــذا الط ــن ه ــي م ــل مع ــاء  ،»يأك ــني  فج ــن ب م

البنتــه فاطمــة  9 معــه، وال مــن يقــول النبــّي  اجلامعــة فأكــل

 :» َّاهللا  إن ــل األرض أ ــع عــٰىل أه طالعــة فاختــار إطل

 9وقـال  ،»أحـدمها أبـاك واآلخـر بعلـك لمنها رجلـني جعـ

خـري مــن أخلــف «و ،»تــيمَّ خـري أُ «و» العــرب دعــيل سـيّ «: فيـه

وال جيـوز أن  ،»مـن أبـٰى فقـد كفـر رـعيل خـري البشـ«و ،»بعدي

اهللا عليـه وقـد  يقول هذا من تظـاهر اخلـرب عنـه بقولـه صـلوات

ص [[/ أبـو بكـر وعمـر: جرٰى بينه وبني عـثامن كـالم فقـال لـه

عبـدت اهللا  ،أنـا خـري منـك ومـنهام«:  منـك، فقـالخري ]]١٠١

ــدمها ــه بع ــبلهام وعبدت ــال ،»ق ــن ق ــت ال «: وم ــل بي ــن أه نح

ــديُ  ــا أح ــاس بن ــة يف ،»ق ــن عائش ــ وروي ع ــقصَّ ــوارج ل  امَّ ـة اخل

ــبــاهللا يــا أُ  :روق فقــال هلــاـســأهلا مســ  مــا بينــِك  ال يمنعــِك  ،همَّ

ــني ــمعِت  وب ــا س ــويل م ــيل أن تق ــول اهللا  ع ــن رس ــه  9م في

ــيهم ــ ،وف ــول اهللا : تفقال ــمعت رس ــول 9س ــم رشُّ «: يق  ه

إٰىل غـري ذلـك  ،»اخللـق واخلليقـة يقـتلهم خـريُ ، اخللق واخلليقـة

فيـه التـي لـو ذكرناهـا أمجـع الحتجنـا إٰىل مثـل  9من أقوالـه 

ــىلٰ  ــزد ع ــا إن مل ي ــع كتابن ــك مجي ــّل  ،ذل ــي  وك ــار الت ــذه األخب ه

ـ ذكرناهـا فهـي مشـهورة معروفـة، قـد رواهـا ــة والعاخلاصَّ  ،ةامَّ

 .ة ويدفعه باقيهامَّ د به بعض األُ ا يتفرَّ عاه ممَّ بخالف ما ادَّ 

ـ  ه قــالمــن أنَّـ اس ا اخلـرب الــذي رواه عـن العبّـفأمَّ

 عــن القــائم 9 لــو ســألت النبــّي : ألمــري املــؤمنني 

ه لــو نـا أنَّـوبيَّ  ،م يف كتابنـا الكـالم عليـهبـاألمر بعـده، فقـد تقـدَّ 

فـال وجـه إلعـادة مـا  ،الـنّص  عـٰىل بطـالن يـدّل  مل كان صحيحاً 

 .قلناه فيه

ين اللــذين روامهــا وبعــد، فبــإزاء هــذين اخلــربين الشــاذّ 

ــؤمنني  يف أنَّ  ــري امل ــوصِ  أم ــوصِ  مل ي ــام مل ي رســول اهللا  ك

ة وطــرق األخبــار التــي تروهيــا الشــيعة مــن جهــات عــدَّ ، 9

ــ نةخمتلفـة املتضــمّ   إٰىل احلسـن ابنــه، وأشــار إليــه وّىصٰ  ه ألنَّ

إٰىل طاعتــه مــن بعــده، وهــي أكثــر مــن أن  ه، وأرشــدواســتخلف

 .نعدها ونوردها
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ــارود ــو اجل ــا رواه أب ــا م ــر  ،فمنه ــن أيب جعف  أنَّ  ع

ــ ــؤمنني ل ــري امل ــامَّ ـأم ـــ أن حض ــذي حض ــه ـره ال ــال البن ره ق

ــن  ــ ]]١٠٢ص [[/ دنأُ «: احلس ــمنّ ــا  ٰى أّرس ي حتَّ ــك م إلي

 .»عليهعٰىل ما ائتمنني  ، وأئتمنك9رسول اهللا  إيلَّ  أرسَّ 

ــ ــٰى وروٰى ّمح ــن عيس ــمر ،اد ب ــن ش ــر ب ــن عم ــن  ،ع ع

 أوٰىص أمــري املــؤمنني «: قــال،  عــن أيب جعفــر ،جــابر

ــن  ــيَّ ، إٰىل احلس ــٰىل وص ــهد ع ــوأش ــني وحمّم   داً ته احلس

دفـع إليـه الكتـب  ورؤسـاء شـيعته وأهـل بيتـه، ثـمّ  ومجيع ولده

ة يف واحــد ن األمــر بالوصــيَّ يتضــمَّ  يف خــرب طويــل ،»والســالح

احلسـني بـن عــيل   د بـن عـيل بـنعـد واحـد إٰىل أيب جعفـر حمّمـب

 . َّة أمــري املـــؤمنني وأخبــار وصـــي  ٰابنــه احلســـن  إىل

 ــيعة ــني الش ــهورة ب ــاهرة مش ــه ظ ــتخالفه ل ــلُّ  ،واس  وأق

ــا و ــا أأحواهل ــص م ــا رواه وخيل ــارض م ــا أن يع ــض مراتبه خف

 .استدللنا به

مـن  روٰى ا ما حكـاه مـن معارضـة أيب عـيل لنـا بـام ُيـفأمَّ 

بعــد  وذكــره مــن ذلــك شــيئاً  ،اســتخالف أيب بكــر األخبــار يف

ــدَّ  ء،يش ــد تق ــا يففق ــن كالمن ــنّص  م م ــاد ال ــر  إفس ــٰىل أيب بك ع

ــول  ــتخالف الرس ــه  9واس ــال ــيُ  م ــّل بطِ ــ ءيش ل ك عٰى يف دَّ ُي

ـبيَّ  ا قـدألّنـ ،هذا الباب عٰىل سـبيل اجلملـة والتفصـيل ه لـو نـا أنَّ

ــصٌّ  ــاك ن ــتجَّ  كــان هن ــه لوجــب أن حي ــار يف  علي ــه عــٰىل األنص ب

عنـد نـزاعهم لـه يف األمـر، وال يعـدل عـن االحتجـاج  السقيفة

ــه ــذلك إٰىل روايت ــةاأل إنَّ «: ب ــريش ئمَّ ــن ق ــك  ،»م ــا ذل ورشحن

 ه لـو كـان أيضـاً نَّـإشـبهة تعـرض فيـه، و وأوضحناه وأزلنا كـّل 

ــاً  ــ منصوص ــه مل َجيُ ــومعلي ــر يف ي ــدة وعم ــري إٰىل أيب عبي  ز أن يش

ــول ــقيفة ويق ــا :الس ــئتم يعوا أّي ب ــرجلني ش ــتقبل  ،ال وال أن يس

ــذين ــلمني ال ــتهم، وال  املس ــن جه ــدهم وم ــه بعق ــت إمامت مل يثب

ــول ــتوددت أّين : أن يق ــول اهللا   كن ــألت رس ــذا  9س ــن ه ع

ــ ــو فكنّ ــيمن ه ــر ف ــهاألم ــول  ا ال ننازع ــاز أن يق ــا ج ــه، ومل أهل

أســتخلف  نإ: وال أن يقــول ،كانــت بيعــة أيب بكــر فلتــة :عمــر

وإن أتـرك فقـد  ،ي يعنـي أبـا بكـرو خري منّـفقد استخلف من ه

ــرك ــ ]]١٠٣ص [[/ ت ــري منّ ــو خ ــن ه ــول اهللا م ــي رس ي يعن

 ،رشح، وذكرنـــا غريهـــا أتــمّ  ورشحنــا هـــذه الوجـــوه، 9

 .عٰىل أيب بكر ل املعارضة بالنصِّ بطِ ذلك يُ  وكّل 

ـــ ـــّل وممَّ ـــد ك ـــمّ  ا يفي ـــرب رواه متض ـــارة إٰىل  ناً خ لإلش

اســـتخالف أيب إٰىل  لعمـــر مضـــافاً  9اســـتخالف الرســـول 

ــر  ــو نَّ أبك ــتخالف ل ــذا االس ــ ه ــان حقَّ ــه  اً ك ــر ب ــو بك ــان أب لك

ه عليـه نّصـ  أنكـر طلحـةامَّ ـأعرف وله أذكـر، فقـد كـان جيـب لـ

ك مـا تقـول لرّبـ: ٰى قـال لـهعٰىل عمر وإشارته إٰىل باإلمامـة حتـَّ

ــ إذا ــد ولَّ ئِ ُس ــلت وق ــا فظَّ ــاً  اً يــت علين ــول: فقــال؟ غليظ ــا  :أق ي

ــيهم ولَّ  ،ربِّ  ــت عل ــريي ــدالً  خ ــول ب ــك، أن يق ــك أهل ــن ذل  :م

ـــول ـــصَّ ولَّ  :أق ـــن ن ـــيهم م ـــت عل ـــول ي ـــه الرس  9 علي

ــه ــال في ــاره وق ــتخلفه واخت ــ: واس ـــبشِّ ــة،  ةروه باجلنَّ واخلالف

ــ ــذا ممَّ ــذا وك ــه ك ــال في ــا روي وادّ وق ــي أنَّ ــصٌّ ع ــة  ه ن باخلالف

ه ال أصـل ملــا  مل يكـن ذلــك علمنـا أنَّـفلـامَّ  ،إٰىل اإلمامـة وإشـارة

ــ ــٰىل أنَّ  عٰى يفدَّ ُي ــاب، ع ــذي يتضــمَّ  هــذا الب ــارة اخلــرب ال ن البش

ــن مالــكباجلنَّــ ــه أنــس ب ــة يروي ــن ، ة واخلالف ومــذهب أنــس ب

واالنحــراف عــن  مالــك يف اإلعــراض عــن أمــري املــؤمنني 

الطــائر  ه يف يــومجهتـه معــروف، وهـو الــذي كــتم فضـيلته وردَّ 

ــن الــدخول إٰىل النبــّي  ــ ،9 ع مشــهورة،  ة يف ذلــكوالقصَّ

 .هم روايته، ويسقط عدالتهذا يتَّ وبدون ه

ــ ]]١٠٤ص [[/ ــن فأمَّ ــري ب ــن جب ــذي رواه ع ــرب ال ا اخل

ــرأة التــي أتــت فأمرهــا أن ترجــع  9رســول اهللا  مطعــم يف امل

ــت ــه، فقال ــت إن: إلي ــدك أرأي ــم أج ــت فل ــال ،رجع إن مل «: فق

 مـن عنـد نفسـه شـيئاً  فيـه سَّ ه قـد دُ فإنَّـ ،»جتديني فائتي أبا بكـر

ــن ــرده مل يك ــو مل ن ــ ل ــة، ألنَّ ــاهره دالل ــيف ظ ــاـه فسَّ ــم  ر قوهل فل

 ،يعنـي املـوت، وهـذا غـري معلـوم مـن اخلـرب: أجدك بـأن قـال

ـ 9مـن لفظـه، وقـد جيـوز أن يكـون  وال مسـتفاد ا أمرهـا بأهنَّ

ــده ــٰى مل جت ــر  مت ــا بك ــٰى أب ــه أن تلق ــان في ــذي ك ــع ال يف املوض

ــ م إليــه يف معناهــا بــام كــان تقــدَّ  هلتصــيب منــه حاجتهــا، أو ألنَّ

املـوت، فمـن  ويكـون ذلـك يف حـال احليـاة ال حـال ،حتتاج إليه

 ؟عي االستخالف بعد الوفاةأين يدَّ 

ظـاهره مـن  اخلـرب جيـري يف خلـوّ  واخلرب الذي يـيل هـذا

ــرٰى األوَّ  ــتخالف جم ــبهة يف االس ــان  ألنَّ  ،لش ــذي ك ــه لل قول

 عــىلٰ  ال يـدلُّ » أبــا بكـر يعطيكــه إنَّ « :سـنة يعطيـه التمـر يف كــّل 

ــاســتخالفه ــ ام يــدلُّ ، وإنَّ ــة كــام خــربَّ عــٰىل وقــوع العطيَّ ا أن ، فأمَّ

ـــ ـــون العطيَّ ـــتحقَّ  ةتك ـــة مس ـــن والي ـــدرت ع ـــة ص ة أو إمام

هـذا اخلـرب عـٰىل  منصوص عليها، فلـيس يف اخلـرب، ولـيس يـدلُّ 

 9 النبـّي  وقـد خـربَّ  ،أن يقـع خبـار بغيـب ال بـدَّ أكثر مـن اإل

الـذي  أنَّ  عـىلٰ  عن حوادث كثـرية مسـتقبلة عـٰىل وجـوه ال يـدلُّ 

ــ عــن وقوعــه ممَّــخــربَّ   ه مــن حيــث خــربَّ ا لفاعلــه أن يفعلــه، وأنَّ
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كونـه حسـن خـارج عـن بـاب القـبح، وهـذا مثـل إخبـاره  عن

ــ  ،أمــري املــؤمنني وتنبحهــا كــالب احلــوأب ا تقاتــللعائشــة بأهنَّ

،  ]]١٠٥ص [[/ وإخبـــاره عـــن اخلـــوارج وقتـــاهلم لـــه

 .ا يطول ذكرهوغري ذلك ممَّ 

ــذي  ــرب ال ــربينواخل ــب اخل ــره عقي ــذين تكلَّ  ذك ــا الل من

ــ ،ةعلــيهام جيــري جمرامهــا يف هــذه القضــيَّ  ــاره إه لــيس يف ألنَّ خب

عـٰىل اسـتحقاق  يـيل صـدقاهتم بعـده مـا يـدلُّ  أو فالنـاً  فالناً  بأنَّ 

ــ ــة، ألهنَّ  صــدقاتنا بعــدك، أو م مل يســألوه مــن يــوّىلٰ هــذه الوالي

ــ مــن يســتحّق   ؟الصــدقات مــن يــيل :ام قــالواهــذه الواليــة، وإنَّ

ه، ال يسـتحقّ  ه ومـنمـن يسـتحقّ  ـيءوقد يـيل الشـ ،فالن :فقال

 .فال داللة يف اخلرب

ــ ــفينةفأمَّ ــديث س ــذي يُ  ،ا ح ــه ويُ بطِ فال ــل ــار بطِ ل األخب

 عٰى يف الـنصِّ دَّ خـرب ُيـ منـا عليهـا وكـّل وتكلَّ  التي ذكرناهـا آنفـاً 

م مـن كالمنـا مـا تقـدَّ  ،التفصـيل عٰىل أيب بكر وعمـر عـٰىل سـبيل

ــاجلملــة، ويُ  علــيهام عــٰىل ســبيل تنــا عــٰىل فســاد الــنّص لَّ وأد ل بطِ

ــ هــذا اخلــرب زائــداً   خالفــة هــؤالء ا وجــدنا ســنّي عــٰىل ذلــك أّن

 َض بِ ُقـ 9 النبـّي  ألنَّ  ،األربعة تزيـد عـٰىل ثالثـني سـنة شـهوراً 

 ،رـل سـنة عشــرة ليلــة خلـت مــن شـهر ربيــع األوَّ ـالثنـي عشـ

ــ بقيــت مــن  ع ليــالٍ لتســ ]]١٠٦ص [[/ أمــري املــؤمنني َض بِ وُق

ــنة أربعــني ــنة ،شــهر رمضــان س ــٰىل ثالثــني س ــادة ع ــا زي  فهاهن

ــه  ة،نــبيِّ  ــل ذلــك فــيام خيــرب ب  ألنَّ ، 9وال جيــوز أن يــدخل مث

ــود ــرب مــن أن  وج ــراج اخل ــود النقصــان يف إخ ــادة كوج الزي

ــدقاً  ــون ص ــع عــٰىل أنَّ  ،يك ــنده ســفينة إٰىل  توزي الســنني مل يس

ــول  ــ 9الرس ــو يشوإنَّ ــن ءام ه ــه م ــنده ال جهت ــا مل يس ، وم

ــلتَ يُ  كــان اخلــرب  ة فيــه، ويمكــن عــٰىل هــذا إنفــت إليــه، وال حجَّ

أن يكــون املــراد بــه اســتمرار اخلالفــة بعــدي بخليفــة  صــحيحاً 

ــد ــدَّ  واح ــون م ــانيك ــذا ك ــنة، وهك ــني س ــإنَّ  ،ة ثالث ــري  ف أم

ة عنــدنا، وقــد وحــده اخلليفــة يف هــذه املــدَّ  كــان املــؤمنني 

ة كانـت اخلالفـة يف هـذه املـدَّ  ن هلـم أنَّ لنا عٰىل ذلك، فمـن أيـدلَّ 

مـن توزيـع  قـوا بـام يوجـد يف اخلـربجلامعة؟ ولـيس هلـم أن يتعلَّ 

ــاء، ألنَّ  ــٰىل اخللف ــنني ع ــوم أنَّ  الس ــك معل ــنده،  ذل ــفينة مل يس س

 .لهبَ من قِ  هوأنَّ 

فـالكالم عليـه كـالكالم عـٰىل  ،ا خرب الرقمني والرؤيافأمَّ 

ه ييل اخلالفـة داللـة س يف أخباره أنَّ من األخبار، ولي مسائر ما تقدَّ 

 .معٰىل حسن الوالية عٰىل ما تقدَّ  عٰىل االستحقاق، وال

ــ ــمَّ فأمَّ ــذي يتض ــرب ال ــا اخل ــيّ ن أهنَّ ــل  داام س ــول أه كه

ــ ،ةاجلنَّــ ــال أصــل هــذا اخلــرب بعــني فمــن تأمَّ ــم أنَّ  هنصــاف عل

 يف 9ملـا روي مـن قولـه  ة معارضـةً ميـَّام بنـي أُ موضوع يف أّيـ

ــإ«: احلســني احلســن و ـام ســيّ هنَّ ة، دا شــباب أهــل اجلنـَّ

عــوه يروونــه عــن وهــذا اخلــرب الــذي ادَّ  ،»مــنهام وأبومهــا خــري

ــر ــن عم ــد اهللا ب ــد اهللا ،عبي ــال عبي ــراف  وح ــر يف االنح ــن عم ب

نفســه، عــٰىل  إىلٰ  كاجلــارِّ  عــن أهــل البيــت معروفــة، وهــو أيضــاً 

ـ» ةنـَّدا كهـول أهـل اجلسـيّ «: ه ال خيلو من أن يريـد بقولـهأنَّ   امأهنَّ

ــ ،ةدا الكهـول يف اجلنـَّسـيّ  ة دا مـن يـدخل اجلنَّــام سـيّ أو يريـد أهنَّ

ــدنيا،  ــول ال ــن كه ــان األوَّ  ]]١٠٧ص [[/م ــإن ك ــذلك ف ل ف

ــوأمجعــت األُ  قــد وقفنــا 9رســول اهللا  ألنَّ  ،باطــل  ة عــٰىل أنَّ مَّ

الثــاين  وإن كــان ،ة جــرد مــرد، وأن ال يــدخلها كهــلأهــل اجلنَّــ

للحـديث املجمـع عـٰىل روايتـه مـن قولـه فذلك دافع ومنـاقض 

ــإ«: يف احلســن واحلســني  9 دا شــباب أهــل ام ســيّ هنَّ

ــ ــنهام، ةاجلنَّ ــري م ــا خ ــ ألنَّ  ،»وأبومه ــرب يقتض ــذا اخل ـــه ام ي أهنَّ

ــيّ  ــّل س ــ دا ك ــدخل اجلنَّ ــن ي ــدخلها إالَّ  ة إذام ــان ال ي ــبابك  ، ش

ــدنيا داخلــون يف وأبــو بكــر وعمــر وكــّل  ــة مــن  كهــل يف ال مجل

أبـا بكـر  ي أنَّ ـديه، واخلـرب الـذي رووه يقتضـسـيّ  يكونان 

ــيّ  ــر س ــيّ وعم ــا س ــث كان ــن حي ــدنيا، دامها م ــول يف ال دي الكه

 .يف الدنيا مجلة من كان كهالً  ومها من

مـا » ةدا شـباب أهـل اجلنـَّسـيّ «: مل يـرد بقولـه: فإن قيـل

ــ ــتم، وإنَّ ــ امظنن ــيّ أراد أهنَّ ــام س ــدخل اجلنَّ ــن ي ــباب دا م ــن ش ة م

 .»ةكهول أهل اجلنَّ  داسيّ «: يف قوله الدنيا كام قلنا

ـألنَّـ ،املناقضة بني اخلـربين بعـد ثابتـة: قلنا ام ه إذا أراد أهنَّ

بـذلك مجيـع مـن  ة فقد عمَّ شباب يف الدنيا من أهل اجلنَّ  دا كّل سيّ 

 ألنَّ  ،ة من الشباب والكهول والشـيوخأهل اجلنَّ  كان يف الدنيا من

ـإ :ول، وإذا قـال يف غريمهـاالقـ فقد تناوهلم كانوا شباباً  الكّل  ام هنَّ

دين ملن جعلهـام بـالقول سيّ  دا الكهول فقد جعلهام هبذا القولسيّ 

فقد دخال فـيمن  نيأبا بكر وعمر إذا كانا شابّ  ألنَّ  ،دهيامل سيّ األوَّ 

فقـد  ،التكهيـل مـن اً إذا بلغا سـنَّ  يسودمها احلسن واحلسني 

كانت  وإذا ،ي رووهدخال فيمن يسودمها أبو بكر وعمر باخلرب الذ

 هذه صورة اخلربين وجب العمل عٰىل الظاهر يف الروايـة املنقولـة

وذلـك موجـب لفضـل  ،طـراح اآلخـرإو فق عليها عنه املتَّ 

 .عٰىل مجيع اخللق واحلسني وأبيهام  ]]١٠٨ص [[/ احلسن

ــ: فـإن قيـل ، »ةدا كهــول أهـل اجلنَّــسـيّ «: ام أراد بقولـهإنَّ
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: ه قـالفكأنَّـ ،ن مـن يـأيت مـن بعـداحلـال كـذلك دو من كان يف

ــيّ  ــا س ــمه ــل اجلنَّ ــول أه ــذلك  ةدا كه ــاهنام، وك ــتهام وزم يف وق

ــوه ــذي رويتم ــر ال ــرب اآلخ ــول يف اخل ــال ،الق ــني  ف ــارض ب تع

 .اخلربين عٰىل هذا

لـو كـان معنـٰى اخلـرب الـذي رويتمـوه مـا ذكرمتـوه : قلنا

عٰى بــه فضــل دَّ فضــيلة، وال ســاغ أن ُيــ مل يكــن فيــه كثــري

ــحابة، وأنالــرجلني ــائر الص ــٰىل س ــلهام  يســتدّل   ع ــٰىل فض ــه ع ب

ــ ــريه ممَّ ــٰىل غ ــؤمنني وع ــري امل ــٰىل أم ــالً ع ــن كه ــال  يف ن مل يك ح

ــتكهّ  ــٰىل أنَّ ــام، ع ــله ــ َل ه إذا ُمحِ ــذا الض ــٰىل ه ــرب ع ــن ـاخل رب م

مـن  لغـريهم محلـه عـٰىل مـا هـو أخـّص  سـاغ أيضـاً  التخصيص

مجاعـة مـن قبيلـة مـن القبائـل أو  لكهـول ذلك، وجيعله متنـاوالً 

حـال مـن األحـوال  للكهـول يف اجلامعات، كام جعلـوه متنـاوالً 

ـ ، عـىلٰ دون غريها، وهذا خيرجـه مـن معنـٰى الفضـيلة مجلـةً  م أهنَّ

 مـــا خيـــالف فائـــدة هـــذا اخلـــرب 9 قـــد رووا عـــن النبـــّي 

ــ ــّي ويناقضــها، ألهنَّ ــ 9 م رووا عــن النب ــد  بنــو«: ه قــالأنَّ عب

 وجعفـر ابنـا أيب طالـب، وعـيل ،أنـا :ةلـب سـادة أهـل اجلنـَّاملطَّ 

ــن ــد املطَّ  ومحــزة ب وال  ،»لــب، واحلســن واحلســني، واملهــديعب

يعـــارض يف الفائـــدة اخلـــرب الـــذي  هـــذا اخلـــرب شـــبهة يف أنَّ 

وجـب العمـل هبـذا  فق عليـه أوىلٰ ذكروه، وإذا كان العمـل بـاملتَّ 

 .طراح خربهمإو

وبعــد، ففــي ضــمن هــذا اخلــرب مــا  ]]١٠٩ص [[/

ــدلُّ  ــاده، أل ي ــٰىل فس ــرب أنَّ  نَّ ع ــؤمنني  يف اخل ــري امل ــان  أم ك

 ،يــا عــيل«: أبــو بكــر وعمــر فقــال إذ أقبــل 9عنــد الرســول 

ــيّ  ــذان س ــه ــل اجلنَّ ــول أه ــن األوَّ دا كه ــنية م ــرين إالَّ  ل  واآلخ

 النبـّي  ومـا رأينـا ،»ني واملرسلني، ال ختربمهـا بـذلك يـا عـيلالنبيّ 

عـن  وال هنـٰى  ،مـن أصـحابه أمـر بكـتامن فضـل أحـدٍ  قطّ  9

ــا تشــإ ــة م ــرَّ ـذاع ــد روي مــن ف وتفضَّ ــه أصــحابه، وق ل ب

القــوم مــا هــو أعــٰىل وأظهــر مــن فضــيلة هــذا  فضــائل هــؤالء

بكتامنــه، بــل أمــر بإذاعتــه  أحــداً  9اخلــرب مــن غــري أن يــأمر 

ــا بكــر كــروايتهم أنَّ  ،رهـونشــ  9اســتأذن عــٰىل رســول اهللا  أب

ــال ــا« :فق ــه وبشِّ ــذن ل ـــئ ــال ،»ةره باجلنَّ ــر، فق ــتأذن عم : واس

ـا« ذن لــه ائـ«: واسـتأذن عـثامن، فقـال ،»ةره باجلنـَّـئـذن لـه وبشِّ

 فام بال هـذه الفضـيلة مـن بـني سـائر الفضـائل ،»ةره باجلنَّ ـوبشِّ 

  ؟!طوٰى عنهامم وتُ كتَ تُ 

 ،»دعـوا يل أخـي وصـاحبيأُ «: ا ما روي عنه من قولهفأمَّ 

يف مقـام بعـد  له املتظاهر من قول أمـري املـؤمنني بطِ يُ  فالذي

اب  كـذّ ال يقوهلـا بعـدي إالَّ  ،عبـد اهللا وأخـو رسـوله أنـا« :آخـر

 وأبـو بكـر أيضـاً : يقل لـه ]]١١٠ص [[/ مل أحداً  وإنَّ  ،»مفرتي

املعروف هو مؤاخاتـه ألمـري  املشهور ، وألنَّ 9أخو رسول اهللا 

 .لعمر بنفسه، ومؤاخاة أيب بكر املؤمنني 

ــ ــتهمفأمَّ ــر « :ا رواي ــدي أيب بك ــن بع ــذين م ــدوا بالل اقت

ــر ــد ،»وعم ــدَّ  فق ــتق ــه مستقص ــالم علي ــذا الك ــا ه ٰى ـم يف كتابن

بـه مـن خـرب الغـدير عـٰىل  يسـتدلُّ  عند اعرتاضه هبـذا اخلـرب مـا

 .إعادته فال طائل يف ،وأشبعنا الكالم فيه ،النصِّ 

ــ  ،د ا اخلــرب الــذي يروونــه عــن جعفــر بــن حمّمــفأمَّ

قـال مـا حكـاه، فمـن العجائـب  أمري املـؤمنني  عن أبيه أنَّ 

منـه  دَ ِهـذلك مـن مثـل هـذا الطريـق الـذي مـا عُ  روٰى مثلأن يُ 

هذه الروايـة، ولـيس جيـوز أن يقـول ذلـك مـن   ما يضادّ إالَّ  قطّ 

ريح بعــد ـيف مقــام بعــد آخــر، وبتصــ ظــاهراً  امً م تظّلــكــان يــتظلَّ 

 خـاّص  تلويح، ويقول فـيام قـد رواه ثقـات الـرواة، ومل يـرد مـن

 مأســتعديك عـٰىل قـريش، فــإهنَّ  إّين  هـمّ اللّ «: هـاالطـرق دون عامّ 

 َض بِ منــذ ُقــ مل أزل مظلومــاً «: ويقــول ،»ظلمــوين احلجــر واملــدر

ويقـول فـيام رواه زيـد بـن عـيل بـن احلسـني،  ،»9رسول اهللا 

بــايع النــاس أبــا بكــر وأنــا أوٰىل «: يقــول  كــان عــيل :قــال

 ،فكظمـت غيظـي، وانتظـرت أمـري، ي هـذاـي بقميصـهبم منّـ

هلــك واســتخلف  أبــا بكــر إنَّ  ثــمّ  ،وألزقــت كلكــيل بــاألرض

ــر ــم أّين  ،عم ــد واهللا عل ــوق ــاس منّ ــ أوٰىل بالن ــذا، ـي بقميص ي ه

عمـــر هلـــك  إنَّ  فكظمـــت غيظـــي، وانتظـــرت أمـــري، ثـــمّ 

هم ة كَســوجعلهــا شــورٰى، وجعلنــي فيهــا يف ســادس ســتَّ 

ــدة ــال ،اجل ــّل أُ  :فق ــوا األق ــي ،قتل ــت غيظ ــرت ، فكظم وانتظ

 القتـال ا وجـدت إالَّ ٰى مـأمري، وألزقـت كلكـيل بـاألرض حتـَّ

ـــاهللا ]]١١١ص [[/ أو ـــر ب ـــه  ،»الكف ـــي في ـــاب تغن ـــذا ب وه

يف هـذا البـاب عنـه  روٰى ا لـو شـئنا أن نـذكر مـا ُيـفإّنـ ،اإلشارة

 إلــيهام اخلــرب  د وأبيــه اللــذين أســندوعــن جعفــر بــن حمّمــ

مــن  وعــن مجاعــة أهــل البيــت ألوردنــا الــذي رواه عــنهام 

 مــا يرويــه الثقــات نــذكر إالَّ  ا ال، وكنّـط كثــرةً ضــبَ ذلـك مــا ال يُ 

ـــهورون ـــيهم،  املش ـــاع إل ـــوم، واالنقط ـــؤالء الق ـــحبة ه بص

ــ ،عــاهالــذي ادَّ  واألخـذ عــنهم، بخــالف اخلــرب ش ه متــٰى فــتَّ ألنَّ

ــ  منحرفــاً عــن أصــله وناقلــه مل يوجــد إالَّ  مشــهور  غــري باً متعصِّ
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ــت  ــل البي ــن أه ــه م ــن رواه عن ــحبة مل ــن أرادبالص  ، وم

ــعليــه بالكتــب املصــنَّ استقصــاء النظــر يف ذلــك ف ه فات فيــه، فإنَّ

ومــن البــديع أن  ،يشــفي الغليــل وينقــع الصــدٰى  جيــد فيهــا مــا

مــؤمن  كــّل  عــيل ويلّ «: 9قولــه  يقــول يف مثــل مــا روي مــن

 ،فعـرَ ه ال يُ إنَّـ :»قـنيوإمـام املتَّ ، د املسـلمنيه سـيّ إنَّـ«و ،»بعدي

ــرق ــن ط ــد روي م ــذوذ، وق ــه بالش ــ ويرمي ــالعامَّ ة، ة واخلاصَّ

ــة وورد ــات خمتلف ــن جه ــمّ  ،م ــذه ث ــل ه ــته مث ــورد يف معارض  ي

 .األخبار

ــ ــهفأمَّ ــن قول ــه م ــلوات اهللا علي ــه ص ــا روي عن  أَال «: ا م

ولـو شـئت أن  ،هـا أبـو بكـر وعمـربعـد نبيّ  ةمَّـخري هـذه األُ  إنَّ 

الكــالم عليــه عــٰىل ســبيل  مفقــد تقــدَّ  ،»ي الثالــث لفعلــتسـمّ أُ 

ــه صــلوات اهللا ع ــهاجلملــة، وأفســدنا مــا رواه عن ــه لي : مــن قول

إن أراد اهللا بالنـــاس خـــريًا فســـيجمعهم عـــٰىل خـــريهم كـــام «

بـام يفسـد بـه هـذا اخلـرب وكـّل » مجعهم بعد نبـيّهم عـٰىل خـريهم

جمــراه، عــٰىل أنَّ هــذا اخلــرب قــد روي ]] ١١٢ص /[[مــا جــرٰى 

ــه  ــه مقّدمــة ُأســقطت عن عــٰىل خــالف هــذا الوجــه، وُأوردت ل

ــه، وذاك أنَّ معــا ــتمَّ االحتجــاج ب ــن احلــرث األفطــس لي ذ ب

ث عــن جعفــر بــن عبــد الــرمحن البلخــي  ــًا  _حــدَّ وكــان عثامني

ــؤمنني  ــري امل ــٰىل أم ــثامن ع ــل ع ــال_ ُيفضِّ ــو : ، ق ــا أب أخربن

ورأيـه  _، عـن الشـعبي _وكـان أيضـًا عثامنيـًا  _خبّاب الكلبي 

ـــت  ـــل البي ـــن أه ـــراف ع ـــروف  يف االنح ـــال_مع : ، ق

ل وســويد ســمعت وهــب بــن أيب جحيفــة وعمــرو بــن رشحبيــ

بن غفلة وعبـد الـرمحن اهلمـداين وأبـا جعفـر األشـجعي كّلهـم 

ـــون ـــًا : يقول ـــمعنا عليَّ ـــرب  س ـــٰىل املن ]] ١١٣ص /[[ع

ــول ــذه «: يق ــري ه ــون، أَال إنَّ خ ــذي يقول ــذب ال ــذا الك ــا ه م

ة بعد نبيها أبـو بكـر وعمـر مـة قـد ، فـإذا كانـت هـذه املقدّ »األُمَّ

ته فـال نحرافـه وعصـبيَّ مـع ا ن ذكرنـاهرواها مـن روٰى اخلـرب ممـَّ

ــمــة إذا ذُ طها، فاملقدّ ســقِ فــت إٰىل قــول مــن يُ لتَ يُ  مل يكــن يف  رتِك

ــ ة علــيهم مــن حيــث اخلــرب احتجــاج هلــم، بــل يكــون فيــه حجَّ

 .هوه إٰىل ضدّ احلكم الذي ظنّ  ينقل

ــحابنا ــن أص ــوم م ــال ق ــد ق ــرب : وق ــذا اخل ــان ه ــو ك ل

ــَمــُحي  جلــاز أن صــحيحاً  أي  ،امعــةاجل أراد بــه ذمَّ  ه ل عــٰىل أنَّ

ــذلك، واإل ــا ب ــاخاطبه ــٰىل اعتقاده ــ ،زراء ع ــالفكأنَّ   إنَّ أَال : ه ق

اعتقاداهتـا وعـٰىل مـا تـذهب إليـه  ة بعـد نبيهـا يفمَّـخري هـذه األُ 

ــاب ــائر يف الكت ــذا نظ ــالن، وهل ــال اهللا  فــالن وف ــتعامل، ق واالس
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ــول ، ]٤٩ ــك، ويق ــني قوم ــك وب ــد نفس ــذلك عن ــت ك أي أن

ــ: أحــدنا ــالن بقيَّ ــذه األُ ف ــة ه ــمَّ ــذا العص ــد شــاعر ه ر، ـة، وزي

ــد إالَّ  وهــو ال ــيري ــه كــذلك يف اعت أنَّ ــاد أهــل العص ر دون أن ـق

 .الصفة يكون عٰىل احلقيقة هبذه

ــل ــإن قي ــاهر : ف ــاز فالظ ــوه وإن ج ــذي ذكرمت ــذا ال ه

 .ظاهره إٰىل أن يقوم دليل والكالم عىلٰ  ،بخالفه

عيـتم لوجـب لو كـان األمـر يف الظـاهر عـٰىل مـا ادَّ : قلنا

عـٰىل مجيـع  ة القـاهرة املوجبـة لفضـله لألدلَّـ، العدول عنـه

ي العـدول هبـذا القـول عـن ـروي مـا يقتضـ ه قـدعٰىل أنَّـ ،ةمَّ األُ 

ـــ ـــاهره، وأنَّ ـــرجظ ـــارج خم ـــريض،  ]]١١٤ص [[/ ه خ التع

: يقـول  اً سـمعت عليـَّ :قـال ،فروٰى عـون بـن أيب جحيفـة

ــدَّ « ــول اهللا إذا ح ــن رس ــرَّ  9ثتكم ع ــئن أخ ــامء فل ــن الس  م

ــبُّ  ــري أح ــي الط ــول إيلَّ  فتخطفن ــن أن أق ــول اهللا  :م ــال رس ق

ـــل،  9 ـــدَّ ومل يق ـــوإذا ح ـــن نفس ـــإّين ـثتكم ع ـــارب ي ف  حم

ــيّ  ٰى عــىلٰ ـاهللا قضــ إنَّ  ،مكايــد  ،احلــرب خدعــة إنَّ  :كملســان نب

بكـر وعمـر، ولـو شـئت  هـا أبـوة بعـد نبيّ مَّـخري هـذه األُ   إنَّ أَال 

ــمَّ  ــثلس ــدلُّ  ،»يت الثال ــالم ي ــذا الك ــ وه ــٰىل أنَّ ــىلٰ ع ــبيل  ه ع س

ـــريض ،التعـــريض ـــه إٰىل التع ـــاج صـــلوات اهللا علي  وقـــد حيت

ة املؤمنـة مـن اللـبس واشـتباه بعـد أن تكـون األدلَّـ فيحسن منـه

ــ هــم مجهـور أصــحابه وجلّ  مـة، ومعلــوم أنَّ ة متقدّ الشـبهة باحلجَّ

ــ ــانوا ممَّ ــدَّ ك ــن تق ــة م ــد إمام ــهن يعتق ــن  م علي ــيهم م ، وف

 .ةمَّ لهم عٰىل مجيع األُ فضِّ يُ 

ــل ــد قي ــثَّ  إنَّ  :وق ــة ب ــ معاوي ــام ُخي ون ِرب الرجــال يف الش

ــه  ــ عن ــربَّ بأنَّ ــدّ ه يت ــن املتق ــأ م ــه، وأنَّ ه رشك يف دم مني علي

رف وجـوه أكثـر أصـحابه عـن ـعثامن لينفـر النـاس عنـه، ويصـ

هلــذه النــائرة،  إطفــاءً  ر أن يكــون قــال ذلــكنَكــرته، فــال يُ ـنصــ

 .ا ال خيالف احلّق م ممَّ ومراده بالقول ما تقدَّ 

عـٰىل فسـاد هـذا  ا يـدلُّ ممـَّ: بعـض أصـحابنا وقال أيضـاً 

 ألنَّ  ،لفظــه مـــن اخللـــل ]]١١٥ص [[/ نهمـــا يتضـــمَّ اخلــرب 

ــه ــذه األُ   إنَّ أَال «: قول ــري ه ــخ ــد نبيّ مَّ ــاة بع ــ» ه ــول  يـيقتض دخ

ـــّي  ـــالم األوَّ  9 النب ـــظ يف الك ـــت لف ـــاألُ (ل وحت  ، ألنَّ )ةمَّ
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ه ي أنَّــوهـذا يقتضـ ؟فكيـف يكـون منهـا ،مضافة إليـه )ةمَّ األُ (

 .ة نفسهمَّ من أُ 

ــد ــاً  وق ــع أيض ــا دف ــحابنا احتج ــتجَّ أص ــن اح ــذا  ج م هب

م بـام جـرٰى هـذا م املـتكلّ قـد يـتكلَّ : اخلرب يف التفضيل بأن قـالوا

ــري ــه وغ ــة كالم ــن مجل ــارج م ــو خ ــرٰى وه ــه،  املج ــل في داخ

ال ينبغــي «: قولـه مـن 9واستشـهدوا بـام روي عـن الرسـول 

أنـا «: مـع قولـه» ٰى  خـري مـن يـونس بـن متّـّين إأن يقـول  ألحدٍ 

 ،»د ولــد آدمأنــا ســيّ «: ع قولــهومــ ،»لــني واآلخــريند األوَّ ســيّ 

ـاألُ  وإمجـاع ــمَّ ه خـارج مــن فلــوال أنَّـ ،ه أفضـل األنبيـاءة عـٰىل أنَّ

ــه ــدٍ «: قول ــه فاســداً » ال ينبغــي ألح ــذلك لكــان القــول من ، وك

 ،»أبـو سـفيان بـن احلـارث خـري أهـيل«: ه قـالأنَّ  9روي عنه 

راء عـٰىل ذي هلجـة ـاخلضـ تت الغـرباء وال أظلَّـمـا أقلَّـ«: وقال

خـارج مـن ذلـك، وقـد حيلـف  9وهـو  ،»ق مـن أيب ذرأصد

النــاس، وهــو خــارج  مــن  يــدخل داره أحــداً أالَّ  الرجــل أيضــاً 

اخلــرب مــن حيــث كــان  مــن خارجــاً  9مــن يمينــه، وإذا كــان 

 .عٰىل التفضيل عليه ب به مل يدّل املخاطِ 

ـــف األُ  ]]١١٦ص [[/ ـــن ظري ـــهد وم ـــور أن يستش م

: أبـا بكـر قـال وون أنَّ يـر القوم هبذا اخلـرب عـٰىل التفضـيل وهـم

ــريكمولّ ( ــت بخ ــتكم ولس ــ ،)ي ــاّص رَّ ـفص ــاللفظ اخل ــ ح ب ه بأنَّ

ــمّ  ــل، ث ــيس باألفض ــأوَّ  ل ــيت ــٰىل أنَّ ــك ع ــرج لون ذل ــرج خم ه خ

ــع ــأالَّ  التخاش ــع، ف ــوالتخاض ــذا الض ــتعملوا ه ــن ـ اس رب م

ــيام يدَّ  ــل ف ــهالتأوي ــن قول ــه م ــذه األُ   إنَّ أَال «: عون ــري ه ــخ  ؟»ةمَّ

 .فقوداالنصاف عندهم م ولكنَّ 

مـن قـول أمـري  د ا ما رواه عـن جعفـر بـن حمّمـفأمَّ 

أليب سـفيان عنـد اسـتخالف أيب بكـر، وقـد  عـيل  املـؤمنني

ـبايعـك، فـوَ يـدك أُ  بسـطأُ : قـال لـه ا عـٰىل أيب فصــيل اهللا ألمألهنَّ

ــيالً  ــالً  خ ــذا مــن إنَّ «: ورج ــت تبغــي  ه ــا زل ــك، وم دواهي

 متـٰى صـحَّ  فهـو خـرب ،»سـالملالسالم العـوج يف اجلاهليـة واإل

 مل يكن فيه داللة عٰىل أكثـر مـن هتمـة أمـري املـؤمنني أليب سـفيان

ة دينـه، وبعـده عـن النصـح فـيام وقطعه عٰىل خبـث باطنـه، وقلَّـ

ــه، وال ــ يشــري ب ــر، وال حجَّ ــة أيب بك ــٰىل إمام ــة ع ــه وال دالل ة في

مل يعــدل عــن حمارجــة القــوم  أمــري املــؤمنني  ألنَّ  ،تفضــيله

ــ ــاء اريح بادِّ ـوالتص ــنّص ع ــة ل ــه إالَّ  واملجاذب ــته علي ــا اقتض  مل

ــه بــأنَّ  ــال مــن حفــظ أصــل الــدين، ولعلم املخاصــمة  احل

مــن خمالفتــه  فــال بــدَّ  ،تالىفٰ يــان إٰىل فســاد ال ُيــواملغالبــة فيــه تؤدّ 

، غــري منافقــاً  هامً ام إذا كــان مــتَّ مشــري الســيّ  البــاب لكــلِّ  يف هــذا

ا رآه مــن عــٰىل أيب ســفيان مــ ه يف ردِّ  ريرة، فلــيسـنقـي الســ

ــة أكثــر ــاه مــن أنَّ ممَّــ إظهــار البيعــة واملحارب الــرأي كــان  ا ذكرن

 .عنده يف خالفه

 األمــر اســتحقاق متــوّيل  لــوال: أن يقــول ولــيس ألحــدٍ 

ــه،  ــالب علي ــن اإلج ــؤمنني ع ــري امل ــٰى أم ــاز أن ينه ــا ج ــه مل ل

ـــه  ـــع مـــن مبايعـــة أيب ســـفيان ل ـــه، وال أن يمتن واملحاربـــة ل

عــٰىل اســتحقاق  ذلــك أمجــع ال يــدلُّ  أنَّ  نــاا قــد بيَّ باإلمامــة، ألّنــ

مســـاك اإل ]]١١٧ص [[/ املصــلحة إذا اقتضــت األمــر، وأنَّ 

 س بــاألمر، وأنَّ وجــب وإن مل يكــن هنــاك اســتحقاق مــن التلــبّ 

مســاك داللــة يف هــذا املوضــع لــزم أن يكــون اإل َل ِعــإن ُج  هــذا

ــة واملتغلِّ  ــن الظلم ــنيع ــٰىل أُ  ب ــي ع ــن بن ــلمني م ــور املس ــأُ م ة ميّ

ــا كــان يف وغــريهم ــة عــٰىل اســتحقاقهم مل أيــدهيم، ونحــن  دالل

معاويـة  لـو أشـار عليـه مشـري بعـد صـلح احلسن  نعلم أنَّ 

ٰى مجاعـة ـبمحاربته وبمخارجته لعصـاه وخالفـه، بـل قـد عصـ

ــه بخــالف مــا رآه مــن اإل أشــاروا ــنيَّ علي  مســاك والتســليم، وب

 .يقتضيان ما فعله  الدين والرأي هلم أنَّ 

ــ ــ عــن أمــري املــؤمنني  ا مــا رواهفأمَّ ي ألن مــن التمنّ

ـ يلقٰى اهللا  9 له النبـّي بصحيفة عمـر، فهـذا ال يقولـه مـن فضَّ

ــىلٰ  ــاهرة يف  ع ــا، الظ ــع عليه ــال املجم ــاألقوال واألفع ــق ب اخلل

ــد تقــدَّ  ــة، وق ــا مالرواي ــرف منه ــ ،ط ن كــان وال يصــدر عمَّ

ــح بتفضــيل نفســه عــٰىل مجيــع األُ رِّ ـصــيُ   ،9الرســول  ة بعــدمَّ

ــدر ــأن يُ  وال يق ــاً رِّ ـص ــذلك أيض ــدح ب ــدَّ  ، وق ــٰىل تق ــالم ع م الك

ـــرب ـــذا اخل ـــائر ه ـــٰىل أنَّ  .نظ ـــه ع ـــٰى اهللا«: قول  وددت أن ألق

 إيلَّ  مــا عــٰىل األرض أحــد أحــبُّ «أو  ،»ٰى بصــحيفة هــذا املســجّ 

ــٰى اهللا ــن أن ألق ــجّ  م ــذا املس ــن ه ــحيفته م ــوز أن » ٰى بص ال جي

ــاهره، ألنَّ  يكــون حممــوالً  ــ عــٰىل ظ ــا إٰىل ام الصــحيفة إنَّ يشــار هب

ــامل، وأعــامل زيــد ال جيــوز أن يكــون بعينهــا  صــحيفة األع

مـن  فـال بـدَّ  ،عـٰىل مثلـه  ا ال يصـحُّ ي ذلـك ممـَّلعمرو، ومتنّ 

ــ: أن يقــال ــاز إنَّ ــه، وإذا ج ــحيفته، وبنظــري أعامل ه أراد بمثــل ص

ـــيئاً  أن ـــمروا ش ـــومهم أن  يض ـــاز خلص ـــظ ج ـــح اللف يف رصي

ــوا ــه، وجيعل ــمروا خالف ــدالً  يض ــن  ب ــإم ــالف، ض ــل اخل امر املث

ــاهر ــن يف ظ ــدعويان مل يك ــأت ال ــ وإذا تكاف ــرب حجَّ ــماخل  .ة هل

ــ: مي أصــحابنا مــن قــاليف متقــدّ  عــٰىل أنَّ  اهللا  ٰى أن يلقــٰى ام متنّــإنَّ
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ــالوا بصــحيفته ليخاصــمه بــام فيهــا، وحياكمــه بــام تضــمَّ  نته، وق

 ، وكـّل غـري هـذا معروفـاً  ذلـك وجهـاً  ]]١١٨ص [[/ أيضا يف

 .قهم باخلربط تعلّ سقِ ذلك يُ 

ــ ــّي فأمَّ ــن النب ــا رواه ع ــه 9 ا م ــن قول ــت«: م ــو كن  ل

ــذاً متَّ  ــيالً  خ ــدَّ  ،»خل ــد تق ــفق ــيام مض ــه ف ــالم علي ــن ـم الك ٰى م

ــاب ــه ،الكت ــال وج ــدَّ  ف ــد تق ــه، وق ــاً إلعادت ــذا يف أوَّ  م أيض ل ه

مـن األخبـار ال يعـارض  مجيـع مـا رواه الفصل الكـالم عـٰىل أنَّ 

ــحَّ  ــوت والص ــا، ويف الثب ــاب نَّ أة أخبارن ــا يف ب ــ ألخبارن ة احلجَّ

 .ة الظاهرة، والرجحان القوّي املزيَّ 

ــ ــيلفأمَّ ــن أيب ع ــه ع ــٰىل أنَّ (: ا قول ــار ال  وع ــذه األخب ه

إمــام «: 9قولــه  ألنَّ  ،هــي حمتملــة بــل ي الــنّص ـتقتضــ

ــأن » قــنياملتَّ  أراد بــه يف التقــوٰى، ولــو أراد بــه اإلمامــة مل يكــن ب

 ،)للفاســقني كــون إمامــاً قــني بــأوٰىل مــن أن يللمتَّ  يكــون إمامــاً 

ء دون يش ءه إمــام يف يشمحـل ذلـك عـٰىل أنَّـ ألنَّ  ،فتأويـل باطـل

ــالعموم إالَّ  ،ختصــيص ــذ ب ــه األخ ــٰىل ومذهب ــل، ع ــوم دلي  أن يق

معنـٰى اإلمامـة وحقيقـة هـذه اللفظـة  نَّ أٰى ـمضـ نـا فـياما قد بيَّ نّ أ

ــمَّ  ــفة تتض ــنوالص ــداء بم ــاً  ن االقت ــان إمام ــال  ك ــث ق ــن حي م

ـه إمـام لـبعض األُ ثبـت أنَّـ وفعل، فإذا مـور فـال األُ  ة يف بعـضمَّ

 بـه يف ذلـك األمـر عـٰىل الوجـه الـذي مـن أن يكـون مقتـدًى  بدَّ 

ي عصـمته، وإذا ثبتـت عصـمته وجبـت ـذكرناه، وذلـك يقتضـ

من أثبت لـه العصـمة وقطـع عليهـا أوجـب لـه  كّل  ألنَّ  ،إمامته

 .بال فصل 9اإلمامة بعد الرسول 

ــ قــني بــاللفظ دون الفاســقني فــال ا ختصــيص املتَّ فأمَّ

  �ا�ــم : ، كــام قــال تعــاىلٰ للكــلِّ  يمتنــع وإن كــان إمامــاً 
َ

ذ�ـِـك

ِقــَ� 
�
ُمت

ْ
ــدى �ِل

ُ
ــَب ِ�يــِه ه ِكتــاُب ال َر�ْ

ْ
] ٢و ١: البقــرة [ �ال

ــلِّ  ــدٰى للك ــان ه ــإنَّ  ،وإن ك ــٰىل أنَّ  ف ــك ع ــل ذل ــا املتَّ  مح ــني مل ق

ــه ومل ــوا هبدايت ــذا انتفع ــاز ه ــقون ج ــا الفاس ــع هب ــول،  ينتف الق

إمـام «: قولـه ]]١١٩ص [[/ وكـان لنـا أن نقـول مثـل ذلـك يف

 ر يف اختصــاص لفــظ اآليـة مــع عمــومذكَ وال وجــه ُيـ ،»قـنياملتَّ 

 . وهو قائم يف اخلربمعناها إالَّ 

ــ ، قــني إمامــاً ا دعــاء الصــاحلني بــأن جيعلهــم اهللا للمتَّ فأمَّ

ـَمـُحي  فقد جيـوز أن ـةم دعـوا بـأن يكونـوا ل عـٰىل أهنَّ قتـدٰى يُ  أئمَّ

فهـذا غـري ممتنـع، ولـو رصنـا  ،نـاهبيَّ  هبم االقتداء احلقيقي الـذي

ام رصنـا إليـه ا إنَّـلكنّـ م دعـوا بخـالف ذلـكإٰىل ما يريده من أهنَّ 

ــمَّ  ــة تتض ــة اإلمام ــت حقيق ــة وإن كان ــدَّ بدالل ــا ق ــنن م  مناه م

ــوص ولــيس العــدول عــن بعــض  ،معنــٰى االقتــداء املخص

 .ظاهر بغري داللة كّل العدول عن  الظواهر لداللة تقتيض

ــ ــهفأمَّ ــاً (: ا قول ــون إمام ــب أن يك ــت وجي ــد  )يف الوق فق

عـٰىل هـذا املعنـٰى يف مجلـة كالمنـا يف خـرب الغـدير،  تقدم الكـالم

 .واستقصينا القول فيه

ــ ــهفأمَّ ــيّ «: ا قول ــلمنيوس ــإنَّ » د املس ــيادة  ف ــٰى الس معن

ــٰى  ــع إٰىل معن ــة يرج ــة والرئاس ــه ،اإلمام ــذلك قول ــد «: وك وقائ

الـرئيس املطـاع فـيهم،  القائـد للقـوم هـو ألنَّ  ،»لـنياملحجَّ  الغرّ 

وال شــبهة ، »قـنيإمــام املتَّ «: ام إذا كــان ذلـك عقيــب قولـهالسـيّ 

 .م منها ما ذكرناهفهَ معنٰى هذه األلفاظ يتقارب، ويُ  يف أنَّ 

ــ ــه فأمَّ ــ«: 9ا قول ــّل  ه ويلّ إنَّ ــن ك ــة م ــؤمن ومؤمن  م

ـُم : تعـاىلٰ نـا عنـد الكـالم يف قولـه فقد بيَّ  ،»بعدي
ُ
مـا َوِ���

�
إِن

 ُ
ُ

ــو� ــدة[ اُهللا َورَُس ــة  ]٥٥: املائ ــذه اللفظ ــاء ه ــالم يف اقتض الك

ــادِّ  فسـقط ،ملعنـٰى اإلمامــة، ورشحنـاه واستقصــيناه ا ال عــاؤه أهنَّ

 .تفيد اإلمامة

ــ ــ«: فيــه  9ا قولــه فأمَّ ــا منــهه منّــإنَّ ــ ،»ي وأن  هفإنَّ

وال  ،مـا ذكـرهعٰىل االختصـاص والتفضـيل والقـرب عـٰىل  يدلُّ 

عليهـا مـن الوجـه الـذي  عـٰىل اإلمامـة، لكـن يـدّل  بلفظـه يدلُّ 

ي ـأو فعــل يقتضـــ ]]١٢٠ص [[/ قــول كـــّل  نــاذكرنــاه وبيَّ 

 م، فلـممـن الرتتيـب قـد تقـدَّ  رٍب ـعليـه بضـ التفضيل بـه يـدلُّ 

 ،مع ما أوردنـاه شـبهة يف مجيـع الفصـل الـذي حكينـاه عنـه يبَق 

 .ة هللاواملنَّ 

*   *   * 

 :ة يف علم الكالمالذخري

يف الداللــة عــٰىل وقــوع الــنّص : فصــل ]]٤٣٧ص [[

 :بإمامة عيل أمري املؤمنني 

لنـا عـٰىل أنَّ : من قوّي ما أعتمد عليـه يف ذلـك أّنـا قـد دلَّ

اإلمــام ال بــدَّ مــن كونــه مقطوعــًا عــٰىل عصــمته، فــإذا اختلــف 

، فمــنهم مــن أثبــت اإلمامــة 9النــاس يف اإلمــام بعــد النبــّي 

ــري ا ــؤمنني ألم ــر  مل ــت إٰىل أيب بك ــن أثب ــنهم م ــالنّص، وم ب

وهــو  _عـٰىل اخــتالف فيــه، فطائفــة ُتثبِتهــا لــه بــالنصِّ وُأخــرٰى 

يف [ُتثبِتهـــا باالختيـــار، والفرقـــة الثالثـــة  _اجلـــّل واجلمهـــور 

ـــا بـــالنصِّ أو ُتثبِـــت اإلمامـــة يف العبّــاس ]  األصــل ، إمَّ

 .باإلرث

ــة عــٰىل أنَّ العبّــاس ــر غــري  واجتمعــت األُمَّ وأبــا بك
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مقطوع عـٰىل عصـمتهام، فخرجـا مـن هـذا اإلمجـاع عـن ثبـوت 

ــال فصــل  ــَق إالَّ أن يكــون اإلمــام بعــده ب ــم يب اإلمامــة هلــام، فل

، ألنَّـه لـو كـان غـريه خلـرج احلـقُّ عـن أمري املـؤمنني عـيل 

ــة يــذهب إٰىل أنَّ اإلمامــة  ــه ال أحــد مــن األُمَّ ــة بأرسهــا، فإنَّ األُمَّ

 . ما ذكرناه بعده بال فصل من

ــر ــل آخ ــال: دلي ــة أن يق ــذه الطريق ــن ه ــوٰى م ــد : وأق ق

ثبت وجوب عصمة اإلمـام، وكـلُّ مـن أوجـب عصـمة اإلمـام 

ــّىلٰ  ــّي ص ــد النب ــة بع ــٰىل أنَّ اإلمام ــع ع ــة، يقط ــن األُمَّ ص [[ /  م

، اهللا عليـــه وآلـــه بغـــري فصـــل ألمـــري املـــؤمنني ]] ٤٣٨

ــمة واج ــع أنَّ العص ــريه م ــام غ ــأنَّ اإلم ــالقول ب ــام ف ــة يف اإلم ب

ة  .ليس بقول ألحد من األُمَّ

*   *   * 

 :دليل آخر عٰىل النصِّ  ]]٤٦٢ص [[

ــه  ــا تنقلــه الشــيعة وتتــواتر ب والــذي يــدلُّ عــٰىل ذلــك م

أنَّ النبــّي صــلوات اهللا ]] ٤٦٣ص /[[     مــن: خلفــًا عــن ســلف

وسالمه عليـه وآلـه نـصَّ عـٰىل أمـري املـؤمنني صـلوات اهللا عليـه 

ــت ــارةً باإلمامــة، واس ــال ت ــة وق ــي «: خلفه عــٰىل األُمَّ ــذا خليفت ه

ــدي ــرٰى »مــن بع ــؤمنني«: ، وُأخ ــإمرة امل ــه ب ــّلموا علي ــا »س ، وم

ريح الـذي ُيســّميه ـجـرٰى جمـرٰى ذلـك مـن ألفـاظ الـنّص الصـ

 .جليَّاً ] الشيعة[

وقـــد علمنـــا أنَّ الشــــروط التـــي ذكرناهـــا يف اخلـــرب 

م، حاصــلة فــيهم، بــل يف أهــل بلــد واحــد مــن بلــداهن  الصــدق

ــرة إٰىل  ــوا يف الكث ــد بلغ م ق ــإهنَّ ــدٍّ [ف ــق ] ح ــه أن يتَّف ــوز مع ال جي

مــنهم الكــذب عــن خمــرب واحــد، وال أن يتواطــأ عــٰىل الكــذب 

ــوا مــع بعــد  ــم لــو تواطئ ــل ذلــك، وألهنَّ ــرهتم حتي عنــه، ألنَّ كث

الــديار باملكاتبــات واملراســالت لظهــر ذلــك وُعــِرَف ومــا 

ــم، و ــدائهم هل ــع أع ــع تتبّ ــيّام م ــي، الس ــريخف ــم[تنف ــن ]  ه ع

 .أحواهلم وطلبهم ملعايبهم

وا  ــربَّ ــيام خ ــأمون ف ــبس، فم ــبهة والل ــول الش ــا دخ وأمَّ

وا  ــم خــربَّ وا عنــه، ألهنَّ عنــه، ومعلــوم ارتفــاع الشــبهة عــامَّ خــربَّ

مسـموع، وإنَّـام يـدخل الشـبهة فـيام طريقـه ]و[عـن أمـر ُيـدَرك 

االســتدالل، وهــم عــارفون بالقائــل بعينــه والقــول فيــه بعينــه، 

 .وكلُّ أسباب دخول الشبهة زائلة. ومميِّزون هلام

والذي يـدلُّ عـٰىل أنَّ سـلف الشـيعة يف نقـل هـذا الـنّص 

أنَّ نقـل هـذا اخلـرب لوجـدت بعـد فقـد، وقـوي بعـد : كخلفهم

ضـعف، أو ُذِكــَر االحتجــاج بــه بعـد أن مل يكــن مــذكورًا لظهــر 

ــة  ــع املخالط ــي م ــا خف ــِرَف ومل ــادة وُع ـــٰى الع ــك بمقتض ذل

بســة، والتتبّــع الشــديد مــن األعــداء لعثــراهتم وهفــواهتم، واملال

كام عرفـت بحكـم العـادات كـّل مقالـة حـديث وديانـة نشـأت 

ص /[[     وســبب حـــدوث ذلـــك، والســـبب يف إظهـــاره مـــن

َ علـيهم بأسـامئهم ]] ٤٦٤ ٰى ُعـنيِّ رجال أهـل تلـك املقالـة، حتـَّ

 .وكلُّ هذا مفقود يف نقل الشيعة للنصِّ . وصفاهتم

عيـه خمـالفوهم مـن أنَّ االحتجـاج بـالنصِّ اجلـّيل وما يدَّ 

ل مــن أنشــأه وأحــدث االحتجــاج بــه ابــن الراونــدي  ــه [أوَّ ألنَّ

، وقــد وجــدنا االحتجــاج هبــذا ] ظــنَّ تظــنٍّ ومتــنَّ بغــري برهــانٍ 

الضـــرب مــن الــنصِّ يف كتــب الشــيعة املتقّدمــة بزمــان طويــل 

 .البن الروندي كابن ميثم وغريه من شيوخهم

 *   *  * 

 :رشح مجل العلم والعمل

: ٰى ـد املرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة ]]٢٠١ص [[

بــال  9ر وجــوب العصــمة فاإلمــام بعــد رســول اهللا وإذا تقــرَّ 

ــ، فصــل أمــري املــؤمنني عــيل بــن أيب طالــب  ة إلمجــاع األُمَّ

ــ ــريه ممَّ ــفة يف غ ــذه الص ــي ه ــٰىل نف ــع ع ــٰىل القط ــٰى أو ن ادَّ ع ع

 .العيت له اإلمامة يف تلك احلادُّ 

اختلف الناس يف اإلمام بعـد  :رشح ذلك]] ٢٠٢ص /[[

 :بال فصل عٰىل ثالثة أقوال 9النبّي 

ــن  ــوا فمــنهم م ــّم اختلف ــة أيب بكــر، ث ــال بإمام ــل ق فقائ

 دُّ عتَـــاذ القليلـــون وال يُ الشـــذّ  م، وهـــأثبــت إمامتـــه بـــالنصِّ 

بـأقواهلم، ومــنهم مـن أثبــت إمامتــه باالختيـار، وهــو اجلمهــور 

 .األكثر

ائــل بإمامــة العبّــاس، فمــنهم مــن قــال بإمامتــه وقــال ق

، مــنهم مــن قــال بإمامتــه بــالنصِّ ]] ٢٠٣ص /[[، ووراثــةً 

 .اذأيضًا الشذّ  موه

ــيل  ــؤمنني ع ــري امل ــة أم ــل بإمام ــال قائ ــم وكلُّ ، وق ه

 .9عليه من رسول اهللا  إمامته ثبت بالنصِّ  إنَّ : يقولون

عـٰىل لنـا ّنـا قـد دلَّ أ: عٰىل ثبـوت إمامتـه  والذي يدلُّ 

اإلمــام جيــب أن يكــون مقطوعــًا عــٰىل عصــمته، وال خــالف  أنَّ 

ــ ــني مــن قــال بإمامــة أيب بكــر والعبّــاس يف أهنَّ ام مل يكونــا ب

مقطوعـًا عـٰىل عصـمتهام، وإذا مل يكونـا مقطوعـًا عـٰىل عصـمتهام 

ــري  ــة أم ــوت إمام ــت وجــب ثب ــامتهام، وإذا بطل ــت إم فقــد بطل
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ــيل  ــؤمنني ع ــ، امل ــكألنَّ ــت ذل ــو مل يثب ــروج  ه ل أّدٰى إٰىل خ

ــقِّ  ــن أُ  احل ــع ــد مَّ ــأو، 9ة حمّم ــهنَّ ــٰىل أنَّ ــوا ع ــلم أمجع . ه باط

 .وذلك ال جيوز عندنا وال عند من خالفنا عٰىل حالٍ 

*   *   * 

 أ:  

 :الذخرية يف علم الكالم

أمــري املــؤمنني عليــه الصــالة  يف أنَّ  :فصــل ]]٤٩٠ص [[

 :9اهللا وخريهم بعد رسول  أفضل الناسوالسالم 

ــم أنَّ  ــالم  اعل ــن الك ــنس م ــذا اجل ــإه ــلَّ نَّ ــب  ام ق يف كت

ـــ جـــاوزوه وتعـــدوه ]] ٤٩١ص /[[م قـــد أصـــحابنا ألهنَّ

ودرجــات، فــال يكـــادون يتشــاغلون بــه ويفنـــون  طبقــاٍت 

 .زماهنم بالكالم فيه

ــدلُّ  ــذي ي ــ وال ــٰىل أنَّ ــا ع ــوه وأقواه ــح الوج ــٰىل أوض ه ع

، وقـد عليـه بـالنصِّ  لنـا عليـه إمامتـه قد ثبـت بـام دلَّ  9

ــدَّ اإل لنــا عــٰىل أنَّ دلَّ  ــأن يكــون أفضــل األُ  مــام ال ب ة وأوفــرهم مَّ

 .يف وجوب فضله  وهذا كاٍف . ثواباً 

ـة  _ اإلماميَّةوأيضًا فقد اجتمعت الشيعة   _وإمجاعها حجَّ

ة بعد النبّي   .9عٰىل أنَّه صلوات اهللا عليه أفضل األُمَّ

ـاألُ  نَّ إفـ وأيضاً  مـام ه اإلأنَّـ ىلٰ إفـذاهب : ة بـني رجلـنيمَّ

ــول  ــد الرس ــب  9بع ــل، وذاه ــال فص ــريهاإل ٰىل أنَّ إب ــام غ . م

ه حـال قطـع عـٰىل أنَّـ مـام يف كـّل اإل ه ٰىل أنَّـإمن ذهب  وكلُّ 

ـــ ـــالقول بأنَّ ـــيس ه اإلاألفضـــل، ف ـــام يف ذلـــك الزمـــان ول م

 .مجاعباألفضل خارج عن اإل

ــاً  ــ وأيض ــدلُّ  نَّ إف ــوك ي ــرب تب ــ خ ــك، ألنَّ ــٰىل ذل  9ه ع

ــا ــع من ــل مجي ــٰى جع ــن موس ــارون م ــإالَّ  زل ه ــا خصَّ ه  م

ــوم أنَّ  ــتثناء، ومعل ــه االس ــرف وأخرج ــارون  الع ــازل ه ــن من م

ــلوات  ــٰى ص ــن موس ــاهللا م ــيهام أنَّ ــن أُ عل ــل م ــان أفض ــه مَّ ه ك ت

 .وخريهم وأعالهم قدراً 

به عٰىل الفضل خرب الطـائر ، ووجـه  دّل ستَ ا يمكن أن يُ وممَّ 

 ما يرجـع تعاٰىل فال وجه هلا إالَّ  اهللاٰىل إضيفت ذا أُ إة املحبَّ  داللته أنَّ 

 .منهم هو األفضلاهللا ٰىل إ ٰىل الدين وكثرة الثواب، فاألحبُّ إ

] بلفـــظ[زوا أن يريــد جــوِّ : أن يقـــول ولــيس ألحــدٍ 

ـــّب ( ـــإ )أح ـــرية، كأنَّ ـــافع الكث ـــاٰىل عرَّ ٰىل إرادة املن ـــه ه تع ض

ص /[[  ض غــريهبمنــافع يريــد عــٰىل مــا عــرَّ  بــالتكليف الشــاّق 

ـــه]] ٤٩٢ ـــذلك عرَّ ل ـــلوات ، وك ـــه ص ـــه اهللا ض ـــه وآل علي

ــ ــم أنَّ ــن لك ــن أي ــرية، فم ــواض كث ــواب؟ ألع ــرة الث ه أراد كث

ة مـا محـل اخلـرب عـٰىل هـذا الوجـه، ومـا مَّ من األُ  أحداً  وذلك أنَّ 

 .مجاع باطلمنع منه إل

ذكـر هـذا اخلـرب  أمري املـؤمنني  أنَّ  ل ذلك أيضاً بطِ ويُ 

 ً ده مـن مه يف مجلة مـا عـدَّ وتقدّ به عٰىل فضله  يوم الشورٰى مستدالَّ

فضائله، وما اعرتض عليه من القوم معرتض هبذا التأويل، فلـوال 

 .م فهموا ما يمنع منه لوجب اعرتاضهم بهأهنَّ 

ه عـٰىل أنَّـ ام يـدلُّ نَّـإاخلـرب : أن يقـول أيضـاً  وليس ألحـدٍ 

ه كـذلك بعـد الرسـول نَّـأاخللق إليه يف احلـال، فمـن أيـن  أحبُّ 

 ل قد خيتلف يف األوقات؟، وحال الفاض9

ــك أنَّ  ــدًا اإل وذل ــه، ألنَّ أح ــرتض ب ــا اع ــع ممَّ ــاع يمن مج

ــه  ــة ال يــذهب إٰىل أنَّ أفضــل يف حــال دون حــال،  مــن األُمَّ

ــرب  ــذا اخل ــرية  _وه ــانيد كث ــة وأس ــرق خمتلف ــن ط  _وإن روي م

ـة متَّفقــة عـٰىل تقبّلــه، وإنَّـام اختلفــوا يف تأويلـه، ومــا فــيهم  فاألُمَّ

 .دفعهمن أنكره و

ته مناشــدة أمــري املــؤمنني بــه عــٰىل صـحَّ  وأوضـح مــا دلَّ 

  أهل الشورٰى هبـذا اخلـرب يف مجلـة فضـائله، فـام كـان فـيهم

هـــذا اخلـــرب يف  غـــري منكـــر، والعلـــم بـــذكره   مقـــرّ إالَّ 

 .فيه الشورٰى كالعلم بالشورٰى نفسها، فال اعرتاض لشكٍّ 

ــ ــفأمَّ ــار الداّل ــن األخب ــائر م ــرب الط ــدا خ ــا ع ــٰىل ة ا م ع

ــاّيص  ــلها اخل ــرتك يف فض ــذي اش ــل ال ــامّ الفض ــويلّ  والع  ي، وال

ــرية ال ُحت  ــدّو، فكث ــوالع ــرةً ـص ــه . ٰى كث ــن قول ــا روي م ــل م مث

 ]]٤٩٣ص /[[يقتلــــه خــــري اخللــــق « :يف ذي الثديـــة 9

ــة ــه  ،»واخلليف ــلوات  9وقول ــة ص ــااهللا لفاطم اهللا  إنَّ « :عليه

ــإطلــع أتعــاٰىل  ــٰىل أهــل األرض فاختــار مــنهم أبــاك فاختَّ ، اً ذه نبيَّ

 .»فاختار منهم بعلك طلع ثانيةً أ ثمّ 

ــ ــع أنَّ ــن أيب راف ــر ع ــرب آخ ــة 9ه ويف خ ــال لفاطم  :ق

 .»؟تيمَّ جك خري أُ ا ترضني أن زوَّ أمَ «

ذ أقبــل إ 9كنــت عنــد النبــّي : وروت عائشــة فقالــت

بــأيب : فقلــت: فقالــت ،»هــذا ســيّد العــرب«: فقــال عــيل 

ــت وأُ  ــأن ــَت ّم ــال  ي ألس ــرب؟ ق ــيّد الع ــيّد أ«: 9بس ــا س ن

 .» وهذا سيّد العرب ،العاملني

ــك ــن مال ــس ب ــن أن ــال ،وع ــول : ق ــال رس  إنَّ «: اهللاق

ــدي  ــرك بع ــن أت ــري م ــيل وخ ــي يف أه ــري وخليفت ــي ووزي أخ

 .»يقتيض ديني وينجز موعدي عيل بن أيب طالب
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خــري مـــن «: قـــال 9ه وروٰى ســلامن الفـــاريس أنَّــ

 .»أترك بعدي عيل بن أيب طالب 

ــعو ــن مس ــّي  د وروٰى اب ــن النب ــ 9ع ــالأنَّ  :ه ق

 .»ر فمن أبٰى فقد كفرـعيل خري البش«

ــإالَّ ]] ٤٩٤ص /[[ ــار  أنَّ ــذه األخب ــع ه ــن يف مجي ه يمك

ــبهها ــا أش ــري ال ُحي  _ وم ــو كث ــفه ــ _ ٰى ـص ــاد ال أهنَّ ــار آح ا أخب

ن كـان قــد رواهــا الثقـات، وال توجــب القطــع إو توجـب علــامً 

ــ .عــٰىل الفضــل الــذي هــو املطلــوب ن مل توجــب إو اوذلــك أهنَّ

 .القطع فهي مقتضية للفضل يف الظاهر، وعٰىل غالب الظنّ 

تلـك  روٰى مـن تفضـيل أيب بكـر، ألنَّ وال يعارضها ما ُيـ

األخبار انفرد بنقلها طائفة ويدفعها وينكرها من سـواهم، وهـذه 

 .فق عٰىل نقلها مفقود دفعهااألخبار التي ذكرناها متَّ 

ــه حــديث  تجَّ ا يمكــن أن ُحيــوممَّــ املؤاخــاة، فــاخلرب هبــا ب

 9ذا كــان النبــّي إو. م ذكــرهظــاهر معلــوم، بخــالف مــا تقــدَّ 

ــ ــذلك أنَّ ــه ف ــني نفس ــه وب ــٰى بين ــد آخ ــق ـــه يقتض ــه يف ي أنَّ ه يلي

 آخـٰى بـني أيب بكـر وعمـر وفـالن وفـالن امَّ ـه لـالفضل، كـام أنَّـ

 .عٰىل ما ذكرناه دلَّ 

ــه  ــذا مؤاخات ــٰىل ه ــزم ع ــؤمنني  9وال يل ــري امل ــني أم ب

 ــفو ــن حني ــهل ب ــني س ــنهام  ب ــل بي ــاوت الفض ــع تف  ،م

ـــك أنَّ  ـــيل  وذل ـــبيل التفض ـــٰىل س ـــن ع ـــاة مل تك ـــذه املؤاخ ه

ــديم، و ــإوالتق ــٰى نَّ ــّل  9ام آخ ــني ك ــاجرين  ب ــن امله ــد م واح

القــوم  واحــد مــن األنصــار للمواســاة واملعونــة، ألنَّ  وبــني كــّل 

ــدموا  ــإق ــة مقّل ــة، ٰىل املدين ــة والفاق ــة احلاج ــٰىل غاي ــم ع ني وه

 .اخاة الثانية مل تكن عٰىل هذا الوجه بل ملا ذكرناهواملؤ

*   *   * 

  :ا  ااش

ــ ــائل الش ـــرس ــيدة / ()٤ج ( ىٰ ـريف املرتض رشح القص

بة  :)املذهَّ

 )٥٨ _ ٥٥( ]]٩٧ص [[

   بمّكـــة حـــني بـــات مبيتـــه ورسٰى 

ـــب ومضــــٰى     بروعـــة خـــائف مرتّق

ـــا ـــن ّرشه ـــًا م ـــة هارب ـــري الربي    خ

ــــتامً   ــــل مكت ــــحب باللي   ومل يستص

ــــوٰى [ ــــه إالَّ س ــــة أنَّ ــــالً خماف    رج

ــرب  ــد امله ــه عن ــة من ـــي اإلذاع   ]خش

 ]]٩٨ص [[/

   الفـــراش ملّفعـــاً  بـــاتوا وبـــات عـــىلٰ 

ـــــذهب  ـــــدًا مل ي ـــــريون أنَّ حمّم   ف

عـٰىل فـراش  ام أراد بام أشار إليه مبيت أمري املؤمنني إنَّ 

بـه  واركني ّمهــاملشـ نَّ أ، حني أراد اهلجرة إٰىل املدينة، و9 النبّي 

 أن خيـيل فراشـه 9يقاع به، فكره وتواعدوا عٰىل قصد مبيته واإل

فثبـت عـيل . عٰىل مراعاة القوم له، فيعلمون بخروجه فيتبعون أثره

 فلـم ثانيـاً  ركون رأوا فيه شخصاً ـ راعاه املشفراشه، فلامَّ  يف ،

 . يفطنوا بمسريه 

بيـه أل مـن استسـالم إسـامعيل  وصفته ليست بأقـّل 

إسـامعيل استسـلم إٰىل أب  وهو أعظم، ألنَّ . يذبحه حني رأٰى أن

. جرت العـادة بـإتالف اآلبـاء لألبنـاء حدب مشفق مأمون، وما

إٰىل أعـداء حنقـني  وأمري املؤمنني استسلم بمبيته عٰىل فراش النبـّي 

هتم بمبيتـه يف الفـراش ام وقـد فـوَّ مبغضني غـري مـأمونني، السـيّ 

 م، وهم عٰىل من فعل ذلك أحنق، كّل وحرمهم مقصوده غرضهم

 .ذلك يف طاعة اهللا ورسوله

 .اخلوف: والروعة

ــ ــار: بوالرتّق ــول. االنتظ ــ: ويق ــة ـومض ــري الربي ٰى خ

 .بمرتقّ  ها بروعة خائفمن ّرش  هارباً 

يــت بــه مــن ثــوب مــا تغطَّ : واللفــاع. فالتلّفــ: عوالتلّفــ

 .واسترتت به

) ٥٩( 

ــــٰى  ــــه حتَّ ــــميط كأنَّ ــــع الش    إذا طل

  الليــل صــفحة خــّد أدهــم مغــرب يف 

ــميط ــبح: الش ــ. الص ــوء مّ وُس ــتالط الض ــذلك الخ ي ب

ــذئب ــذلك ال ــة، وك ــه  ]]٩٩ص [[/ بالظلم ــذي في ــميط ال الش

.  الشـمط، وامـرأة شـمطاءبـّني : ورجـل أشـمط. سواد وبيـاض

 .مجاعات يف تفرقة: وشامطيط اخليل

ــدّ  ــفحة اخل ــه: وص ــ. جانب ــدّ وإنَّ ــن خ ــفحة م  ام أراد ص

 .ذكر الصفة عن املوصوف رص عىلٰ فرس أدهم، فاقت

 .ت أشفار عينيهوهو الذي ابيضَّ  :والفرس املغرب

)٦٠( 

   ثاروا ألخـذ أخـي الفـراش فصـادفت

  غــري الــذي طلبــت أكــّف اخليــب 

ـ) ثـاروا ألخـذ أخـي الفـراش: (قوله م أرادوا أخـذ ألهنَّ
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ــ ــم يظنّ 9د حمّم ــائامً ، وه ــه ن ــ ون ــادفوا عليَّ ــراش، فص  اً يف الف

ــ ــا وا بق، فهّم ــيف ونج ــارهبم بالس ــيهم فض ــار إل ــه، فث تل

 .منهم ومل يقدروا عليه

. كنايــة عــن صــاحب الفــراش) أخــو الفــراش: (وقولــه

 .ذكرهتا الرواة ة مشهورة وقدوهذه قصَّ 

*   *   * 

  ا إ:  

 ):٤ج (الشايف يف اإلمامة 

هـــو  أمـــري املـــؤمنني أنَّ شـــبهة يف  ال]] ٢١ص [[

واإليـامن بـه، واألمـر يف ذلـك بـني  9 لنبـّي بـاع االسابق إٰىل اتّ 

ــ ــارف، وإنَّ ــل متع ــل النق ــب ادَّ  امأه ــل النص ــن أه ــوم م ــٰى ق ع

ــاد أنَّ  ــابقاً  والعن ــان س ــالمه وإن ك ــإنَّ  إس ــىلٰ ف ــان ع ــبيل  ام ك س

ـــ هالتلقــني دون املعرفــة واليقـــني لصــغر ســنّ  لوا ، وفضَّ

 .راً ذلك إيامن أيب بكر وإن كان متأخِّ  ألجل

األمـر يف  نـوا أنَّ وبيَّ  ،عن هذه الشـبهةوقد أجابت الشيعة 

ه كـان يف تلـك احلـال ه األعداء، وأنَّ كان بخالف ما ظنَّ  ه سنّ 

نوا ذلـك بـالرجوع منه املعارف، وبيَّ  التكليف، ويصحُّ  ن يتناولهممَّ 

اعتبار ذلك  وأنَّ  ،ه عندناومبلغ سنّ  ]]٢٢ص [[/ إٰىل تاريخ وفاته

 الـدعوة صـغرية بحيـث ال يصـحُّ  ه مل تكن يف ابتداءسنّ  يشهد بأنَّ 

 ،يف مقـام بعـد مقـام حه معها املعرفة، وأوضحوا ذلك بتمدّ 

وإيـراده  ،إسـالماً  ه أسـبق النـاسومقال بعد مقال، وافتخاره بأنَّـ

عبدك  أعرف عبداً   الإّين  همّ اللّ «: كقوله  ،ذلك بألفاظ خمتلفة

ل مـن أنـا أوَّ «: ، وقولـه »9هـا ة قبيل غري نبيّ مَّ من هذه األُ 

أبـو بكـر وعمـر خـري  :وقال لـه ،عثامن  شاجرهامَّ ـوقوله ل ،»صّىلٰ 

اهللا قـبلهام وعبدتـه  عبـدت ،أنا خـري منـك ومـنهام«: فقال ،منك

 أقـدمهم سـلامً  جتـِك زوَّ «: فاطمـةل 9 وقـول النبـّي  ،»بعدمها

ه إيـامن إيامنـه، وأنَّـ عـىلٰ  ا يـدلُّ إٰىل غـري هـذا ممـَّ ،»وأوسعهم علامً 

 .افتخر له ح به وال افتخر وال ذلك ال متدَّ العارفني، ولوال

*   *   * 

   :  

ة مبايعـة علَّ مسألة يف / ()٣ج ( ىٰ ـريف املرتضـرسائل الش

 :)أبا بكر أمري املؤمنني 

أبا  ة مبايعة أمري املؤمنني علَّ [: مسألة ]]٢٤٣ص [[/

 :]بكر

ــالوا وســألوا أيضــاً  ــاىلٰ : فق ــو أن يكــون اهللا تع ــيس خيل  ل

ــ إمامـاً  املــؤمنني   أمــر بنصــب أمــريامَّ ـلـ ه قــادر قــد علــم أنَّ

 عٰىل ذلك أم ال؟

ــ ــم أنَّ ــان يعل ــإن ك ــادر ومل ف ــَم مل: ظ[ه ق ــل يف ] فِل يفع

احلـال، وإن كـان يعلـم  عنـدنا مـن هـذه ءذلك ما يلزم حمـو يش

 فـه مـا ال قـدرة لـه عليـهفـه القيـام بـه، فقـد كلَّ  كلَّ ه يعجز عـامَّ أنَّ 

ــا ال  ــه م ــتمكَّ يتحمَّ ومحل ــا ال ي ــه م ــه وحتم ــه، ل ــه وال يطيق ن من

 .كبرياً  اً قبيح علوَّ  فتعاٰىل اهللا عن كّل 

ـــه  ـــوص علي ـــذه النص عـــٰىل نفســـه   دلَّ أَال  وه

ــاً واإل ــدام مقام ــداً  ق ــذكّ  واح ــنّص ي ــا  رهم ال ــل روين ــه، ب علي

ــ ــتم أنَّ ــتموروي ــر، فقل ــا بك ــايع أب ــاً  :ه ب ــا ،مكره ــاً  :وقلن ، طائع

 فقـد أتيـتم البيعـة ووضـوحها، وإالَّ كشـهرة هـذه  فهاتوا فصـالً 

 .ةعليه علَّ  ]]٢٤٤ص /[[  لكملسنا نتبنيَّ  لنا فصالً 

واحلاصــل اآلن يف أيــدينا إجيابــه لبيعــة وإقــراره هبــا 

ولــيس مــا أمجعــتم عليــه معنــا  ة وقوعهــاوإجابتــه إليهــا وصــحَّ 

ــ ــا، فتوّل ــا خالفتمونن ــام فيه ــوا أنَّ أوا وك ــفوا واعلم ــانص ]  ال[ ن

 . ما شاكل يف الشهرة أمر البيعةنقبل منكم إالَّ 

ٰى علـم ـريف املرتضـقال الش :_وباهللا التوفيق  _اجلواب 

يف ) الشـايف(يف الكتاب  ناا قد بيَّ علم أنّ ا): س اهللا روحهقدَّ (اهلدٰى 

بـاب اإلمامـة منـه  يف) الـذخرية( ـالكالم، ويف كتابنا املعـروف بـ

ه عـن كـر، وكّفـمبايعـة أيب ب ظهار أمري املـؤمنني إالكالم يف 

 .من ذكر مجلة هاهنا يستغنٰى هبا وال بدَّ . منازعته

ــألة ــذه املس ــر يف ه ــا ذك ــداء م ــول يف ابت ــن أنَّ : فنق اهللا  م

باإلمامــة، وتقســيم حالــه  املــؤمنني  عــٰىل أمــري تعــاٰىل نــصَّ 

فــه اهللا تعــاٰىل مـا كلَّ  أنَّ  يف القـدرة عـٰىل القيــام هبـا والعجــز عنهـا

ــن اإلمامــة إالَّ  ــام م ــالقي ــه ويســتطيعه وتفضَّ ــام يطيق ــه ب  ل قدرت

 فــال بــدَّ  الفاعـل وإن كــان قــادراً  ، غــري أنَّ عليـه ويزيــد أضــعافاً 

عليــه عــٰىل مــا أوجبــه اهللا ] كــان قــادراً  وإن[مــن وقــوع الفعــل 

 .واقتضاه الفعل

ــ ــر أمــر األُ ه ال يــدبّ والســبب يف أنَّ ف فــيهم رَّ ـة ومل يتصــمَّ

ــاىلٰ  ــه اهللا تع ــام أوجب ــ ك ــه، أهنَّ ــم علي ــك، ألهنَّ ــن ذل ــوه م م منع

ــواه، وادَّ  ــا يف س ــريه ونقلوه ــة لغ ــدوا اإلمام ــعق ــوا أهنَّ ــد ع م ق

ر عـن مـن خالفـه وعصـاه وتـأخَّ  أمجعوا عـٰىل إمامـة غـريه، وأنَّ 

الــدين شــارق، وهـذا منــع كـام تــراه لــه  ـٰى مــارق ولعصـ بيعتـه

 ــا ــل م ــن أن يفع ــزم كلَّ  ]]٢٤٥ص /[[ م ــال ل ــوٰى ف ــه ق ف

 .ف فيهارّ ـلتصعٰىل تكليفه تعاٰىل من ا



 ١٩  ..............................................................................................  عيل بن أيب طالب ) ١٤٠/ (حرف العني 

ه هـو رهم فيه حقَّ يذكّ  من أن يقوم مقاماً  والذي منعه 

بعضه وأرشنا إٰىل مجيعه، فكيف يطمـع يف رجـوع القـوم  ما ذكرنا

قـد شـاهدهم خـالفوا الرسـول  بالتذكري والتبصـري، وهـو 

 .باإلمامة إليه عليه وأرصَّ  ن نصَّ ، وعدلوا عمَّ وعياناً  جهاراً 

ن  يقـع يف مثلـه نسـيان ممـَّهذا مع قـرب العهـد الـذي ال

ــ ــ ه تعــاىلٰ مل يطــع ربَّ ، كيــف يطمــع طــامع يف 9ه وخــالف نبيّ

ام أظهـر وإنَّـ. وطاعتـه عـٰىل نفسـه طاعتـه إجابته ويرجو رجوعـه

عــن املنازعــة  ه قــد ريض بــأن كــفَّ رورة أنَّـــبحكــم الضــ

واملجاذبـة بعــد أن كـان أظهــر السـخط والكراهيــة هـو ومجاعــة 

روا عــن هــاجرين واألنصــار، وتــأخَّ هاشــم ومجاعــة مــن امل بنــي

ـــك ـــرت يف ذل ـــة، وج ـــات  البيع ـــالت واملراجع ـــن املراس م

يف  واملعاتبــات والتهــويالت والتهديـــدات مــا هــو مســـطور

ـ عـن  ة، فأوجبـت احلـال الكـّف عـن اخلاّصـ ة فضـالً كتب العامَّ

ــةإ ــار املنازع ــواإل ظه ــة، حتَّ ــن املخالف ــاك ع ــمس ر ـٰى ال ينتش

 .ق الشملاحلبل ويتفرَّ 

عي غـري هـذا الـذي ذكرنـاه، فهـو ان املخـالف يـدَّ فإن ك

ــان ــن بره ــة م ــوٰى عاري ــ دع ــال حجَّ ــاه، ف ــا ذكرن ــدر م ة يف الق

ــروف، ألنَّ  ــيإ املع ــباب الت ــد األس ــا عن ــار الرض ــرت ال  ظه ج

 .عٰىل رضاء القلوب وتسليم الصدور يدلُّ 

ــ ــا بأنَّ وأمَّ ــلِّ نــا نُ ا الرتجــيح علين م البيعــة الظــاهرة، س

 .كراه والسخطاإل ة منباطن موراً عي أُ وندَّ 

ســـخط أمـــري  فغـــري صـــحيح، ألنَّ  ]]٢٤٦ص /[[

 دَ ِقــ عُ امَّ ـالغضـب لــ ره عـن البيعــة وإظهــاروتــأّخ  املـؤمنني 

والــذي ال خــالف بـــني  األمــر لغــريه هــو املعلـــوم رضورةً 

ظهــار املنازعــة إبعــد ذلــك عــن  كــفَّ  فيــه، ثــمّ  العقــالء

ــان  ــة، وإن ك ــحابه وثق يف واملجاذب ــني أص ــه وب ــه خلوات ات

 .مروية م ويقول أقواالً  ويتظلَّ يتأملَّ 

ــفمــن ادَّ  ه عــٰى مــن خمالفينــا بعــد إمجــاعهم معنــا عــٰىل أنَّ

  ًه، م يف ّرس ه ريض بقلبــه وســلَّ أنَّــ كارهــاً  كــان ســاخطا

 .عٰى بالظاهر خالفهه قد ادَّ فعليه الداللة، ألنَّ 

ــ  كارهــاً  كــان ســاخطاً  ه والــذي يعتمــد عليــه يف أنَّ

عليـه  نـصَّ  9 النبـّي  ه قـد ثبـت أنَّ ، أنَّـسـكاً مم بقلبه وإن كـان

ــد ــام بع ــة يف مق ــام رواه  باإلمام ــال، وب ــد مق ــال بع ــام ومق مق

ـ ا هـو ظـاهر وممـَّ ة تبـوكاملخالف واملوافق، كخـرب الغـدير وقصَّ

 .ة خرب يوم الداريف العامّ  ة وإن كان قليالً يف الرواية اخلاصَّ 

لعقـد  ارهـاً مـن أن يكـون ك ه اإلمـام فـال بـدَّ وإذا ثبت أنَّ 

ام هـو ظهـار البيعـة إنَّـإمـا فعلـه مـن  اإلمامة لغـريه، وأن يكـون

ــ ــللتقيّ ــكَّ ـة والض ــإن ش ــنصِّ  رورة، ف ــا يف ال ــاهم  خمالفون دللن

أوضـح مـن  الكـالم سـبب والـنّص  عليه وأوضحناه هلـم، فـإنَّ 

 .الكالم نفسه

ــال شــبهة يف أنَّ  ــ والســبب يف إمســاكه ف ــك كّل ــري ذل ه بغ

ــا والتســليم، وإذا ــلِّ مل يُ  الرض ــنّص س ــان كالمهــم يف  مونا ال ك

ــ ــة وعلَّ ــبب البيع ــواً ة اإلس ــاك لغ ــاً  مس ــيس  ، ألنَّ وعبث ــن ل م

ــه وال ــوص علي ــظَّ  بمنص ــال ح ــة ال يق ــه يف اإلمام ــ: ل ال  مَ ـلِ

ــ، يغالــب عليهــا وحيــارب ــهوال يتعجَّ . ب مــن مبايعتــه وموافقت

عليـــه  منيبيعـــة املتقـــدّ  ظهـــار أمـــري املـــؤمنني إ عــٰىل أنَّ 

ــ ــاكه ع ــوإمس ــدهتم وكّف ــل ن جماه ــان مث ــفتهم، ك ــن مكاش ه ع

ــن  ــل احلس ــة األُ  فع ــة وبيع ــع معاوي ــم ــيهم مَّ ــا وف ة بأرسه

ملعاويـة وابنـه يزيـد مـن بعـده،  ون الفاضـلونالصاحلون واخلّري 

: ظ[ ومجيـــع مـــن ويل األمـــر مـــن بنـــي مـــروان، وخمـــاطبهم

فينبغــي أن . مرة املــؤمننيإهلــم بــ ]]٢٤٧ص /[[ ]خمــاطبتهم

فيهــا عــٰىل   اســتحقاقهم لإلمامــة، وكــوهنمبــذلك عــىلٰ  يســتدلَّ 

 .والصواب احلّق 

كانـت هنـاك غلبـة وقهـر ] يف كّلهـا: ظ[نـا كلّ : فإذا قلنـا

ــية ــوب راض ــن القل ــتيالء، ومل تك ــك،  واس ــن ذل ــروا م ــام أظه ب

  مثـل ذلـك يف بيعـة أمـري املــؤمنني اإلماميَّـةقالـت الشـيعة 

ــوم ــواب  ،للق ــةوج ــة اإلماميَّ ــم يف البيع ــول هل ــن يق ــا  مل والرض

 .والتسليم، وذلك هو الظاهر الالئح

يف البـاطن خيـالف ذلـك عليـه الداللـة  عٰى شـيئاً ومن ادَّ 

اق عـن هـذا ومـن نفـٰى إمامـة هـؤالء الفّسـ، هو جواب املعتزلة

ويزيــد ابنــه وبنــي  االعــرتاض إذا اعــرتض بــه يف إمامــة معاويــة

 تملـا بـني األمـرين مـا أظلَّـ مروان، وهيهـات أن جيـدوا فصـالً 

 .وخالف الطول العرض ]السامء األرض: ظ[ امء أرضاً س

ــ ــام ُحي وإنَّ ــَم ــٰىل قلَّ ــبية ل ع ــاه والعص ــيام ذكرن ــر، ف ة الفك

 .من ذلك واهلوٰى، نعوذ باهللا

*   *   * 

 ):٣ج (الشايف يف اإلمامة 

ــذكره ]] ٢٣٠ص [[ ــا الوجــه الثــاين الــذي وعــدنا ب فأمَّ

عونــه مــن أنَّ  ن لتســليم مــا يدَّ اخلــالف  ورشحــه، وهــو املتضــمِّ

ــه مل يكــن ارتفاعــه عــن رضــا وإمجــاع،  ارتفــع وانقطــع، غــري أنَّ
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ــذي  ــذا الكــالم، ألنَّ ال ــل الــذي يــيل ه ــذكره يف الفص فــنحن ن

ـل  نحكيه من كالم صـاحب الكتـاب يقتضــي ذلـك، ومـن تأمَّ

مجلـة مــا أوردنــاه علــم دخـول الكــالم عــٰىل مــا أورده صــاحب 

ـ نه الكتاب يف الفصل الـذي حكينـاه فيهـا، فإهنَّ ا مزيلـة ملـا تضـمَّ

 .من شبهة

ــان  ــه مل يكــن يف الزم ــٰى إٰىل أنَّ ــا دعــواه أنَّ األمــر انته فأمَّ

ــر  ــا أنَّ األم ــد بيَّن ــري، فق ــن النك ــافٍّ ع ــه أو ك إالَّ راٍض بإمامت

بخــالف ذلــك، وأنَّ اخلــالف وقــع يف األصــل ظــاهرًا ثــّم 

ــب  ــور بحس ــتمراره يف الظه ــن اس ــع، وإن مل يك اســتمرَّ ومل ينقط

 .ئهابتدا

ا قوله عٰى عليـه اخلـالف فإنَّـه ثبـت : (فأمَّ إنَّ كّل مـن ُيـدَّ

، فقـد بيَّنـا وسـنُبنيِّ أنَّ األمـر )عنه قـوالً وفعـالً الرضـا والبيعـة

ــزاع  ــن الن ــفِّ ع ــن الك ــه م ــه علي ــذي عمدت ــه، وأنَّ ال بخالف

واإلمساك عن النكري ليس بداللـة عـٰىل الرضـا، ألنَّـه وقـع عـن 

ٰ  أسباب ملجئـة، وكـذلك سـائر عي مـن واليـة مـن تـوىلَّ مـا يـدَّ

عٰى أنَّـه كـان مقـيًام عـٰىل ]] ٢٣١ص /[[من  ن ُيـدَّ ِقبَل القـوم ممـَّ

 .خالفهم ومنكرًا ألمرهم

ــه لـــامَّ ظهــر يف  ل عــٰىل الثــاين، وأنَّ ـا بنــاؤه العقــد األوَّ فأمَّ

الثاين مـن الـرٰىض واالنقيـاد لطـول األّيـام ومتادهيـا مـا مل يظهـر 

ل جــاز أن  ل يف األوَّ ُجيَعــل أصــالً لــه، فــالكالم عــٰىل العقــد األوَّ

الـذي ذكرنــاه مسـتمرٌّ يف الثــاين بعينــه، ألنَّ خـالف مــن حكينــا 

خالفــه وروينــا عنــه مــا روينــا هــو خــالف يف العقــدين مجيعــًا، 

ثــّم لــو ســلَّمنا ارتفــاع اخلــالف عــٰىل مــا اقــرتح لكــان ذلــك ال 

 .إٰىل استعاملهيدلُّ عٰىل الرضا إذا بيَّنا ما أحوج إليه وأجلأ 

ــه،  ــّككه يف موت ــادة وتش ــن عب ــعد ب ــه يف س ــا كالم فأمَّ

رًا فمـامَّ ال ُحيتـاج إليـه، ألنَّ اخلـالف  مًا أو متـأخِّ وهل كـان متقـدِّ

مل يكن مـن سـعد وحـده فينعقـد اإلمجـاع بعـد موتـه، وخـالف 

ل عليــه ممَّــن بقــي واســتمرَّ  غــري ســعد يف هــذا البــاب هــو املعــوَّ

ــعداً  ــٰىل أنَّ س ــه، ع ــه،  خالف ــده وال أقارب ــت ول ــات مل يم ـــامَّ م ل

 .ومعلوم أنَّ هؤالء امتنعوا من البيعة كامتناع سعد

ــه ــا قول ــب : (وأمَّ ــث طل ــن حي ــه م ــدُّ ب ــعدًا ال ُيعتَ إنَّ س

ــذه  ــٰىل ه ــتمرَّ ع ــك واس ــبطالً يف ذل ــان م ــه، وك ــة لنفس اإلمام

ل عـٰىل مثلـه، ) الطريقة، فال اعتبـار بخالفـه فلـيس بشــيء ُيعـوَّ

ل عليـه صـاحب الكتـاب ألّنا قـد  م أنَّ الـذي عـوَّ بيَّنـا فـيام تقـدَّ

وأصـحابه يف دفــع األنصـار عــن األمـر مل يثبــت ثبوتـًا يقتضـــي 

أن يقطعوا معـه عـٰىل أنَّ مـذهب سـعد يف طلـب اإلمامـة لنفسـه 

ة اخلـرب املـروّي يف هـذا البـاب  لـوا يف صـحَّ م إنَّـام عوَّ باطل، وأهنَّ

ــة، و ــليم األُمَّ ــاع وتس ــٰىل اإلمج ــعد ع ــالف س ــع خ ــاع م ال إمج

ــب  ــبطالً يف طل ــان م ــعدًا ك ــٰىل أنَّ س ــل إالَّ ع ــه، وال نعم وذوي

اإلمامة لنفسه عٰىل غايـة مـا يقـرتح، فِلـَم ال ُيعتَـدُّ بخالفـه وهـو 

ـــه اعتقـــد أنَّ اإلمامـــة جتـــوز : خـــالف يف أمـــرين أحـــدمها أنَّ

ــه مل يــرَض بإمامــة ]] ٢٣٢ص /[[لألنصــار،  واألمــر اآلخــر أنَّ

ــر وال ــبطالً يف أيب بك ــه م ــيس كون ــان ل ــذان خالف ــه، وه  بايع

أحــدمها يقتضـــي أن يكــون مــبطالً يف اآلخــر، ولــيس أحــدمها 

ــرع،  ــال الف ــل إبط ــال األص ــون يف إبط ــاحبه فيك ــٰىل ص ــًا ع مبنيَّ

ألنَّ من ذهب إٰىل أنَّ اإلمامـة جتـوز يف غـري قـريش ال يمنـع مـن 

ًا جوازها لقـريش، فكيـف ُجتَعـل امتناعـه مـن بيعـة قـريش مبنيـَّ

 عٰىل أصله يف أنَّ اإلمامة جتوز يف غري قريش؟

ـــا قولـــه ـــًا، وال : (فأمَّ إنَّ ســـعدًا وحـــده ال يكـــون حمقَّ

ــة ُيـؤثِّر يف اإلمجــاع: يمكـن أن يقـال ا عليـه األُمَّ ) إنَّ خروجــه ممـَّ

فعجيــب، ألّنــا ال نعلــم مــن أيِّ وجــٍه اســتبعد أن يكــون ســعد 

ــل ــة، وه ــائر األُمَّ ــني س ــن ب ــًا م ــده حمقَّ ــك إالَّ  وح ــعد يف ذل س

ــول  ــدُّ الق ــال ُيَع ــة؟ ف ــور األُمَّ ــوز أن خيــالف مجه كغــريه ممَّــن جي

 .إمجاعًا ملوضع خالفه

ــا قولــه إنَّ اخلــالف الواحــد واالثنــني ال ُيعتَــرب بــه : (فأمَّ

من حيـث ال جيـوز أن يكـون سـبيالً للمـؤمنني، وقـول اجلامعـة 

ل ما فيه أنَّه قـد كـان لسـعد )يصحُّ ذلك فيه مـن ولـده مـن ، فأوَّ

جيــوز أن يتناولــه الكنايــات عــن اجلامعــات، ألنَّ أقــّل مــن 

 .يتناوله الكناية ثالثة فصاعداً 

وبعــد، فــإنَّ أمــري املــؤمنني إذا كــان اســًام مســتغرقًا 

جلميع من يسـتحقُّ هـذا االسـم فمعلـوم أنَّـه يكـون جمـازًا متـٰى 

عـربَّ بــه عـن بعضــهم، والواحـد واالثنــان إذا خرجـا مــن مجلــة 

ــ ــة امل ــٰىل احلقيق ــاقني ع ــاوالً للب ــم متن ــذا االس ــن ه ؤمنني مل يك

وكان جمازًا فـيهم، وإذا جـاز لصـاحب الكتـاب أن جيريـه جمـازًا 

عــٰىل بعــض املــؤمنني جــاز لغــريه أن جيريــه جمــازًا عــٰىل الواحــد 

 .واالثنني

ــعد ــه يف س ــا قول ــٰىل : (فأمَّ ــي ع ــه بق ــحَّ أنَّ ــذا إن ص ه

ـــه ال يمتنـــع  أن ال يبـــايع وهـــو ] ]٢٣٣ص /[[اخلـــالف، ألنَّ

فشـــكٌّ منـــه يف الضــــرورات، ألنَّ خـــالف ســـعد ) راضٍ 

وسـخطه ومقامــه عــٰىل ذلــك معلنـًا لــه مظهــرًا معلــوم رضورًة، 
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إن صــحَّ فكــذا : فــأيُّ وجــٍه للتشــّكك والتلــّوم فيــه حتَّــٰى يقــال

 .وكذا؟ وهذه مجلة كافية تأيت عٰىل ما حكيناه من كالمه

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــل: (ق ــإن قي ــف: ف ــتم  كي عي ادَّ

ــاع  ــر[اإلمج ــة أيب بك ــٰىل بيع ــري ] ع ــك أم ــن ذل ر ع ــأخَّ ــد ت وق

وخالــد بـن ســعيد بــن العـاص، وظهــر اخلــالف  املـؤمنني 

وعـن الـزبري، وظهـر عـن أيب ذر وحذيفـة واملقـداد [عن سـلامن 

 ).؟]وعّامر االنحراف عن ذلك

ــايع : قيــل لــه: (ثــّم قــال ال أحــد ممَّــن ذكرتــه إالَّ وقــد ب

ًا، ألّنـا ورضـي وظهر ذلـك ع نـه، فقـد حصـل اإلمجـاع مسـتقرَّ

ــن  ــن بعضــهم ع ــاطؤ م ــأّخر والتب ــداء وقــع الت ال ننكــر يف االبت

ر عـن بيعـة  روي أنَّـه : بيعته، وقال شيخنا أبـو هاشـم تـأخَّ

ــال قــوم ســتَّة أشــهر، واألقــرب : أيب بكــر أربعــني صــباحًا، وق

ــاألمر ومل  ــتبدؤا ب ــث اس ــن حي ــنهم م ــه م ر الستيحاش ــأخَّ ــه ت أنَّ

ــرية، يرتبَّ  ــًا يس ر أّيام ــأخَّ ــام ت ــوره، وإنَّ ــد حض ــإبرام العق ــوا ب ص

ــه  ــتمس من ــر يل ــو بك ــن أب ــًا، ومل يك ــني يوم ــان أربع ــه ك ولعلَّ

املبادرة فيكـون خمالفـًا عليـه، وكيـف يكـون خمالفـًا وهـو الـذي 

ــه،  ل أّيام ــك يف أوَّ ــان ذل ة، وك ــردَّ ــل ال ــال أه ــه بقت ــار علي أش

بنــي عبــد منــاف أن أرضــيتم يــا : وأنكــر عــٰىل أيب ســفيان قولــه

ـا عـٰىل فـالن خـيالً  ييل عليكم تيم، ُأمـدد يـدك ُأبايعـك فألمألهنَّ

؟ »أمسـك عليـك فطاملـا غششـت اإلسـالم«: ورجالً، بأن قـال

ــام  ــك ك ــر ذل ــَف أن ُيظِه ــر مل خي ــة أيب بك ــر إمام ــان ينك ــو ك ول

أظهره أبـو سـفيان، وكـان ذلـك مـن أيب سـفيان حـدثان وقـوع 

ـــ ــاس ل ــه العبّ ــال ل ــة، وق ــول اهللا البيع ــوّيف رس ــدد : 9امَّ ت ُأم

هبــذا الشــيخ مــن قــريش ]] ٢٣٤ص /[[يــدك ُأبايعــك وآتيــك 

إنَّ عـمَّ رسـول اهللا بـايع ابـن عّمـه، : فيقـال _يعني أبا سفيان  _

. فــال خيتلــف عليــك مــن قــريش أحــد، والنــاس تبــع لقــريش

ع احلـقَّ لنفسـه  ـه مل يـدَّ فامتناعه مـع تصـّلبه يف دينـه يـدلُّ عـٰىل أنَّ

ــفيان وإالَّ  ــزبري وأيب س ــاس وال ــارًا كالعبّ ــد أنص ــان جي ــد ك  فق

، وال جيــب أن اإلماميَّــةوخالــد بــن ســعيد وســائر مــن ذكــرهم 

يكـون تــأّخره داللــة عــٰىل فقــد الرضـا، بــل كــان راضــيًا ببيعتــه 

ـذًا لألُمـور، فـال ينكـر وال جيـب بعـد وقـوع  من حيث كـان منفِّ

ه عنـــد العقـــد الصـــحيح إالَّ الرضـــا بإمامتـــه واملعاضـــدة لـــ

، وإن احلاجة، وقد كـان ذلـك حاصـالً مـن أمـري املـؤمنني 

ــول اهللا  ــتغاله برس ــأّخرًا الش ــني  9كــان ت ــه وب ــان بين ــد ك وق

ــنهام إالَّ  ــد م ــّل واح ــن ك ــة، وإن مل يك ــبيه بالوحش ــاس ش العبّ

ــن  ــه م ــأّخره واستيحاش ــول يف ت ــذلك الق ــاحبه فك ــًا لص موالي

ه مل يكـن راضـيًا، حيث استبّدوا بـاألمر دونـه، وال يـدلُّ عـٰىل أنَّـ

ولـذلك لــامَّ طلــب منـه احلضـور واملعاضــدة حضــر ال حمالــة، 

ــام  وعـٰىل هـذا الوجـه حيمـل تـأّخر غـريه عـن بيعـة أيب بكـر، وإنَّ

يطعـن ذلـك يف إمامتـه لـو ظهـر مـنهم النكـري وخـالف الرضـا 

 ).والتشّدد عليهم يف احلضور للبيعة فامتنعوا من غري عذر

 مبايعــة أمــري املــؤمنني  ثــّم حكــٰى عــن أيب عــيل أنَّ 

رت، وأمجـع أهـل النقـل عليهـا، وإنَّـام ـبعد ذلك ظهرت وانتشـ

ة تأّخره عن البيعة  .اختلفوا يف مدَّ

ــه بــايع مكرهــًا أو : فــإن قيــل: (ثـّم قــال ـه قــد روي أنَّ إنَّ

َد حتَّٰى بايع، فال يصحُّ ما ذكرمتوه ّف أو ُهدِّ  .كارهًا أو ُخوِّ

ــه]] ٢٣٥ص /[[ ــ: قيــل ل ــايع كــام ثب ــه حضـــر وب ت أنَّ

فقد صحَّ أنَّـه مل جيـر هنـاك إكـراه، واألحـوال التـي كـان عليهـا 

ــن  ــه م ــت عن ــا ثب ــدة، وم ــة واملعاض ــن املعاون ــر م ــع أيب بك م

األخبار يف مدحه وتقديمـه يمنـع مـن ذلـك، وإنَّـام يتعلَّـق هبـذه 

ــة  اإلماميَّـةالروايـة بعــض  مــن غـري أن يمكنــه إسـنادها إٰىل حجَّ

ــق  ــحيحة أو طري ٰى إٰىل ص ــل ذلــك إن ُقبِــَل أدَّ معــروف، ومث

ة مــا ذكرنــاه أنَّ اخلــالف  فســاد الكــالم يف األخبــار وبــنيَّ صــحَّ

يف إمامة أيب بكر وعمـر لـو كـان ثابتـًا لظهـر كـام ظهـر اخلـالف 

ــام أمــري املــؤمنني  ــام عــثامن ويف أّي ــنيِّ يف آخــر أّي ، وهــذا ُيب

 احلــدِّ أنَّ تصــويب إمامــة أيب بكــر وعمــر ال خــالف فيهــا عــىلٰ 

الذي ذكرناه، عـٰىل أّنـا قـد بيَّنـا أّنـا ال نجعـل ذلـك إمجاعـًا مـن 

لــو مل يبــايع لكــان تركــه  حيـث البيعــة، ألنَّ أمــري املــؤمنني 

ــبطالً يف  ــان م ــو ك ــه ل ــاع، ألنَّ ة اإلمج ــحَّ ــٰىل ص ــدلُّ ع ــري ي للنك

اإلمامـة لكــان غاصــبًا لــذلك املوضــع ومقــدمًا عــٰىل الباطــل يف 

 إن كـان احلـّق يف ذلـك ألمـري املـؤمنني كّل ما حيكـم بـه، فـ

صــار الــذي يلزمــه يف إنكــار ذلــك قــوالً وفعــالً آكــد ممَّــا يلــزم 

ـه وعـن املقـام الـذي ُجِعـَل لـه،  غريه، من حيث ُأزيـل عـن حقِّ

ــه  فكــان جيــب أن يكــون نكــريه فعــالً وقــوالً بحيــث تــزول في

الشـبهة، ويظهـر كظهـور البيعــة أليب بكـر، وقـد عرفنـا خــالف 

ر منـه النكــري حــاالً بعــد حــال، ذلـك، بــ ل كــان جيــب أن يتكــرَّ

م، وكــان جيــب أن ال يظهــر لــه  وأن ال يقتصـــر عــٰىل نكــري مقــدَّ

ـًا وذلـك ال حيـلُّ  معاضدة وال معاونة ملا فيه مـن إهيـام كونـه حمقَّ

يف الـدين، وكـان جيـب إن مل يــزد نكـريه وإظهـاره اخلـالف عــٰىل 
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ة ال يــنقص ُأميـَّ وغــريه يف أّيـام بنـي مـا ظهـر مـن احلسـني 

ـم لـــامَّ  طلبـوا بالبيعــة ]] ٢٣٦ص /[[مـن ذلــك، فقـد ُعِلــَم أهنَّ

لــه كيــف امتنعــوا منهــا وهتــاربوا وأظهــروا اخلــالف والنكــري، 

ـــد  ومل يكـــن فزعـــه مـــن أيب بكـــر إالَّ دون فـــزعهم مـــن يزي

ــني ــتبداد )اللع ــه االس ــبب استيحاش ــك أنَّ س ــد ذل ر بع ــرَّ ، وك

ــثالً  ــذلك م ــه، ورضب ل ــالرأي علي ــوة  ب ــا إخ ــي هل ــاملرأة الت ب

جهـا ال بـدَّ  م يف الـرأي، فـإنَّ الصـغري متـٰى زوَّ وفيهم كبـري مقـدَّ

مــن أن يســتوحش الكبــري وإن كــان العقــد صــحيحًا، وذكــر يف 

ــول  ــتغاله بالرس ــأّخره اش ــة  9ت ــأمر فاطم ــّم ب ــزه، ث وجتهي

 ثــّم ذكــر أنَّ مــن حضـــر الســقيفة لعقــد اإلمامــة وتــرك ،

ن أمـره إنَّـام سـاغ لـه ذلـك خوفـًا قبل أن يفرغ مـ 9الرسول 

ل يف أمــر الرســول  مـن الفتنــة، فبــادر إٰىل مــا خيــاف فوتــه، وعــوَّ

ــاس وأيب  9 ــرض العبّ ــر ع ــّم ذك ــه، ث ــتغل ب ــن اش ــٰىل م ع

البيعــة، وأنَّ ذلــك دليــل عــٰىل  ســفيان عــٰىل أمــري املــؤمنني 

أنَّ الـنصَّ ال أصــل لــه، وأنَّ املطلــوب يف تلـك احلــال هــو عقــد 

إن جـاز : (ختيـار، ثـّم حكـٰى عـن أيب عـيل أنَّـه قـالاإلمامة باال

ــه  ــاد يف أنَّ ــار اآلح ــٰىل أخب ل ع ــوِّ ــالف أن ُيع ــايع  للمخ ب

ــيف  ــت الس ــًا حت ــذا [كاره ــروٰى يف ه ــا ُي ــائر م ــوف إٰىل س واخل

ــه ]البــاب ، ليجــوزنَّ لنــا أن نحــتجَّ بأخبــار ظــاهرة تــدلُّ عــٰىل أنَّ

 ّم ذكــر ، ثــ)كــان يقــول بإمامــة أيب بكــر وتقديمــه ومدحــه

م ذكـر هلـا يف هـذا الكتـاب وكالمنـا عليهـا  أخبارًا كثرية قد تقـدَّ

ــه  ــذه «: مشـــروحًا، نحــو مــا روي مــن قول أَال إنَّ خــري ه

ــالن ــالن وف ــة بعــد نبيّهــا ف  وددت أن ألقــٰى اهللا «، و»األُمَّ

، وما جـرٰى جمـرٰى ذلـك مـن أخبـار قـد »بصحيفة هذا املسّجٰى 

م ذكرها والكـالم عليهـا، ثـ ّم ذكـر بعـد ذلـك مـن شـجاعة تقدَّ

ــؤمنني  ــري امل ــا  أم ــه م ت ــه ال ]] ٢٣٧ص /[[وقوَّ ــٰى أنَّ ع ادَّ

ــه  ــة، وأنَّ كــان بعيــدًا عــن التقيَّــة لـــامَّ  جيــوز مــن مثلــه التقيَّ

 .انتهت اإلمامة إليه

ــال ــّم ق ــبب مل : (ث ــن هلــا س ــٰى مل يك ــة مت ــم أنَّ التقيَّ واعل

ديد وظهـور يصّح ادِّعاؤهـا، وسـببها معلـوم وهـو اخلـوف الشـ

ــا مــن قبــل يف بــاب اإلكــراه احلــال يف  أمــارات ذلــك، وقــد بيَّن

ــا أنَّ يف كثــري مــن األوقــات إظهــار احلــّق هــو أوٰىل،  ذلــك، وبيَّن

عــاء التقيَّــة مل  ُيبـنيِّ مــا ذكرنــاه أنَّـه مــع فقــد الســبب لـو جــاز ادِّ

قـوالً وفعـالً أنَّـه كـان  9يأمن يف أكثر مـا ظهـر مـن الرسـول 

يَّة، ويف ذلـك إبطـال معرفـة كثـري مـن الشــرائع، عٰىل طريق التق

ــه كـان يتَّقــي فـيُعظِّم أبــا بكـر وعمــر : ولِــَم صـار بــأن يقـال إنَّ

ــؤمنني  ــري امل ــه ألم ــل تقديم ــن أن ُحيَم ــأوٰىل م ــل  ب ــٰىل مث ع

ذلــك؟ وهــذا ُخيــِرج كــون مدحــه وذّمــه مــن أن يكــون داللــة، 

ــن أن  ــه م ــه وأقوال ــروج أفعال ــب خ ــك يوج ــب ذل ــا أوج وم

ــون  ــالتك ــحُّ أن يق ــف يص ــة، فكي ــام : دالل ــؤمنني إنَّ ــري امل إنَّ أم

ة  ظهر منـه مـدح أيب بكـر وعمـر ومعاضـدهتام عـٰىل طريـق التقيـَّ

عٰى يف ابتــداء  وال ســبب هنــا يوجــب ذلــك؟ ولــو أمكــن أن ُيــدَّ

البيعة التقيَّـة مـا كـان يمكـن يف سـائر األحـوال، وهـالَّ ظهـرت 

ــيم  ــع عظ ــّفني م ــل وص ــوم اجلم ــه ي ــة من ــه؟ التقيَّ ــَع إلي ــا ُرفِ م

د يف مواضــع رخــص،  واملتعــامل مــن حالــه  ــه كــان يتشــدَّ أنَّ

ة يف نفسـه  عٰىل أنَّ املتعامل من حـال أيب بكـر أنَّـه مل يكـن مـن القـوَّ

 وأعوانه بحيث خيـاف منـه، فقـد كـان جيـب أن يظهـر منـه 

ــه : اإلنكــار فعــالً وقــوالً بحيــث يشــتهر، الســيّام عــٰىل قــوهلم إنَّ

ة   ]...).يت ويذرٍ فيام يأ[حجَّ

ــه ــال ل ــت: يق ــن قل ــن أي ــؤمنني : م ــري امل مل  إنَّ أم

ــايع  ويكــّف عــن النكــري إالَّ عــن رضــا؟ فــام ]] ٢٣٨ص /[[يب

ــبهة يف  ــياء ال ش ــبَّثت بأش ــوٰى، وتش ــٰىل دع ــت إالَّ ع ل ــراك عوَّ ن

 .مثلها، ونحن ُنبنيِّ ما فيها عٰىل التفصيل

ٰىل لـو مل يـرَض مل يكـّف عـن النكـري وألقـام عـ: فإن قال

 .اخلالف

ــه ــل ل ــرد : قي ــذا إالَّ جم ــل ه ــك؟ وه ــت ذل ـــَم زعم ولِ

الدعوٰى؟ وإنَّام كان يصـحُّ هـذا الكـالم لـو كـان ال وجـه لـرتك 

ــا إذا كــان تــرك  النكــري والكــّف عنــه إالَّ الرضــا دون غــريه، فأمَّ

النكري قد يقع ويكـون الـداعي إليـه غـري الرضـا كـام قـد يـدعو 

ــدٍ  ــيس ألح ــا فل ــه الرض ــل  إلي ــا، ألنَّ أن جيع ــل الرض ــده دلي فق

ة واخلـوف عـٰىل الـنفس ومـا  النكري قد يرتفـع ألُمـور منهـا التقيـَّ

جرٰى جمراها، ومنها العلـم أو الظـّن بأنَّـه يعقـب مـن املنكـر مـا 

هو أعظم من املنكـر الـذي ُيـراد إنكـاره، ومنهـا االسـتغناء عنـه 

ــام يف  ــبس واإلهي ــع الل ــرت ترف ــور ظه م وُأم ــدَّ ــد تق ــري ق بنك

مثلـه، ومنهـا أن يكـون للرضـا، فـإذا كـان تـرك النكـري الرضا ب

ـه بوجـٍه واحـٍد، وإنَّـام يكـون تـرك  منقسًام مل يكن ألحـٍد أن خيصَّ

ــه  ــه وج ــون ل ــذي ال يك ــع ال ــا يف املوض ــٰىل الرض ً ع النكــري داالَّ

سوٰى الرضـا، فمـن أيـن لصـاحب الكتـاب وأهـل مقالتـه أنَّـه 

 ال وجه لرتك النكري هاهنا إالَّ الرضا؟
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لــيس الرضــا أكثــر مــن تــرك النكــري، فمتــٰى : قــال فــإن

 .علمنا ارتفاع النكري علمنا الرضا

ــا ــري : قلن ــرك النك ــا أنَّ ت ــاده، وبيَّن ــا فس ــد بيَّن ــا ق ــذا ممَّ ه

 .منقسم إٰىل الرضاوغريه

ولـيس السـخط : وبعد، فام الفرق بينـك وبـني مـن قـال

ــه  ق ــا أو أحتقَّ ــم الرض ــٰى مل أعل ــا، فمت ــاع الرض ــن ارتف ــر م أكث

عت عٰىل السـخط، فيجـب عـٰىل مـن ادَّعـٰى أنَّ أمـري املـؤمنني قط

  كــان راضــيًا أن ينقــل مــا يوجــب كونــه كــذلك، وال

يعتمد يف أنَّـه كـان راضـيًا عـٰىل أن يكســره ارتفـاع، فـإنَّ لقائـل 

ــل كونــه  ــل دلي ــاه، ونجع ــا ذكرن ــذلك م ــابال ل ــول مق أن يق

 .ساخطًا ارتفاع رضاه

ــال]] ٢٣٩ص /[[ ــب ع: فــإن ق ــيس جي ــل ل ــا أن ننق لين

فيام يدلُّ عٰىل رضـاه أكثـر مـن بيعتـه وتـرك نكـريه، ألنَّ الظـاهر 

عـٰى أنَّـه كـان مبطنـا  من ذلك يقتضـي مـا ذكرنـاه، وعـٰىل مـن ادَّ

 .بخالف الرضا أن يدلَّ عٰىل ذلك، فإنَّه خالف الظاهر

رتـه، ألنَّ سـخط أمـري : قيل لـه لـيس األمـر عـٰىل مـا قدَّ

ــ املــؤمنني  ــه هــو األصــل، ألنَّ ــة يف أنَّ ه ال خــالف بــني األُمَّ

  ر عـن البيعـة، ثـّم إنَّـه سخط األمر وأباه ونـازع فيـه وتـأخَّ

ــه يف املســتقبل بــايع وتــرك النكــري، فنقلنــاه عــن  ال خــالف يف أنَّ

أحــد األصــلني اللــذين كــان علــيهام مــن االمتنــاع عــن البيعــة 

ــا عــن األصــل اآلخــر  وإظهــار اخلــالف أمــر معلــوم، ومل ينقلن

ــذي ــٰى  ال ع ــن ادَّ ــٰىل م ــب ع ــة يشء، فيج ــخط والكراه ــو الس ه

تغّري احلال أن يـدلَّ عـٰىل تغّريهـا ويـذكر أمـرًا معلومـًا يقتضــي 

ــا  ــٰىل م ــن ع ــدلَّ نح ــا أن ن ــا فيُلِزمن ــك علين ــع ذل ذلــك وال ُيرِج

ــكون باألصــل املعلــوم،  ذكرنــاه، ألّنــا عــٰىل مــا بيَّنــاه آنفــًا متمسِّ

عـٰى تغـّري احلـال، ولـيس لـه أن وإنَّام جتـب الداللـة عـٰىل مـن ادَّ 

جيعل البيعة وترك النكـري داللـة الرضـا، ألّنـا قـد بيَّنـا أنَّ ذلـك 

ق بأمر حمتمل  .ينقسم، وال ُينتَقل من املعلوم املتحقَّ

ــال ــإن ق ــب : ف ــلكتموها توج ــي س ــة الت ــذه الطريق ه

ــد  ــا أح ــٰىل رض ــع ع ــن أن ُيقَط ــع م ــاع، ومتن ــّل إمج ــكَّ يف ك الش

ا إنَّـام نعلـم الرضـا يف كـلِّ موضـع ُنثبِتـه بيشٍء من األشـياء، ألّنـ

 .فيه بمثل هذه الطريقة وما هو أضعف منها

ــه ــل ل ــا : قي ــاع ورض ــة اإلمج ــق إٰىل معرف ــان ال طري إن ك

عيتـه فـال طريـق إليـه، لكـن الطريـق إٰىل  الناس باألُمور إالَّ ما ادَّ

ــو أن  ُيعَلــم أنَّ النكــري مل ]] ٢٤٠ص /[[ذلــك واضــحة، وه

لرضـا، وأنَّـه ال وجـه هنـاك سـواه، وهـذا قـد ُيعَلـم يرتفع إالَّ ل

رضورًة مـن شـاهد احلـال، وقـد يعلـم مـن غـاب عنهـا بالنقــل 

ــرك  ــداعي إٰىل ت ــو ال ــا ه ــاب بــأنَّ الرض ــٰى ال يرت ــريه حتَّ وغ

النكري، أَال تـرٰى أّنـا نعلـم كّلنـا علـًام ال يعرتضـه شـّك أنَّ بيعـة 

ــر كانــت عــن رضــا و ــدة وســامل أليب بك ــة عمــر وأيب عبي موافق

ــن  ــروه م ــا أظه ــه مل ــه ال وج ــاطن، وأنَّ ــاهر والب ــة يف الظ ومتابع

ــؤمنني  ــك يف أمــري امل ــم ذل ــا، وال نعل البيعــة واملوافقــة إالَّ الرض

  ــا ــدًا لعلمن ــق واح ــان الطري ــو ك ــراه؟ فل ــري جم ــن جي وم

األمــرين عــٰىل ســواء، وهــذا أحــد مــا يمكــن أن ُيعتَمــد يف هــذا 

راضــيًا وظــاهره  ني لــو كــان أمــري املــؤمن: املوضــع، فيقــال

كباطنه يف الكفِّ عـن النكـري لوجـب أن ُيعَلـم ذلـك مـن حالـه 

ــك  ــن ذل ــامَّ مل يك ــدة، فل ــر وأيب عبي ــال عم ــن ح ــاه م ــام علمن ك

ــٰىل  ــكل ع ــف يش ــه، وكي ــال في ــتالف احل ــٰىل اخ ــًا دلَّ ع معلوم

مل تكـــن عـــن رضـــا  منصـــٍف أنَّ بيعـــة أمـــري املـــؤمنني 

ــن روٰى ا ــّل م ــني ك ــاهرة ب ــار متظ ـــي واألخب ــام يقتض ــري ب لس

ـل مـا روي يف هـذا البـاب مل يبـَق عليـه  ٰى أنَّ مـن تأمَّ ذلك؟ حتـَّ

ــه  ُأجلــئ عــٰىل البيعــة وصــار إلــيهام بعــد املدافعــة  يشء يف أنَّ

 .واملحاجزة ألُمور اقتضت ذلك ليس من مجلتهام الرضا

وقــد روٰى أبــو احلســن أمحــد بــن حييــٰى بــن جــابر 

عاّمــة والبعــد عــن مقاربــة وحالــه يف الثقــة عنــد ال _الــبالذري 

ثني بكـر بـن : ، قـال_الشيعة والضـبط ملـا يرويـه معـروف  حـدَّ

ثنا عبــد الــرّزاق، عــن معمــر، عــن الكلبــي، : اهليــثم، قــال حــدَّ

بعـث أبـو بكـر عمـر بـن : عن أيب صالح، عن ابن عبّـاس، قـال

ائتنــي بــه : حــني قعــد عــن بيعتــه وقــال اخلّطــاب إٰىل عــيل 

جــرٰى بيــنهام كــالم، فقــال لــه عــيل  بــأعنف العنــف، فلــامَّ أتــاه

 :» ،واهللا مـــا ]] ٢٤١ص /[[احلــب حلبــًا لــك شــطره

حرصك عـٰىل إمارتـه اليـوم إالَّ ليُـؤمِّرك غـدًا، ومـا َتـنََفُس عـٰىل 

إنَّ : أيب بكـر هــذا األمــر لكنـّـا أنكرنــا تــرككم مشــاورتنا، وقلنــا

ًا ال جتهلونـه ن. ، ثـّم أتـٰى فبايعـه»لنا حقَّ مـا  وهـذا اخلـرب يتضـمَّ

جــرت عليــه احلــال، ومــا يقولــه الشــيعة بعينــه، وقــد أنطــق اهللا 

 .تعاٰىل به رواهتم

ــن  ــلمة ب ــن مس ــدائني، ع ــن امل ــبالذري، ع ــد روٰى ال وق

حمارب، عـن سـليامن التيمـي، عـن أيب عـون أنَّ أبـا بكـر أرسـل 

يريـده عــٰىل البيعـة فلـم يبــايع، فجـاء عمـر ومعــه  إٰىل عـيل 

ــة  ــه فاطم ــيس، فلقيت ــ ق ــٰىل الب ــتع ــن «: اب فقال ــا اب ي
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نعــم، وذلــك أقــوٰى : ، قــال»اخلطــاب، أتــراك حمرقــًا عــيلَّ بــايب

وهــذا اخلــرب قــد . فبــايع فــيام جــاء بــه أبــوِك، وجــاء عــيل 

روته الشيعة مـن طـرق كثـرية، وإنَّـام الطريـف أن نرويـه بروايـة 

ــمعوا  ــا س ــروون م ــانوا ي ــنَّهم ك ــة، ولك ثي العاّم ــدِّ ــيوخ حم لش

ــام تنبَّ  هــوا عــٰىل مــا يف بعــض مــا يروونــه علــيهم بالســالمة، وربَّ

 فكّفوا عنه، وأيُّ اختيار ملن ُحيَرق عليه بابه حتَّٰى يبايع؟

ــال ــي، ق ــعيد الثقف ــن س ــراهيم ب ــد روٰى إب ثنا : وق ــدَّ ح

ــال ــبجيل، ق ــرو ال ــن عم ــد ب ــب : أمح ــن حبي ــد ب ثنا أمح ــدَّ ح

العــامري، عــن محــران بــن أعــني، عــن أيب عبــد اهللا جعفــر بــن 

ـــد  ـــالحمّم ـــيل و«: ، ق ـــايع ع ـــا ب ـــٰى رأٰى  اهللا م حتَّ

 .»الدخان قد دخل عليه بيته

ــد  وروٰى املــدائني عــن عبــد اهللا بــن جعفــر، عــن أيب عب

ــالاهللا  ــيل «: ، ق ــثامن إٰىل ع ـــٰى ع ــرب مش ت الع ــدَّ ـــامَّ ارت ل

 ــال ــّم، : فق ــن ع ــا اب ــد ]] ٢٤٢ص /[[ي ــرج أح ــه ال خي إنَّ

ٰى  مشـٰى إٰىل أيب  إٰىل قتال هـؤالء وأنـت مل تبـايع، ومل يـزل بـه حتـَّ

 .بكر، فرسَّ املسلمون بذلك، وجدَّ الناس يف قتاهلم

ــن  ــري، ع ــن أيب ج ــدائني، ع ــن امل ــبالذري، ع وروٰى ال

مل يبـايع : معمر، عن الزهـري، عـن عـروة، عـن عائشـة، قالـت

ٰى ماتـت فاطمـة بعـد سـتَّة أشـهر، فلـامَّ ماتـت  عيل أبـا بكـر حتـَّ

ال : تيـه، فقـال عمـررضع إٰىل صلح أيب بكـر، فأرسـل إليـه أن يأ

ومـاذا يصـنعون يب؟ فأتـاه أبـو بكـر فقـال لـه : تأته وحدك، قال

 :» ــل ــن فض ــك م ــاق اهللا إلي ــا س ــك م ــنا علي ــا نفس واهللا م

وخـري، ولكنّـا كنّـا نظـّن أنَّ لنـا يف هـذا األمـر نصـيبًا اسـتبدَّ بــه 

أحــبُّ إيلَّ  9واهللا لقرابـة رسـول اهللا : ، فقـال أبـو بكـر»علينـا

ٰى بكـٰى أبـو  م يـزل من قرابتي، فل ـه وقرابتـه حتـَّ يـذكر حقَّ

ميعـادك العشـية، فلـامَّ صـّىلٰ أبـو بكـر الظهـر خطـب : بكر فقال

إّين مل حيبسـني عـن بيعـة «: وبيعتـه، فقـال عـيل وذكر عليَّـًا 

ـه، ولكنّـا كنّـا نـرٰى أنَّ لنـا يف هـذا  أيب بكر أالَّ أكـون عارفـًا بحقِّ

ــا ــه علين ــتبدَّ ب ــيبًا اس ــر نص ــ»األم ــال ، ث ــر، فق ــا بك ــايع أب ّم ب

ــلمون ــنت: املس ــبت وأحس ــا . أص ــرب وم ــذا اخل ــل ه ــن تأمَّ وم

جرٰى جمـراه علـم كيـف وقعـت احلـال يف البيعـة، ومـا الـداعي 

ــة  ــافية، والتهم ــات ص ــليمة والنيّ ــال س ــت احل ــو كان ــا، ول إليه

 مرتفعة، ملا منـع عمـر أبـا بكـر أن يصـري إٰىل أمـري املـؤمنني 

 .وحده

ي، عــن حمّمــد بــن أيب عمــري، عــن وروٰى إبــراهيم الثقفــ

أبيــه، عــن صــالح بــن أيب األســود، عــن عقبــه بــن ســنان، عــن 

ــايع عــيل : الزهــري، قــال إالَّ بعــد ســتَّة أشــهر، ومــا  مــا ب

 .اجرتٰى عليه إالَّ بعد موت فاطمة 

ــال ــي، ق ــن : وروٰى الثقف ــيل، ع ــن ع ــد ب ثني حمّم ــدَّ ح

الــبجيل، عــن نــوح بــن ]] ٢٤٣ص /[[عاصــم بــن عــامر 

، عن حمّمد بن إسحاق، عـن سـفيان بـن فـروة، عـن أبيـه، دّراج

ٰى ركـز رايتـه يف وسـط أسـلم، ثـّم قـال: قال ال : جاء بريدة حتـَّ

يـا بريـدة، ُأدخـل فـيام «: ُأبايع حتَّٰى يبايع عـيل، فقـال عـيل 

ــتالفهم  ــن اخ ــبُّ إيلَّ م ــتامعهم أح ــإنَّ اج ــاس، ف ــه الن ــل في دخ

 .»اليوم

ــال ــراهيم، ق ثني حم: وروٰى إب ــدَّ ــري، ح ــن أيب عم ــد ب ّم

ثنا حمّمـد بـن إســحاق، عـن موسـٰى بـن عبـد اهللا بــن : قـال حـدَّ

ــًا  وين «: قــال هلــم احلســن أنَّ عليَّ بــايعوا فــإنَّ هــؤالء خــريَّ

ق أمر املسلمني  .»أن يأخذوا ما ليس هلم أو ُأقاتلهم وُأفرِّ

ــرات،  ــن الف ــن اب ــن احلس ــٰى ب ــن حيي ــراهيم، ع وروٰى إب

ٰى بــن عبــد اهللا بــن احلســن، عــن ميســـر بــن ّمحــاد، عــن موســ

ــٰى يبــايع : أبــت أســلم أن تبــايع وقــالوا: قــال مــا كنّــا نبــايع حتَّ

، »عــيل ولــيّكم مــن بعــدي«: لربيــدة 9بريــدة، لقــول النبــّي 

ـــيل  ـــال ع ـــؤالء «: فق ـــؤالء، إنَّ ه ـــا ه ]] ٢٤٤ص /[[ي

ــٰى  ت النــاس حتَّ وين أن يظلمــوين حّقــي وُأبــايعهم أو ارتــدَّ خــريَّ

ة أحــداً  ــردَّ ــا بلغــت ال ــوا م ــم حّقــي وإن فعل ــاخرتت أن ُأظَل ، ف

 .»فعلوا

ــم  ــن عاص ــن، ع ــن احلس ــٰى ب ــن حيي ــراهيم، ع وروٰى إب

ــد األودي،  ــن يزي ــن داود ب ــن دّراج، ع ــوح ب ــن ن ــامر، ع ــن ع ب

مـا رمحـت أحـدًا رمحتـي : عن أبيه، عـن عـدي بـن حـاتم، قـال

، »فـإن مل أفعـل؟«: بـايع، قـال: عليًَّا حني ُأيت به ملبيَّـًا، فقيـل لـه

، »إذًا تقتلــون عبــد اهللا وأخــا رســوله«: إذًا نقتلــك، قــال: واقــال

 ._وضمَّ يده اليمنٰى  _ثّم بايع كذا 

وروٰى إبراهيم بـن عـثامن بـن أيب شـيبة، عـن خالـد بـن 

خملد البجيل، عن داود بـن يزيـد األودي، عـن أبيـه، عـن عـدي 

، إّين جلــالس عنـد أيب بكــر إذ جــئ بعــيل : بـن حــاتم، قــال

، »فـإن مل أفعـل؟«: بـايع، فقـال لـه عـيل : كـرفقال له أبو ب

ــّم : فقــال ــامء ث ــع رأســه إٰىل الس ــاك، فرف ــه عين ــذي في أرضب ال

 .، ثّم مدَّ يده»الّلهّم اشهد«: قال

ــاظ  ــة، وبألف ــرق خمتلف ــن ط ــٰى م ــذا املعن ــد روي ه وق



 ٢٥  ..............................................................................................  عيل بن أيب طالب ) ١٤٠/ (حرف العني 

ــٰى وإن  ــة املعن ــه ]] ٢٤٥ص /[[متقارب ــا، وإنَّ ــت ألفاظه اختلف

  َُّأكــره عــٰىل البيعــة وحــذر  كــان يقــول يف ذلــك اليــوم لـــام

وا يـا «: من التقاعـد عنهـا
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املعنــٰى يطــول فضــالً عــن  وذكــر أكثــر مــا روي يف هــذا

ذكــر مجيعــه، وفــيام أرشنــا إليــه كفايــة وداللــة عــٰىل أنَّ البيعــة مل 

 .تكن عن رٰىض واختيار

كلَّـام رويتمـوه يف هـذا املعنـٰى أخبـار آحـاد ال : فإن قيـل

 .يوجب علامً 

ا ذكرنـاه وإن كـان مـن طريـق اآلحـاد : قلنا كـّل خـرب ممـَّ

ــواتر، وامل نه مت ــمَّ ــذي تض ــاه ال ــإنَّ معن ــٰى دون ف ــٰىل املعن ل ع ــوَّ ع

ــٰىل  ــه ع ــٰى إكراه ــد معن ــار وج ــتقرٰى األخب ــن اس ــظ، وم اللف

ــور  ــن نف ــًا م ـــرِّ وخوف ــتدفعًا للش ــا مس ــل فيه ــه دخ ــة، فإنَّ البيع

الناس وتفّرق الكلمـة، وقـد وردت بـه أخبـار كثـرية مـن طـرق 

 .خمتلفة خترج عن حدِّ اآلحاد إٰىل التواتر

كانــت آحــاد أن وبعــد، فــأدون منزلــة هــذه األخبــار إذا 

ـه مل يكـن هنـاك خـوف  تقتضـي الظنَّ ومتنـع مـن القطـع عـٰىل أنَّ

ــراه، وإذا كنّــا ال نعلــم أنَّ البيعــة وقعــت عــن رضــا  وال إك

واختيار مـع التجـويز ألن يكـون هنـاك أسـباب إكـراه فـأوٰىل أن 

ــراه  ــار مــع الظــّن ألســباب اإلك ال نقطــع عــٰىل الرضــا واالختي

 .واخلوف

ــة : فــإن قيــل ال تكــون إالَّ عــن خــوف شــديد فــال التقيَّ

تظهـر أسـبابه مل ] مل[بدَّ له مـن أسـباب وأمـارات تظهـر، فمتـٰى 

 .يسغ جتويزه، فإذا كان غري جائز فال تقيَّة

فـــأيُّ أســـباب وأمـــارات هـــي : قلنـــا]] ٢٤٦ص /[[

ــه  ــالظهور أن ينقل ــم ب ــذا إن أردت ــا؟ ه ــا وروين ــا ذكرن ــر ممَّ أظه

ه، فـذلك اقـرتاح مـنكم ال مجيع النـاس ويعلمـوه وال يرتـابوا بـ

ـة، ولنـا أن نقـول لكـم مـن أيـن أوجبـتم : ترجعون فيه إٰىل حجَّ

ــة قــوم ويعــرض  ذلــك؟ ومــا املــانع مــن أن ينقــل أســباب التقيَّ

عــن نقلهــا آخــرون ألغــراض هلــم وصــوارف تصـــرفهم عــن 

ــام هــو يف هــذه الــدعوٰى وأمثاهلــا عــٰىل أنَّ . النقــل؟ وال خفــاء ب

يَّـة أوضـح مـن أن حيتـاج إٰىل روايـة األمر يف ظهـور أسـباب التق

خـرب ونقــل لفـظ خمصــوص، ألنَّكـم تعلمــون أنَّ أمـري املــؤمنني 

  ر عــن البيعــة تــأّخرًا ُعِلــَم وارُتِفــَع اخلــالف فيــه، ثــّم تــأخَّ

تــه، ومل  بــايع بعــد زمــان مــرتاٍخ عــن البيعــة، وإن اختُِلــَف يف مدَّ

 بعـد يكن بيعته وإمسـاكه عـن النكـري الـذي كـان وقـع منـه إالَّ 

ــَد لــه، وبايعــه األنصــار واملهــاجرون،  أن اســتقرَّ األمــر ملــن ُعِق

وأمجــع عليــه يف الظــاهر املســلمون، وشــاع بيــنهم أنَّ بيعتــه قــد 

ًا  انعقدت باإلمجـاع واالّتفـاق، وأنَّ مـن خـالف عليـه كـان شـاقَّ

ـــٰىل  ـــٰىل اهللا وع ًا ع ـــدين، رادَّ ـــدعًا يف ال ـــلمني، مب ـــا املس لعص

ر رسوله، وهبذا بعينـه اح تّجـوا عـٰىل مـن قعـد عـن البيعـة وتـأخَّ

ــراد  ــاه؟ وكيــف ُي ــا ذكرن ــر ممَّ ــبٍب للخــوف أظه ــأيُّ س عنهــا، ف

ســبب لــه وال يشء ُيــذَكر يف هــذا البــاب إالَّ وهــو أضــعف ممَّــا 

اخلــالف عــٰىل  أرشنــا إليــه؟ وكيــف يمكــن أمــري املــؤمنني 

ــكون  ــه، والس ــا ب ــروا الرض ــلمني، وأظه ــع املس ــه مجي ــن بايع م

: خمالفه مبدع خـارج عـن امللَّـة؟ وإنَّـام يصـحُّ أن يقـال إليه، وأنَّ 

إنَّ اخلوف ال بـدَّ لـه مـن أسـباب تظهـر، وإنَّ نفيـه واجـب عنـد 

ــؤمنني  ــري امل ــان أم ــو ك ــبابه، ل ــاع أس ــداء  ارتف ــايع يف ابت ب

األمــر مبتــدئًا بالبيعــة طالبــًا هلــا، راغبــًا فيهــا مــن غــري تقاعــد، 

: لعــذل، فيقــول واحــدومــن غــري أن تأخــذه األلســن بــاللوم وا

أردت الفرقـــة ووقـــوع : حســـدت الرجـــل، ويقـــول اآلخـــر

متـٰى أقمـت عـٰىل هـذا : االختالف بـني املسـلمني، ويقـول آخـر

ة، وطمــع املرتــّدون يف املســلمني،  مل ُيقاَتــل أحــد مــن أهــل الــردَّ

ــع  ــٰى جيتم ــرتبَّص حتَّ م أو ي ــوَّ ــري أن يتل ــن غ ]] ٢٤٧ص /[[وم

ــارجون وال  ــدخل اخل ــون وي ــاهٍر املفرتق ــٰى إالَّ راٍض أو متظ يبق

ا واألمـر جـرٰى عـٰىل خـالف ذلـك فالظـاهر الـذي  بالرضا، فأمَّ

ــه  ــه أنَّ ــكال في ــن  ال إش ًا م ــارَّ ـــرِّ وف ــتدفعًا للش ــايع مس ب

ـة وال عــذر يف املحــاجزة  ــَق عنــده بقيـَّ الفتنــة، وبعــد أن مل يب

لنـا يف إمسـاكه عـن النكـري عـٰىل اخلـوف  واملدافعة، وهـذا إذا عوَّ

ــن املق ــاكه ع ــبب إمس ــون س ــوز أن يك ــد جي ــة، وق ـــي للتقيَّ تض

ــا مضــمومًا إليــه، وذلــك  ــا منفــردًا وإمَّ النكــري غــري اخلــوف، إمَّ

أنَّه ال خـالف بيننـا وبـني مـن خالفنـا يف هـذه املسـألة أنَّ املنكـر 

ــه  ــه أنَّ ــام جيــب إنكــاره بشـــروط، منهــا أن ال يغلــب عــٰىل ظنِّ إنَّ

ــ ــه، وأنَّ ــم من ــر أعظ ــؤّدي إٰىل منك ــا ي ــنِّ م ــب يف الظ ــٰى غل ه مت

ــز إنكــاره، ولعــلَّ هــذه كانــت حــال أمــري املــؤمنني  ذكرنــاه مل َجيُ

  يف تــرك النكــري، والشــيعة ال تقتصـــر يف هــذا البــاب عــٰىل

ــّي  ــرية أنَّ النب ــات كث ــروي رواي ــل ت ــويز، ب ــد إٰىل  9التج عه

ــؤمنني  ــري امل ــن  أم ــه ع ــوم يدفعون ــربه أنَّ الق ــذلك وأخ ب
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ــ ــه علي ــك إٰىل األمــر ويغلبون ــه أّدٰى ذل ــازعهم في ــٰى ن ــه مت ه، وأنَّ

ــاك  ــاء واإلمس ــره باإلغض ــة، وأم ــرب َجْذع ــوع احل ة ورج ــردِّ ال

ن مـن القيـام بـاألُمور، والتجـويز يف هـذا البـاب ملـا  إٰىل أن يتمكَّ

 .ذكرناه كاٍف 

ــل ــرك : وإن قي ــن ت ــلِّ م ــوز يف ك ــؤّدي إٰىل أن جي ــذا ي ه

تـرك نكـريه، وال  إنكار منكر هذا الوجـه بعينـه، فـال نذّمـه عـىلٰ 

 .نقطع عٰىل رضاه به

ــًا عــن نكــري منكــر، : قلنــا ال شــكَّ يف أنَّ مــن رأينــاه كافَّ

ه أن يعقـب مـا  ز أن يكون إنَّـام كـفَّ عـن نكـريه لظنـِّ ونحن ُنجوِّ

هو أعظم منه، فإّنـا ال نذّمـه وال نرميـه أيضـًا بالرضـا بـه، وإنَّـام 

ــ ــذار وحص ــائر األع ــاع س ــا بارتف ــد علمن ــك عن ــل ذل ول نفع

رشائــط مجيــع إنكــار املنكــر، ومــا نعلــم بيننــا وبيــنهم خالفــًا يف 

ــام يقــع التنــايس لألُصــول  هــذا الــذي ذكرنــاه عــٰىل اجلملــة، وإنَّ

إنَّ غلبــة : ولــيس ألحــٍد أن يقــول. إذا بلــغ الكــالم إٰىل اإلمامــة

بعــض املنكــر يــؤّدي إٰىل مــا ]] ٢٤٨ص /[[الظــّن بــأن إنكــاره 

أمـارات تظهـر وُتنَقـل، ويف فقـد هو أعظـم منـه ال بـدَّ فيـه مـن 

علمنا بـذلك داللـة عـٰىل أنَّـه مل يكـن، وذلـك أنَّ األمـارات إنَّـام 

ــه مــا  جيــب أن تكــون ظــاهرة ملــن شــاهد احلــال وغلــب يف ظنِّ

ــن  ــارجون ع ــن خ ــه، ونح ــذه حال ــن ه ــن مل يك ــاه دون م ذكرن

ــه  ذلــك، واألمــارات الظــاهرة يف تلــك احلــال ملــن غلــب يف ظنِّ

ــ ــت ممَّ ــيه ليس ــا يقتض ــاهد م ــَرف بش ــام ُيع ــروٰى، وإنَّ ــل وُي ا ُينَق

 .احلال، وربَّام ظهرت أيضًا لبعض احلارضين دون بعض

عٰىل أنَّ هذا الكالم إنَّـام نتكلَّفـه متـٰى مل نـبِن كالمنـا عـٰىل 

ــا الكــالم يف  ــٰى بنين ــؤمنني، ومت ــري امل ــٰىل أم ــنّص ع ة ال ــحَّ ص

ة الــنّص  مناه مــن صــحَّ ظهــر أســباب تــرك النكــري عــٰىل مــا قــدَّ

املنصـوص  األمر ظهورًا يـدفع الشـبهة، ألنَّـه إذا كـان هـو 

عليــه باإلمامــة، واملشــار إليــه بيــنهم باخلالفــة، ثــّم رآهــم بعــد 

تنـازعوا األمـر بيـنهم تنـازع مـن مل يسـمعوا  9وفاة الرسـول 

ــًا، وال أعطــوا فيــه عهــدًا، ثــّم صــاروا إٰىل إحــدٰى  فيــه نصَّ

موا  عـــٰىل أنَّ ذلـــك هـــو اجلهتـــني بطريقـــة االختيـــار، وصـــمَّ

ــم  ــقَّ ســواه، عل ــه وال ح ــدل عن أنَّ  الواجــب الــذي ال مع

ذلك مـؤيس مـن نـزوعهم ورجـوعهم، وخميـف مـن نـاحيتهم، 

ـــم إذا اســـتجازوا إطـــراح عهـــد الرســـول  وإيقـــاع  9وأهنَّ

الشــبهة فيــه، فهــم بــأن يطرحــوا إنكــار غــريه، ويعرضــوا عــن 

ــل  ــٰىل عاق ــبهة ع ــرٰى، وال ش ــذكريه أوٰىل وأح ــه وت يف أنَّ وعظ

ــإنَّ  ــدفع ف ــك ال ــَع ذل ــه وُدفِ ــٰىل مــا نقول ــًا ع ــان حقَّ الــنصَّ إن ك

ــروه  ــة مك ــه مــؤدٍّ إٰىل غاي ــاك ال ينجــع وال ينفــع، وإنَّ النكــري هن

 .فاعليه

عٰى مـن اإلمجـاع عـٰىل إمامــة  ا يعارضـون بـه فـيام ُيـدَّ وممـَّ

أيب بكـر اإلمجــاع عــٰىل إمامـة معاويــة، فــإنَّ احلسـن بعــد تســليم 

ــه  ــر إلي ــه األم ــا بإمامت ــرين للرض ــأرسهم مظه ــاس ب ــان والن ك

ٰى ُسـّمي ذلـك  وتنفيذ أحكامـه، وكـاّفني مـن النكـري عليـه، حتـَّ

ــاطن  ــار ب ــن إنك ــا م عٰى هاهن ــدَّ ــام ُي ــة، وكلَّ ــام اجلامع ــام ع الع

م عٰى بعينه فيام تقدَّ  .وخوف وتقيَّة يمكن أن ُيدَّ

وممَّا يعارضون به أيضًا اإلمجاع عـٰىل قتـل عـثامن وخلعـه، 

خاذل أو كـافٍّ عـن ]] ٢٤٩ص /[[نَّ الناس كانوا بني قاتل أو فإ

ونحن نستقصــي اجلـواب . النكري، وهذه أمارات للرضا عندهم

عامَّ يرد عٰىل هاتني املعارضتني عندما نحكيـه مـن كـالم صـاحب 

الكتاب مستقبالً، وهذه اجلملة التي أوردناها تأيت عٰىل ما حكينـاه 

ُتُؤمِّلت، لكنّا ال ندع اإلشارة إٰىل ما من كالمه يف هذا الفصل متٰى 

 .ذكره عٰىل طريق التفصيل والتنبيه عليه

ــه ــا قول ــه : (أمَّ ــر أنَّ ــا ال ننك ــن  إّن ــأ ع ر وتباط ــأخَّ ت

ــًا قــالوا ــالوا: البيعــة، وأنَّ قوم ــًا، وآخــرين ق ســتَّة : أربعــني يوم

ر الستيحاشــه مــن اســتبدادهم : (، وقولــه)أشــهر ــه تــأخَّ إنَّ

رته ومطالعتــــه، أو اشــــتغاله بتجهيــــز بــــاألمر دون مشــــاو

ــول  ــة  9الرس ــأمر فاطم ــل، ألنَّ ) أو ب ــه باط ــل من فتعلي

ــد خمالفينــا ال جتــب علــيهم، وعقــد اإلمامــة  مشــاورته  عن

ــوره،  ــه إٰىل حض ته ومتام ــحَّ ــر يف ص ــدها، وال يفتق ــن عق ــتمُّ بم ي

ــو  ــة فه ــوف الفتن ــن خ ــه م عون ــا يدَّ ــه  وم ــم ب ــان أعل ك

ر عـ ــم مل وأخـوف لــه، فكيـف يتــأخَّ امَّ جيــب عليـه مــن أجـل أهنَّ

ن عـدل عـن  يفعلوا مـا ال جيـب علـيهم؟ وكيـف يسـتوحش ممـَّ

مشــاورته وهــي عنــدهم غــري واجبــة يف حــال الســلم واألمــن، 

ــنهم إالَّ  ــة والفرقــة؟ وهــل هــذا م ــام عــدل حتــّرزًا مــن الفتن وإنَّ

ه قــدره  ســوء ثنــاء عــٰىل أمــري املــؤمنني  ونســبته إٰىل مــا يتنــزَّ

 ودينه عنه؟

ــا االشــتغال بــالنبّي  ــه كــان ســاعة مــن هنــار  9فأمَّ فإنَّ

أّيامـًا، وتلـك السـاعة كـان : والتأّخر كان شـهورًا واملقلِّـل قـال

يمكن أيضًا فيهـا إظهـار الرضـا واملراسـلة بـه بـدالً مـن إظهـار 

 .السخط واخلالف



 ٢٧  ..............................................................................................  عيل بن أيب طالب ) ١٤٠/ (حرف العني 

ــة  ــا فاطم ــف  وأمَّ ــهر، فكي ــد أش ــت بع ــا توّفي فإهنَّ

ــ ــة يف امل ــن البيع ــا ع ــتغل بوفاهت ــا؟ يش ــع تراخيه ــة م م ة املتقدِّ دَّ

ر عــن البيعــة أّيامــًا يســرية، وأكثــرهم  ــه تــأخَّ وعنــدهم أيضــًا أنَّ

]] ٢٥٠ص /[[أربعـني يومـًا، فكيـف يشـغل مـا يكـون : يقول

 بعد أشهر عامَّ كان قبلها؟

ــا رضبــه املثــل بــاملرأة التــي هلــا إخــوة، واســتيحاش  فأمَّ

ل مـا فيـ ه أنَّ الكبـري كبريهم من أن يعقـد عليهـا صـغريهم، فـأوَّ

نـًا خائفـًا مـن اهللا كـان استيحاشـه وثقـل مـا جـرٰى  متٰى كـان ديِّ

ــد  ــة للعق ــار الكراه ــه إٰىل إظه ــغ ب ــوز أن يبل ــه ال جي ــٰىل طبع ع

واخلالف فيـه وإهيـام أنَّـه غـري ممضــٰى وال صـواب، وكـل هـذا 

، فكيـف يضـاف إليـه مـع املعلـوم جرٰى من أمري املـؤمنني 

ــؤمنني يف ــري امل ــونة أم ــن خش ــه كراهيــة  م ــبه ل ــدين وغض ال

ــه  ــورد إلي ــا ي ــب ممَّ ــّق والغض ــن احل ــتيحاش م ــب واالس للواج

 حتّرزًا من الفتنة وتالفيًا للفرقة؟

عــن النكـري وإظهــار  ومـن أدّل دليـل عــٰىل أنَّ كّفـه 

الرضا مل يكن اختيـارًا وإيثـارًا، بـل كـان لـبعض مـا ذكرنـاه أنَّـه 

ــ ــا ذكرن ــاء إالَّ م ــد اإلب ــه بع ــاءه ال وجــه ملبايعت ــإنَّ إب ــه، ف اه بعين

م ال خيلــو مــن وجــوه عــاه صــاحب : املتقــدِّ ــا أن يكــون ملــا ادَّ إمَّ

ــالنبّي  ــتغاله ب ــن اش ــاب م ــن  9الكت ــه م ــه، واستيحاش وابنت

ــه  تــرك مشــاورته، وقــد أبطلنــا ذلــك بــام ال زيــادة عليــه، أو ألنَّ

ــأن يكــون  ــا ب ة العقــد إمَّ ــًا يف صــحَّ ــاظرًا يف األمــر ومريب كــان ن

ح املعقــود لـه اإلمامــة أو يف تكامـل رشوط عقــد نـاظرًا يف صـال

ــوز أن  ــك ال جي ــّل ذل ة، وك ــحَّ ــه الص ــٰىل وج ــه ع ــه ووقوع إمامت

وال ملتبسـًا، بـل كـان بـه  يكون خافيـًا عـٰىل أمـري املـؤمنني 

أعلم وإليه أسـبق، ولـو جـاز أن خيفـٰى عـٰىل مثلـه وقتـًا ووقتـني 

ئـه، وكيـف ملا جـاز أن يسـتمرَّ األوقـات وترتاخـٰى املـدد يف خفا

يشــكل عليــه صــالح أيب بكــر لإلمامــة وعنــدهم أنَّ ذلــك كــان 

ـــفات  ـــدهم ص ـــذلك عن ـــد؟ وك ـــلِّ أح ـــًا رضورًة لك معلوم

ــّي  ــا نــصَّ النب العاقــدين وعــددهم ورشوط العقــد الصــحيح ممَّ

وأعلــم اجلامعــة بــه عــٰىل ســبيل التفصــيل، فلــم يبــَق يشء  9

وينظـــر يف إصـــابته النظـــر  يرتئـــي فيـــه أمـــري املـــؤمنني 

لطويل، فلم يبـَق وجـه ُحيَمـل عليـه إبـاؤه وامتناعـه مـن البيعـة ا

ــا  ل إالَّ مــا نــذكره مــن أهنَّ وقعــت يف ]] ٢٥١ص /[[يف األوَّ

ــه  ـــي أنَّ رجوع ــك يقتض ــتحّقها، وذل ــري مس ــا ولغ ــري حّقه غ

 .إليها مل يكن إالَّ لضـرٍب من التدبري

ا استدالله عٰىل رضـاه بـام ادَّعـاه مـن إظهـار املعاونـة  فأمَّ

عــاء و ــه ادِّ ة، فإنَّ ــه بقتــال أهــل الــردَّ ــه أشــار علي املعاضــدة، وأنَّ

ــر  ــو ذك ــا، ول ــة ال نعرفه ــبيل اجلمل ــٰىل س ــدة ع ــة ومعاض معاون

تفصيله لتكلَّمنا عليه، فـإن أشـار بـذلك إٰىل مـا كـان يمـّدهم بـه 

ــال  ــلِّ ح ــه يف ك ــب علي ــذلك واج ــام، ف ــا يف األحك ــن الفتي م

والتنبيـه عـٰىل الصـواب  ولكلِّ مسـتفٍت، فـال يـدلُّ إظهـار احلـّق 

ــا  ــار إٰىل م ــدة، وإن أش ــة وال معاض ــٰىل معاون ــام ال ع يف األحك

يف وقــت مــن األوقــات مــن الــدفع عــن املدينــة  كــان منــه 

ــدفع عــن  فــذلك أيضــًا واجــب عــٰىل كــلِّ مســلم، وكيــف ال ي

حريمه وحـريم املسـلمني؟ فـأيُّ داللـٍة يف ذلـك عـٰىل مـا يرجـع 

 إٰىل اإلمامة؟

ــا املشــورة ــا  فأمَّ ة، فــام علمنــا أهنَّ عليــه بقتــال أهــل الــردَّ

ــّم لــو  ح ذلــك، ث كانــت منــه، وقــد كــان جيــب عليــه أن ُيصــحِّ

ه، ألنَّ قتـاهلم واجـب عـٰىل املســلمني  كانـت مل تـدّل عـٰىل مـا ظنـَّ

 .كاّفة، واملشورة به صحيحة

ـا تعّلقـه بإنكـار أمـري املـؤمنني عـٰىل أيب سـفيان، فقــد  فأمَّ

م يف كالمنــا أنَّ  ــام يــدلُّ عــٰىل هتمتــه ]] ٢٥٢ص [[/تقــدَّ ذلــك إنَّ

أليب ســفيان، وعلمـــه بــأنَّ غرضـــه بــذلك الكـــالم مل يكـــن 

 النصح له، فأيُّ تعلق له بذلك؟

ــه  ــاس مــن البيعــة، فألنَّ ــا امتناعــه عــامَّ بذلــه لــه العبّ وأمَّ

كان يعـرف البـاطن وكـالم العبّـاس كـان عـٰىل الظـاهر، ولـيس 

ــ ــا ال يغل ــه م ــب يف ظنِّ ــع أن يغل ــال يمتن ــاس، ف ــنِّ العبّ ب يف ظ

ــد،  ــرٰى مــن العق ــواب مــا ج ــة عــٰىل ص يكــون يف امتناعــه دالل

ــده  ــن عن ــاس مل يك ــه العبّ ــا بذل ــٰىل أنَّ م ــة ع ــون دالل ــام يك وإنَّ

 .صواباً 

ــا قولــه ولــو كــان منكــرًا إلمامــة أيب بكــر مل خيــف : (فأمَّ

فطريــف، ألنَّ الوقــت ) أن ُيظِهــر ذلــك كــام أظهــره أبــو ســفيان

ســفيان اخلــالف فيــه مل يكــن أحــد فيــه خيــاف  الـذي أظهــر أبــو

من اخلالف، ألنَّـه كـان يف ابتـداء األمـر وقبـل اسـتمرار العقـد، 

: وإنَّـام قلنـا. وقد كان يف تلـك احلـال مجاعـة مظهـرين للخـالف

خـاف مـن اخلـالف يف املسـتقبل وبعـد إطبـاق الكـّل،  إنَّـه 

ـــرًا  ـــريه مظه ـــفيان وال غ ـــو س ـــال أب ـــك احل ـــن يف تل ومل يك

 .فللخال

ا قولـه إنَّـه لـو ادَّعـٰى احلـقَّ لنفسـه لوجـد أنصـارًا : (فأمَّ

ــعيد ــن س ــد ب ــفيان وخال ــزبري وأيب س ــاس وال ــاهر ) كالعبّ فظ
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البطالن، ألنَّه ال نصــرة فـيمن ذكـر وال يف أضـعافهم عـٰىل مـن 

ــر يف  ــه، واألم ــه وريض بإمامت ــاد ل ــر وانق ــد أليب بك ــد العق عق

 .هذا أظهر من أن خيفٰى 

ا قوله ر مـن البيعـة فقـد كـان راضـيًا إ: (فأمَّ نَّـه وإن تـأخَّ

ــه مل  ــة ألنَّ ــن البيع ر ع ــأخَّ ــام ت ــه إنَّ ــري، وإنَّ ــرك النك ــث ت ــن حي م

د فيهـا عليـه فكـالم يف غـري موضـعه، ألنَّ ) ُيطاَلب هبـا ومل ُيشـدَّ

ـــام هـــو بالرضـــا والتســـليم دون  املعتـــرب يف بـــاب اإلمامـــة إنَّ

ّل اإلمــام وبلــده الصــفقة باليــد، أَال تــرٰى أنَّ مــن نــأٰى عــن حمــ

ــفق  ــه مــن حيــث ريض وســلَّم وانقــاد وإن مل يص ــدُّ مبايعــًا ل ُيَع

بيده؟ وإنَّام ُيـراد الصـفقة لتكـون أمـارة عـٰىل الرضـا، فـإذا ظهـر 

ــرب هبــا ومل حيــتّج إليهــا،  ]] ٢٥٣ص /[[مــا هــو أدلُّ منهــا مل ُيعتَ

عـن البيعـة  فام وقع من االّتفـاق عـٰىل تـأّخر أمـري املـؤمنني 

ــوالً عــٰىل التــأّخر عــن إظهــار الرضــا  جيــب أن يكــون حمم

والتسليم دون الصـفقة باليـد، ولـو كـان راضـيًا بـاألمر ومسـلًِّام 

ــل يف  ــأّخره وال قي ــٰىل ت ــب ع ــفقته وال عوت ــرب بص ــد مل ُيعتَ للعق

ذلــك مــا قيــل وال جــرٰى مــا جــرٰى، عــٰىل أّنــا قــد بيَّنــا أنَّ تــرك 

بعـد رشائـط مل حتصـل  النكري ال يـدلُّ عـٰىل الرضـا واإلمجـاع إالَّ 

 .النكري يف تركه 

*   *   * 

 :تنزيه األنبياء

 ]:للمتآمرين يف بيعة عيل [ ]]٢٢٢ص [[

ا البيعة، فـإن ُأريـد هبـا الرضـا والتسـليم، فلـم يبـايع  فأمَّ

القــوم هبــذا التفســري عــٰىل وجــه مــن  أمــري املــؤمنني 

ــه ال  ــة، فإنَّ ــه الدالل ــت علي ــك كان ــٰى ذل ع ــن ادَّ ــوه، وم الوج

وان ُأريــد بالبيعــة الصــفقة وإظهــار الرضــا، فــذلك ممَّــا . دهاجيــ

ــه  ــع من ــل، وق ــد طوي ــديد، وتقاع ــل ش ــد مط ــن بع ، لك

 .علمهام اخلاّص والعامّ 

وإنَّام دعاه إٰىل الصـفقة وإظهـار التسـليم مـا ذكرنـاه مـن 

 .األُمور التي بعضها يدعو إٰىل مثل ذلك

*   *   * 

 :الذخرية يف علم الكالم

ــ لــو كــان الــنصُّ : ن قيــلإفــ]] ٤٧٤ص [[ ملــا بــايع  اً حقَّ

ــلوات  ــؤمنني ص ــري امل ــده اهللا أم ــان بع ــن ك ــر وم ــا بك ــه أب علي

ــ ،مامــةباإل ــب حّق ــك عــن طل ــه، وال أمس ــة القــوم في ه ومنازع

ــورٰى  ــل يف الش ــدهيم،  ،وال دخ ــت أي ــن حت ــاءه م ــذ عط وال أخ

وال أفتـــاهم يف األحكـــام مبتـــدئًا أو مســـتفتًى فيهـــا، ولقـــال 

 9أدِخــل بنــا إٰىل رســول اهللا : قــال لــه وقــد _ للعبّــاس 

ــي  ــو يعن ــيمن ه ــر ف ــذا األم ــن ه ــأله ع ــٰى نس ــه حتَّ ــل وفات قبي

ــإن  ــة، ف ــان[اخلالف ــا عرف]  ك ــا وّىصٰ فين ــان يف غرين ــاه، وإن ك ن

ولـو كـان . »؟والـنّص عـيلَّ  كيف نقـول ذلـك واألمـر يفَّ «: _بنا

وكيـف . اس ومل يقـل مـن ذلـك مـا قـاللعرفـه العبّـ اً حقَّ  النصُّ 

ــن اخلّطــصــا ــنّص  نَّ أاب عــٰىل بنتــه وعنــدكم هر عمــر ب دفــع ال

ــ وكيــف أقــرَّ  ؟كفــر ال جيــوز معــه املناكحــة  امَّ ـأحكــام القــوم ل

ـة عنـه التـي تـدَّ ٰى األمر إليه، وزالـت التقيـَّـأفض ا منعتـه عون أهنَّ

ــن  ــإم ــا يف أيَّ ــدك ؟ لام األوَّ ظهاره ــرد ف ــف مل ي ــا إوكي ٰىل جهته

وجممــوع مــا ذكرنــاه  ؟لــكها، وقــد متكــن مــن ذوعــٰىل مســتحقّ 

 .مل يكن النصَّ  عٰىل أنَّ  وتفصيله يدلُّ 

ــا ــه : قلن ــفتموه إلي ــام وص ــم ب ــة  إن أردت ــن البيع م

ن إو. قــطّ  ذلــك مل يــُك  الرضــا بالقلــب والتســليم، فعنــدنا كــّل 

ــد و ــفقة بالي ــم الص ــا إأردت ــار الرض ــد ]] ٤٧٥ص /[[ظه فق

جيـاب وقـع إل م طويـل، ثـمّ كـان ذلـك بعـد مطـل شـديد وتلـؤّ 

 .ديانة والسياسة لهال

ع الكــالم عــٰىل هــذا الفصــل عنــد الكــالم عــٰىل شــبِ وسنُ 

 .مجاع عليهاعٰى وقوع اإلإمامة أيب بكر والرّد عٰىل من ادَّ 

ـ ظهارهـا إا بيعـة مـن كـان بعـد أيب بكـر فالسـبب يف وأمَّ

مســـاك عـــن املنازعـــة يف األمـــر وٰىل، واإلهـــو الســـبب يف األُ 

ــ ــح، ألنَّ ــببه واض ــه فس ــة علي ــلوات واملحارب ــه اهللا ه ص ذا إعلي

مامـة يف نصـبه باإل 9قـدام القـوم عـٰىل خمالفـة الرسـول إرأٰى 

ــتحقّ  ــٰىل مس ــه ع ــيّ وتعيين ــن وص ــدوهلم ع ــيَّ [ه ها، وع ]  تهوقض

ــأيُّ  ــوعهام، ف ــام دافــع لوق ــد هل ــدول جاح ــع يبقــٰى يف  ع طم

 بــوعظ أو تــذكري، وهــل يبقــٰى بعــد ذلــك إالَّ  ٰىل احلــقِّ إعــودهم 

م عـن أمـرهم، واخلـوف الشـديد رف مـن رجـوعهـاليأس الص

 ؟من مباينتهم بينهم

ــدٍ  ــيس ألح ــول ول ــلُّ : أن يق ــدَّ  ك ــباب م ــذه األس عاة ه

ــة ــري معلوم ــك أنَّ . غ ــة ال حمالــة  وذل ــباب معلوم ــذه األس ه

ــودة، و ــاهرة غــري جمح ــا أســباباً نَّــإظ ملــا  ام اخلــالف يف كوهن

 .ذكرناه

ــرٰى أنَّ أَال  ــدهم اإل  ت ــدوها عق ــن عق ــار مل ــة باالختي مام

ــه،  ــنّص إول ــر ال ــن ذك ــهم ع ــ عراض ــو ـيف تص ــويح ه ريح أو تل

عـٰىل أمـري املـؤمنني صـلوات  ذا فرضـنا كـون الـنّص إو ؟املعلوم



 ٢٩  ..............................................................................................  عيل بن أيب طالب ) ١٤٠/ (حرف العني 

ــًا، ألنَّ الســائل ال يســأل فيقــول كيــف مل يطالــب : اهللا عليــه حقَّ

بحّقه إالَّ وقـد فـرض وسـلَّم أنَّ اإلمامـة حـّق لـه؟ ومـن كانـت 

ــًا لــه  فيهــا  9ول وقــد جــرٰى يف خــالف الرســ _اإلمامــة حقَّ

ن مــع  _مـا جــرٰى ممَّــا ال يمكــن دفعـه وال تغطيتــه  كيــف يــتمكَّ

دناه فضالً عـن كّلـه مـن خطـاب عليهـا أو منازعـة  بعض ما عدَّ

 فيها؟

مســـاك األمـــر يف ســـبب اإل وهبـــوا أنَّ ]] ٤٧٦ص /[[

ــن أن  ــانع م ــل امل ــا املحي ــاه، م ــا ذكرن ــن م ــاهرة مل يك ــن املج ع

ــلوات  ــون ص ــاراهللا يك ــن أم ــه م ــر ل ــه ظه ــا علي ــال م ات احل

مسـاك الديانـة والسياسـة توجبـان اإل بـأنَّ  ٰى غلبـة الظـنّ ـاقتضـ

ــه يُ عــن التنكــري وأنَّــ فيــه ال  يف الــدين ورضراً  ب فســاداً عقِّ

 يتالٰىف؟

*   *   * 

ــه ]] ٤٨٨ص [[ ــة من ــا البيع ــا  فأمَّ ــة فيه ــأيُّ دالل ف

عنهـا، ودفـاع،  عٰىل الرضـا؟ وإنَّـام وقعـت بعـد مطـل منـه 

َد وقيــل لــه . موتــأّخر، وتلــوّ  ــب وُهــدِّ عــٰىل مــا  _وبعــد أن ُعوتِ

حســدت ابــن عّمــك، : _جــاءت الروايــات العاّميــة واخلاّصــية 

َر مـن وقـوع الفتنـة بـني املسـلمني، وهـذه . ونفسَت عليـه وُحـذِّ

املعاين موجـودة يف نقـل الشـيعة أكثـر مـن احلجـر واملـدر، وقـد 

ــد ــة ويف كتــبهم املوثــوق هبــا عن هم، ورد كثــري مــن طــرق العاّم

 .وقد ذكرنا يف كتاب الشايف من ذلك ما وجب ذكره

ــًام يف األصــل إٰىل رضــا  ــوع البيعــة إذا كــان منقس فوق

ــي  ــوال الت دناها واألح ــدَّ ــي ع ــور الت ــذه األُم ــد ه ــريه، فبع وغ

 .أرشنا إليها خيرج من حّد االنقسام، وخيلص لغري الرضا

ــل األخبـار املرويــة يف هــذا البـاب، ومــا ســربه  ومـن تأمَّ

لســري مــن قصــص هــذه األحــوال، انغــرس يف قلبــه مــن أهــل ا

 .العلم إذا كان منصفًا ما ال يزول بالتشكيك والتعليل

*   *   * 

 وا :  

 ):٢ج (الشايف يف اإلمامة 

كقولــه  م لــهم أمــري املــؤمنني والــتظلّ تظّلــ]] ١٤٨ص [[

 :» ّيم ظلمـوين حّقـ أسـتعديك عـٰىل قـريش فـإهنَّ إّين  همّ الل 

ــيو ــوين إرث ــه ، »منع ــة أُ  وقول ــرٰى يف رواي ــمّ اللّ «: خ  إّين  ه

وقولــه  ،»م ظلمـوين احلجـر واملـدرعـٰىل قـريش فـإهنَّ  أسـتعديك

 :»ــاً  مل أزل ــ مظلوم ــذ ُق ــول اهللا  َض بِ من ــري ، »9رس إٰىل غ

ــن ــاه م ــا ذكرن ــه  م ــات عن ــ الرواي ــيعته وخاصَّ ــن ش ته وع

 .يطول وهي موجودة يف الكتب التي ذكر مجيعها 

ـــيس  ـــواول ـــم أن يقول ـــات إنَّ : هل ـــذه الرواي ـــري  ه غ

ــ اخلــرب  نــا أنَّ ا قــد بيَّ عائهــا الشـيعة، ألّنــام ينفــرد بادِّ معروفـة، وإنَّ

وكــان غرضــنا إســقاط  ،جيــري جمراهــا احلســني  عــن

أن  ل كــذا؟ ولــيس هلــم أيضــاً نَقــكــذا ومل يُ  َل ِقــكيــف نُ : قــوهلم

ريح ـتصـ ]]١٤٩ص [[/ مجيـع مـا رويتمـوه لـيس فيـه: يقولوا

 مـه، وقـد يمكـن أن يكـون تظلّ بـالنصِّ  أمـري املـؤمنني من 

ـ إٰىل مـا كـان يعتقـده  روفاً ـمص بـاألمر وأوٰىل  ه أحـقُّ مـن أنَّ

ــدّ  ــاً  مبالتق ــد أيض ــان يعتق ــد ك ــه، وق ــة في ــك مجاع ــه ذل  ألنَّ  ،في

 ،ي خـالف هـذا التأويـل الفاسـدـيقتضـ ةظاهر األقـوال املرويَّـ

ام مثــل أمــري الســيّ  الظلــم ال يطلقــه أحــد مــن أهــل اللغــة ألنَّ 

ــؤمنني  ــةإالَّ  امل ــوق الواجب ــب احلق ــإذا ، يف غص ــاف  ف انض

عــٰىل جهــة  ريح بــذكر منــع اإلرث واحلــّق ـإٰىل ذلــك التصــ

 .شبهة يف فساد تأويل املخالف يبَق  االستعداء مل

*   *   * 

 ):٣ج (الشايف يف اإلمامة 

، ]] ٢٢١ص [[ ـــنيِّ ل فب ـــه األوَّ ـــالم يف الوج ـــا الك فأمَّ

ــ ــن ألنَّ اخل ــه م ــن دفع ــورًا ال يمك ــر ظه ل األم ــر يف أوَّ الف ظه

ــؤمنني  ــري امل ــاس  أم ــّم  والعبّ ــم، ث ــي هاش ــة بن ومجاع

ــه خــرج شــاهرًا ســيفه واســتلب مــن  ــٰى روي أنَّ مــن الــزبري حتَّ

يده فُضـِرَب بـه الصـفا، ثـّم مـن سـلامن وخالـد بـن سـعيد بـن 

ــم  ــن خالفه ــر م ــد ظه ــؤالء ق ــّل ه ــفيان، فك ــاص وأيب س الع

شـهرته تغنـي عـن ذكـره، وخـالف سـعد وولــده  وكالمهـم مـا

ــاهرًا يف  ــان ظ ــذا ك ــّل ه ــروف، وك ــًا مع ــه أيض ص /[[وأهل

ــر]] ٢٢٢ ــداء األم ــاه . ابت ــا ذكرن ــض م ــن بع ــالف م ــّم إنَّ اخل ث

ــدِّ  ــٰىل ح ــتقبل ع ــه يف املس ــاهرًا من ــن ظ ــتمرَّ وإن مل يك ــي واس بق

ـــه منقـــول معـــروف، فمـــن أيـــن  ظهـــوره يف املـــايض، إالَّ أنَّ

ــاب ــاحب الكت ــع يف  لص ــاع وق ــع، وأنَّ اإلمج ــالف انقط أنَّ اخل

ل يف ذلك إالَّ عٰىل الدعوٰى   .حال من األحوال؟ فام نراه عوَّ

ـــه : فـــإن قـــال ـــداء فقـــد عرفت ـــا اخلـــالف يف االبت أمَّ

ــري  ــه غ ــل، ألنَّ ــتمراره باط ــن اس ــه م عون ــا تدَّ ــه، وم ــررت ب وأق

ــالف أن  ــتمرار اخل عي اس ــدَّ ــن ي ــٰىل م ــروف، فع ــول وال مع منق

 .لك فإّين أنكرهُيبنيِّ ذ

ال معتــرب بإنكــارك مــا تــذكره يف هــذا البــاب، : قيــل لــه
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ـا أن تكـون منكـرًا لكونـه مرويـًا يف اجلملـة : ألنَّك بني أمرين إمَّ

ــن  ــه م ــٰىل وج ــالف ع ــتمرار اخل ــرو اس ــدًا مل ي عي أنَّ أح ــدَّ وت

الوجوه، أو تعـرتف بـأنَّ قومـًا رووه غـري ثقـات عنـدك، وأنَّـه مل 

ــالف ا ــور اخل ــر ظه ــك، يظه ــل ذل ــن نق ــّل م ــه ك ل، ومل ينقل ألوَّ

فإن أردت ما ذكرنـاه ثانيـًا فقـد سـبقناك إٰىل االعـرتاف بـه، ألّنـا 

ع يف االســتمرار مــا حصــل يف االبتــداء مــن الظهــور، وال  مل نــدَّ

ندفع أنَّك ال توثِّـق أيضـًا كـّل مـن روٰى ذلـك إالَّ أنَّ أقـلَّ مـا يف 

ــٰىل أنَّ  ــع ع ــن القط ــذا م ــك ه ــاب أن يمنع ــذا الب ــري زال  ه النك

الً  ــاه أوَّ ــا ذكرن ــت، وإن أردت م ــل وثب ــا حص ــع، والرض وارتف

فهــو جيــري جمــرٰى دفــع املشــاهدة، ألنَّ وجــود هــذا يف الروايــة 

ــًا  أظهـر مـن أن ُيــدَفع، ومل يـزل أمـري املــؤمنني  مـتظلًِّام متأملِّ

ــول  ــبَِض الرس ــذ ُق ــزل  9من ــه، ومل ي ــاه اهللا إٰىل جنَّت إٰىل أن توّف

ـه، وكـان ذلـك منـه  أهله وشـيعته يتظلَّمـون مـن دفعـه عـن حقِّ

  ـــب يف اخلفـــاء والظهـــور ومـــنهم خيفـــٰى ويظهـــر ويرتتَّ

هتا وســهولتها، فكــان  ُيظِهــر مــن  ترّتــب األوقــات يف شــدَّ

كالمه يف هذا البـاب يف أّيـام أيب بكـر مـا مل يكـن ظـاهرًا يف أّيـام 

ــه  ــوي كالم ــّم ق ــر، ث ــه يف  عم ــا يف نفس ــري ممَّ ح بكث ـــرَّ وص

ًة يف أّيـام تسـليم األمـر إليـه، ومـن عنّـي أ ّيام عثامن، ثّم ازداد قوَّ

 .بقراءة اآلثار علم أنَّ األمر جرٰى عٰىل ما ذكرناه

وقد روٰى أبو إسحاق إبراهيم بن سـعيد ]] ٢٢٣ص /[[

ثنا : ي، قـالـأخربنا عثامن بـن أيب شـيبة الَعبَسـ: الثقفي، قال حـدَّ

ثنا أبو ع: خالد املدايني، قال وانة، عن خالد احلّذاء، عـن عبـد حدَّ

: عـٰىل املنـرب يقـول سـمعت عليَّـًا : الرمحن بن أيب بكر، قـال

 .»ُقبَِض رسول اهللا وما يف الناس أحد هبذا األمر أوٰىل منّي«

أخربنـا عــثامن : وروٰى إبـراهيم بـن سـعيد الثقفــي، قـال

أخربنـا قطـر : ابن أيب شيبة وأبـو نعـيم الفضـل بـن دكـني، قـاال

: ة، عن جعفـر بـن عمـرو بـن حريـث، عـن أبيـه، قـالبن خليف

ــًا  مــا زلــت مظلومــًا منــذ قــبض اهللا «: يقــول ســمعت عليَّ

 .»إٰىل يوم الناس هذا 9نبيّه 

ــال ــراهيم، ق ــد : وروٰى إب ــد احلمي ــن عب ــٰى ب ــا حيي أخربن

ــاد بــن يعقــوب األســدي، قــاال ــن : احلــامين وعبّ ثنا عمــر ب حــدَّ

بيـنام : نجبـة، قـال ثابت، عن سلمة بن كهيـل، عـن املسـبب بـن

ــيل  ــول ع ــرايب يق ــب وأع ــال : خيط ــاه، فق : وا مظلمت

ــال»ُأْدنُ « ــدنا فق ــوبر«: ، ف ــدر وال ــدد امل ــُت ع ــد ُظِلْم ، ويف »لق

ــا أمــري املــؤمنني : جــاء أعــرايب يتخّطــٰى فنــادٰى : حــديث قــال ي

وحيـك وأنـا مظلــوم، ُظِلْمـُت عــدد «: مظلـوم، فقـال عــيل 

 .»املدد والوبر

لفضــل بــن دكــني، عــن عمــر بــن أيب وروٰى أبــو نعــيم ا

ــال ــلم، ق ــا : مس ــن ]] ٢٢٤ص /[[كنّ ــر ب ــد جعف ــًا عن جلوس

ثني والـدي أنَّ عليَّـًا : عمرو بـن حريـث فقـال مل يقـم  حـدَّ

ــزل ــل أن ين ــه قب ــر كالم ــال يف آخ ــرب إالَّ وق ــٰىل املن ة ع ــرَّ ــا «: م م

 .»9زلت مظلومًا منذ ُقبَِض رسول اهللا 

ــا: وروٰى إبــراهيم، قــال ثنا عــيل : د، قــالأخربنــا عبّ حــدَّ

ثنا أبـو اجلحـاف، عـن معاويـة بـن ثعلبـة، : بن هاشم، قـال حـدَّ

ــال ــالس يف : ق ــو ج ــه وه ــة اهللا علي ــل إٰىل أيب ذر رمح ــاء رج ج

ــا ذر، : ُيصــّيل أمامــه، فقــال املســجد األعظــم وعــيل  ــا أب ي

ثني بأحــبِّ النــاس إليــك؟ فــَواهللا لقــد علمــت أنَّ  أَال ُحتــدِّ

أجـــل، : ، فقـــال9رســـول اهللا  أحـــبّهم إليـــك أحـــبّهم إىلٰ 

ــول اهللا  ــبّهم إٰىل رس ــبّهم إيلَّ ألح ــده إنَّ أح ـــي بي ــذي نفس وال

ه9  .، وهو هذا الشيخ املظلوم املضطهد حقَّ

ــه  أنــا «: كــان يقــول وقــد روي مــن طــرق كثــرية أنَّ

ل مــن جيثــو للخصــومة بــني يــدي اهللا يــوم القيامــة ، وقولــه »أوَّ

 :»حياتـه إذ عقـدها آلخــر  يـا عجبـًا بيـنام هــو يسـتقبلها يف

 .مشهور» بعد وفاته

ثني عــثامن بـن ســعيد، قــال: وروٰى إبـراهيم، قــال : حـدَّ

ــن  ــة ب ــاف، عــن معاوي ــن أيب اجلح ــن عــابس، ع ــيل ب ثنا ع حــدَّ

ــه قــال ــة أنَّ ــت: ثعلب ــو خيــتلط؟ قل ثك حــديثًا ل ــدِّ ــٰىل، : أَال ُأح ب

ــال ــيل : ق ـــٰى إٰىل ع ــديدًا فأوص ــًا ش ــو ذر مرض ــرض أب ، م

لـو أوصـيت إٰىل أمـري املـؤمنني : من يـدخل عليـهفقال له بعض 

قــد واهللا «: ، فقــالكــان أمحــل مــن وصــيّتك إٰىل عــيل 

ًا، أمري املؤمنني  .»أوصيت إٰىل أمري املؤمنني حقَّ

ـــح  ـــن ذري ـــاين، ع ـــة الكن ـــن جبل ـــد اهللا ب وروٰى عب

املحاريب، عن أيب محزة الـثاميل، عـن جعفـر بـن حمّمـد، عـن آبائـه 

 بـًا بالشـام، فقـدم وقـد بـايع النـاس أبــا أنَّ بريـدة كـان غائ

]] ٢٢٥ص /[[يــا أبــا بكــر، هــل : بكــر، فأتــاه يف جملســه فقــال

بــإمرة املــؤمنني واجبــة مــن اهللا  نســيت تســليمنا عــٰىل عــيل 

يــا بريــدة، إنَّــك غبــت وشــهدنا، وإنَّ اهللا : ورســوله؟ قــال

ــذا  ــل ه ــع أله ــن اهللا ليجم ــر، ومل يك ــد األم ــر بع ــدث األم حي

وقـد روٰى خطـاب بريــدة أليب . ة واخلالفـة وامللـكالبيـت النبـوَّ 

 .بكر هبذا املعنٰى يف ألفاظ خمتلفة من طرق كثرية
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ــة  ــاظ متقارب ــة وبألف ــرق خمتلف ــن ط ــًا م ــد روي أيض وق

ــلامن الفــاريس  ــاين خطــاب س ــوم وإنكــاره مــا  املع للق

ــه ــوه، وقول ــني، : (فعل ل ــنَّة األوَّ ــبتم ُس ــأتم، أص ــبتم وأخط أص

ــيّك ــت نب ــل بي ــأتم أه ــه)موأخط ــيتم أم : (، وقول ــا أدري أنس م

ــاهلتم ــتم أم جت ــيتم أم جهل ــه)تناس ــم أّين : (، وقول ــو أعل واهللا ل

ــًا وأمنــع هللا ضــيًام، لضـــربت بســيفي قــدمًا قــدماً  ، )أعــزُّ هللا دين

ــا لطــول  ــا وألفاظه ــذه األخبــار وطرقه ــانيد ه ــذكر أس ومل ن

ذلك، ومن أراده أخـذه مـن مظاّنـه، وهـذا اخلـالف مـن سـلامن 

ريض ســـلامن بعـــده وتـــوّىلٰ :  ينفـــع فيـــه أن يقـــالوبريــدة ال

الواليــات، وأمســك بريــدة وســلَّم وبــايع، ألنَّ تصـــرحيهام 

ــام  بســبب اخلــالف يقتضـــي أنَّ الرضــا ال يقــع مــنهام أبــدًا، وأهنَّ

وإن كانـــا كـــاّفني يف املســـتقبل عـــن اإلنكـــار لفقـــد النّصـــار 

ّر واخلوف عـٰىل الـنفس فـإنَّ قلـوهبم منكـرة ولكـن لـيس ملضـط

 .اختيار

ــد  ــد احلمي ــن عب ــٰى ب ــن حيي ــي، ع ــراهيم الثقف وروٰى إب

احلامين، عن عمرو بـن حريـث، عـن حبيـب بـن أيب ثابـت، عـن 

: ســمعته يقــول: ، قــالثعلبـة بــن يزيــد احلــامين، عــن عــيل 

ــّي « ــة ســتغدر بــك  9كــان فــيام عهــد إيلَّ النب ــي أنَّ األُمَّ األُّم

 .»من بعدي

ــراهيم، عــن إســامعيل بــن ع مــرو الــبجيل، وروٰى إب

ثنا هشام بـن بشـري الواسـطي، عـن إسـامعيل بـن سـامل : قال حدَّ

ـــن  ـــس األزدي، ع ـــن أيب إدري ـــدي، ع ]] ٢٢٦ص /[[األس

لـئن أخـّر مـن السـامء إٰىل األرض فتخطفنـي «، قالـك عيل 

ــول ــن أن أق ــبُّ إيلَّ م ــري أح ــول اهللا : الط ــمعت رس ومل  9س

ة بعدي: أسمعه، قال يل  .»يا عيل، ستغدر بك األُمَّ

كـان عـيل : ، قـالوروٰى زيد بـن عـيل بـن احلسـني 

 ــول ــي «: يق ــم منّ ــا أوٰىل هب ــر وأن ــا بك ــاس واهللا أب ــايع الن ب

ــت  ــري وألزق ــرت أم ــي وانتظ ــت غيظ ــذا، فكظم ـــي ه بقميص

كلكيل باألرض، ثـّم إنَّ أبـا بكـر هلـك واسـتخلف عمـر، وقـد 

ــت  ــذا، فكظم ـــي ه ــي بقميص ــاس منّ ــم أّين أوٰىل بالن واهللا عل

تظــرت أمــري، ثــّم إنَّ عمــر هلــك وجعلهــا شــورٰى غيظــي وان

ــال ــدة، فق ــهم اجل ــتَّة كس ــادس س ــا س ــي فيه ــوا : وجعلن ُأقتل

ــيل  ــت كلك ــري وألزق ــرت أم ــي وانتظ ــت غيظ ــّل، فكظم األق

ٰى مـا وجــدت إالَّ القتـال أو الكفـر بـاهللا ، وقولــه »بـاألرض حتـَّ

 :»ــاهللا ــر ب ــال أو الكف ــدت إالَّ القت ــا وج ــٰى م ــًا » حتَّ منبِّه

ٰىل ســبب قتالــه لطلحــة والــزبري ومعاويــة وكّفــه عــن بــذلك عــ

ــر  ــه األم ــار لزم ــوان واألنّص ــد األع ـــامَّ وج ــه ل م، ألنَّ ــدَّ ــن تق م

ــال  ــٰى ال جيــد إالَّ القت ــدفاع حتَّ ــال وال ــه فــرض القت وتعــنيَّ علي

ــوان  ــد األع ــذورًا لفق ــان مع ــال األُوٰىل ك ــالف هللا، ويف احل واخل

 .والنصارٰى 

ــع أ]] ٢٢٧ص /[[ ــد روٰى مجي ــري وق ــري أنَّ أم ــل الس ه

ــر  ــام إٰىل عم ــرياث وختاص ــا يف امل ـــامَّ تنازع ــاس ل ــؤمنني والعبّ امل

عـقَّ : مـن يعـذرين مـن هـذين ويل أبـو بكـر؟ فقـاال: قـال عمـر

ــًا، ثــّم وليــت فقــاال ًا تقيَّ ــه كــان بــرَّ عــقَّ : وظلــم، واهللا يعلــم إنَّ

 وظلــم، وهــذا الكــالم مــن أوضــح دليــل عــٰىل أنَّ تظّلمــه 

ن ظـاهرًا هلـم، وغـري خـاٍف علـيهم، وإنَّـام كــانوا مـن القـوم كـا

 .جياملونه وجياملهم

وروٰى الواقـــدي يف كتـــاب اجلمـــل بإســـناده أنَّ أمـــري 

ــّم  املــؤمنني  ــٰى عليــه ث حــني بويــع خطــب فحمــد اهللا وأثن

حّق وباطل، ولكّل أهـل، لـئن أمـر الباطـل لقـديًام فعـل، «: قال

، ولقـلَّ مـ ا أدبـر يشء فأقبـل، وإّين ولئن قـلَّ احلـّق لـربَّام ولعـلَّ

ــد  ــاد، وق ــا إالَّ االجته ــا علين ــرتة وم ــوا يف ف ــٰى أن تكون ألخش

كانـت ُأمـور مضـت ملــتم فيهـا ميلـة كانــت علـيكم، مـا كنــتم 

عندي فيها بمحمـودين، أَمـا واهللا إّين لـو أشـاء لقلـت، عفـا اهللا 

ــه  ت ــالغراب مهَّ ــث ك ــام الثال ــرجالن، وق ــبق ال ــلف، س ــامَّ س ع

، »ُقـصَّ جناحـه، وُقطِـَع رأسـه لكـان خـريًا لـهبطنه، يا ويله لـو 

يف كــالم طويــل بعــد هــذا، وقــد روٰى هــذه اخلطبــة غــري 

 .الواقدي من طرق خمتلفة

ــه ]] ٢٢٨ص /[[ ــن أيب : (وقول ــها اب ص ــد تقمَّ لق

ــه لــيعلم أنَّ حمــّيل منهــا حمــّل القطــب مــن الرحــٰى  » قحافــة، وإنَّ

ـين ا مجيـع مـا معروف، والذي ذكرناه قليـل مـن كثـري، ولـو تقصَّ

ــه  ــاب عن ــذا الب ــيعته مل  روي يف ه ــده وش ــه وول ــن أهل وع

ــح  ــاه أوض ــا، ويف بعــض مــا ذكرن ــع كتابن ــه حجــم مجي يتَّســع ل

ًا، وأنَّ الرضــا  ــه كــان مســتمرَّ داللــة عــٰىل أنَّ اخلــالف مل يــزل وأنَّ

 .مل يقع يف حال من األحوال

ــل ــإن قي ــًام، وال : ف ــب عل ــاد ال توج ــار آح ــذه أخب ه

ن املعلــوم، واملعلــوم أنَّ اخلـالف مل يظهــر عــٰىل ُيرَجـع بمثلهــا عـ

ــب غــري  ل، ومل يروهــا أيضــًا إالَّ متعصِّ حــدِّ ظهــوره يف األوَّ

 .موثوق بأمانته

ــا ــيل : قلن ــٰىل التفص ــت ع ــار وإن كان ــذه األخب ــا ه أمَّ
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أخبــار آحــاد فمعناهــا قــد رواه عــدد كثــري وجــّم غفــري، فصــار 

ــٰى متــواترًا بــه، وإن كــان اللفــظ والتفصــ يل يرجــع إٰىل املعن

ــيس  ــاد، أل ــا آح ــرتاحكم يف أهنَّ ــٰىل اق ــل إالَّ ع ــاد، وال نعم اآلح

عـاء  جيب أن تكـون مانعـًة مـن القطـع عـٰىل ارتفـاع النكـري، وادِّ

ــه ال يمكــن مــع هــذه  العلــم بــأنَّ اخلــالف قــد زال وارتفــع، ألنَّ

عٰى  ــدَّ ــم أن ُي ــب العل ــّن إن مل توج ــب الظ ــي توج ــار وه األخب

 .العلم بزوال اخلالف

ا قـول السـائل إّنـا ال نرجـع هبـا عـن املعلـوم، فـأيُّ : فأمَّ

معلوم هاهنـا رجعنـا هبـذه األخبـار عنـه؟ فـإنَّ ذكـر اإلمجـاع أو 

زوال اخلالف فكّل ذلـك ال يثبـت إالَّ مـع فقـد مـا هـو أضـعف 

ــون معلومــًا مــع  ــار، وزوال اخلــالف ال يك ــن هــذه األخب م

ـــل إٰىل ال ـــام ُيتوصَّ رضـــا واإلمجـــاع وجودنــا روايـــة واردة، وإنَّ

ـــالف  ـــري وزوال اخلـــالف، وإذا كـــان اخل ـــالكفِّ عـــن النك ب

ــة كيــف ُيقَطــع عــٰىل  والنكــري مــرويني مــن جهــة ضــعيفة أو قويَّ

 ارتفاعها وزواهلام؟

ــن ]] ٢٢٩ص /[[ ــاه م ــا ذكرن ــة م ــدح يف رواي ــا الق فأمَّ

ل ما فيه أنَّ أكثـر مـا روينـاه هاهنـا وارد مـن طـرق  األخبار، فأوَّ

ــل العاّمــة، ومســند  إٰىل مــن ال يتَّهمونــه وال جيرحونــه، ومــن تأمَّ

ذلك علمه، ثـّم لـيس ُيقنَـع يف جـرح الـرواة بمحـض الـدعوٰى 

ــاهرة، وإذا روٰى  ــباب ظ ــة، وأس ــور معروف ــار إٰىل ُأم دون أن ُيش

اخلرب من ظـاهره العدالـة والتـدّين مل يقـدح فيـه مـا جـرٰى هـذا 

 .املجرٰى من القدح

يف ارتفـــاع كـــّل  هـــذا يـــؤّدي إٰىل الشـــكِّ : فـــإن قيـــل

 .خالف

إن كــان الطريــق فــيام تشــريون إليــه جيــري جمــرٰى : قلنــا

ــٰىل  ــع ع ــبيل إٰىل القط ــال س ــاب ف ــذا الب ــه يف ه ــتكلَّم علي ــا ُي م

ــاء أمــر وهــو مــرويٌّ منقــول؟  انتفائــه، وكيــف ُيقَطــع عــٰىل انتف

ــل  ــه نق ــد في ــذي ال يوج ــع ال ــك يف املوض ــٰىل ذل ــع ع ــام ُيقَط وإنَّ

 .رياخلالف وال رواية النك

الشـــيء إذا كــان ممَّــا جيــب ظهــوره إذا كــان : فــإن قيــل

ــر  ــاج إٰىل أكث ــه وال نحت ــاء ظهــوره عــٰىل انتفائ ــا نســتدلُّ بانتف فإّن

لــو كــان القــرآن عــورض لوجــب أن : مــن ذلــك، وهلــذا نقــول

تظهر معارضته عٰىل حـدِّ ظهـور القـرآن، فـإذا مل نجـدها ظـاهرة 

ــا راٍو مــ ن طــرق اآلحــاد أنَّ قطعنــا عــٰىل انتفائهــا، ولــو روٰى لن

معارضــته وقعـــت مل ُيلتَفــت إٰىل روايتـــه، وهــذه ســـبيل مـــا 

عونه من النكري الذي مل يثبت ومل يظهر  .يدَّ

قـــد رشطـــت رشطـــًا كـــان ينبغـــي أن تراعيـــه : قلنـــا

إنَّ كـّل أمـر لـو كـان : وتوِجُدناه فيام اختلفنـا فيـه، ألنَّـك قلـت

ه، وهـذا لوجب ظهـوره متـٰى مل يظهـر جيـب القطـع عـٰىل انتفائـ

ــرت، ألنَّ  ــا ذك ــٰىل م ــرآن ع ــة الق ــل معارض ــه تبط ــحيح، وب ص

ا لـو كانـت لوجـب ظهورهـا واضـح، وعليـه يبتنـي  األمر يف أهنَّ

الكـــالم، ولـــيس هـــذا موجـــودًا يف النكـــري عـــٰىل أصـــحاب 

االختيــار، ألنَّــك ال تقــدر عــٰىل أن تــدلَّ أنَّ نكــريهم جيــب 

هــاره، بــل األمــر ظهــوره لــو كــان، وأنَّ الــداعي إليــه داٍع إٰىل إظ

بخـــالف ذلـــك، ألنَّ اإلنكـــار عـــٰىل مالـــك احلـــّل والعقـــد، 

ــد ]] ٢٣٠ص /[[ ــذي ق واألمــر والنهــي، والنفــع والضـــرر ال

مـــال إليـــه أكثـــر املســـلمني وريض بإمامتـــه أكثـــر األنصـــار 

ـــره،  ــه ونش ــب إذاعت ــرته وال جي ــه وس ــب طيُّ ــاجرين جي وامله

نــه، فــأين هــذا والــدواعي كّلهــا متــوفِّرة إٰىل إخفائــه وتــرك إعال

زنـا يف املعارضـة أو غريهـا مـن األُمـور  من املعارضـة؟ ولـو جوَّ

أن يكــون وال تــدعو الــدواعي إٰىل إظهــاره، بــل إٰىل طيِّــه وســرته 

مل نقطع عـٰىل انتفائـه مـن حيـث مل يظهـر للكـلِّ وينقلـه اجلميـع، 

ولكنّــا متــٰى وجــدنا أيســـر روايــة يف ذلــك نمنــع ألجلهــا مــن 

ــاء ــٰىل انتف ــبِع  القطــع ع ــن، وسنُش ــه مل يك ــٰىل أنَّ ــر وع ــك األم ذل

الكـالم يف السـبب املــانع مـن إظهـار اخلــالف وإعـالن النكــري، 

اه فيام يأيت من هذا الباب بمشيئة اهللا تعاىلٰ   .ونتقصَّ

*   *   * 

 :الذخرية يف علم الكالم

ـــــ]] ٤٨٥ص [[ ـــــة األُ فأمَّ ـــــحة، ا الطريق وٰىل فواض

ــك أنَّ  ــد أل وذل ــداء العق ــالف يف ابت ــان ظــاهراً اخل ــر ك  يب بك

ــؤمنني  ــري امل ــن أم ــًا رضورًة م ــاس ريض اهللا معلوم   والعبّ

ــزبري ]] ٤٨٦ص /[[ ــن ال ــم وم ــي هاش ــن بن ــة م ــه ومجاع  _عن

ٰى روي أنَّـه شــهر سـيفه  وسـلامن وخالــد ابـن ســعيد وأيب  _حتـَّ

 .عبادة وولده ومجاعة من أهله]  بن[سفيان ثّم من سعد 

ــن ادَّ  ــٰى أنَّ فم ــع و ع ــالف انقط ــتمرّ اخل ــدو  مل يس ال يع

ـ: حدٰى منـزلتنيإ اخلـالف مـن مجيـع مـا ذكرنـاه  ا أن يريـد أنَّ إمَّ

ــتوراً  انقطــع ظــاهراً  ــديق ومس ــوة، وبــني الص ، أو يف املــأل واخلل

ن أراد إفـــ. ظهــوره وشــياعه انقطعــا إنَّ  :والعــدّو، أو يقــول

ا ّنـإل فعليـه الداللـة فن أراد األوَّ إالثاين فال خـالف بيننـا فيـه، و

 .نخالفه

 .عٰى االستمرارالداللة عٰىل من ادَّ : ن قيلإف
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 .عٰى االنقطاعبل الداللة عٰىل من ادَّ : قلنا

 .األصل أن ال نزاع: ذا قيلإف

 بل األصـل هاهنـا وقـوع النـزاع واخلـالف ظـاهراً : قلنا

ــاً  وأ ــن ادَّ باطن ــاهر ، فم ــاعهام يف الظ ــٰى ارتف ــه [ع ــاطن فعلي والب

ــاعهام يف البــاطن  ــة عــٰىل ارتف ــد عُ الدالل ارتفــاعهام يف  مَ ِلــفق

وقوعـه  َل ِقـكـام نُ  َل ِقـاخلـالف لنُ  لـو اسـتمرَّ : ذا قيـلإف ،]الظاهر

 .يف االبتداء

 َل ِقـ، وقـد نُ من الظلم أن توجبوا نقل ما يقع ظـاهراً : قلنا

ٰى ـصـاستمرار اخلالف، وورد يف ذلك روايـات الشـيعة مـا ال ُحي 

مـن طـرق  رد أيضاً منه يف كتابنا الشايف، وو كثرة، وقد ذكرنا طرفاً 

أمـري  نـا أنَّ ، وبيَّ ة يف ذلك ما ذكرناه يف كتابنا املشار إليه كثرياً العامّ 

هـو  َض بِ ٰىل أن قُ إو 9اهللا رسول  َض بِ ما زال منذ قُ  املؤمنني 

  َّمغصوب إّين : وه، ويقولم له شيعته وحمبّ  ويتظلَّ م ويتأملَّ يتظل 

 .ي بألفاظ خمتلفةوملوّي عن حقّ 

ــه ــب أحوال ــ وترتي ــك ترّت ــدَّ يف ذل ــان يف ش هتا ب األزم

ــه  ــان كالم ــا، وك ــ ولينته ــٰى يف أّي ــذا املعن ــر يف ه ام أيب بك

ـــ ـــمّ أظهـــر مـــن كالمـــه يف أّي ]] ٤٨٧ص /[[زاد  ام عمـــر، ث

ــ ـــتص ــري ممَّ ــه رحيه بكث ــ ا يف نفس ــّل يف أّي ــثامن، وزاد ك  ام ع

ــ ــام واليتــه ذلــك وتضــاعف يف أّي ــ، حتَّ يل ه مل يكــد ُخيــٰى أنَّ

 .ريح هبذا املعنٰى ـن تعريض أو تصم خطبة له 

هم هــذه أخبــار موضــوعة مقــدوح فيهــا مــتَّ : ذا قيــلإفــ

ـ. واحـد] خـرب[خـرب   رواهتا، وهي مع كـان كـّل  ا القـدح يف وأمَّ

ــان  ــه بي ــة فعلي ــدح يف رواي ــن ق ــة، وم ــاهر العدال ــا، فالظ رواهت

ــه ــة قدح ــلُّ . جه ــن  وأق ــع م ــار أن يمن ــذه األخب ــه هب ــا يوجب م

ــاع ال ــٰىل ارتف ــّل القطــع ع ــري عــٰىل ك ــ نك ــبب يقتض ــه وس ي ـوج

 .فوالتوقّ  الشّك 

ــ  ، ألنَّ ا الكــالم عــٰىل الطريقــة الثانيــة فواضــح أيضــاً وأمَّ

ــّف اإل ــري والك ــن النك ــاك ع ــدلُّ  مس ــة ال ي ــن املنازع ــدنا  ع عن

عــن  الكــّف  وعنــد املحّصــلني مــن خصــومنا عــٰىل الرضــا، ألنَّ 

منهـا أحـدها الرضـا، و: ٰىل أقسـام كثـريةإالنكري تنقسم دواعيـه 

ة واخلــوف عـٰىل الــنفس ومـا جيــري جمراهـا، ومنهــا العلــم التقيّـ

راد أن ا ُيـي وقـوع منكـر هـو أعظـم ممـَّـالنكري يقتضـ بأنَّ  والظنّ 

م وأحـوال ظهـرت ع بـه، ومنهـا االسـتغناء عنـه بنكـري تقـدَّ دفَ يُ 

عـن  ذا كانـت أسـباب الكـّف إو. هبام لوقوع الرضـا بـهترفع اإل

 ا عٰىل الرضا دون غريه؟النكري كثرية، فمن أين قرصه

 .ليس الرضا أكثر من ترك النكري: ذا قيلإف

 .ه منقسمنا أنَّ قد بيَّ : قلنا

كثـر مـن ارتفـاع أولـيس السـخط : وبعد، فلنا أن نقـول

 .نه قطعت عٰىل السخطالرضا، فمتٰى مل أعلم الرضا أو نتيقَّ 

يف هـذا املوضـع هـو  سـخط أمـري املـؤمنني  عٰىل أنَّ 

وإبائــه ] راً تـأّخ [  خــالف بيننـا يف ســخطه ه الاألصـل، ألنَّـ

ــأّخ  ــه وت ــه في ــه ومنازعت ــمّ ل ــة، ث ــن البيع ــ ره ع ــالف يف أنَّ ه ال خ

  ًمــا ]] ٤٨٧ص /[[  أظهــر البيعــة، ومل يقــم عــىلٰ  مســتقبال

األصـلني ] أحـد[فانتقلنـا عـن . ظهـار اخلـالفإكان عليـه مـن 

ــذين[ ــة و]  الل ــن البيع ــاع م ــو االمتن ــيهام، وه ــان عل ــار إك ظه

ــال ــخط اخل ــو الس ــذي ه ــر ال ــل اآلخ ــن األص ــا ع ف، ومل ينقلن

عـاه عـٰىل مـا ادَّ   احلـال أن يـدلَّ عـٰى تغـّري ناقل، فيجب عٰىل من ادَّ 

 .بأمر معلوم

ــ ــة، ألّن ــا بالدالل ــع علين ــل وال يرج ــكون باألص ا متمّس

ــوم، و ــإاملعل ــن ادَّ نَّ ــٰىل م ــة ع ــب الدالل ــن ام جت ــوع ع ــٰى الرج ع

 .األصل

ــه  ــة من ــا البيع ــأيُّ د فأمَّ ــا؟ ف ــٰىل الرض ــا ع ــة فيه الل

ــه  ــل من ــد مط ــت بع ــام وقع ــأّخر،  وإنَّ ــاع، وت ــا، ودف عنه

ــه . وتلــّوم ــل ل َد وقي ــدِّ ــب وُه عــٰىل مــا جــاءت  _وبعــد أن ُعوتِ

ـــية  ـــة واخلاّص ـــات العاّمي ـــك، : _الرواي ـــن عّم ـــدت اب حس

َر مـن وقـوع الفتنـة بـني املسـلمني، وهـذه . ونفسَت عليـه وُحـذِّ

أكثـر مـن احلجـر واملـدر، وقـد املعاين موجـودة يف نقـل الشـيعة 

ــ ة ويف كتــبهم املوثــوق هبــا عنــدهم، ورد كثــري مــن طــرق العامَّ

 .وقد ذكرنا يف كتاب الشايف من ذلك ما وجب ذكره

ــوع البيعــة  ــامً إفوق ٰىل رضــا إيف األصــل  ذا كــان منقس

ــذه األُ  ــد ه ــريه، فبع ــدَّ وغ ــي ع ــور الت ــي م ــوال الت دناها واألح

 .م، وخيلص لغري الرضاأرشنا إليها خيرج من حّد االنقسا

ــ ل األخبـار املرويــة يف هــذا البـاب، ومــا ســربه ومـن تأمَّ

أهــل الســري مــن قصــص هــذه األحــوال، انغــرس يف قلبــه مــن 

 .ما ال يزول بالتشكيك والتعليل ذا كان منصفاً إالعلم 

ــ ــلإف ــ: ذا قي ــبب يف كّف ــام الس ــري وف ــن النك ــار إه ع ظه

 ؟ن مل يكن عن رضا منه إللبيعة 

 9مامـــة مـــن الرســـول ان الـــنّص باإلذا كـــإ: قلنــا

ه عـن النـزاع لنـا عليـه، فسـبب كّفـعـٰىل مـا دلَّ  عليـه  واقعاً 

ــة  ــه يف البيع ــب، ألنَّ ]] ٤٨٩ص /[[ودخول ــن  واج ــرح أم ط
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ــول  ــّص الرس ــوم ن ــن الق ــده  9م ــذ عه ــه ونب ــل بخالف وعم

ن ؤمَ قدامـــه، وال ُيـــإب رَهـــاف جانبـــه ويُ عقـــده، ُخيـــ وحـــلَّ 

ـــ ـــن رجوعـــه بوعظ ـــونس م ـــوادره، وي ـــه ب ـــذكري، وتنبي ه وت

 .ني عٰىل النصِّ ذا بُ إوال شبهة يف هذا الوجه . وتنصري

ـــن  ـــنّص إويمك ـــر ال ـــن ذك ـــنا ع ـــون  ذا أعرض أن يك

السبب يف انقطاع نزاعـه مـا ظهـر مـن اجـتامع الكلمـة عـٰىل مـن 

اختــري، وقهــرهم األنصــار الــذين نــازعوهم يف األمــر ودخــول 

حتسـم مــن مـور أُ وهــذه . النـاس ومجهـورهم الشـبهة عـٰىل جــلِّ 

 .ظهار املوافقةإاملخالفة، وتوجب 

ــ ويمكــن أيضــاً  مقامــه  أنَّ  ه أن يكــون غلــب يف ظنِّ

عــٰىل اخلــالف يوقــع فتنــة بــني املســلمني ال تــتالٰىف وال تتــدارك، 

ــألة اإل ــا يف مس ــني خمالفين ــا وب ــالف بينن ــوال خ ــام يف أنَّ ذا إه م

ــر ــر أنَّ إيف  فع ــار املنك ــؤدّ إ نك ــو إي نكــاره ي ــا ه ــل م ٰىل فع

 .نكارهإفحش منه وأقبح سقط وجوب أ

ــ ــاإف ــل لن ــكّ : ذا قي ــب التش ــذا يوج ــّل ه ــا ك  ك يف رض

 ؟موربأمر من األُ  راضٍ 

د ارتفـــاع ٰىل جمـــرَّ إ متـــٰى مل نفـــرغ يف الرضـــا إالَّ : قلنـــا

ــإا ال نقطــع عــٰىل حصــول الرضــا، وّنــإف ؟النكــري ام نقطــع عنــه نَّ

ــّف  ــد الك ــري  عن ــن النك ــإع ــا أنَّ ــفِّ ذا علمن ــه للك ــن ه ال وج  ع

 .ٰىل حصول الرضاإالنكري وال عذر 

*   *   * 

ــؤمنني ]] ٤٨٦ص [[ ــري امل ــا أنَّ أم ــذ  بيَّن ــا زال من م

ــول اهللا  ــبَِض رس ــو  9ُق ــبَِض ه ــأملَّ  وإٰىل أن ُق ــتظلَّم ويت ي

إّين مغصـوب وملـوّي عـن : ويتظلَّم له شـيعته وحمبّـوه، ويقـول

 .حّقي بألفاظ خمتلفة

ــ ــب األزم ــك ترّت ــه يف ذل ــب أحوال هتا وترتي ــدَّ ان يف ش

ــه  ــان كالم ــا، وك ــٰى  ولينته ــذا املعن ــر يف ه ــام أيب بك يف أّي

ـــّم زاد  ـــام عمـــر، ث ]] ٤٨٧ص /[[أظهـــر مـــن كالمـــه يف أّي

ــه  ــا يف نفس ــري ممَّ ـــرحيه بكث ــّل  تص ــثامن، وزاد ك ــام ع يف أّي

ــام واليتــه  ــه مل يكــد ُخيــيل ذلــك وتضــاعف يف أّي ــٰى أنَّ ، حتَّ

 .ذا املعنٰى من تعريض أو تصـريح هب خطبة له 

هــذه أخبــار موضــوعة مقــدوح فيهــا مــتَّهم : فــإذا قيــل

ـا القـدح يف . واحـد] خـرب[خـرب   رواهتا، وهي مع كـان كـّل  وأمَّ

ــان  ــه بي ــة فعلي ــدح يف رواي ــن ق ــة، وم ــاهر العدال ــا، فالظ رواهت

ــه ــة قدح ــن . جه ــع م ــار أن يمن ــذه األخب ــه هب ــا يوجب ــلُّ م وأق

ــه و ــّل وج ــري عــٰىل ك ــاع النك ــٰىل ارتف ــالقطــع ع ــبب يقتض ي ـس

 .الشّك والتوّقف

*   *   * 

ا :  

 ):٤ج (الشايف يف اإلمامة 

ــل ]]٣١١ص [[ ــ: فص ــة يف تتبّ ــات إمام ــه يف إثب ع كالم

 :أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه

ــم ا ــأعل ــّن ــؤمنني ا وإن كنّ ــري امل ــة أم ــول بإمام  ا نق

وإٰىل حــني وفاتــه هــو  9وفــاة رســول اهللا  عــٰىل اســتقبال

 ،ــدنا أنَّ فع ــد  ن ــا ومل يعتم ــه طريقتن ــلك يف إمامت ــن مل يس م

ام اعتمـد تثبـت لـه، وصـاحب الكتـاب إنَّـ إمامتـه ال تنا فـإنَّ أدلَّ 

ــٰىل أنَّ  ــل ع ــذا الفص ــه يف ه ــن بايع ــٰىل  م ــة ع ــا أربع ــد برض واح

ــاً  ــان إمام ــا ك ــي ذكره ــفات الت ــع األُ  الص ــوإن مل جتتم ــٰىل  ةمَّ ع

ــ ــة ممَّ ــذه الطريق ــه، وه ــا ب ــد بيَّ الرض ــاا ق ــدَّ  ن ــيام تق ــادها ف م، فس

عي اإلمجـاع عـه عليهـا، ولـيس يمكنـه أن يـدَّ ما فرَّ  فيجب فساد

يف ذلـك ظـاهر، وإذا كـان مـا ذكـره  ام اخلـالفعٰىل إمامتـه، وإنَّـ

يف  غــري ثابــت فلــم يبــَق  مجــاعمـن الطريقــة لــيس بصــحيح واإل

 .ـيءإمامته ش من عن أمري املؤمنني  يد من نفٰى النصَّ 

 فصــل عــن أيب جعفــر اإلســكايف ذكــر يف هــذا ال ثــمّ 

ــه البيعــة، وأنَّ  ــت علي ــا وقع ــا  مــن رشح م ــزبري بايع ــة وال طلح

ـــائعني ـــني ]]٣١٢ص [[/ ط ـــإنَّ  ،راغب ـــه، ف ـــة بخالف  فالرواي

ــرق ــن ط ــل م ــاب اجلم ــدي روٰى يف كت ــة الواق ــري  نَّ أ خمتلف أم

بئـر  :لـه عـثامن خـرج إٰىل موضـع يقـال َل تِـ قُ امَّ ـلـ املؤمنني 

ــزبري  ــه ال يشــكّ ســكن وطلحــة وال ــام مع ان األمــر شــورٰى، فق

: مالك بن احلـارث النخعـي فطـرح عليـه مخيصـة وقـال األشرت

 ،يــا عــيل :قــال وأخــذ الســيف، ثــمّ  ؟أحــدٍ  هــل تنتظــرون مــن

قومـوا فبـايعوا، قـم يـا : قـال فبسط يده فبايعـه، ثـمّ  ،بسط يدكأُ 

ــم  ــة، ق ــطلح ــد إالَّ ي ــنكام أح ــل م ــري، واهللا ال ينك ــت ا زب  رضب

 .فقاما وبايعا ،عنقه حتت قرطه

 ويف بعــض الروايــات عـــن عبــد اهللا بــن الطفيـــل أنَّ 

ل مـن رجليـه، فكـان أوَّ  طلحة قـام ليبـايع وأنـا أنظـر إليـه جيـرُّ 

ــ( :يقــوالن رف هــو والــزبريـانصــ بــايع، ثــمّ  ام بايعنــاه واللــج إنَّ

ــا ــٰىل رقابن ــ ،ع ــفأمَّ ــت، وأمَّ ــد بايع ــدي فق ــم  اا األي ــوب فل القل

 ).تبايع

ــموروٰى الواقــدي بإ ــن جه ــذر ب ــناده عــن املن ــال ،س : ق
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: قـال ؟كيـف كانـت بيعـة عـيل : تغلبـة سألت عبد اهللا بـن

مـن مل يبـايع رضبـت عنقــه : أرأيـت بيعـة رأسـها األشـرت يقـول

أشـهد : قـال ثـمّ  ؟!ك هبـاجبلـة وذوومهـا، فـام ظنّـ وحكيم بـن

فيعثــرون،  ]]٣١٣ص [[/ ون إٰىل بيعتــهرّ لرأيــت النــاس ُجيــ

 فـون، فبـايع مـن بـايع، وانفلـت مـنويعنَّ ربون ـضؤتٰى هبم فيُ فيُ 

 .انفلت

ــيّ  ــن املس ــعيد ب ــن س ــناده ع ــدي بإس ــوروٰى الواق ه ب أنَّ

مـا أصـنع : بايعـت؟ فقـال: بـن زيـد فقلـت لقيـت سـعيد :قال

 .إن مل أفعل قتلني األشرت

 طولــب امَّ ـابــن عمــر لــ وقــد روي مــن طــرق خمتلفــة أنَّ 

ـــبـــال واهللا ال أُ : قـــال بالبيعـــة ألمـــري املـــؤمنني  ٰى ايع حتَّ

ــع األُ  ــجتتم ــأُ مَّ ــهة، ف ــان .فرج عن ــو ك ــراه  ول ــا ي ــٰىل م ــر ع األم

ــه ــول ل ــب أن يق ــالفون، لوج ــرباً : املخ ــاع معت ــيس اإلمج  يف أل

مني ن تقــدَّ عقــد اإلمامــة وال اعتربمتــوه يف عقــد إمامــة أحــد ممَّــ

ويف بعــض مـن عقــد يل كفايــة، ويف عدولــه  فتعتربونـه يف العقــد

ظرائـه وهتاونــه هبـم ومتكينــه ون عـن أن يقـول ذلــك البـن عمــر

ــ مـن هتديـد طلحـة والـزبري ومحلهــام عـٰىل البيعـة ه داللـة عـٰىل أنَّ

  َّــرب يف صــح ــمل يعت ــه بالبيعــة، وإنَّ ثابتــة  ام كانــتة إمامت

 .ماملتقدِّ  بالنصِّ 

ــ ]]٣١٤ص [[/ ــذا فأمَّ ــاب يف ه ــاحب الكت ــول ص ا ق

د بـن مسـلمة عـن سـعد وحمّمـ ف ابـن عمـروختّلـ إنَّ : (الفصل

ـــالبيعـــ قتـــال  ام كرهـــواة مل يكـــن عـــٰىل ســـبيل اخلـــالف، وإنَّ

د أمـري املـؤمنني صـلوات اهللا عليـه علــيهم، املسـلمني، ومل يتشـدَّ 

ـــل ـــركهم ب ـــحيح )ت ـــيس بص ـــروف أنَّ  ألنَّ  ،فل ـــروي املع  امل

ــال، وبعضــهم الــتمس أن تكــون  بعضــهم اعتــذر بحــديث القت

ــة باإل ــدالبيع ــار بع ــون االختي ــاع، ويك ــة  مج ــورٰى وإجال الش

 ولــيس االمتنــاع مــن املقاتلـة بموجــب أن يمتنعــوا مــن ،الـرأي

البيعــة، وقــد كــان جيــب أن يبــايعوه وال يمتنعــوا مــن الــدخول 

عنــد صـاحب الكتــاب الـدخول فيــه، فــإذا  فـيام وجــب علـيهم

ــذروا ــال اعت ــنهم القت ــتمس م ــة  ال ــت البيع ــوا، وإن كان وامتنع

 يبـايعوا ويسـتثنوا تشتمل عٰىل القتـال وغـريه فقـد كـان جيـب أن

الواجــب يف  محلهــم عــىلٰ  القتــال، ويف تــرك أمــري املــؤمنني 

 ة الفكـر فـيهم داللـة عـىلٰ هذا الباب وإظهار التهـاون هبـم وقلَّـ

 .بيعته مل تنعقد باالختيار مناه من أنَّ ما قدَّ 

ــ ا تعــاطي صــاحب الكتــاب يف هــذا الفصــل إبطــال فأمَّ

مل  فلـو صـحَّ  ،ثبـوت اإلمامـة مراعـاة اإلمجـاع عـٰى يفقول من ادَّ 

ذكـره مراعـاة اإلمجـاع، وبطـل  ه إذا بطـل بـاملـه، ألنَّـ يكن نافعاً 

ــاه مراعــاة العــدد املخصــوص الــذي بيَّ  فيجــب أن ، نــهبــام ذكرن

اإلمامـة  عـٰىل أنَّ  عـٰىل فسـاد االختيـار، وعلـامً  يكون ذلك دلـيالً 

؟ !فكيــف ومـــا ذكــره غـــري صـــحيح ، بـــالنصِّ تثبــت إالَّ  ال

ــإ :مامـة أن يطعـن يف قولـهيف اإل ويمكـن مـن راعـٰى اإلمجـاع ه نَّ

 ألنَّ  ،أبــداً  ال يــتمُّ   باإلمجــاعلــو كــان ال يثبــت عقــد اإلمامــة إالَّ 

ــالنــاس خيتلفــون يف املــذاهب وبعضــهم يُ  ــويُ  ر بعضــاً كفِّ ، قهفسِّ

اإلمجــاع  :فريــق بــام خيتــاره اآلخــر بــأن يقــول ٰى كــّل ـوال يرضــ

ــاع ــو إمج ــل احلــّق  املعتــرب ه ــار بال أه ــؤمنني، وال اعتب ــوامل ار كّف

ــ ــواوال بالفّس ــانوا ليس ــؤمنني ]]٣١٥ص [[/ اق إذا ك ــن  ،م فم

ــاً  ــان إمام ــه ك ــامن علي ــل اإلي ــع أه ــالف أمج ــت إٰىل خ ، ومل يلتف

يف بــاب  بــل الواجــب عــٰىل غــريهم أن يرجعــوا إٰىل احلــّق ، غــريه

ومــن امتنــع  ،موا إٰىل أهلــهســلِّ علــيهم أن يُ  كــام جيــب ،االعتقــاد

ن هـذا الكـالم اعتمـد مـ ، وعـٰىل قريـبمن ذلـك كـان عاصـياً 

االختيــار،  ةرته لصـحَّ ـٰى عنـد نصــصـاحب الكتـاب فـيام مضـ

ــذكر االخــتالف بــني األُ وردّ  ــه ب ــه الكــالم عــٰىل الطــاعن من ة، مَّ

 .ٰى بام فعله بعضـبعضهم ال يرض وأنَّ 

ــ نصــب اإلمــام واجــب عــٰىل أهــل  إنَّ : (ا قولــهوأمَّ

ال جيـوز  هألنَّـ ،وهـم بوجـوب ذلـك أوىلٰ  املدينة التي مات فيهـا

ــو مل يــتمّ ، أن جيــب ذلــك علــيهم عــٰىل وجــه ال يــتمُّ   إالَّ  ول

ـيء، فلــيس بشــ) باإلمجـاع لكــان قـد لــزمهم عـٰىل وجــه ال يـتمُّ 

ــك أنَّ  ــاب ال يُ  وذل ــذا الب ــالف يف ه ــن خ ــلِّ م ــه أنَّ س ــب  م ل نص

وال  ،وجوبــه عــٰىل أهــل املدينــة التــي مــات فيهــا اإلمــام يتعــنيَّ 

هـذا مل يمتنـع أن  مَ لِّ لـو ُسـ ثـمّ جيعلهم بذلك أوٰىل مـن غـريهم، 

إمضــاء غــريهم  ته ومتامــه عــىلٰ جيــب علــيهم مــا يقــف يف صــحَّ 

 هه، ألنَّـورضاه، وليس ذلـك بتكليـف ملـا ال يطـاق عـٰىل مـا ظنـَّ

ــ ــاروا ويتَّ إنَّ ــزمهم أن خيت ــكن ام يل ــه، لتس ــد بعين ــٰىل واح ــوا ع فق

ــاد ــاب اإل النفــوس إٰىل ارتي ــدول عــن ب ــمّ اإلمــام والع  مهــال، ث

مجيـع املـؤمنني، فـام يف  ار إمامتـه وثبوهتـا يعتـرب فيـه رضـااستقر

 .هذا من املنكر

ي أن يكـون تقـديم البيعـة ـهـذا يقتضـ بـأنَّ : (ا قولـهفأمَّ 

ــوم ــه يف أنَّ  مــن الق ــذلك مل  كعدم ــان ك ــو ك ــار قــائم، ول االختي

ــروض يصــّح  ــه يف ف ــات، ألنَّ  دخول ــك أنَّ  الكفاي ــدة يف ذل  الفائ

م تقـدّ  ألنَّ  ،فلـيس بصـحيح) نيقيام فريـق بـه يسـقط عـن البـاق
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ص [[/ لــه معنـٰى أو فيــه البيعـة وإن كــان رضـا اجلميــع معتـرباً 

ة ذلــك ي صــحَّ ـالرضــا مــن اجلامعــة يقتضــ ألنَّ  ،فائــدة ]]٣١٦

وهـذا  ،معـه إٰىل اسـتيناف عقـد جديـد م وال حيتـاجالعقد املتقـدِّ 

ــ ــ ي أنَّ ـيقتض ــه، فأمَّ ــالف عدم ــوده بخ ــ اوج ــالتعّل ــن ق بأنَّ ه م

ــ: كفايــات فــيمكن أن يقــالفــروض ال ، رطـه منهــا هبــذا الشــإنَّ

ــ ألنَّ  ــن رض ــة م ــر لإلمام ــد النف ــياً ـعق ــون ماض ــع يك  ،ٰى اجلمي

ــّل  ــاج ك ــد وال حيت ــه واح ــد بنفس ــد .إٰىل أن يعق ــان  ،وبع ــإن ك ف

ـ خالفـه أن يقـول  روه فلمـنـمعنٰى فـروض الكفايـة هـو مـا فسَّ

 .ليس له عقد اإلمامة من فروض الكفايات :له

ــ ــفأمَّ ــوت : (ها قول ــان م ــاع لك ــار اإلمج ــب اعتب ــو وج ل

يف اإلمجــاع يف حــال البيعــة يقــدح يف متامهــا  بعــض مــن يــدخل

ــحَّ  ــاقونتها وإن اتَّ وص ــق الب ــا ف ــبطالن) عليه ــح ال  ألنَّ  ،فواض

يكــن مــوت مــن  ر ملـهـل العصــأاإلمجـاع إذا كــان املعتــرب منــه ب

 ً  فــاق البــاقني مــن أنالتّ  مجــاع، وال خمرجــاً باإل دخــل فيــه خمــالَّ

، وهذا املعنـٰى لـو قـدح يف اعتبـار اإلمجـاع يف بـاب يكون إمجاعاً 

 .موضع يف اعتباره يف كلِّ  اإلمامة لقدح

ــمّ  ــل لــ ث ــذا الفص ــاب يف ه ــاحب الكت ــدنا ص  امَّ ـوج

اعـرتض بخـالف معاويـة ومـن كـان معـه  حكٰى اعـرتاض مـن

معاويــة ورمجــه  اعتمــد عــٰىل ســبِّ  يف إمامــة أمــري املــؤمنني 

ــ ــق مجل ــالكفر والفس ــيل، وب ــري تفص ــأة بغ ــن  هنَّ ــبغض للحس م

ــني  ــال وأنَّ ، واحلس ــول ق ــهام«: الرس ــن أبغض ــته م  ،أبغض

ــ ،»ومــن أبغضــته أبغضــه اهللا ه كــان يــبغض أمــري املــؤمنني وبأنَّ

 ، ــّي ــهد النب ــد ش ــأنَّ  9 وق ــاق ب ــه نف ــا ،بغض ــر م  وذك

ــتلحاق زيــاد،  ]]٣١٧ص [[/ ــحابه، واس ــر وأص ــه بحج فعل

ــ ــد، وحتكيم ــر إٰىل يزي ــويض األم ــلمني، وتف ــوال املس ــٰىل أم ه ع

ــ ــعها، وأنَّ ــري مواض ــعها يف غ ــانووض ــدين يف  ه ك ــتهزئ بال يس

إسـالمه،  وا يفمـن الصـحابة شـكّ  كثـرياً  وأنَّ  ،كثري مـن أحوالـه

ـــ وروي عنـــه القـــول [، إٰىل بـــالد الـــروم ه بعـــث أصـــناماً وأنَّ

 وقتلــه ،ســباب املــؤمن فســوق«: قــال 9 النبــّي  وأنَّ  ،]بـاجلرب

هــذا لــيس  داخــل يف ذلــك ال حمالــة، وكــّل معاويــة  نَّ أو ،»كفــر

عليــه يف هــذا املوضـع، وال يغنــي عــن صــاحب  مــدعتَ يُ  ـيءبشـ

ا طعـن بـه عليـه أكثـر مـا ذكـره ممـَّ فيام قصـده، ألنَّ  الكتاب شيئاً 

ام ه إنَّـألنَّـ ،منـا عليـهتكلَّ  ام ظهـر منـه بعـد هـذا الوقـت الـذيإنَّ 

ـاستلحق زيـاداً  وقاتـل أمـري م يزيـد يف أمـوال املسـلمني، ، وحكَّ

ألمـري  ده بعـد حـال البيعـةا عـدَّ إٰىل غري ذلـك ممـَّ، املؤمنني 

ــؤمنني  ــ امل ــه إنَّ ــري من ــة، وكث ــان طويل ــا بأزم ــه فيه ام وخالف

لـه خمــالف، ولــيس ظهــور   صــار األمـر إليــه ومل يبــَق امَّ ـلــ فعلـه

ــر فــيام تقــدَّ األحــوال بمــؤثِّ  الفســق يف حــال مــن ه مها، فهــب أنَّ

ــقاً  ــ كــان فاس ــال أم ــدَّ  ري املــؤمنني بقت ــائر مــا ع ــوبس ا ده ممَّ

خالفـه قبـل هـذا احلـال  استأنف فعله مـن أيـن جيـب أن يكـون

 ؟!به غري معتدّ 

م لـه فغـري مسـلَّ  ا ذكـره مـن الطعـون فيـها الثـاين ممـَّوأمَّ 

 وال معــرتف لــه بوقوعــه، ومــا يقــوم يف دعــوٰى ذلــك مــع دفــع

ــومة إالَّ  ]]٣١٨ص [[/ ــن يُ خص ــام م ــمّ  مق ــيامس ــالرفض ف  يه ب

وعـثامن ويـدفعهم هـو عنـه، ومـن  عونه عـٰىل أيب بكـر وعمـريدَّ 

وا يف الصـــحابة شـــكّ  مـــن كثـــرياً  م لـــه أنَّ ســـلِّ هـــذا الـــذي يُ 

 ٰى حتـَّ ل هـذا القـول إرسـاالً رِسـ يُ وقد كـان جيـب أالَّ  ؟!إسالمه

 مـن دونـه خـرط القتـاد وحـزّ  ه ال خالف فيه وهـو يعلـم أنَّ كأنَّ 

 .احلالقيم

ــ ضــعيف، وكــان  اجلــرب فشــاذّ  ا مــا يــروٰى عنــه مــنوأمَّ

بـني دفـع ملـا ال  :ومـن رافقـه فيـه بـني أمـرين صاحب الكتـاب

 فعــل فــأالَّ  ،تأويــل املحتمــل حيتمــل التأويــل والتخــريج، وبــني

 ؟!االنصاف ةذلك فيام يروون عن معاوية لوال قلَّ 

مثـل  أنَّ  ا نظـنّ ا بعثـه األصـنام إٰىل بلـد الـروم فـام كنّـفأمَّ 

ــاب ــاحب الكت ــحِّ يُ  ص ــتّج حه ص ــه، ألنَّ  وحي ــه ال  ب ــذا وأمثال ه

ض معــرق فيــه، وال بـالرتفّ   مــن هـو معــرتفبـه إالَّ  يكـاد حيــتّج 

وغــريهم  يــزال مــن ســمع األخبــار هبــذا وأمثالــه مــن املعتزلــة

بمعاويـــة  نُّ َظــكيــف يُ  :يتضــاحكون ويســتهزئون ويقولــون

يف  وهــو وإن شــككنا يف دينــه، فلــيس نشــكُّ  ؟!األصــنام جتهيــز

ــودة ــه وج ــيل عقل ــن حتص ــل م ــك الفع ــتجيز ذل ــف يس ه، فكي

ـــمّ  ـــةيتس ـــؤمنني وخالف ـــإمرة امل ـــول ربِّ  ٰى ب ـــاملني رس  ؟!الع

يـورده  ز املمتنـع املسـتبعد، ومـن قبيـل مـاوجيعلون هـذا يف حيـِّ

ــ مــور ومصــادرها، فــإن كــان قــد نشــط ل مــوارد األُ مــن ال يتأمَّ

الكتـاب للتصـديق ملـا جـرٰى هـذا املجـرٰى، فقـد فـتح  صاحب

اه يف مقابلـة ها، ومـا يلزمونـه إّيـسـدّ  يملـكال  للخصوم طريقـاً 

 .ذلك معروف

ي ذلـك يف ـفكيـف نسـ ا جعله قتـال املسـلمني كفـراً فأمَّ 

 ؟ ومــا فعــل معاويــة مــن قتــال املســلمني إالَّ !اجلمــل أصــحاب

 .ال استثناء فيه رواه عامّ  ]]٣١٩ص [[/ كفعلهم، واخلرب الذي

ــ ــهفأمَّ ــاق بقول ــة يف النف ــه معاوي ــ«: ا إدخال  إالَّ  كال حيبّ
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معاويـة كـان  فمـن أيـن لـه أنَّ  ،» منـافقيبغضك إالَّ  وال ،مؤمن

 ؟!يبغض أمري املؤمنني 

  .من حيث حاربه: فإن قال

ــا ــاً : قلن ــن مبغض ــن مل يك ــدك م ــه عن ــد حارب ــه وال  فق ل

 .كطلحة والزبري وعائشة يه منافقاً تسمّ 

ــعــوِّ لســت أُ : فــإن قــال ــه عــٰىل فعــل  هل يف أنَّ مــبغض ل

 .م رضورةً ني أعلبعينه ألنَّ 

ــه ــل ل ــاواة  خيــتصُّ  رورة الـعلــم الضــ: قي بــك مــع مس

ــع ــفيانية ومجي ــال الس ــام ب ــه، ف ــك يف طريق ــريك ل ــحاب  غ أص

روري، وقـــد ـركونك يف هـــذا العلـــم الضــــاحلـــديث ال يشـــ

ومــا الفصــل بينــك وبــني  ؟!األخبــار كســامعك وأكثــر ســمعوا

م روري بــأهنَّ ـوغــريهم العلــم الضــ عــٰى يف أهــل اجلمــلمــن ادَّ 

ــانوا ــؤمنني  ك ــري امل ــون أم ــك يف ؟ !يبغض ــل بخالف ومل حيف

  .كام مل حتفل أنت بخالف من ذكرناه ،ذلك

ــ ــوأمَّ ، ه كــان يــبغض احلســن واحلســني ا دعــواه بأنَّ

ــالكالم ــه يف ذلــك كــالكالم ف ــري  علي ــيام ذكــره مــن بغــض أم ف

ــاملــؤمنني ة ألمــري ، والــذي ظهــر مــن بعــض عائشــة خاصَّ

ومـا  ،وبعـد وفاتـه 9ام الرسول يف أيّ  وآنفاً  سالفاً  املؤمنني

ريح والتلـويح، ـاألقوال واألفعال والتصـ روي عنها يف ذلك من

من ذلك عند  نا أن نذكر طرفاً دفعه، ولعلَّ  هو الذي ال يمكن أحداً 

 .عاه من توبتهاالكالم فيام ادَّ 

لــه يف العقــد،  وبعــد، فلــم يكــن معاويــة وحــده خمالفــاً 

ن خـرج عـن إلـيهم ممـَّ الشـام ومـن انضـوٰى  بل كان مجيع أهـل

 وفاســقاً  كــافراً  ]]٣٢٠ص [[/ املدينــة، فهــب لــه معاويــة كــان

ــوال يُ  ــ دُّ عتَ ــداه ممَّ ــن ع ــالف م ــول يف خ ــا تق ــه، م  ن البخالف

 يمكنك أن ترميه بذلك؟

ــال ــإن ق ــاً : ف ــداه أيض ــن ع ــة،  م ــه ملعاوي ــق ببيعت فاس

 .ومشايعته عٰىل قتال املسلمني

ملعاويـة، وقبـل  يعـةام كالمنـا علـيهم قبـل البإنَّـ: قيل لـه

 .أن حياربوا املسلمني

فـيمن عقـد لـه كفايـة  بخالفهـم ألنَّ  ال أعتـدُّ : فإن قـال

 .اإلمامة من حيث زاد عددهم عٰىل العدد املطلوب يف عقد

ك ألنَّـ ،كالمنـا اآلن معـك يف غـري هـذا املعنـٰى  :قيل لـه

خــالل كالمــك اإلمجــاع، وهــذا كــالم عــٰىل دعــوٰى  عيــت يفادَّ 

ــاع، فأ ــاإلمج ــكمَّ ــاد قول ــذي عيَّ  ا فس ــدد ال ــار الع ــه يف اعتب نت

النـاس فقـد  ه بـه تثبـت اإلمامـة ولـو خـالف سـائرعيت أنَّـوادَّ 

 .ٰى ـٰى مستقصـمض

*   *   * 

  :ا  اء
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ـــ]] ١٥٤ص [[ ـــؤمنني فأمَّ ـــري امل ـــول أم يف  ا دخ

 :فيه وجوهاً   الشورٰى فقد ذكر أصحابنا

ــــدها ]]١٥٥ص [[/ ــــ :أح ــــ ه أنَّ ــــا إنَّ ام دخله

ــتمكَّ  ــهلي ــوص علي ــراد النص ــن إي ــائله  ن م ــاج بفض واالحتج

ه علمنـا أنَّـ بـاألمر وأوٰىل، وقـد ه أحـقُّ عـٰىل أنَّـ وسوابقه وما يدلُّ 

لـو مل يـدخلها مل جيــز منـه أن يبتـدئ باالحتجــاج، ولـيس هنــاك 

دخولـه ذريعـة إٰىل التنبيـه  فجعـل  ،احتجـاج وبحـث مقـام

ـ ،عـٰىل مـا وردت بـه الروايـة ،بحسـب اإلمكـان حلـقِّ عٰىل ا ا فإهنَّ

ــ ــدَّ  ه وردت بأنَّ ــه ع ــائله ومناقب ــع فض ــوم مجي ــك الي د يف ذل

 .ر هباأو ذكَّ 

ــا ــ :ومنه ــوَّ  ه أنَّ ــلِّ ز أن يُ ج ــه، س ــر ل ــوم األم م الق

ـ ويذعنوا ملا فجعـل الـدخول  ه،يـورده مـن احلجـج علـيهم بحقِّ

إٰىل التمكــني مــن  بباً وســ ،همســتحقّ  إىلٰ  الً يف الشــورٰى توّصــ

ــ نسـاناألمـر والقيــام فيـه بحــدود اهللا، ولإل ــأن يتوصَّ ه ل إٰىل حقِّ

 .أمر ال يكون قبيحاً  ب إليه بكلِّ ويتسبَّ 

ــ الســـبب يف دخولـــه  أنَّ  :ومنهـــا ة كـــان التقيـَّ

ــ، واالستصــالح إٰىل الــدخول يف الشــورٰى  َي ِعــ دُ امَّ ـلــ ه ألنَّ

تنــاع إٰىل املظــاهرة ب منــه االمفيتســبَّ  أشــفق مــن أن يمتنــع

ــأخَّ  ــ ر مــن الــدخولواملكاشــفة، وإٰىل أن ت ام كــان يف الشــورٰى إنَّ

عـٰىل  فحملـه ،إليـه مَّ ه صـاحب األمـر دون مـن ُضـالعتقاده أنَّـ

 .الدخول ما محله يف االبتداء عٰىل إظهار الرضا والتسليم

*   *   * 

ـــ]] ١٥٦ص [[ ـــاء إٰىل ا تعلّ فأمَّ ـــدة واالنته ـــه باملعاض ق

يشــار إليهــا  وقعــت منــه  معاضــدةً  نعــرُف فــام  رأي القــوم

ــ ــا يدَّ ـتقتض ــاهري م ــالفون، والظ ــه املخ ــ عي ــوم أنَّ مل  ه املعل

ــولَّ  ــطّ  يت ــة ق ــم والي ــىلٰ  ،هل ــتهم ع ــاركهم يف والي ــة  وال ش جه

 ا جيعلـه املخـالفون شـبهةممـَّ املعاونة، وأكثـر مـا وقـع منـه 

ــه  ــك  دفع ــيس يف ذل ــات، ول ــض األوق ــة يف بع ــن املدين ع

ـ ـ ه ألنَّـ ،وال شـبهة ةحجَّ عـن نفسـه وأهلـه وحـرم  ام ذبَّ إنَّ

ــول اهللا  ــاملعروف ، 9رس ــر ب ــرٰى األم ــده جم ــري عن ــذا جي وه
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ولـو  ،نمـن إقامتـه مـع الـتمكّ  الـذي ال بـدَّ  والنهي عـن املنكـر

املعاضــــدة  ]]١٥٧ص [[/ بــــام فعلــــه كــــان قصــــده 

 واملعاونـــة لكـــان الواجـــب أن ينفـــذ يف بعـــوثهم، وخيـــرج يف

هنم عــٰىل ســبيل املعاضــدة، احيمــي عــن ســائر بلــدجيوشــهم، و

الوجــه يف حربــه عــن  فعــل ذلــك علمنــا أنَّ   فــإذا مل نجــده

 .املدينة ما ذكرناه

ــ ا تنبيهــه صــلوات اهللا عليــه هلــم عــٰىل األحكــام فــيام فأمَّ

املـأخوذ عليـه أن  ألنَّ  ،فيـه فـال شـبهة أيضـاً  كانوا يستفتونه فيـه

ــاحلقِّ  ــي ب ــلِّ  يفت ــٰىل ك ــهٍ  ع ــوج ــدٍ  لِّ ، ولك ــ ،أح ــع وينبِّ ــه م ه علي

هللا تعــاٰىل قــد  أن يشـاهد حكــامً  ن، فلــم يكــن يســعه الـتمكّ 

ن مـن تغيـريه والكـالم فيـه، فـال يـذكر يـتمكَّ  عدل به عن احلـقِّ 

 .عنده يف أمره ما

*   *   * 
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ــاه ]] ٢٥١ص [[ ع ــام ادَّ ــاه ب ــٰىل رض ــتدالله ع ــا اس فأمَّ

ــه أشــار عليــه بقتــال أهــل مــن إظهــار املعاونــة وا ملعاضــدة، وأنَّ

ــة ال  ــبيل اجلمل ــٰىل س ــدة ع ــة ومعاض ــاء معاون ع ــه ادِّ ة، فإنَّ ــردَّ ال

نعرفها، ولو ذكـر تفصـيله لتكلَّمنـا عليـه، فـإن أشـار بـذلك إٰىل 

ما كان يمّدهم به مـن الفتيـا يف األحكـام، فـذلك واجـب عليـه 

والتنبيــه يف كــلِّ حــال ولكــلِّ مســتفٍت، فــال يــدلُّ إظهــار احلــّق 

ــة وال معاضــدة، وإن  عــٰىل الصــواب يف األحكــام ال عــٰىل معاون

يف وقـت مـن األوقـات مـن الـدفع  أشار إٰىل مـا كـان منـه 

عــن املدينــة فــذلك أيضــًا واجــب عــٰىل كــلِّ مســلم، وكيــف ال 

يدفع عن حريمـه وحـريم املسـلمني؟ فـأيُّ داللـٍة يف ذلـك عـٰىل 

 ما يرجع إٰىل اإلمامة؟

ــا املشــورة  ــا فأمَّ ة، فــام علمنــا أهنَّ عليــه بقتــال أهــل الــردَّ

ــّم لــو  ح ذلــك، ث كانــت منــه، وقــد كــان جيــب عليــه أن ُيصــحِّ

ه، ألنَّ قتـاهلم واجـب عـٰىل املســلمني  كانـت مل تـدّل عـٰىل مـا ظنـَّ

 .كاّفة، واملشورة به صحيحة

ـا تعّلقـه بإنكـار أمـري املـؤمنني عـٰىل أيب سـفيان، فقــد  فأمَّ

م يف كالمنــا أنَّ  ــام يــدلُّ عــٰىل هتمتــه ]] ٢٥٢ص [/[تقــدَّ ذلــك إنَّ

أليب ســفيان، وعلمـــه بــأنَّ غرضـــه بــذلك الكـــالم مل يكـــن 

 النصح له، فأيُّ تعلق له بذلك؟

ــه  ــاس مــن البيعــة، فألنَّ ــا امتناعــه عــامَّ بذلــه لــه العبّ وأمَّ

كان يعـرف البـاطن وكـالم العبّـاس كـان عـٰىل الظـاهر، ولـيس 

ــب ــا ال يغل ــه م ــب يف ظنِّ ــع أن يغل ــال  يمتن ــاس، ف ــنِّ العبّ يف ظ

ــد،  ــرٰى مــن العق ــواب مــا ج ــة عــٰىل ص يكــون يف امتناعــه دالل

ــده  ــن عن ــاس مل يك ــه العبّ ــا بذل ــٰىل أنَّ م ــة ع ــون دالل ــام يك وإنَّ

 .صواباً 

ا قوله ولو كان منكرًا إلمامة أيب بكر مل خيف أن ُيظِهر : (فأمَّ

فطريف، ألنَّ الوقت الذي أظهـر أبـو ) ذلك كام أظهره أبو سفيان

سفيان اخلالف فيه مل يكن أحد فيه خياف من اخلالف، ألنَّه كان يف 

ابتداء األمر وقبل استمرار العقد، وقد كان يف تلك احلـال مجاعـة 

خـاف مـن اخلـالف يف  إنَّـه : وإنَّـام قلنـا. مظهرين للخالف

املستقبل وبعد إطباق الكّل، ومل يكن يف تلك احلال أبو سفيان وال 

 .غريه مظهرًا للخالف

*   *   * 

ـــا احلنفيـــة فلـــم تكـــن ســـبيّة عـــٰىل ]] ٢٧١ص [[ فأمَّ

ـــد  احلقيقـــة، ومل يســـتبحها  ـــا باإلســـالم ق بالســـبا، ألهنَّ

ة مالكة أمرهـا، فأخرجهـا مـن يـد مـن اسـرتقَّها ثـّم  صارت حرَّ

عقد عليها عقـد النكـاح، فمـن أيـن أنَّـه اسـتباحها بالسـبا دون 

ــٰى عقــد النكــاح؟ ويف أصــحابنا مــن يــذهب إٰىل أ نَّ الظــاملني مت

ن املـؤمن مـن اخلـروج مــن  غلبـوا عـٰىل الـدار وقهـروا ومل يــتمكَّ

أحكامهم جاز له أن يطـأ سـبيهم وجيـري أحكـامهم مـع الغلبـة 

ــني فــيام يرجــع إٰىل املحكــوم عليــه،  والقهــر جمــرٰى أحكــام املحقِّ

 .وإن كان فيام يرجع إٰىل احلاكم معاقبًا آثامً 

ا إقامة احلدود، فام نع رف يف ذلك إالَّ أنَّ عـثامن أراد أن فأمَّ

حاضـرًا، وغلـب يف  يدرأ احلدَّ عن أخيه وكان أمري املؤمنني 

ا جيـب مـع الـتمّكن،  ظنِّه التمّكن من إقامة احلّد فأمر به، وهذا ممـَّ

 .وهو يف باب اإلنكار عليهم أدخل

*   *   * 

 ):٤ج (الشايف يف اإلمامة 

ـــ]] ٢١٣ص [[  إنَّ : (ا قـــول صـــاحب الكتـــابوأمَّ

ــه  ــورٰى  دخول ــ ]]٢١٤ص [[/ يف الش ــٰىل أنَّ ــة ع ه ال دالل

 ح بـه يف تلـكرَّ ـلصـ ولـو كـان عليـه نـصٌّ  ،عليه باإلمامـة نصَّ 

فقــد  ،)وكــان ذكــره أوٰىل مــن ذكــر الفضــائل واملناقــب ،احلــال

ــ م الكــالم يفتقــدَّ  ــوبيَّ  ،ٰى ـهــذا مستقص ــانع مــن تص ــا امل رحيه ـن

 ــال ــك احل ــالنصِّ  يف تل ــاً و ،وغريهــا ب ة علَّــ ذكرنــا أيض

 بــام احــتجَّ  ليحــتجَّ  ولــو مل يــدخل فيهــا إالَّ  ،دخولــه يف الشــورٰى 

ــه وفضــائله وذرائعــه ووســائله إٰىل اإلمامــة،  بــه مــن مقامات
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واإلشــارة باإلمامــة  لهــا عــٰىل الــنصِّ ة عنــد تأمّ وباألخبــار الداّلــ

ــ ، وداعيــاً صــحيحاً  لكــان غرضــاً  ،إليــه ، وكيــف ال يــدخل اً قويَّ

ـــورٰى  ـــر  وعنـــدهم أنَّ يف الش واضـــعها قـــد أحســـن النظ

 ؟!للدين زللمسلمني، وفعل ما مل يسبق إليه من التحرّ 

ــه  ــال ل ــان يق ــا ك ل م ــأوَّ ــا  _ف ــع منه ــو امتن ــ: _ل ك إنَّ

واضــعها، وعـــٰىل مجاعــة املســـلمني  ح بــالطعن عـــىلٰ رِّ ـمصــ

ــك إالَّ  ــيس طعن ــا، ول ــا هب ــبالرض ــرٰى  ألنَّ ــك،  أنَّ  ك ت ــر ل األم

ق مـن تفـرّ  خيافـه األمـر إٰىل مـا كـان  به، فيعـود ك أحقُّ وإنَّ 

ـــاألُ  ـــتّ مَّ ـــة، وتش ـــوع الفتن ـــةة، ووق ـــحابنا  .ت الكلم ويف أص

ــ: مــن يقــول بــالنصِّ  القــائلني ــ ه إنَّ ام دخــل يف الشــورٰى إنَّ

ـ لتجـويزه أن ينـال ل إٰىل مـا يلزمـه األمـر منهـا، وعليـه أن يتوصَّ

 .توصل إليه هأنَّ  وجه يظنّ  القيام به من كلِّ 

ـــاحب  ـــول ص ـــابوق ـــ إنَّ : (الكت ـــن أن التقيَّ ة ال يمك

ــيُ  ــاتعلَّ ــتقرَّ  ألنَّ  ،ق هب ــن اس ــر مل يك ــد األم ــف) لواح  ألنَّ  ،طري

ــال ــك احل ــن يف تل ــر وإن مل يك ــتقرَّ  األم ــدٍ  اً مس ــوم أنَّ  ألح  فمعل

ــدِّ  ــن يف املتق ــا يطع ــار مل ــر الاإلظه ــن والة األم ص [[/ مني م

ــتمكَّ  ]]٢١٥ ــه، وال يُ ي ــن من ـــرض ــروج ممَّ ــذلك اخل ــه، وك ا ٰى ب

 ون أحــداً ٰى جهــودهم بــه، ال يقــرِّ ـويرضــ فــق أكثــرهم عليــهيتَّ 

 .ةمَّ عٰىل األُ  اجلامعة، وخالفاً  عن ونه شذوذاً عليه، بل يعدّ 

*   *   * 

 :تنزيه األنبياء

 ]:جمالسهم يف حضوره [ ]]٢٢٢ص [[

ا حضـور جمالسـهم فـام كـان عليـه الصـالة والسـالم  وأمَّ

ــام ــدها ويقصــدها، وإنَّ ـن يتعمَّ ــوس يف ] كــان[ ممـَّ ــر اجلل يكث

ــول اهللا  ــجد رس ــاك،  9مس ــوم هن ــع الق ــتامع م ــع االج فيق

 .وذلك ليس بمجلس هلم خمصوص

ــد  ــو تعمَّ ــد، فل ــور[وبع ــن ] حض ــٰى ع ــهم لينه جمالس

بعض ما جيري فيها مـن منكـر، فـإنَّ القـوم قـد كـانوا يرجعـون 

إليه يف كثري من األُمـور جلـاز، ولكـان للحضـور وجـه صـحيح 

 .ةقويَّ  له بالدين علقة

ــا الــدخول يف آرائهــم، فلــم يكــن  ممَّــن يــدخل  فأمَّ

ــنهم،  ــذَّ ع ــا ش ــض م ــٰىل بع ــًا ع ــم، ومنبِّه ــدًا هل ــا إالَّ مرش فيه

 .والدخول هبذا الرشط واجب

 ]:خلفهم يف الصالة [

ــٰىل  ــالة ع ــا أنَّ الص ــد علمن ــم، فق ــالة خلفه ــا الص وأمَّ

ـــني ـــد، : رضب ـــالة مقت ـــالة[ص ـــه ] وص ص /[[مـــؤتّم بإمام

ــ]] ٢٢٣ ــتامم وإن ع ــداء واالئ ــر لالقت ــالة مظه ــة، وص ٰىل احلقيق

أمــري املـؤمنني عليـه الصــالة ] عـىلٰ [كـان ال ينوهيـا، فــإن اّدعـي 

والسالم أنَّه صّىلٰ ناويـًا لالقتـداء، فيجـب ان يـدّلوا عـٰىل ذلـك، 

 .فإّنا ال ُنسلِّمه وال هو الظاهر الذي ال يمكن النزاع فيه

ــ ــداء ف ــر لالقت ــالة مظه ــوا ص ع ــم وإن ادَّ ــلَّم هل ذلك مس

، إالَّ أنَّه غـري نـافع فـيام يقصـدونه، وال يـدلُّ عـٰىل ]ألنَّه الظاهر[

: ، فلــم يبــَق إالَّ أن يقــالخــالف مــا نــذهب إليــه يف أمــره 

فام العلَّة يف إظهـار االقتـداء بمـن ال جيـوز االقتـداء بـه؟ فالعلَّـة 

يف ذلــك غلبــة القــوم عــٰىل األمــر ومتّكــنهم مــن احلــّل والعقــد، 

جمـاهرة ومنابـذة، وقـد ] هبـم[نَّ االمتناع من إظهـار االقتـداء أل

 .يؤّدي ذلك إليه يف ما فيه كفاية] فيام[قلنا 

 ]:ُأعطيتهم يف أخذه [

ــام أخــذ  ــا أخــذه األُعطيــة، ف ــه، وال  فأمَّ إالَّ حقَّ

إنَّ ذلـك : سؤال عٰىل مـن أخـذ مـا يسـتحّقه، الّلهـّم إالَّ أن يقـال

ــه  ــة ل ــن وديع ــال مل يك ــم،  امل ــًا يف ذممه ــدهيم، وال دين يف أي

فيتعنيَّ حّقـه ويأخـذه كيـف شـاء وأّنـٰى شـاء، لكـن ذلـك املـال 

ن  ًا له إذا كان اجلـايب لـذلك املـال واملسـتفيد لـه ممـَّ إنَّام يكون حقَّ

غت الشـــريعة جبايتــه وغنيمتــه، إن كــان مــن غنيمــة . قــد ســوَّ

ــ ــنم، وال أن يتص ــه أن يغ ــيس ل ــب ل ـــوالغاص ف التص ّرف ـرَّ

 .ملخصوص الذي يفيد املالا

ـــواب[ ـــول] واجل ـــا نق ـــك أّن ـــن ذل ــــّرف : ع إنَّ تص

غت  ــوَّ ــة، وس ــر وغلب ــن قه ــان ع ــة إذا ك ــر األُمَّ ــب ألم الغاص

ــري يف  ــًة جي ــًا وتقيَّ ــري خوف ــن النك ــاك ع ــة اإلمس ــال لألُمَّ احل

ــاب جــواز أخــذ األمــوال  الشـــرع جمــرٰى تصـــّرف املحــّق يف ب

وإن . ا شــاكل ذلــكالتــي تفــيء عــٰىل يــده، ونكــاح الســبي ومــ

كان هو لذلك الفعـل مـوزورًا معاقبـًا، وهـذا بعينـه عليـه نـّص 

ــا  ــن أئّمتن ــاملني  م ــة الظ ــاح يف دول ــن النك ــِئلوا ع ـــامَّ ُس ل

 .والتّرصف يف األموال

 ]:يف نكاح السبي[ ]]٢٢٤ص /[[

ا ما ذكرنا يف السـؤال مـن نكـاح السـبي فقـد قلنـا يف  فأمَّ

] يف[صــرنا عليـه، لكنّـا نزيـد هـذا البـاب مـا فيـه كفايـة لـو اقت

ــول ــأن نق ــوحًا، ب ــر وض ــه إالَّ إٰىل : األم ــذلك في ــار ب ــيس املش ل

ــا[، وقــد احلنفيــة ُأّم حمّمــد  ــا ] كنّ املعــروف [ذكرنــا يف كتابن

مل يسـتبحها بالسـبي، بـل نكحهـا ومهرهـا،  الشايف أنَّـه ] بـ
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ــق  ــن طري ــالً ع ــة فض ــق العاّم ــن طري ــة م ــد وردت الرواي وق

ــ ــذااخلاصَّ ــروف  ة هب ــه املع ــبالذري روٰى يف كتاب ــإنَّ ال ــه، ف بعين

بتاريخ األرشاف، عن عـيل بـن املغـرية بـن األثـرم، وعبّـاس بـن 

هشام الكلبي، عن هشـام، عـن خـراش بـن إسـامعيل العجـيل، 

ــة بنــت : قــال ــو أســد عــٰىل بنــي حنيفــة فســبوا خول أغــارت بن

ــا  ــر، فباعوه ــة أيب بك ل خالف ــة يف أوَّ ــا املدين ــدموا هب ــر وق جعف

ــة عــٰىل عــيل عــيل  مــن ، وبلــغ اخلــرب قومهــا فقــدموا املدين

  ــا ــا ومهره ــنهم، فأعتقه ــعها م ــربوه بموض ــا وأخ فعرفوه

جهـا، فولــدت لــه حمّمــدًا وكنّـاه أبــا القاســم وهــذا : قــال. وتزوَّ

ل  ــت ال اخلــرب األوَّ ــو الثب ــربًا رواه عــن  _ه ــي بــذلك خ يعن

ــدايني  ــه[ _امل ــال] أنَّ ــول اهللا : ق ــث رس ــًا  9بع ٰىل إ عليَّ

اليمن، فأصاب خولة يف بنـي زبيـد وقـد ارتـّدوا مـع عمـرو بـن 

معـديكرب، وصـارت يف ســهمه، وذلـك عــٰىل عهـد رســول اهللا 

إن ولــدت منــك غالمــًا «: 9، فقــال لــه رســول اهللا 9

ــي ــه بكنيت ــمي وكنّ ــه »فســّمه باس ــدت ل ــوت  ، فول ــد م بع

ــا  ــاه أب ــدًا وكنّ ــّامه حمّم ــا فس ــالمه عليه ــلوات اهللا وس ــة ص فاطم

وهــذا اخلــرب إذا كــان صــحيحًا مل يبــَق ســؤال يف بــاب . مالقاســ

 .احلنفية

ـــه  ـــا إنكاح ـــا  فأمَّ ـــا يف كتابن ـــد ذكرن ـــاهم، فق إّي

]] ٢٢٥ص /[[الشــايف، اجلــواب عــن هــذا البــاب مشـــروحًا، 

ــه  ــه  وبيَّنــا أنَّ إالَّ بعــد  مــا أجــاب عمــر إٰىل إنكــاح بنت

ر، توّعــد وهتــّدد، ومراجعــة ومنازعــة، بعــد كــالم طويــل مــأثو

أشفق معه مـن شـؤون احلـال وظهـور مـا ال يـزال خيفيـه منهـا، 

ـــامَّ رأٰى  ــه ل ــة اهللا علي ــاس رمح ـــي إٰىل ] أنَّ [وأنَّ العبّ ــر يفض األم

ــأله  ــة س ــوع الفرق ــة ووق ــل،  الوحش ــه ففع ــا إلي رّد أمره

جها منه ومـا جيـري عـٰىل هـذا الوجـه معلـوم معـروف أنَّـه . فزوَّ

 .عٰىل غري اختيار وال إيثار

ــيح وبيَّ  ــع ان يب ــه ال يمتن ــاه أنَّ ــذي ذكرن ــاب ال ــا يف الكت ن

ـــع  ـــه م ـــن ال جيـــوز مناكحت ـــاإلكراه م ـــاكح ب الشــــرع أن ين

االختيــار، الســيّام إذا كــان املــنكح مظهــرًا لإلســالم والتمّســك 

وبيَّنـا أنَّ العقـل ال يمنـع مـن مناكحـة الكّفـار . بسائر الشــريعة

حيـلُّ مـن ذلـك أو عٰىل سـائر أنـواع كفـرهم، وإنَّـام املرجـع فـيام 

ــة يف  وفعــل أمـري املــؤمنني . حيـرم إٰىل الشــريعة أقـوٰى حجَّ

ــا، فلــو ُأكــره  ــا اجلــواب عــن الــزامهم لن أحكــام الشـــرع، وبيَّن

قنـا بـني . عٰىل إنكـاح اليهـود والنصـارٰى لكـان جيـوز ذلـك وفرَّ

إن كـان السـؤال عـامَّ يف العقـل فـال فـرق بـني : األمرين بأن قلنا

ــ ــرين، وإن ك ــنكح األم ــر أن ت ــاع حيظ ـــرع فاإلمج ــامَّ يف الش ان ع

ومـا أمجعـوا عـٰىل حظـر نكـاح مـن ظـاهره . اليهود عٰىل كّل حال

اإلسالم وهو عـٰىل نـوع مـن القبـيح لكفـر بـه، إذا اضـطررنا إٰىل 

 .ذلك وُأكرهنا عليه

 فام الفرق بني كفر اليهودي وكفر من ذكرتم؟: فإذا قالوا

وديــة يف جــواز وأّي فــرق بــني كفــر اليه: قلنــا هلــم

 نكاحها عندكم وكفر الوثنية؟

م  ــدَّ ــا املق ــا يف كتابن ــد بيَّن ــورٰى، فق ــدخول يف الش ــا ال فأمَّ

ـــٰى، و ــه مستقص ــالم في ــه ] مــن[ذكــره الك ــه أنَّ ــوال  مجلت ل

ن مـن االحتجـاج عـٰىل القـوم بفضـائله  الشورٰى مل يكـن ليـتمكَّ

ــ ــه، وب ــة علي ــنّص باإلمام ــٰىل ال ــة ع ــار الداّل ــه، واألخب ام ومناقب

أســبابه ]] ٢٢٦ص /[[ذكرنــاه مــن األُمــور التــي تــدلُّ عــٰىل أنَّ 

إٰىل اإلمامـة أقـوٰى مـن أسـباهبم، وطرقـه إٰىل تناوهلـا أقـرب مــن 

ومـن كـان يصـغي لـوال الشـورٰى إٰىل كالمـه املسـتوّىفٰ . طرقهم

ــٰى؟ وأّي حــال لوالهــا لكانــت يقتضـــي ذكــر مــا  يف هــذا املعن

مل يكــن يف الشــورٰى مــن ذكــره مــن املقامــات والفضــائل؟ ولــو 

 .الغرض إالَّ هذا وحده لكان كافيًا مغنياً 

وبعد، فإنَّ املـدخل لـه يف الشـورٰى هـو احلامـل لـه عـٰىل 

إظهـار البيعـة للـرجلني، والرضـا بإمـامتهام وإمضـاء عقودمهــا، 

فكيف خيالف يف الشـورٰى وخيـرج منهـا وهـي عقـد مـن عقـود 

ــزل  ــن مل ي ــوده حاف م ــاهر لعق ــيًا يف الظ ــوده، ممض ــًا لعه ظ

ــال لــه ــان يق ــا ك ل م ــدخل يف الشــورٰى : وأوَّ ــام ال ت ــك إنَّ إنَّ

ــد  ــام بع ــة لإلم ــار األُمَّ ــك، وأنَّ اختي ــة إلي ــادك أنَّ اإلمام العتق

ـــاع مـــن . باطـــل، ويف هـــذا مـــا فيـــه 9الرســـول  واالمتن

 .الدخول يعود إليه، وُحيَمل عليه

إنَّـام دخـل فيهـا  إنَّـه : وقد قـال قـوم مـن أصـحابنا

ومعلــوم أنَّ كــّل سـبب ظــنَّ معــه، . ز أن ينــال األمــر منهـاجتـوي

ــه  ــام ب ــه القي ــنيَّ علي ــد تع ــذي ق ــر ال ــول إٰىل األم ز الوص ــوَّ وج

ــه  ــه يلزم ــه اهلجــرة ل ــل ب ــة يف . التوّص ــة كافي ــذه اجلمل وه

نه السؤال  .اجلواب عن مجيع ما تضمَّ

*   *   * 

 :الذخرية يف علم الكالم

ــ ]]٤٧٦ص [[ ــووأمَّ ــدخول يف الش ــن ا ال ــم يك رٰى فل

ــاً  ــار أيض ــالة والســالم أُ بــل  ،عــن اختي ــئ عليــه الص ٰىل إجل
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ــالــدخول فيهــا، ولــو امتنــع منهــا لنُ  األمــر  ٰىل اعتقــاده أنَّ إ َب ِس

ٰىل إذلـك منـه جمـاهرة ومظـاهرة، وعـدنا يف ذلـك  دُّ َعـفيه وله ويُ 

 .ٰىل الفساد الديني والدنيويإما ال يؤمن 

ـــه  ـــبب دخول ـــر يف س ـــن ذك ـــحابنا م يف  ويف أص

أن يقـع  آخـر، وهـو جتـويزه  الشورٰى مـع مـا ذكرنـاه سـبباً 

ـــه، وتُ  ـــاحلقوق د اإلســـنَ االختيـــار علي ـــه، فيقـــوم ب مامـــة إلي

 .الواجب عليه القيام هبا

ظهـار إن مـن لو مل يدخل يف الشورٰى ملا متكَّ : وقالوا أيضاً 

ه ٰىل الرئاسـة، وأنَّـإمامـة ووسـائله ٰىل اإلإفضائله ومناقبه وذرائعه 

عليـه  عـٰىل الـنصِّ  هبا منهم، وال ذكر مـن األخبـار مـا يـدلُّ  أحقُّ 

 .شارة إليه باخلالفة كخرب الغدير وتبوكمامة، واإلباإل

ه،  مـن حّقـا أخـذ العطـاء مـن أيـدهيم فـام أخـذه إالَّ فأمَّ 

 .وال لوم عٰىل من فعل ذلك

ـإا وأمَّ  ون للواليـة فيـه، فـام م مسـتحقّ ظهاره يف أخذه أهنَّ

عـٰىل  تدلُّ  يظهار غريه من األفعال واألقوال التإك ظهار ذلك إالَّ إ

ه ون ملقامهم الذي قاموا فيه، وسبب ذلك كلّ م يستحقّ القوم أّهي  أنَّ 

 .دينية ة واالستصالح واخلوف من مضارّ التقيَّ 

ــــ]] ٤٧٧ص /[[ عليــــه يف اهللا ا فتيــــاه صــــلوات فأمَّ

 ّق ظهـار احلـإعليـه  فـام يلزمـه، ألنَّ  أو مسـتفتًى  األحكام مبتـدئاً 

ــب  ــوٰى بالواج ــف رضراً إوالفت ــاداً  ذا مل خي ــؤال وال فس ، وال س

 .ظهارهإبطاله وترك إام السؤال يف نَّ إ، وظهار احلّق إيف 

*   *   * 

 :رشح مجل العلم والعمل

ـــ]] ٢١٧ص [[ ـــرك وأمَّ ـــوم وت ـــراره ألحكـــام الق ا إق

ــ ــاوٰى، إنَّ ــه مــن الفت ام فعــل إظهــاره ملخــالفتهم فــيام يــذهب إلي

ــل ــًا ملث ــك أيض ــاه ذل ــا قلن ــال . م ــد ق ــاب  وق ــك يف كت ذل

ــني ســألوه ــام نقضــ: القضــاء ح ــالـب ــؤمنني؟ فق ــا أمــري امل : ي ي

ــ« ــون حتَّ ــتم تقض ــام كن ــوا ب ــة، أو اقض ــاس مجاع ــون الن ٰى يك

موه مـن أصـحابه الـذين تقـدَّ  ييعنـ» أموت كـام مـات أصـحايب

 . َّــني ــأ ]] ٢١٨ص /[[ فب ــنَّ ــرَّ ه إنَّ ــك ام أق ــٰىل تل هم ع

 .اخلالف وانتشار اخليلاألحكام خوفًا من 

ــ ــم ُحي وأمَّ ــني فل ــيم احلكم ــا حتك ــ م كِّ ــارًا، وإنَّ ام خمت

أصـحابه ومجهـور عسـكره، فقـالوا  لُّ  ألزمـه ُجـامَّ ـأجاب إليه لـ

فخـاف . إن مل جتـب إٰىل ذلـك قتلنـاك وأحلقنـاك بـابن عّفـان: له

 فأجاهبم إٰىل ما التسموه. 

ــ ــا إالَّ كِّ مل ُحي  ه عــٰىل أنَّ ــاب اهللا  عــٰىل أن حيمه ــام بكت ك

ــنَّ وُســ ولــو فعــال ذلــك ألقــّرا إمامتــه وخالفــا مــن ، ه ة نبيِّ

فــق مــن االّتفــاق الســيّئ يف ذلــك مــا هــو ه اتَّ نازعــه فيهــا، لكنَّــ

ــه  ــص ل ــم خيل ــهور، فل ــوال  مش ــن األح ــال م ــر يف ح األم

 .عٰىل إيثاره واختياره فيعمل بام هو عليه من احلقِّ 

طويـل ال حيتمــل وهـذه اجلملـة التـي ذكرناهــا هلـا رشح 

 .م ذكرهاهذا املوضع، وقد بسطناه يف املواضع التي تقدَّ 

*   *   * 

   :  

 ):٢ج (الشايف يف اإلمامة 

ــوا]] ١١٢ص [[ ــم أن يقول ــيس هل ــذا الزم : ول ــل ه مث

ــ  أمـري املــؤمنني ل أنَّ بَــلكـم مـن قِ  ه منصـوص عليــه مـع أنَّ

ــالنصِّ  ر الســقيفة وال احــتجَّ ـعنــدكم مل حيضــ ــن  ب ــه عــٰىل م علي

ـــواطن ـــن امل ـــريه م ـــوطن، وال يف غ ـــك امل ـــه يف ذل  رام دفع

ــا ــورٰى وغريه ــذا  ألنَّ  ،كالش ــوهلم يف ه ــا وق ــني قولن ــرق ب الف

ــمــن قِ  املوضــع ظــاهر واضــح مل  الً أوَّ  أمــري املــؤمنني  نَّ أل بَ

القــوم، وال جــرٰى بينــه  وال اجتمــع مــع ،ر الســقيفةـحيضــ

ــاج وأ ــام وال حج ــة خص ــنهم يف اإلمام ــوبي ــر حض ــو بك  رـب

ــتجَّ  ــازع واح ــم ون ــؤمنني  وخاص ــري امل ــذر أم ــهد، وع واستش

 ــل ــ: إذا قي ــه مل حيض ــام بال ــازعهم؟ ـف ــوم وين ــاج الق ر وحي

ــح ــاهر الئ ــ ،ظ ــر  ه ألنَّ ــٰىل األم ــوم ع ــدام الق ــن إق رأٰى م

االسـتبداد بـه مـع البـدار  وإطراحهم للعهـد فيـه وعـزمهم عـىلٰ 

ــن االنت ــه م ــا آيس ــاز لــه م ــه، واالنته ــنهم إلي ص [[/ فــاعم

ــ ]]١١٣ ــه باحلجَّ ــا تعقب ــه م ــلوات اهللا علي ــه ص ــوي يف نفس ة وق

هــذا إٰىل مــا كــان . يف الــدين والــدنيا ررـة هلــم مــن الضــاملحاّجـ

مل يفـرغ مـن  ه وأنَّـ، 9بـه مـن أمـر رسـول اهللا  متشـاغالً 

ــزه ــه مــن جتهي ــا وجــب علي ــ بعــض م ــه، حتَّ ــه إٰىل حفرت ٰى ونقل

ــد، اتَّ  ــوع العق ــر ووق ــام األم ــه مت ــل ب ــرص ــام أم ــة،  وانتظ البيع

 ه مل يشـغله عـن احلضـورألنَّـ ،وليس هذا وال بعضـه يف أيب بكـر

واملنازعــة شــاغل، وال حــال بينــه وبــني االحتجــاج حائــل، وال 

ــه ــت علي ــ كان ــوم تقيَّ ــن الق ــ ،ةم ــألنَّ ــان يف حيّ ــاجرين ه ك ز امله

انحــاز إليــه  م، وفــيهم األعــالم، ثــمّ الــذين هلــم القــدم والتقــدّ 

ــة  أســباب اخلــوف كــّل أكثــر األنصــار، و ــه زائل واالحتشــام عن

ــيّ  ــا أنَّ الس ــة خمالفين ــد مجاع ــارضين ام وعن ــوم احل ــقيفة  الق بالس

ــ ــإنَّ ـــام حض ــف عمَّ ــيش والكش ــث والتفت ــتحّق روا للبح  ن يس
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عيــه الشــيعة ليعقــدوها لــه، ومل يكــن حضــورهم ملــا تدَّ  اإلمامــة

 يه، والعـدول بـه عـن وجهـه، فـأّي مسـتحقّ  من إزالة األمر عـن

هــذه  نصــاف وطلــب احلــّق اال ن مل يــذكر مــن حالــه يفعــذر ملــ

ه عليـه، وهـذا أوضـح مـن أن حيتـاج ونّصـ 9بعهد الرسـول 

 .إٰىل زيادة يف كشفه

ـــ ـــاج  ا املـــانع ألمـــري املـــؤمنني فأمَّ مـــن االحتج

ــيف الشــورٰى فهــو املــانع األوَّ  بــالنصِّ  احلــال  ه يف تلــكل مــع أنَّ

ــدَّ  ــد ازداد ش ــتحكاماً  ةً ق ــ ألنَّ  ،واس ــن حض ــن  رـم ــورٰى م الش

ــان ــوم ك ــداً  الق ــدِّ  معتق ــة املتق ــنّص إلمام ــالن ال ــٰىل  مني، وبط ع

ــ غريمهــا، وأنَّ   ،كــان للعقــد مــن جهــة االختيــار امحضــورهم إنَّ

الـذي ال شـبهة  بـالنصِّ  عـٰىل مثـل هـؤالء أن حيتجَّ  فكيف يصحُّ 

مـن دان  مني وتضـليل لكـّل االحتجاج بـه تظلـيم للمتقـدِّ  يف أنَّ 

ــ ــل ح ــامتهام، وامتث ــا بإق ــر م ــة إٰىل ذك ــا حاج ــيس بن دودمها، ول

 .صلوات اهللا عليه يف ذلك لظهوره كان عليه

*   *   * 

جوابـات املسـائل / ()١ج ( ىٰ ـريف املرتضــرسائل الشـ

 :)الطرابلسيات الثانية

عـن  علَّة قعود عـيل : [املسألة التاسعة]] ٣٤٣ص [[

 ]:املنازعة ألمر اخلالفة

تــه(قــال  ه عــن قــول مــن عقيــب جوابــ) حــرس اهللا مدَّ

عنــد  املــؤمنني ]] ٣٤٤ص /[[أوجــب أن يفعــل أمــري 

لـــامَّ ضــلَّ قــوم موســٰى  العــدول عنــه، مثــل فعــل هــارون 

 ــول اهللا ــن رس ــان م ــل، إذ ك ــادة العج ــه  9، بعب بمنزلت

، وإالَّ نقـص عـن مثـل مـا نعلمـه مـن الـوعظ من موسـٰى 

: والزجر واإلنكار، حسـب مـا حكـاه اهللا سـبحانه عنـه يف قولـه
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وأنَّه لـو فعـل ذلـك لوجـب عـٰىل اهللا سـبحانه أن جيعلـه 

رًا إخفـاؤه وكتامنـه، لقطـع العـذر بـه، كـام فعـل  مستفيضًا متعـذِّ

يـل عـٰىل بطـالن مـا ، وأنَّ انتفـاء ذلـك دلفيام قـال هـارون 

ــارون  ــه أنَّ ه ــذهب إلي ــا مل  ي ــر مل ــر وزج ــظ وأنك ــام وع إنَّ

 . يكن عليه من ذلك خوف عٰىل نفس وال دين

كـان غـري خـائف  فمن أين لكـم أنَّ أمـري املـؤمنني 

 من ذكره ذلك؟ 

ــه  ــوم رضورًة أنَّ ــون املعل ــرتم أن يك ــا أنك ــع  وم م

بـدَّ أن يف عقـد اإلمامـة ال  9ما جـرٰى مـن خـالف الرسـول 

م  يكون خائفـًا مـن إظهـار احلـّق واملوافقـة عليـه، ألنَّ مـن صـمَّ

عٰىل خمالفـة نبيّـه وإطـراح عهـده ال ينجـع فيـه وعـظ، وال ينفـع 

 . وإنَّام ذلك من مكلفه ضاّر له غري نافع ألحد. معه إذكار

قتم : ويف هذه كفاية، فام جواب من قال: قال ة فرَّ بأّي حجَّ

صول اخلوف له وارتفاعه عن ذلـك؟ يف ح بينه وبني هارون 

حيكي عنـه أنَّـه  ؟ واهللا وبأّي دليل نفيتم ذلك عن هارون 

ــٰى  ــه موس ــال ألخي وا : ق
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آكـد  وأّي شاهد عٰىل خوف هارون ]] ٣٤٥ص /[[

م ذكـره ملـا رأٰى مـا أنكـره من هذا، ومع ذلك فلم هيمل  مـا تقـدَّ

 . واعتمد اإلنكار بالقول، لتعّذر اإلنكار عليه بالفعل

ــال ــه : ق ــن أنَّ ــوه م ــا قلتم ــال م ــو ق ــم أنَّ  ول عل

ــميم  ــن التص ــا رأٰى م ــع، مل ــار ال ينج ــر واإلنك ــوعظ والزج ال

واإلطــراح لعهــده، فكــان ذلــك مقــيًام  9عــٰىل خمالفــة النبــّي 

ــت ــه مس ــاك عن ــذره يف اإلمس ــون لع ــه أن يك ــب بمثل ًا، لوج مرَّ

ــارون  ــٰىل  ه ــميم ع ــن التص ــا رأٰى م ــًا، مل ــك أيض ــد أمس ق

ـــراح للعهـــد، واإلرشاك بـــاهللا ســـبحانه،  املخالفـــة، واإلط

، واخلــالف يف هــذا إن مل يــزد ]ملــن دونــه: ظ[والعبــادة ملــن ذوذ 

 . عٰىل اخلالف يف جحد الناس، فام يقصـر عنه بل األوٰىل به

ــ ــادة علي ــاهر الزي ــدًا، ألنَّ والظ ــٰى واح ــان املعن ه وإن ك

وجحـده ومــن  9مـن جحـد اإلمامـة فقــد عصــٰى الرسـول 

أمــره بــالنّص عليهــا، فينبغــي أن ال يقصـــر اخلــوف مــنهم مــن 

 . عن هؤالء خوف أمري املؤمنني 

ــل لــو قــال قائــل إنَّ كشــفه لألمــر بــالقول عــٰىل : ب

ــؤذن الئحــة ــريًا مــنهم بالشــبهة كــان ي  مقتضـــٰى قــولكم إنَّ كث

] انكشــفت: ظ[بالنجــاح مل يبعــد، ألنَّ الشــبهة إذا انكشــف 

لـوا  عن هـذه الطائفـة وجـب لـه نصــرهتم ومعـونتهم، كـام حتمَّ

ًة من ذلك  . املشاّق يف حياة النبّي فيام هو أعظم مشقَّ

كان أقّل من خوف  إنَّ خوف أمري املؤمنني : ولو قال

نَّه لـن يمـوت أخربه أ 9إنَّ النبّي : هارون عٰىل مقتضـٰى قولكم

 . حتَّٰى بقتل الناكثني والقاسطني واملارقني مل يبعد

 .فقولوا ممَّا عندكم فيه لنعلمه إن شاء اهللا تعاىلٰ 

اعلــم أّنــا كنّــا قــد ذكرنــا فــيام  :اجلــواب]] ٣٤٦ص /[[

مـن املنازعـة يف  سلف مـن كتبنـا أنَّ املـانع ألمـري املـؤمنني 



 ٤٣  ..............................................................................................  عيل بن أيب طالب ) ١٤٠/ (حرف العني 

رحيه بالظالمـة منـه، ـصـاألمر ملن استبدَّ بـه عليـه ووعظـه لـه وت

 : يمكن أن يكون وجوهاً 

ــام هل ــة ســتغدر  9أنَّ رســول اهللا : أوَّ أعلمــه أنَّ األُمَّ

به بعده، وحتـول بينـه وبـني حّقـه، وأمـره بالصـرب واالحتسـاب 

ــه  ــا علم ــة، مل ــّف واملوادع ــة يف  والك ــلحة الديني ــن املص م

وهــذا . مــن الكــّف واإلمســاك مــا ُأمــر بــه ذلــك، ففعــل 

ـــم يمكـــن اّدعـــاؤه يف هـــارون  الوجـــه ال ، فلـــذلك تكلَّ

ر ووعظ  . وذكَّ

ــه : وثــانيهام أشــفق مــن ارتــداد القــوم، وإظهــار  أنَّ

ــبية ــة والعص ــرط احلميّ ــالم، لف ــن اإلس ــروجهم ع ــذا . خ وه

ض، ملـا يكـون سـببًا فيـه ودائـًام  : ظ[فساد دينـي ال جيـوز املتعـرِّ

ــاً  ــه] دائب ــارون . إلي ــك يف ه ــيس ذل ــن أنول ــه يمك  ، ألنَّ

 . إنَّه ما علم أنَّ يف خطابه للقوم وإنكاره مفسدة دينية: يقال

ــه : وثــالثهام ــه وشــيعته،  أنَّ خــاف عــٰىل نفســه وأهل

ــن  ــّف ع ــا الك ــب معه ــي جي ــوف الت ــارات اخل ــه أم ــرت ل وظه

ــاظرة ــه إن كــان خــاف . املجاهــدة واملن ــه هــارون يف خوف ومل ينت

 . إٰىل هذه احلال

  :مـــن قولـــه ومـــا حكـــي يف الكتـــاب عنـــه 
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ــه انتهــٰى يف اخلــوف إٰىل تلــك املنزلــة، فللخــوف  ال يــدلُّ عــٰىل أنَّ

 . مراتب متفاوتة

آمنـــه  وجيــوز أن يكـــون هـــارون ]] ٣٤٧ص /[[

اهللا تعاٰىل من القتل بالوحي، فإنَّـه كـان نبيَّـًا يـوحٰى إليـه، فأقـدم 

 . عٰىل ذلك القول

ـــا اجلمـــع بـــني أمـــري املـــؤمنني  وهـــارون يف  وأمَّ

العلم بتصـميم القـوم عـٰىل اخلـالف وإطـراح العهـد، فكيـف مل 

 يستويا يف الوعظ والزجر؟ 

ــه ــاجلواب عن ــم بالتصــميم، : ف ــام وإن اســتويا يف العل أهنَّ

يــأس مــن  فغــري ممتنــع أن يكــون مــع أمــري املــؤمنني 

ــّق  ــوع مــنهم إٰىل احل مثلــه،  ، مل يكــن مــع هــارون الرج

ــن  ــارقني وإن أمَّ ــطني وامل ــاكثني والقاس ــس الن ــٰىل نف ــوف ع وخ

ن لــه مــن وقــوع مــن املــوت لــه يف نفســه  ، فهــو غــري مــؤمِّ

ـــذّل  ـــن ال ـــًا م ن أيض ـــؤمِّ ـــري م ـــيعته، وغ ـــه وش ـــك بأهل ذل

 .واالهتضام، ومها ّرش من القتل وأثقل عٰىل النفوس

*   *   * 

ة امتنـاع سألة يف علَّ م/ ()٣ج ( ىٰ ـريف املرتضـرسائل الش

 :)9ه بعد الرسول الغاصبني حلقِّ  عن حماربة  عيل

إن : قال الشـريف األجّل املرتضــٰى ]] ٣١٧ص [[

إذا كان شيوخكم يعتمدون قديًام وحديثًا يف علَّة : سأل سائل فقال

القـوم  9مـن حماربتـه بعـد الرسـول  امتناع أمري املؤمنني 

 .غاصبني لرتبته النازلني بغري حّق يف منزلتهاخلارجني عن طاعته ال

علـم أنَّـه لـو رشع يف ذلـك الرتـدَّ النـاس مـع  فإنَّه 

إنَّـام كظـم وصـرب حـذرًا مـن  قرب عهدهم بـالكفر، وأنَّـه 

 .الفساد األعظم

ــال ــو أن يق ــعب، وه ــؤال ص ــة س ــذه الطريق ــٰىل ه : وع

ــالح  ــن املص ــه م ــرض طاعت ــه وف ــون إمامت ــوز أن يك ــف جي كي

ــة ا ــاد الديني ــا الفس ــا بعينه ــق هب ــا، ويتعلَّ ــوض عنه ــي ال ع لت

ــه  ة، ألنَّ ف يف  والــردَّ إذا كــان الغــرض يف إمامتــه أن يتصـــرَّ

األمر ويـدّبر ُأمـورهم، وكـان ال سـبيل لـه إٰىل ذلـك إالَّ بـام هـو 

ــوءدة إٰىل  ــم وم ــدة هل ــق ]] ٣١٨ص /[[مفس ــد تعل ــم، فق هت ردَّ

ــة إ ــون واجب ــن أن تك ــت م ــه، وخرج ــاد بإمامت ٰىل أن االستفس

 .تكون قبيحة

ــالف  ــن خ ــع م ــا ومجي ــاف منه ــان خي ة ك ــأّي ردَّ ــد ف وبع

الـنّص عنـدكم مرتــّد بـدفعهم لــه؟ فكأنَّـه خـاف ممَّــا هـو واقــع 

 . حاصل

ــواب ــذا  :اجل ــن ه ــواب ع ــعوبة يف اجل ــه ال ص ــم أنَّ اعل

ــم أنَّ املصــلحة  ــل األمــر، ألنَّ اهللا تعــاٰىل إذا عل الســؤال ملــن تأمَّ

ــو ــاة الرس ــد وف ــة بع ــه،  9ل الديني ــرض طاعت ــه وف يف إمامت

 .بأمره تعاىلٰ  9وقد فعل ذلك النبّي 

ــتّم  ــام ي ــة، إنَّ وإذا كانــت املصــلحة يف تــدبريه ألُمــور األُمَّ

ــّل  ــي واحل ــر والنه ــدبري واألم ــر والت ــن النظ ــه م ــنهم ل بتمكي

والعقــد، وجــب أن يــأمرهم بتمكينــه ويوجــب علــيهم التخليــة 

ــٰىل أو ــك ع ــل ذل ــد فع ــدبريه، وق ــني ت ــه وب ــوه، بين ــه الوج ج

بعــوا اهلــوٰى املــردي، وعــدلوا عــن احلــّق  فخــالفوا وعصــوا واتَّ

 .املنجي

ـة علـيهم، ألنَّـه أزاح  فقامت لـه جـلَّ ثنـاؤه بـذلك احلجَّ

ــتهم فــيام بــه تــتمُّ مصــلحتهم، وفعــل مــا يــتمُّ بــه ذلــك مــن  علَّ

ــالتمكني  ــر ب ــة واألم ــة واحلجَّ ــنّص والدالل ــو ال ــدوره، وه مق

ــا ــي م ــة، ونف ــاب التخلي ــني  وإجي ــن التمك ــدورهم م ــو يف مق ه

ــون  ــم امللوم ــام، فه ـــّرف إالَّ هب ــتمُّ التص ــذين ال ي ــة الل والتخلي
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ــٰىل  ــكور ع ــاٰىل املش ــو تع ــلحتهم، وه ــوت مص ــٰىل ف ــاتبون ع املع

 .فعله هبم

ــني، ألنَّ  ــأهم إٰىل التمك ــِرههم وُيلِج ــوز أن ُيك ــيس جي ول

ذلــك ُيبطِــل التكليــف، وُيســِقط اســتحقاق الثــواب، واملجــزي 

 .ليف إليهبالتك

ــة]] ٣١٩ص /[[ ــا املحارب ــرض يف : وأمَّ ــان الغ ــإن ك ف

ــد  ــّق، فق ــة احل ــل إٰىل جه ــن الباط ــوم ع ــع الق ــا أن يرج تكليفه

ــذلك ال  ــه ب ــواهلم أنَّ ــّن يف أح ــب يف الظ ــم أو ُيغَل ــوز أو ُيعَل جي

 .يرجعون، فال طائل إذن فيها

وإن كـــان الغـــرض يف املحاربـــة مـــا جيـــب يف جهـــاد 

ــ ــام اخل ــٰىل اإلم ــاغي ع ــإنَّ الب ــه، ف ــن طاعت ــادل ع ــه الع ارج علي

ـــام جيـــب مـــع التمكـــني والقـــدرة واألنصـــار  ذلـــك كّلـــه إنَّ

 .واألعوان، ومل يكن يشء من ذلك يف تلك األحوال

وهذا كاٍف يف سقوط فرض املحاربة، إالَّ أّنا كنّـا نريـد أن 

حوا بأنَّ العلَّة يف الكـّف عـن املحاربـة اخلـوف مـن ارتـداد  تصـرِّ

نعدل عن اجلواب بغريه من أنَّه غري متمّكن مـن  القوم، فيجب أن

 .النارص وما جرٰى جمرٰى ذلك] لفقد: ظ[ذلك انعقد 

ـــف لوجـــوب : فنقــول إذا كانـــت املحاربـــة إنــام يتكلَّ

ــا  ــم أهنَّ ــوز أن نعل ــد جي ـــٰى، فق ــاّق للعص ــاغي الش ــاد الب اجله

ة عنــه أو مــا أشــبهها، فيقــبح  تــؤّدي إٰىل فســاد يف الــدين مــن ردَّ

ــتعامهل ــون اس ــب أن يك ــك بموج ــيس ذل ــدة، ول ــا مفس ا، ألهنَّ

ــة  ــور األُمَّ ــام ُأم ــدبري اإلم ــدة، أو ت ــي املفس ــة ه ــس اإلمام نف

وتعريفــه هلــم، ألنَّ املفســدة هاهنــا منفصــلة عــن اإلمامــة 

ــذي  ــام ال ــالف اإلم ــن خ ــدة مل ــت يف املجاه ــها، وإن عرض نفس

ــتّم، وذلــك ال يــتمُّ إالَّ  ــا تــدبري اإلمــام ي ــة أمَّ  هــو مصــلحة األُمَّ

ــذي  ــاد ال ــه، واالستفس ــرض طاعت ــاب ف ــه، وإجي ــالنصِّ علي ب

ــع إٰىل  ــو راج ــل ه ــك، ب ــن ذل ــع إٰىل يشء م ــري راج ــاه غ ذكرن

املحاربة من بغٰى عـٰىل اإلمـام وخـالف طاعتـه وإمامتـه، وذلـك 

 .منفصل عن نفس اإلمامة

وقد بيَّنا اجلهاد املـارق عـن الـدين وحماربـة البـاغي عـن 

يعرض فيها استفساد ُيسـِقط وجوهبـا بـل اإلمامة، إنَّام جيب إذا مل 

عـرض ]] ٣٢٠ص /[[قبحت، وال شئ من الواجبات إالَّ ومتٰى 

رت  .فيها وجه قبح سقط وجوهبا وبل ذا تقرَّ

ــد ــن بع ــا م ــل لن ــل : وقي ــل اجلم ــارب أه ــف ح فكي

 وصّفني لـامَّ بغوا عليه ومرقوا عن طاعته؟

ــن مــن ذلــك لوجــود األعــوان : فــاجلواب أنَّــه متكَّ

ل األمـــر  واألنصــار واملشـــايعني واملتــابعني، ومل حيصـــل يف أوَّ

 .يشء من ذلك

ــر ــواب اآلخ ــؤّدي إٰىل : واجل ــادهم ي ــم أنَّ جه ــه مل يعل أنَّ

 .استفساد وعلم يف احلال األُوٰىل أنَّ املحاربة تؤّدي إٰىل ذلك

ــ ــا مض ــاهر م ــا ظ ــّل ـفأمَّ ــلة يف ك ة حاص ــردَّ ٰى يف أنَّ ال

 ؟دافع، فمن أّي يشء خاف يف املجاهدة

ــاجلواب ــل : ف ًا قب ــدَّ ــن مرت ــن مل يك ــداد م ــاف ارت ــه خ أنَّ

ــذين  ــدين، ال ــايف البصــرية يف ال احلــرب مــن املستضــعفني، والن

ما كانوا ارتـّدوا قبـل املحاربـة، وتـدخل علـيهم الشـبهات فيهـا 

 .حتَّٰى يرجعوا عن احلّق إٰىل الباطل

وقــد دخلــت الشــبهة عــٰىل كثــري مــن الضــعفاء يف قتلــه 

 ــ ــل وص ــل اجلم ــك يف أحوالــه، أله كهم ذل ــكَّ ّفني، وش

ــّفني يف  ــل وص ــل اجلم ــن أه ــالف م ــن خ ــة م ــت منزل وليس

النفــوس ومكــاهنم مــن الصــدور مكــان مــن خــالف يف الــنّص 

ــول  ــاة الرس ــد وف ــه بع ــل بخالف ــائز 9وعم ــن اجل ، وإالَّ فم

 .القوي أن تدخل بمحاربتهم الشبهات

ــر ــه آخ ــون : ووج ــل، فيك ــد يتفاض ــر ق ــو أنَّ الكف وه

ـا ألنَّ العقـاب عليـه أغلـظ الوجـوه  بعضه أعظم مـن بعـض، إمَّ

وال يظهـر لنــا، أو لوقوعــه عــٰىل وجــه يطمــع يف إســالمه وأهــل 

أعـــدامها ووقـــع الـــنّص عليـــه يف األصـــل، وإن كـــان كفـــرًا 

ــدادًا  ــد الشــيعة ]] ٣٢١ص /[[وارت ــةعن ــه اإلماميَّ ، وأعظــم من

ــع منــه،  ــالم وأهلــه أن خيل ــدُّ إطامعــًا يف اإلس ــش وأش وأفح

ــد اإل ــالنبّي ويفس ــذيب ب ــر التك ــعاره، ويظه ــزع ش ــالم، وين س

ة الكفــر ـقتضــاوبــام جــاء بــه مــن الشـــرائع، وجتتنــب مــا  ٰى قــوَّ

 .وتعاظمه عٰىل اجلملة

ــال ــو أن يق ــر وه ــواب آخ ــن ج ــوع : ويمك ــام أنَّ وق ك

ــد فعــل مــن األفعــال مــع الشـــرائط املراعــاة يكــون  الكفــر عن

ن مفســدة، كــذلك وقــوع زيــادة عليــه مــن رضوب الكفــر، ومــ

ـه يفعـل عنـده  بعض األفعـال ال جيـوز أن يفعـل بـه مـا يعلـم أنَّ

ــل  ــنّص والعم ــدفع ال ــر ب ــن كف ــر، فم ــن الكف ــر م ــًا آخ رضب

ة والشــرائع  بخالفه، جيوز أن يكفـر بـأن ُيظِهـر الطعـن يف النبـوَّ

ــر يف  ــادة الكف ــده زي ــع عن ــا يق ــاملنع ممَّ ــدل، ف ــد والع والتوحي

 .كفرالوجوب، كاملنع ممَّا يقع عنده يشء من ال

ـــدٍ  ـــيس ألح ـــول ول ـــق : أن يق ـــواب ال يلي ـــذا اجل ه



 ٤٥  ..............................................................................................  عيل بن أيب طالب ) ١٤٠/ (حرف العني 

ـــذاهب  ـــةبم ـــنّص اإلماميَّ ـــع ال ـــذهبون إٰىل أنَّ داف ـــم ي ، ألهنَّ

ــه  ــاٰىل وأنبيائ ــاهللا تع ــة ب ــه وال معرف ــة مع ــه ال طاع ــافر ب والك

ورشائعه، بل هـو يف حكـم الـدافع لـذلك واجلاهـل بـه، فلـيس 

 .لهايزداد باملحاربة عند املجاهدة إالَّ ما كان حاصالً قب

ــع  ــذا املوض ــيص ه ــن تلخ ــفحنا ع ــا إذا ص ــك أّن وذل

ــول ــا أن نق ــاز لن ــه، ج ــه وحتقيق ــه في ــة علي ــة : واملناقش ــن مجل م

 .رضوب الكفر حماربة اإلمام ومدافعته وممانعته

ــنّص وال  ــدفع ال ــافرين ب ـــرب ك ــذا الض ــانوا هب ــا ك وم

مستحّقني لعذاب املحاربة واملدافعة، فإذا خـرج هبـم إٰىل احلـرب 

نعوا، كفروا بذلك واسـتحّقوا بـه العـذاب بعـد أن مل فحاربوا وما

ل، ولذلك إن نطقوا وأظهروا وأعلنوا جحـد  يكونوا عليه يف األوَّ

اإلمامة والشـريعة وطعنوا فيها طعنًا مسموعًا متحّققًا، فكّل ذلك 

 .كفر ما كانوا عليه وال مستحّقي عقابه

*   *   * 

 ):خ(جوابات املسائل الطرابلسيَّة 

إنَّ املـــانع ألمـــري املـــؤمنني صـــلوات اهللا ]] ١٨١ص [[

ــد  ــه بع ــه وفي ــت ل ــي ُجِعَل ــة الت ـــّرف يف اإلمام ــن التص ــه م علي

ــول  ـــريح  9الرس ــه والتص ــذاكرة ب ــن امل ــه م ــانع بعين ــو امل ه

ــه  األمــر وحيــل بينــه وبينــه،  لـــامَّ ُغِلــَب عــىلٰ  بوقوعــه، ألنَّ

ــىلٰ  ــوف ع ــة واخل ــت التقيَّ ــن  وأوجب ــّف ع ــه الك ــدين وأهل ال

ــنّص املن ــدَّ مــن اإلعــراض عــن ذكــر ال ــة، فــال ب ازعــة واملحارب

عائه، ألنَّ املوجب لكـلِّ ذلـك واحـد، وقـد بيَّنـا يف مواضـع  وادِّ

ة من كتبنـا أنَّ هـذا السـؤال الـذي ال يـزال خصـومنا يـدلون  عدَّ

ــقوطًا، ألنَّ  ــحه س ــؤال وأوض ــعف س ــن أض قونه م ــقِّ ــه وُيش ب

ــىلٰ  ــًا ع ــان حقَّ ــه و الــنصَّ إذا ك ــا نــذهب إلي ــىلٰ م ــه  ع ــا يفرض م

التأّمل عـن هـذا السـؤال يف سـؤاله فـال بـدَّ البتَّـة مـن مجيـع مـا 

ـًا : ، ألنَّـه ال بـدَّ أن يقـول هـذا السـائلجرٰى  إذا كـان الـنصُّ حقَّ

عون فــام بــال املنصــوص عليــه مل ينــازع يف األمــر أو  عــىلٰ  مــا تــدَّ

ر بـه وحيـتجُّ عـىلٰ  مل  مـن عمـل بخالفـه بوقوعـه؟ ألنَّـه متـٰى  ُيذكِّ

ــه يقــولي مل ينــازع  مــا بــال أمــري املــؤمنني : قــل ذلــك فكأنَّ

ـة اإلمامـة بـام مل يكـن إليـه وال ُنـصَّ بـه عليـه،  ويطالب من األُمَّ

مــن  وإذا وجـب هـذا الفـرض والتقـدير فــال بـدَّ مـع مـا جـرٰى 

ه  العـــدول عـــن العمـــل بموجـــب الـــنّص واالعـــتامد لضـــدِّ

البـــة وخالفــه مــن اإلمســاك عـــن املنازعــة واملحاربــة واملغ

ــايض  ــة، ]] ١٨٢ص ... /[[والتغ ــن البيع ــر ع ــداء األم ــع ابت م

ــه  وأظهــر الســخط ملــا جــرٰى  ــه، وأنَّ ــه والعتــاب علي والنكــري ل

ــك  ــزاع وأمس ــع الن ــّم قط ــريه، ث ــَد لغ ــذي ُعِق ــاألمر ال ــقُّ ب أح

ة ومل خيــُل يف طـول أّيـام أيب بكــر وعمـر مـن كــالم  بحكـم التقيـَّ

ن تأملّـًا وتظّلـًام، وقـد خواّصه يسـمعه منـه ثقاتـه يتضـ يلقيه إىلٰ  مَّ

ــه  ــن كالم ــك م ــل ذل ــوٰى  نق ــّم ق ــدّو، ث ــوّيل والع ــذا  ال ه

ــه  ــنس من ــام  اجل ــن يف أّي ــر وعل ــثامن وزاد وظه ــام ع يف أّي

مـا زلـت مظلومـًا منـذ ُقـبَِض رسـول «: كان يقـول واليته حتَّٰى 

ـــىلٰ «، و»9اهللا  ـــك ع ـــتعيذ ب ـــّم إّين اس م  الّله ـــإهنَّ ـــريش ف ق

ض ، »منعــوين احلجــر واملــدر ومــا كــان خيطــب خطبــة إالَّ ُيعــرِّ

ح بشـــفيهــا، بــل ُيصــ يء مــن هــذا اجلنــب، وكتــب األخبــار ـرِّ

ة مـن طلبـه فيهـا وجـده وهـذه األخبـار وإن كانـت . بذلك مملوَّ

كـلِّ حـاٍل مـن القطـع والبتـات بأنَّـه  أخبار آحاد فهي متنـع عـىلٰ 

  ٰاستحقاقه يدع األمر ومل يرش إىل. 

ــىلٰ  ــؤال ع ــب هــذا الس ــّم ُيقَل ــه فيقــال  ث املعــرتض ب

أحــقُّ  لــو كــن احلســن بــن عــيل بــن أيب طالــب : للمعتزلـة

باإلمامة من معاوية ملـا سـلَّم األمـر إليـه وملـا خلـع نفسـه منـه، 

ــوال  ــلُّ األح ــه، وأق ــاذب علي ــر وجي ــازع يف األم ــب أن ين ولوج

ــه مغلــوب عليــه، وكــذلك  ح بــأنَّ األمــر لــه وفيــه وأنَّ أن ُيصـــرِّ

د احلــّق وأهــل العلــم يف أّيــام واليــة كــان جيــب أن يفعــل معتقــ

ــوا أن  ــة، وال يرتك ــي ُأميَّ ــن بن ــده م ــن بع ــة وم ــن معاوي ــد ب يزي

ــة،  ــات الباطل ــدة والوالي ــود الفاس ــك العق ــأقواهلم تل ــروا ب ينك

 .وأيُّ يشٍء قالوه يف ذلك قيل هلم مثله فيام سألوا عنه

*   *   * 

 :تنزيه األنبياء

ــّي [ ]]٢١٥ص /[[ ــّص النب ــول ن ــٰىل خ 9ح ــة ع الف

 ]:وعدم منازعته للمتآمرين عيل 

ــألة ــل: مس ــال قائ ــان : إن ق ــن[إذا ك ــا ] م ــذهبكم ي م

نــصَّ عــٰىل عــيل بــن أيب  9معشــر القــائلني بــالنّص أنَّ النبــّي 

ض إليــه أمــر  طالــب أمــري املــؤمنني  باخلالفــة بعــده، وفــوَّ

ــآمرين  ــازع املت ــه مل ين ــام بال ــه، ف ت ــن[ُأمَّ ــّي ] م ــد النب يف  9بع

ل يف تــدبريه عليــه؟ أَولــيس هــذا  األمــر الــذي ــَل إليــه وعــوَّ ُوكِّ

 منه إغفاالً لواجب ال يسوغ إغفاله؟

ن مـن ذلـك، فهـالَّ أعـذر وأبـٰىل : فإن قلـتم إنَّـه مل يـتمكَّ

ــه إذا مل يصــل إٰىل مــراده بعــد اإلعــذار واالجتهــاد  واجتهــد؟ فإنَّ

 .كان معذوراً 
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الــذي حــارب أهــل البصـــرة وفــيهم  أَولــيس هــو 

، وطلحـــة والـــزبري، ومكـــاهنام مـــن 9ل اهللا زوجـــة رســـو

ــواهر  ــمه ظ ــّدم مكــاهنام، ومل حيش ــاص والتق الصــحبة واالختص

ــٰى عــٰىل  ــٰى أت ــاع يف حــرهبم حتَّ هــذه األحــوال مــن كشــف القن

 .نفوس أكثر أهل العسكر

ــع  ــرٰى م ــد ُأخ ة بع ــرَّ ــّفني م ــل ص ــارب أله ــو املح وه

ــه  ــاره، وإنَّ ــل أنص ــحابه وتواك ــاذل أص ــر  خت ــان يف أكث ك

ــو مق ــر، وال يرج ــه الظف ــب يف ظنّ ــه ال يغل ــك وموقف ــه تل امات

ًام  لضعف مـن معـه النصــر، وكـان  مـع ذلـك كّلـه مصـمِّ

ــه  ــب نفس ــم، وقــد وه ــة الئ ــدمًا ال تأخــذه يف اهللا لوم ماضــيًا ق

ــا  ومالــه وولــده خلالقــه تعــاٰىل، وريض بــأن يكــون دون احلــّق إمَّ

ــه  ــر من ــف مل يظه ــيالً، فكي ــًا أو قت ــ]] ٢١٦ص /[[جرحي ض بع

م واحلــال عنــدكم واحــدة؟ بــل لــو  هــذه األُمــور مــع مــن تقــدَّ

ــا كانــت مفتــاح : قلنــا ــا كانــت أغلــظ وأفحــش ألصــبنا ألهنَّ إهنَّ

 الشـّر، وُأّس اخلالف، وسبب التبديل والتغيري؟

وبعــد، فكيــف مل يقنــع بــالكّف عــن التفكــري والعــدول 

ٰى بـايع القـوم وحضــر جمالسـهم،  عن املكاشـفة واملجـاهرة حتـَّ

ل يف رأهيـم، وصـّىلٰ مقتـديًا هبـم، وأخـذ عطيَّـتهم، ونكـح ودخ

ســبيهم وأنكحهــم، ودخــل يف الشــورٰى التــي هــي ] مــن[

ــة عــٰىل غــري تقــوٰى، فــام اجلــواب عــن مجيــع ذلــك  عنــدكم مبنيّ

 .ُأذكروه؟ فإنَّ األمر فيه مشتبه واخلطب ملتبس

نه هــذا ]: لــه[قلنــا : اجلـواب ــا الكــالم عــٰىل مــا تضــمَّ أمَّ

ا خيـصُّ الكـالم يف اإلمامـة، وقـد استقصـيناه يف السؤال فهـو  ممـَّ

ــه[كتابنــا املعــروف بالشــايف يف اإلمامــة، وبســطنا القــول  يف ] في

ـة،  ـح احلجَّ هذه األبـواب ونظائرهـا بسـطًا يزيـل الشـبهة ويوضِّ

ــذه  ــه هب ــق غرض ــث تعلَّ ــن حي ــاب م ــذا الكت ــيل ه ــا ال ُنخ لكنّ

 .املواضع من إشارة إٰىل طريقة الكالم فيها

ــةقـد بيَّنـا يف صـدر هـذا الكتـاب أنَّ األ: لفنقـو   ئمَّ

معصــومون مــن كبـــائر الــذنوب وصــغائرها، واعتمـــدنا يف 

ذلــك عــٰىل دليــل عقــيل ال يدخلــه احــتامل وال تأويــل بشـــيء، 

فعــل لــه ظــاهر الــذنب، وجــب  فمتــٰى ورد عــن أحــدهم 

ــب  ــابق موج ــا يط ــٰىل م ــه ع ــاهره ونحمل ــن ظ ـــرفه ع أن نص

 فعلنــا مثــل ذلــك يف متشــابه القــرآن الــدليل العقــيل فــيهم، كــام

املقتضـي ظـاهره مـا ال جيـوز عـٰىل اهللا تعـاٰىل، ومـا ال جيـوز عـٰىل 

 . نبّي من أنبيائه 

إمـــام فقـــد ثبـــت  وإذا ثبـــت أنَّ أمـــري املـــؤمنني 

ــه معصـوم عــن اخلطــأ والزلـل، فــال بــدَّ مــن  بالـدليل العقــيل أنَّ

عـن كـّل  محل مجيـع أفعالـه عـٰىل جهـات احلسـن ونفـي القبـيح

وما كان لـه منهـا ظـاهر يقتضــي الـذنب علمنـا يف . واحد منها

ــه  ــا وجه ــإن عرفن ــاهره، ف ــري ظ ــٰىل غ ــه ع ــة أنَّ ص /[[اجلمل

عــٰىل التفصــيل ذكرنــاه، وإالَّ كفانــا يف تكليفنــا أن نعلــم ]] ٢١٧

أنَّ الظـاهر معــدول عنــه، وأنَّـه ال بــدَّ مــن وجـه فيــه يطــابق مــا 

 .تقتضيه األدلَّة

كافيــة يف مجيــع املشــتبهة مــن أفعــال  وهــذه اجلملــة

ــةاأل إنَّ اهللا : وأقــواهلم، ونحــن نزيــد عليهــا فنقــول  ئمَّ

تعاٰىل مل ُيكلِّف انكـار املنكـر سـواء اخـتصَّ بـاملنكر أو تعـّداه إٰىل 

ــريه،  ــّداه[غ ــتمّكن، ] وال يتع ــا ال ــة، أقواه ـــروط معروف إالَّ بش

ــارة يــؤّدي إىلٰ  ــّن املنكــر أنَّ إنك ــوع رضر وأن ال يغلــب يف ظ  وق

بـه ال حيتمــل مثلـه، وأن ال خيــاف يف إنكـاره مــن وقـوع مــا هــو 

 .أفحش منه وأقبح من املنكر

وهذه رشوط قد دلَّت األدلَّة عليها، ووافقنا املخالفون لنا 

يف اإلمامة فيها، وإذا كـان مـا ذكرنـاه مراعـي يف وجـوب إنكـار 

نًا  املنكر، فمن أين أنَّ أمري املؤمنني  من املنازعـة يف كان متمكِّ

ه واملحاربة؟ وما املنكر من أن يكـون  خائفـًا متـٰى نـازع  حقِّ

وحارب من رضر عظيم يلحقه يف نفسه وولده وشـيعته؟ ثـّم مـا 

املنكر من أن يكون خائفًا من اإلنكار من ارتداد القوم عن الدين، 

وخروجهم عـن اإلسـالم، ونبـذهم شـعار الشــريعة، فـرأٰى أنَّ 

الدين من حيث كان جيرُّ اإلنكار رضرًا فيـه ال  اإلغضاء اصلح يف

 ُيتالٰىف؟

فــام يمنــع مــن أن يكــون إنكــار املنكــر : فــإن قيــل

ــه ال بـدَّ الرتفــاع الــتمّكن وخــوف  مشــروطًا بــام ذكــرتم، إالَّ أنَّ

الرضر عن الدين والـنفس مـن أمـارات الئحـة ظـاهرة يعرفهـا 

ـــوف  ـــارات اخل ـــن أم ـــاك يشء م ـــن هن ـــد، ومل يك ـــّل أح ك

وعـٰىل هـذا فلـيس تـنفعكم . ات وقـوع الفسـاد يف الـدينوعالم

 .اجلملة التي ذكرمتوها، ألنَّ التفصيل ال يطابقها

ــا ــه: قلن ل مــا نقول ــا : أوَّ ــي يغلــب معه ــارات الت إنَّ األم

ــام يعرفهــا مــن  الظــّن بــأنَّ إنكــار املنكــر يــؤّدي إٰىل الضـــرر، إنَّ

ا جيـ ب أن شـهد احلـال وحضــرها وأثَّـرت يف ظنّـه، وليسـت ممـَّ

يعلمها الغائبون عن تلـك املشـاهد ومـن أتـٰى بعـد تلـك احلـال 

مل تظهــر ]] ٢١٨ص /[[ولــيس مــن حيــث . بالســنني املتطاولــة
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لنـا تلـك األمـارات ومل نحـط هبـا علـًام، جيـب القطـع عـٰىل مــن 

شــهد تلــك احلــال مل تكــن ظــاهرة لــه، فإّنــا نعلــم أنَّ للمشــاهد 

ــ ــن دفعه ــاب ال يمك ــذا الب ــة يف ه ــوره مزّي ــادات وحض ا، والع

 .ما ذكرناه] عىلٰ [تقتيض بأنَّ احلال 

ن حيضــر جمـالس الظلمـة مـن امللـوك  فإّنا نجد كثـريًا ممـَّ

ــاكري،  يمتنــع مــن إنكــار بعــض مــا جيــري بحضـــرهتم مــن املن

وربَّـام أنكـر مـا جيــري جمـراه يف الظـاهر، فــإذا ُسـِئَل عـن ســبب 

ــه خــاف ألمــارة ظهــرت لــه، وال يلز مــه إغضــائه وكّفــه ذكــر أنَّ

ٰى ُيطاَلـب بــأن  أن تكـون تلـك األمـارة ظـاهرة لكـّل أحـد، حتـَّ

ــام كـان معــه  يشـاركه يف الظـّن واخلــوف كـّل مــن عرفـه، بـل ربَّ

يف ذلك املقام مـن ال يغلـب عـٰىل ظنّـه مثـل مـا غلـب عـٰىل ظنّـه 

 .من حيث اختصَّ باألمارة دونه

ثـّم قـد ذكرنـا يف كتابنـا يف اإلمامـة مـن أسـباب اخلـوف 

ضـــرر التــي تنـارصت هبــا الروايــات، ووردت مــن وأمـارات ال

ـل، وأنَّـه  غـولط يف  اجلهـات املختلفـة مـا فيـه مقنـع للمتأمِّ

ــي  ــال الت ــت احل ــه، واغتُنِم ت ــزت غرَّ ــه وانتُِه ــوبق إلي ــر وس األم

ــّي  ــز النب ــاغالً بتجهي ــا متش ــان فيه ــوم إٰىل 9ك ــعٰى الق ، وس

سقيفة بني سـاعدة، وجـرٰى هلـم فيهـا مـع األنصـار مـا جـرٰى، 

وتمَّ هلم عليه كام اتَّفق مـن بشـري بـن سـعد مـا تـمَّ وظهـر، وإنَّـام 

ـه أنَّ اإلمجـاع قـد انعقـد  ه هلم من قهـرهم األنصـار مـا توجَّ توجَّ

ــة، وروســل أمــري  عــٰىل البيعــة، وأنَّ الرضــا وقــع مــن مجيــع األُمَّ

ــؤمنني  ــريهم  امل ــم وغ ــي هاش ــن بن ــه م ر مع ــأخَّ ــن ت وم

ــد متَّــت ــة ق ــزمهم بيع ــن يل ــلة م ــا  مراس ــار فيه ــت ال خي ووجب

دوه عــٰىل  ألحــد، وال رأي يف التوّقــف عنهــا لــذي رأي، ثــّم هتــدَّ

ال تقـم مقـام مـن ُيَظـنُّ فيـه احلسـد البـن : التأّخر، فتارًة يقال له

عّمــه، إٰىل مــا شــاكل ذلــك مــن األقــوال واألفعــال التــي 

ــيم ــميم والتتم ــٰىل التص ــدلُّ ع ــت، وت ــل والتثبّ ـــي التكّف . تقتض

ــارات،  ــذه أم ــوه ــٰىل أنَّ الض ــدلُّ ع ــل دالالت ت ــة ـب رر يف خمالف

 .القوم شديد

ــن ]] ٢١٩ص /[[ ــه م ــذهب إلي ــذي ن ــإنَّ ال ــد، ف وبع

ا ال بـدَّ منـه، إذا فرضـوا أنَّ مـذهبنا يف سـبب التقيـَّ ة واخلـوف ممـَّ

ــه إذا كــان النبــّي  قــد نــصَّ عــٰىل أمــري  9الــنّص صــحيح، ألنَّ

م ال حيتمــل باإلمامــة يف مقــام بعــد مقــام، وبكــال املــؤمنني 

ـة بعـد الوفـاة بـال  التأويل، ثـّم رأٰى املنصـوص عليـه أكثـر األُمَّ

فصل، أقبلـوا يتنـازعون األمـر تنـازع مـن مل ُيعَهـد إليـه بشــيء 

ــالوا ــاجرين ق ــًا، ألنَّ امله ــة نصَّ ــٰىل اإلمام ــمع ع ــه، وال يس : في

وقــال . نحــن أحــقُّ بــاألمر، ألنَّ الرســول منّــا ولكيــت وكيــت

ــار ــن آوي: األنص ــرينح ــنكم أم ــري وم ــا أم ـــرناه، فمن ــاه ونص . ن

ومعلــوم أنَّ الزمـان مل يبعــد . هـذا، والـنصُّ ال ُيــذَكر فـيام بيـنهم

ــٰىل  ــوا ع ــم عمل ــَق إالَّ أهنَّ ــم يب ــٰى، فل ــه ال ُيتناس ــوه، ومثل فيتناس

ـــم مل  التصـــميم ووطَّنـــوا نفوســـهم عـــٰىل التجلـــيح، وأهنَّ

ـــول  ـــالف الرس ـــٰىل خ ـــدام ع ـــتيجزوا اإلق ـــّل  9يس يف أج

ـده وعقـده، أوا مره وأوثـق عهـوده، والتظـاهر بالعـدول عـامَّ أكَّ

ـــرر،  ــه مــن عظــيم الض ــداع قــوي وأمــر عظــيم ُخيــاف في إالَّ ل

 .وُيتوقَّع منه شديد الفتنة

 فأّي طمع يبقٰى يف نزوعهم بوعظ وتذكري؟

ــريه  ــوع إٰىل تبص ــه والرج ــول وعظ ــع يف قب ــف يطم وكي

ن الضــاللة وإرشــاده مــن رآهــم مل يتَّعظــوا بــوعظ ُخيــِرجهم مــ

 وُينِقذهم من اجلهالة؟

ــم  ــه مــن رأٰى فعله ــه ودين ــتَّهمهم عــٰىل نفس وكيــف ال ي

 بسيّدهم وسيّد الناس أمجعني فيام عهده وأراده وقصده؟

ــول ــذا أن يق ــد ه ــل بع ن عاق ــتمكَّ ــل ي ــارة : وه أّي أم

إنَّ القــوم مــا خــالفوا : للخــوف ظهــرت؟ الّلهــّم إالَّ أن يقولــوا

ــًا وال نبــذوا عهــدًا،  وإنَّ كــّل ذلــك تقــّول مــنكم علــيهم ال نصَّ

ــة فيــه، ودعــوٰى ال برهــان عليهــا، فتســقط حينئــٍذ املســألة  حجَّ

غـري  من أصـلها، ويصـري تقـديرها إذا كـان أمـري املـؤمنني 

منصــوص عليــه باإلمامــة وال مغلــوب عــٰىل اخلالفــة، فكيــف مل 

ينـازع فيهـا؟ ومعلـوم أنَّـه ال مسـألة يف أنَّ مـن ] مل[يطالب هبـا و

يطالب بـام لـيس لـه، ومل ُجيَعـل إليـه، وإنَّـام املسـألة يف أنَّ لِــَم  مل

ــه، جــاء ] مل[ ــه؟ وإذا فرضــنا أنَّ ذلــك إلي ــام ُجِعــَل إلي يطالــب ب

 .منه كّل الذي ذكرناه

ــــم]] ٢٢٠ص /[[ ــــال هل ــــّم يق ــــلَّمتم أنَّ : ث إذا س

وجوب إنكار املنكـر مشــروط بـام ذكرنـاه مـن الشــروط، فِلـَم 

ـــام أحجـــم عـــن  أمـــري املـــؤمنني أنكـــرتم أن يكـــون  إنَّ

ــا  ــل، إمَّ ــر مل تتكام ــار املنك ــار، ألنَّ رشوط إنك ــدة باإلنك املجاه

ألنَّه كان خائفـًا عـٰىل نفسـه أو عـٰىل مـن جيـري جمـرٰى نفسـه، أو 

ومــا . مشــفقًا مــن وقــوع رضر يف الــدين هــو أعظــم ممَّــا أنكــره

 املانع من أن يكون األمر جرٰى عٰىل ذلك؟

 .أمارات اخلوف مل تظهر إنَّ : فإن قالوا

وأّي أمـارة للخـوف هـي أقـوٰى مـن اإلقـدام عـٰىل : قلنا
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يف أوثــق عهــوده وأقــوٰى عقــوده،  9خــالف رســول اهللا 

وهـذه احلـال ختـرج مــن أن . واالسـتبداد بـأمر ال حـظَّ هلـم فيـه

يكــون أمــارة يف ارتفــاع احلشــمة مــن القبــيح إٰىل أن يكــون 

مـارة هنـاك تقتضــي اخلــوف ال أ: داللـة، وإنَّـام يسـوغ أن يقـال

ــوم  ــنا أنَّ الق ــّن إذا فرض ــوء الظ ــدعو إٰىل س ــٰىل ] إذا[وت ــانوا ع ك

ــوال الســالمة متضــافرين متنــارصين متمّســكني بــأوامر  أح

، جـارين عـٰىل ُسـنَّته وطريقتـه، فـال يكـون لسـوء 9الرسول 

 .الظّن عليهم جمال وال خلوف من جهتهم طريق

ــن ــوا ال ــم دفع ــنا أهنَّ ــا إذا فرض ــالفوه فأمَّ ــاهر وخ ّص الظ

ــب،  ــنعكس منقل ــٍذ م ــاألمر حينئ ــاه، ف ــالف مقتض ــوا بخ وعمل

. وحسن الظّن ال وجـه لـه، وسـوء الظـّن هـو الواجـب الـالزم

ــني  ــوا ب ــألة أن جيمع ــذه املس ــا يف ه ــالفني لن ــي للمخ ــال ينبغ ف

املتضـــاّدات، ويفرضـــوا أنَّ القـــوم دفعـــوا الـــنّص وخـــالفوا 

ة املعهـودة مــنهم موجبـه، وهـم مــع ذلـك عـٰىل أحــوال السـالم

 .التي تقتيض من الظنون هبم أحسنها وأمجلها

مل يقـع منـه إنكـار عـٰىل وجـه  عٰىل أّنـا ال ُنسـلِّم أنَّـه 

ــه  ــافرة بأنَّ ــة متظ ــإنَّ الرواي ــوه، ف ــن الوج ــتظلَّم  م ــزل ي مل ي

ــور يف مقــام بعــد مقــام،  ويتــأملَّ ويشــكو أنَّــه مظلــوم ومقه

 .وخطاب بعد خطاب

ــذه ــيل ه ــا تفص ــد ذكرن ــايف يف  وق ــا الش ــة يف كتابن اجلمل

ـا روي يف هــذا البــاب، وبيَّنــا أنَّ  اإلمامــة وأوردنــا طرفــًا ممـَّ

ـــب يف األحـــوال بحســـب  كالمـــه  يف هـــذا املعنـــٰى يرتتَّ

ة  واللــني، فكــان املســموع مــن ]] ٢٢١ص /[[ترّتبهــا يف الشــدَّ

يف أّيــام أيب بكــر الســيّام يف صــدرها، وعنــد ابتــداء  كالمــه 

ح مـ] لـه[البيعة   ا مل يكـن مسـموعًا يف أّيـام عمـر، ثـّم رصَّ

وبنيَّ وقـّوٰى تعريضـه يف أّيـام عـثامن، ثـّم انتهـت احلـال يف أّيـام 

مـا كـان خيطـب خطبـة وال يقـف  تسليم األمر إليه إٰىل أنَّـه 

ــة،  ــوه املتباين ــاظ املختلفــة والوج ــه باأللف ــتكلَّم في ــًا إالَّ وي موقف

ــا يف نفســه  ــة م ــٰى اشــرتك يف معرف ــب حتَّ الــوّيل والعــدّو والقري

بيديـــه ويعيـــده إعـــذار  ويف بعـــض مـــا كــان . والبعيــد

ــه  ــلَّ متّكن ــن ق ــه ممَّ ــٰىل مثل ــب ع ــام جي ــام ب ــع، وقي ــراغ للوس وإف

 .وضعف نارصه

ا حماربة أهـل البصــرة، ثـّم أهـل صـّفني، فـال جيـري  فأمَّ

مني عليـه  ، ألنَّـه َوَجـد جمرٰى التظاهر باإلنكـار عـٰىل املتقـدِّ

ــؤال ـــر عــٰىل ه ــي النص ــر عــددهم ويرج ــارًا يكث ــًا وأنص ء أعوان

ــة  والظفــر بمــثلهم، ألنَّ الشــبهة يف فعلهــم وبغــيهم كانــت زائل

عــن مجيــع األماثــل وذوي البصــائر، ومل يشــتبه أمــرهم إالَّ عــٰىل 

ــ ــر يف نص ــم وال فك ــار هب ــام وال اعتب ــام وطغ ــثلهمـأغن . رة م

ــاهلم  ــرض يف قت ــدهتم لأل] وحمــاربتهم[فتعــنيَّ الغ ــباب وجماه س

 .التي ذكرناها

ــل  م، ب ــدَّ ــيمن تق ــودًا ف ــه موج ــذا وال يشء من ــيس ه ول

ــّم  ــدد اجل ــاه، ألنَّ اجلمهــور والع ــا ذكرن ــالعكس ممَّ ــه ب األمــر في

ـــيلهم  ـــيمهم وتفض ـــواالهتم وتعظ ـــٰىل م ـــانوا ع ـــري، ك الكث

ــض  ــبهة، وبع ــبعض للش ــاهلم، ف ــواهلم وأفع ــويبهم يف أق وتص

ــؤمنني  ــري امل ــن أم ــراف ع ــ لالنح ــة خل ــر واملحبَّ روج األم

. عنــه، وبعــض لطلــب الــدنيا وحطامهــا ونيــل الرئاســات فيهــا

فمــن مجــع بــني احلــالتني وســّوٰى بــني الــوقتني كمــن مجــع بــني 

مــن اإلنكــار  وكيــف يقــال هــذا وُيطَلـب منــه . املتضـاّدين

ــه  ــع من ــا وق ــل م م مث ــدَّ ــن تق ــٰىل م ــّفني  ع ــأّخرًا يف ص مت

ــه  ــارب مع ــن ح ــّل م ــل، وك ــروب، إ واجلم ــذه احل الَّ يف ه

مني عليــه  ومــنهم مــن  القليــل كــانوا قــائلني بإمامــة املتقــدِّ

ــة، فكيـف يستنصـــر ويتقــّوٰى  يعتقـد تفضــيلهم عـٰىل ســائر األُمَّ

م بقــوم هــذه صــفتهم؟ وأيــن  يف إظهــار اإلنكــار عــٰىل مــن تقــدَّ

اإلنكار عـٰىل معاويـة وطلحـة وفـالن وفـالن مـن اإلنكـار عـٰىل 

 العصـبية؟ ولـو أنَّـه أيب بكر وعمـر وعـثامن لـوال الغفلـة و

ــرًا، أو  ــه ظف ــائر حروب ــّفني وس ــل وص ــرب اجلم ــرج يف ح مل ي

ــم ]] ٢٢٢ص /[[ ــو أعظ ــيم ه ــدين عظ ــن رضر يف ال ــاف م خ

م  .ممَّا ينكره، ملا كان إالَّ ممسكًا وحمجًام كُسنَّته فيمن تقدَّ

*   *   * 

 :الذخرية يف علم الكالم

ـــة ]] ٤٨٧ص [[ ـــة الثاني ـــٰىل الطريق ـــالم ع ـــا الك وأمَّ

فواضـــح أيضـــًا، ألنَّ اإلمســـاك عـــن النكـــري والكـــّف عـــن 

ــٰىل  ــومنا ع ــن خص ــلني م ــد املحّص ــدنا وعن ــدلُّ عن ــة ال ي املنازع

ــام  ــه إٰىل أقس ــم دواعي ــري تنقس ــن النك ــّف ع ــا، ألنَّ الك الرض

أحدها الرضـا، ومنهـا التقيّـة واخلـوف عـٰىل الـنفس ومـا : كثرية

قتضــي وقـوع جيري جمراها، ومنها العلـم والظـّن بـأنَّ النكـري ي

منكـر هــو أعظـم ممَّــا ُيــراد أن ُيـدَفع بــه، ومنهـا االســتغناء عنــه 

م وأحـوال ظهـرت ترفـع اإلهبـام لوقـوع الرضـا بـه . بنكري تقـدَّ

ــن  ــن أي ــرية، فم ــري كث ــن النك ــّف ع ــباب الك ــت أس وإذا كان

 قرصها عٰىل الرضا دون غريه؟
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 .ليس الرضا أكثر من ترك النكري: فإذا قيل

 .ه منقسمقد بيَّنا أنَّ : قلنا

ولـيس السـخط أكثـر مـن ارتفـاع : وبعد، فلنا أن نقـول

نه قطعت عٰىل السخط  .الرضا، فمتٰى مل أعلم الرضا أو نتيقَّ

يف هـذا املوضـع هـو  عٰىل أنَّ سـخط أمـري املـؤمنني 

وإبائــه ] تـأّخراً [ األصـل، ألنَّـه ال خــالف بيننـا يف ســخطه 

ــّم ال ــة، ث ــن البيع ــأّخره ع ــه وت ــه في ــه ومنازعت ــه  ل ــالف يف أنَّ خ

  ٰمــا ]] ٤٨٨ص /[[  مســتقبالً أظهــر البيعــة، ومل يقــم عــىل

األصـلني ] أحـد[فانتقلنـا عـن . كان عليـه مـن إظهـار اخلـالف

ــذين[ ــار ]  الل ــة وإظه ــن البيع ــاع م ــو االمتن ــيهام، وه ــان عل ك

ــخط  ــو الس ــذي ه ــر ال ــل اآلخ ــن األص ــا ع ــالف، ومل ينقلن اخل

ل أن يـدلَّ عـٰىل مـا ادَّعـاه ناقل، فيجب عٰىل من ادَّعـٰى تغـّري احلـا

 .بأمر معلوم

ــل  ــكون باألص ــا متمّس ــة، ألّن ــا بالدالل ــع علين وال يرج

ــن  ــوع ع ــٰى الرج ع ــن ادَّ ــٰىل م ــة ع ــب الدالل ــام جت ــوم، وإنَّ املعل

 .األصل

ــه  ــة من ــا البيع ــا؟  فأمَّ ــٰىل الرض ــا ع ــة فيه ــأيُّ دالل ف

ــه  ــل من ــد مط ــت بع ــام وقع ــأّخر،  وإنَّ ــاع، وت ــا، ودف عنه

ــه وبعــ. وتلــّوم ــل ل َد وقي ــدِّ ــب وُه عــٰىل مــا جــاءت  _د أن ُعوتِ

ـــية  ـــة واخلاّص ـــات العاّمي ـــك، : _الرواي ـــن عّم ـــدت اب حس

َر مـن وقـوع الفتنـة بـني املسـلمني، وهـذه . ونفسَت عليـه وُحـذِّ

املعاين موجـودة يف نقـل الشـيعة أكثـر مـن احلجـر واملـدر، وقـد 

ــ ة ويف كتــبهم املوثــوق هبــا عنــدهم، ورد كثــري مــن طــرق العامَّ

 .قد ذكرنا يف كتاب الشايف من ذلك ما وجب ذكرهو

ــًام يف األصــل إٰىل رضــا  ــوع البيعــة إذا كــان منقس فوق

ــي  ــوال الت دناها واألح ــدَّ ــي ع ــور الت ــذه األُم ــد ه ــريه، فبع وغ

 .أرشنا إليها خيرج من حّد االنقسام، وخيلص لغري الرضا

ــل األخبـار املرويــة يف هــذا البـاب، ومــا ســربه  ومـن تأمَّ

مــن قصــص هــذه األحــوال، انغــرس يف قلبــه مــن أهــل الســري 

 .العلم إذا كان منصفًا ما ال يزول بالتشكيك والتعليل

ــل ــإذا قي ــار : ف ــري وإظه ــن النك ــه ع ــبب يف كّف ــام الس ف

 ؟للبيعة إن مل يكن عن رضا منه 

 9إذا كـــان الـــنّص باإلمامـــة مـــن الرســـول : قلنــا

لنـا عليـه، فسـبب كّفـه عـن ال واقعًا عليـه  نـزاع عـٰىل مـا دلَّ

ــة  ــه يف البيع ــرح ]] ٤٨٩ص /[[ودخول ــن أط ــب، ألنَّ م واج

ــول  ــّص الرس ــوم ن ــن الق ــده  9م ــذ عه ــه ونب ــل بخالف وعم

وحـــلَّ عقـــده، ُخيـــاف جانبـــه وُيرَهـــب إقدامـــه، وال ُيـــؤَمن 

ـــه  ـــذكري، وتنبي ـــه وت ـــن رجوعـــه بوعظ ـــونس م ـــوادره، وي ب

 .وال شبهة يف هذا الوجه إذا ُبني عٰىل النصِّ . وتنصري

ـــن إذا أع ـــون ويمك ـــنّص أن يك ـــر ال ـــن ذك ـــنا ع رض

السبب يف انقطاع نزاعـه مـا ظهـر مـن اجـتامع الكلمـة عـٰىل مـن 

اختــري، وقهــرهم األنصــار الــذين نــازعوهم يف األمــر ودخــول 

وهــذه ُأمـور حتسـم مــن . الشـبهة عـٰىل جــلِّ النـاس ومجهـورهم

 .املخالفة، وتوجب إظهار املوافقة

ــه  قامــه أنَّ م ويمكــن أيضــًا أن يكــون غلــب يف ظنِّ

عــٰىل اخلــالف يوقــع فتنــة بــني املســلمني ال تــتالٰىف وال تتــدارك، 

ــه إذا  ــام يف أنَّ ــألة اإلم ــا يف مس ــني خمالفين ــا وب ــالف بينن وال خ

ــو  ــا ه ــل م ــؤّدي إٰىل فع ــر أنَّ إنكــاره ي ــار املنك ــرف يف إنك ع

 .أفحش منه وأقبح سقط وجوب إنكاره

ــا ــل لن ــإذا قي ــّل : ف ــا ك ــّكك يف رض ــب التش ــذا يوج ه

 ر من األُمور؟راٍض بأم

د ارتفـــاع : قلنـــا متـــٰى مل نفـــرغ يف الرضـــا إالَّ إٰىل جمـــرَّ

ــام نقطــع عنــه  النكــري؟ فإّنــا ال نقطــع عــٰىل حصــول الرضــا، وإنَّ

ــن  ــفِّ ع ــه للك ــه ال وج ــا أنَّ ــري إذا علمن ــن النك ــّف ع ــد الك عن

 .النكري وال عذر إٰىل حصول الرضا

عبيـدة بـن  أَال ترٰى أّنا نعلم بغري شكٍّ أنَّ بيعـة عمـر وأيب

اجلّراح وسامل موٰىل حذيفـة أليب بكـر كانـت عـن رضـا وسـالمة 

منا ذكره من أنَّه ال وجه لـه إالَّ الرضـا، فلـو  باطن، ملا علمنا ما قدَّ

بكّفه عن النكـري ثـّم بيعتـه راضـيًا بتلـك  كان أمري املؤمنني 

]  حـال[مـا علمنـا مـن  اإلمامة لوجب أن نعلم مـن حالـه 

ص /[[  وجـب القطـع يكن ذلك معلومًا منه ذكرناه، فإذا مل 

 .عٰىل سخطه والشّك يف الرضا]] ٤٩٠

*   *   * 

 :رشح مجل العلم والعمل

ام وإنَّـ: ٰى ـد املرتضـقال السـيِّ  :مسألة]] ٢١٤ص [[

ــاد  عــدل  ــة واملنازعــة وأظهــر التســليم واالنقي عــن املطالب

 .الفيهة واإلشفاق من فساد يف الدين ال يمكن تللخوف والتقيَّ 

وهذا بعينه سبب دخوله يف الشورٰى، وحتكـيم احلكمـني، 

 .وإقرار كثري من األحكام التي كان يذهب إٰىل خالفها

ــك ــؤمنني  :رشح ذل ــري امل ــة أم ــت إمام ــام  إذا ثبت ب
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ك فيهـا بـُأمور فيهـا تشـكَّ ة، فـال جيـوز أن يُ لنا عليه مـن األدلَّـدلَّ 

اإلمامــة شـبهة يمكــن أن يكــون هلـا وجــه يطــابق مـا ثبــت مــن 

ــوإن احتُ  ــًا هلــا، كــام يُ  َل ِم ــأن يكــون خمالف ل ذلــك يف حكمــة فَع

ـــاهبة  ـــات املتش ـــائم واآلي ـــال والبه ـــالم األطف ـــاٰىل إي اهللا تع

 .ه يكفر وغري ذلكوتكليف من علم اهللا أنَّ 

ــ ــا يُ ممَّ ــالئَ س ــاب أن يق ــذا الب ــالَّ : ل يف ه ــري ه ــب أم  طال

ـ ابـه كثـري مـن ه لـو طالبـه لسـارع إليـه وأجألنَّـ ؟هاملؤمنني بحقِّ

ر اخلـالف فـيام فعلـوه مـن ظِهـ مل يفعـل ذلـك ومل يُ الصحابة، فلامَّ 

مل يكــن ]] ٢١٥ص /[[ هذلــك عــٰىل أنَّــ اختيــار اإلمــام، دلَّ 

 .بًا هلمه كان مصوِّ إمامًا وأنَّ 

ـإ ه كان نَّ أ: فاجلواب عن ذلك ام عـدل عـن املطالبـة نَّ

 .الدين والدعاء إٰىل نفسه خوفًا عٰىل نفسه وأهل بيته وعىلٰ 

ــ ــك أنَّ ــر وذل ــب األم ــٰىل طل ــوم ع ــدام الق ــن إق ه رأٰى م

األنصـــار كانـــت تـــدعو إٰىل نفســــها  وختـــاذهلم لـــه، وأنَّ 

واملهــاجرين يــدفعوهنم عنــه، وجيــري بيــنهم مــن احلــرص 

ــد  واملدافعــة واملنازعــة واملامنعــة مــا هــو معــروف ال خيفــٰى، وق

ومــع ذلــك لــيس فــيهم أحــد يــذكر . رواه أهــل الســري والنقــل

وال منصوصــًا عليــه وال خيطــر ببالــه، أيأســه ذلــك مــن  نصَّ الــ

 .املطالبة والدعاء إٰىل نفسه

ــا ــإ :هــذا إذا قلن مــارات ه عمــل عــٰىل مــا ظهــر مــن األنَّ

ــال  ــة يف احل ــ]] ٢١٦ص /[[الالئح ــك قويَّ ــان ذل ــا ك ًا، وإن قلن

كــان قــد  9 النبــيَّ  إنَّ : عــٰىل مــا يــذهب إليــه أكثــر أصــحابنا

يدفعونـه عـن مقامـه وال ينفعـه دعـاؤه إٰىل القـوم  عهد إليـه بـأنَّ 

ــ ــه وأنَّ ــك أدَّ نفس ــل ذل ــٰى فع ــحابه ه مت ــل أص ــه وقت ٰى إٰىل قتل

 .ط عنّا هذا السؤالسقِ وارتداد أكثر أهل اإلسالم، أُ 

ــد رصَّ  ــؤمنني وق ــري مــن  ح أمــري امل بــذلك يف كث

ــه  ــل قول ــه، مث ــه وكلامت ــاس «: خطب ــد الن ــرب عه ــوال ق ل

 .»بالكفر جلاهدهتم

ـــ ـــاره يف األوَّ وقـــال أيض ـــًا يف فقـــد أنص ـــد امَّ ـل ل  وج

لـوال « :رة وصـّفنيـاألنصار يف قتال مـن قاتـل مـن أهـل البصـ

ـ ة بوجـود النـارص، ومـا أخـذ اهللا حضور احلـارض، وقيـام احلجَّ

ــه  ــٰىل أوليائ ــالَّ أع ــٰىل كظَّ ــاّروا ع ــوم،  يق ــغب مظل ــامل وال س ة ظ

ــا بكــأس أوَّ  ــا ولســقيت آخره ــا عــٰىل غارهب ــا، أللقيــت حبله هل

ــز ــة عن ــن عفط ــون م ــدي أه ــذه عن ــاكم ه ــتم دني  ،»...وأللفي

 .وذلك يف كالم له طويل

ـــفبـــنيَّ ]] ٢١٧ص /[[ ـــ ه  أنَّ ام قاتـــل بحضـــور إنَّ

. نصـارلـني لفقـد األة لـه، وعـدل عـن األوَّ النارص ولزوم احلجَّ 

ــاك مل خيــَف  ــا جــرٰى هن ــر يف رشح احلــال وم ــه أنَّ  ومــن نظ  علي

 .األمر عٰىل ما قلناه

اجلملـة ثبـت مـا قلنـاه مـن وجـه العـذر  وإذا ثبت هـذه

 .يف ترك املطالبة، وهو بعينه عذره يف دخوله يف بني الشورٰى 

ــد قيــل أيضــاً  ــ: وق ام دخــل يف الشــورٰى نَّــإ ه إنَّ

 لتجـويزه أن يصــل األمـر إليــه مـن تلــك اجلهـة، ومــن اســتحقَّ 

ــن األُ  ــرًا م ــأم ــه أن يتوصَّ ــور، ل ــلِّ م ــن ك ــه م ــن  ل إلي ــة م جه

 .اجلهات

ـإنَّـ: أيضـاً وقد قيـل  ام دخـل يف الشـورٰى ليـورد مـن ه إنَّ

فضائله ومناقبـه مـا أورده يـوم الـدار، وهـي مشـهورة مل يمكنـه 

ــإيرادهــا إالَّ  ة عــٰىل  يف هــذا املوضــع، وقصــد بــذلك إقامــة احلجَّ

 .احلارضين هبا

*   *   * 

 :  

 ):١ج (الشايف يف اإلمامة 

ه فغـري ا الرجـوع مـن اجتهـاد إٰىل غـريفأمَّ ]] ١٧٦ص [[

عيه املخالفون من ذلك ما روي مـن ، وأكثر ما يدَّ معلوم منه 

كان «: هات األوالد فقالمَّ قول عبيدة السلامين وقد سأله عن بيع أُ 

، إٰىل آخـر »...يبعن، ورأيـي اآلن أن يـبعن رأيي ورأي عمر أن ال

ه أكثر الناس، وطعنـوا يف طريقـه، ردَّ  وهذا خرب واحد وقد. اخلرب

عيه املخالفون، ألنَّـه  لالجتهاد حاً  يكن مصحِّ مل ولو صحَّ  الذي يدَّ

ة بـل عـٰىل وجوهبـا يف بعـض عٰىل مذهبنا يف حسن التقيـَّ _يمكن 

أظهر موافقة عمر ملا علمه يف ذلك مـن  أن يكون  _األحوال 

 .االستصالح، ولـامَّ زال ما أوجب إظهار املوافقة أظهر املخالفة

جيــب أن ال خيــالف فقــد كــان : أن يقــول ولــيس ألحــدٍ 

ــر يف يش ــا ء عم ــد رأين ــه، وق ــن مذاهب ــ[م ــري ] هأنَّ ــه يف كث خالف

ــ ــا، ألنَّ ــونمنه ــع أن يك ــذاهب  ه ال يمتن ــض امل ــالف يف بع اخل

ــريه وإن ــره غ ــا ال يثم ــاد م ــداوة والفس ــن الع ــر م ص [[/ يثم

عليهـا  مـور تـدلُّ كان يف الظـاهر كحالـه حالـه، وهـذه أُ  ]]١٧٧

ــ ٰىل بعــض عنــد مــن شــاهد ة عــاألحــوال فيكــون لبعضــها مزيَّ

 .يشهدها متساوية ن ملاحلال، وإن كانت عند غريه ممَّ 

وإن كـان ظـاهر  _عٰىل أّنـا لـو عـدلنا عـن هـذا اجلـواب 

ــتمرار  ــنيِّ االس ة، وب ــحَّ ــرب  _الص ــن اخل عي م ــدَّ ــيام ي ــن ف مل يك
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ة االجتهـاد، ألنَّـه ال ُينَكـر أن يرجـع مـن قـول  داللة عـٰىل صـحَّ

نَّـام كـان يف اخلـرب متعّلـق لـو ثبـت أنَّـه إٰىل قول بدليل قـاطع، وإ

ــا إذا  ال يمكــن أن يرجــع مــن قــول إٰىل قــول إالَّ باالجتهــاد، فأمَّ

 .كان ممكنًا فال فائدة يف التعّلق به

أمــري  وهــذا اجلــواب وإن كــان غــري صــحيح عنــدنا ألنَّ 

املعلـوم بالـدليل يف  ال جيـوز أن خيفـٰى عليـه احلـّق  املؤمنني 

صـول أُ  ام ذكرنـاه ألنَّ يف وقـت آخـر، فـإنَّ  ليـهٰى يرجع إوقت حتَّ 

االجتهـاد ال تنافيـه، وإذا كانـت  ةق هبـذا اخلـرب يف صـحَّ من تعلَّـ

قهـم بـه، ومل يكـن تعلّ  ي جـواز مـا ذكرنـاه بطـلـصوهلم تقتضـأُ 

 .صوهلم تقتيض أن ال داللة فيهوا بام أُ هلم أن يستدلّ 

*   *   * 

ــــاب]] ٢٠١ص [[ عــــٰىل أنَّ : (قــــال صــــاحب الكت

ل  _ املتعــاَمل مــن حــال أمــري املــؤمنني   _وهــو اإلمــام األوَّ

ــن  ــة بعــض الشـــرائع إٰىل غــريه م ــد يرجــع يف معرف ــه كــان ق أنَّ

الصــحابة، وقــد كــان يرجــع مــن رأي إٰىل رأي، فكيــف يمكــن 

ريعة ال تصــري حمفوظــة إالَّ ـادِّعــاء مــا ذكــروه مــن أنَّ الشــ

ــه كــان ُجيــوِّ  ــه أنَّ ــه يف باإلمــام، واملتعــاَمل مــن حال ز لغــريه خمالفت

الفتاوٰى واألحكـام، وكـان ال ينكـر عـٰىل مـن ال يتَّبـع قولـه كـام 

 ...).9ينكر عٰىل من ال يتَّبع قول الرسول 

عـاء رجـوع ما رأينا أعجب من إقـدامك عـٰىل ادِّ : يقال له

رائع مـع ظهـور بطـالن ـإٰىل غريه يف معرفة الش  أمري املؤمنني

عٰىل بطالهنا  ألخبار، وأكثر ما يدلُّ عاقل سمع ا لكّل  هذه الدعوٰى 

رجع فيه إٰىل غريه مـن األحكـام، وأرسـلت ء ر إٰىل يشـك مل تشأنَّ 

خـالف عليـه، وال نـزاع يف قولـه،  فعـل مـن ال القول به إرساالً 

الدعوٰى مع ما قد تظـاهرت بـه  وكيف يستجيز منصف مثل هذه

أنا مدينـة «: 9 النبّي  من قول والعدوّ  الرواية وأطبق عليه الويلّ 

 .»العلم وعيل باهبا

 .»أقضاكم عيل«: 9وقوله  ]]٢٠٢ص [[/

ــه  ــّق «: 9وقول ــع احل ــيل م ــّق  ع ــدور واحل ــيل ي ــع ع  م

 .»حيثام دار

ـــي رســـول اهللا إٰىل «: وقـــول أمـــري املـــؤمنني  بعثن

ــت ــيمن، فقل ــن  :ال ــري م ــم يل بكث ــاب ال عل ــا ش ــي وأن أتبعثن

قلبـه،  اهـدِ  هـمّ اللّ : عـٰىل صـدري وقـال األحكام؟ فرضب بيـده

 .»بني اثنني ت لسانه، فام شككت يف قضاءوثبِّ 

 معه يف كّل  ة، ومن احلّق مَّ ٰى األُ ـوليس جيوز أن يكون أقض

، ومن هو باب العلم واحلكمة يرجع إٰىل غـريه يف األحكـام، حالٍ 

 مـن ذهـب يف األحكام إٰىل غريه إالَّ  ]]٢٠٣ص [[/ وليس يرجع

ها، ومن هذا حكمه ال جيـوز في عنه بعضها، وافتقر إٰىل معرفة غريه

جيوز أن يغرب عنـه علـم  أقضاها ال ة، ألنَّ مَّ ٰى األُ ـأن يكون أقض

 .من القضايا واألحكام ءيش

ــا ادِّ  ــوم خــالف م ــاب والظــاهر املعل ــاحب الكت عــاه ص

 األمـر بعـد أهـل النقـل يف رجـوع مـن تـوّىلٰ  ه ال اختالف بـنيأنَّ 

ــّي  ــتبهات األُ  يف 9 النب ــام ومش ــالت األحك ــومعض ــهم  ،ر إلي

 .ون من علمهم كانوا يستضيئون برأيه، ويستمدّ وأهنَّ 

 ).ال عشت ملعضلة ال يكون هلا أبو حسن(: وقول عمر

 .معروف ،)لوال عيل هللك عمر( :وقوله

ــر  ــس األم ــاب أن يعك ــاحب الكت ــوغ لص ــف يس فكي

صـلوات اهللا  _هـو ظـاهر مـن االفتقـار إليـه  ويقلبه، وجيعل مـا

ه وأحكامــه رجوعــًا منــه إٰىل غــريه؟ والرجــوع إٰىل فتاويــ _عليــه 

 .وهذه مكابرة ال ختفٰى عٰىل أحد

ــ ]]٢٠٤ص [[/ ــد فأمَّ ــر فق ــن رأي إٰىل آخ ــوع م ا الرج

ـيُ  أكثر مـا ه باطل، وأنَّ نا أنَّ بيَّ  ق بـه خـرب عبيـدة السـلامين وقـد تعلَّ

 .قلنا ما عندنا فيه

يمكـن أن يكـون شـبهة يف  ولو ذكر صاحب الكتاب شيئاً 

 .نا كيف القول فيهل يف اآلراء لبيَّ هب، والتنقّ املذ الرجوع عن

 نـا أنَّ بع قولـه فقـد بيَّ اإلنكار عٰىل من ال يتَّ  ا تركه وأمَّ 

ــ كــان يســتعمل مــع خمالفيــه يف  ه النكــري عــٰىل رضوب، وأنَّ

 .ما جيب استعامله يف مثلها من املناظرة والدعاء األحكام

ّتبـاع وليس جيب أن جيري كّل خالف جمـرٰى اخلـالف يف ا

الواقع عٰىل طريق  _أيضًا  _، إن ُأريد باخلالف 9قول الرسول 

ته، وإن ُأريد ما يقع من اخلالف عـٰىل طريـق دخـول  الشّك يف نبوَّ

يء أو هنيه عنه فقد جيوز أن ـالشبهة يف مراده أو يف ثبوت أمره بالش

املنـاظرة  _يعنـي الثـاين  _يستعمل يف هذا الضـرب من اخلـالف 

 .يل دون غريهوالدعاء اجلم

ــدنا أنَّ  ــل عن ــّل  ب ــه  ك ــن خالف ــذه  م ــام ه يف األحك

 .من حيث ال يعلم 9 لقول النبّي  ه رادٌّ أنَّ  صورته يف

*   *   * 

 ):٢ج (الشايف يف اإلمامة 

ــاب]] ٣٤ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــمّ (: ق ــم ث ــال هل : يق

ف كــان يرجــع يف تعــرّ  أمــري املــؤمنني  ألــيس قــد ثبــت أنَّ 
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ونحـو مـا ثبـت  ،ثبـت عنـه يف املـذي و مانح ،األحكام إٰىل غريه

ـــد  ـــفية عن ـــوايل ص ـــه يف م ـــن رجوع ـــه م ]] ٣٥ص /[[عن

ــزبري  ــع ال ــامه م ــه _اختص ــرثهم«: وقول ــم ون ــن نعقله ، »نح

ـه قـال _أنـا أرثهـم : وقول الـزبري  9إنَّ النبـّي : إٰىل عمـر، ألنَّ

ــه »إنَّ املــرياث لالبــن والعقــل عــٰىل العصــبة«: قــال ، وثبــت عن

 السـنن التـي مل يسـمعها إٰىل خـرب غـريه، نحـو أنَّه كـان يرجـع يف

حــديثًا نفعنــي اهللا بــه  كنــت إذا ســمعت مــن النبـّي «: قولـه

قته،  ثني عنـه غـريه أسـتحلفه فـإذا حلـف صـدَّ ما شاء، وإذا حدَّ

ــر ــو بك ــدق أب ــر وص ــو بك ثني أب ــدَّ ــع»وح ــال م ــف يق  ، فكي

ــك ]]٣٦ص [[/ ــاً  نَّ إ: ذل ــون عامل ــب أن يك ــام جي ــع  اإلم بجمي

ــام األوَّ  األحكــام، ــةً واإلم ــو أعالهــم رتب ــذي ه ــا  ل ال ــه م حال

ــ ذكرنــا، وثبــت عنــه  جيتهــد فريجــع مــن رأي إٰىل  ه كــانأنَّ

 ...).ذكروه قهم بامل تعلّ بطِ ذلك يُ  رأي وكّل 

مثلـك  أنَّ  ا نظـنُّ قـد مجعـت بـني أشـياء مـا كنّـ: يقال له

 .هذا املوضع جيعلها شبهة يف

ــ يف احلكــم  ا خــرب املــذي ورجــوع أمــري املــؤمنني أمَّ

 باملقـداد عـٰىل مـا ثبتـت بـه الروايـة، فـال 9 مراسلة النبـّي  إىلٰ 

بجميـع  ه ليس بقادح فـيام ذهبنـا إليـه مـن كونـه عاملـاً شبهة يف أنَّ 

ــ ــام، ألّن ــه  ا الاألحك ــدن خلق ــن ل ــام م ــك يف اإلم ــب ذل نوج

ــ ، التــي يكــون فيهــا إمامــاً  ام نوجبــه يف احلــالوكــامل عقلــه، وإنَّ

ـــ  وســـؤال أمـــري املـــؤمنني يف زمـــان  ام كـــانيف املـــذي إنَّ

 فيجـــب أن ويف تلـــك احلـــال مل يكـــن إمامـــاً ، 9الرســـول 

ــاً  ــون حميط ــذي  يك ــم امل ــني حك ــرق ب ــام، وال ف ــع األحك بجمي

ــمّ  ــه ث ــذي مل يعرف ــي  ال ــام الت ــن األحك ــريه م ــني غ ــه، وب عرف

 وعلمهــا بعــد أن مل يكــن عاملــاً  9 اســتفادها مــن جهــة النبــّي 

الــدين حكمــه  ذي وحكــم ســائرفاالقتصــار عــٰىل ذكــر املــ ،هبــا

 .ليس له معنٰى 

ـــ ا القـــول يف مـــوايل صـــفية فـــأكثر مـــا وردت بـــه فأمَّ

ــ ــة أنَّ ــزبريالرواي ــازع ال ــرياثهم ه ن ــر يف  ،يف م ــام إٰىل عم واختص

ـــرياث ـــتحقاق امل ـــ ،اس ـــوـفقض ـــام ه ـــنهام ب ـــذكور،  ٰى بي م

ــ ــام يف الش ــدلُّ  ـيءواالختص ــم،  ال ي ــم املخاص ــد عل ــٰىل فق ع

ــالرت ]]٣٧ص [[/ وكــذلك عــٰىل  أيضــاً  ام ال يــدلُّ افــع إٰىل احلّك

ام فيـه، وقـد ختاصـم احلّكـ ارتفاع العلم بحكم مـا وقـع الرتافـع

 وترافع إٰىل حكمهم مـن هـو أعلـم مـنهم بـاحلكم، ولـيس يـدلُّ 

أمـــري  ٰى بـــه عـــٰىل أنَّ ـقضـــاء عمـــر بيـــنهام بـــام قضـــ أيضـــاً 

ــ املــؤمنني ــدلُّ فــيام ادَّ  اً مل يكــن حمقَّ صــربه حتــت  عــاه، وال ي

 ،لالرضـا هبـا عـٰىل الرجـوع عـن اعتقـاده األوَّ  ة وإظهـارهقضيّ ال

مـن حكـم احلـاكم عليـه مـا ال  أحـدنا يلتـزم ه ال شبهة يف أنَّ ألنَّ 

 أمــري املــؤمنني  ته، ومل يرجــعيعتقــده، وال يــدين اهللا بصــحَّ 

ــتعلّ  ــتفادة وال ــبيل االس ــٰىل س ــر ع ــىلٰ إٰىل عم ــل ع ــة  م، ب طريق

ــ فمـن أيــن يظـنّ  ،احلكومـة  ات اهللا عليــه مل يكـن عاملــاً ه صـلوأنَّ

 أنَّ  تلـك احلـال احلادثــة؟ والظـاهر مـن مذهبــه  بـاحلكم يف

بـالوالء واملـرياث مـن  ل أبيهـا أحـقُّ بَـمـن قِ  عصبة املرأة املعتقـة

ــوراً  ــدها ذك ــانوا  ول ــاً ك ــدأو إناث ــ ، وق ــثامن روي أنَّ ــذهب ع ه م

 .أيضاً 

ــ ا مــا رواه مــن اخلــرب يف االســتحالف فأبعــد مــن أن فأمَّ

ه ِرب اسـتحالفه ملـن ُخيـ ألنَّ  ،ما تقـدَّ نحـن فيـه ممـَّ شبهة فيام يكون

ــّي  ــدلُّ  9 عــن النب ــام ال ي ــار يف األحك ــ باألخب ــٰىل أنَّ ــري ع ه غ

ــبب ــون س ــائز أن يك ــل ج ــا، ب ــامل هب ــيعلم  ع ــتحالفه ل  اس

فـيام رواه،  9 اخلـرب صـادق عـن النبـّي  ه أنَّ وليغلب عـٰىل ظنّـ

ــه مســتقرَّ  يف  يمكــن الشــّك  قــدعنــده، و اً وإن كــان احلكــم بعين

 ة احلكــم الــذياخلــرب املــروي وصــدق روايــة مــع العلــم بصــحَّ 

ــمَّ  ــرب، ألنَّ تض ــمَّ  نه اخل ــا تض ــٰىل م ــان ع ــم وإن ك ــرب احلك نه اخل

، 9 املخـرب مل يسـمع ذلـك احلكـم مـن النبـّي  فجائز أن يكون

ــة ــراوي  ]]٣٨ص [[/ ولــيس املعرف ــاحلكم تابعــة لتصــديق ال ب

ــ ،يف اخلــرب الوقــت الــذي  خلــرب تــاريخ وبيــانه لــيس يف اعــٰىل أنَّ

ــتحلف  ــان يس ــه ك ــن في ــه، وإذا مل يك ــربين في ــان  املخ بي

ــ ام الرســول ام وقــع يف أّيــالوقــت أمكــن أن يكــون اســتحالفه إنَّ

بجميـع األحكـام عـٰىل مـا  ويف تلك احلـال مل يكـن حميطـاً ، 9

ــدَّ  ــتق ــر أن ُحي ــيس بمنك ــّي دِّ م، ول ــن النب ــه 9 ث ع  ،يف حيات

 .الصحابة وغري مستنكر متعارف بني ذلك ألنَّ 

ــدٍ  ــيس ألح ــول ول ــان : أن يق ــاً  إذا ك ــاحلكم  عامل ب

ــأّي  ــدة ف ــ فائ ــٰىل ظنّ ــب ع ــم أو يغل ــراوييف أن يعل ــدق ال  ،ه ص

بـنفس  ه وإن مل يـزده معرفـةً ألنَّـ ؟وهو إذا صـدق مل يـزده معرفـةً 

ــ ــاحلكـم، وأنَّ ه يغلــب يف ظنِّــ ه يعـرف أوه مـن ديــن الرسـول فإنَّ

ـ ه يف مقـام مل يكـنعليـ نـصَّ  9الرسـول  أنَّ   ه يعلـم بنصِّ

ــ ،فيــه ــة وتأّكــوجيــري ذلــك جمــرٰى تكــرار األدلَّ غــري  هدها، ألنَّ

م العلـم لنـا بمدلولـه مـن جهـة ممتنع أن ننظر يف دليـل بعـد تقـدّ 

خــرٰى، وأن ننظــر يف اخلــرب هــل هــو صــحيح أو فاســد أُ  داللــة

 .خرٰى بمخربه من جهة أُ  م لنا العلموإن تقدَّ 
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ــ ــفأمَّ ــهق بقا التعّل ثني أبــو بكــر وصــدق أبــو وحــدَّ «: ول

ــر ــري ،»بك ــي غ ــه فف ــا اآلن في ــذي كالمن ــه ال ــيمكن أن  ،الوج ف

ــه ــن حيــث إنَّ  :يقــال في ــه م ــديقه ل ــٰىل  تص ــا ســمعه ع ســمع م

جيـوز  كيـف :الوجه الذي سمعه عليـه، ولـيس ألحـد أن يقـول

ذلـك جـائز بـأن يكـون  ثه بام قـد اشـرتكا يف سـامعه؟ ألنَّ دِّ أن ُحي 

ــر ــو بك ــ أب ــاً ي مـنس ــن عامل ــامع أو مل يك ــه يف الس ــاركته ل يف  ش

ـــامعه  ـــةً  األصـــل بس ـــه مجل ـــمع  ،ل ـــن أن يس ـــد يمك فق

 واحــد عاملــاً  يكــون كــّل  وال احلــارضون يف جملــس واحــد خــرباً 

ــ منــه، أو  ا بــأن يكــون بعيــداً بمشــاركة اآلخــر لــه يف ســامعه، إمَّ

ــه ــة ل ــة مقابل ــباب،  ،يف غــري جه ــن األس ــاه م ــا ذكرن ــري م أو لغ

ــي ــٰىل أنَّ  ]]٣٩ص [[/ وه ــرية، ع ــاه  كث ــذي حك ــرب ال ــذا اخل ه

همــني يف الروايــة آحــاد متَّ   إىلٰ عنـدنا باطــل ال يرجــع يف نقلــه إالَّ 

ذوي  واالعتقــاد، ومــذهبنا يف أخبــار اآلحــاد إذا كــانوا مــن

ــفة ــذه الص ــوا هب ــف إذا مل يكون ــروف، فكي ــة مع ــة والعدال  ،الثق

ام وإنَّـ ،ةلَّـض عـٰىل مـا هـو معلـوم باألدعـَرت اخلرب ال يُ  وبمثل هذا

ــدِّ مل نُ  ــالنق ــدنا يف بط ــا عن ــه  م م ــدأنا بتأويل ــقوطه وب ــرب وس اخل

 ظهــر يف وإالَّ  طريــق دفعــه معلــوم ألنَّ  وخترجيــه عــٰىل مــا يصــحُّ 

ــ ــاه مــن التأويــل الــذيإقامــة احلجَّ  ة، وحســم الشــبهة مــا فعلن

 .ملذهبنا مل يكن منافياً  اخلرب لو كان صحيحاً  أوضحناه أنَّ 

ــ مــن االجتهــاد  عــٰىل أمــري املــؤمنني  عــاها مــا ادَّ فأمَّ

ٰى مـن ـم فسـاده فـيام مضـفقـد تقـدَّ  ،من رأي إٰىل رأي والرجوع

م رجوعـه عـن مـن تـوهّ  ق بـه تعلَّـ الـذي نا أنَّ وبيَّ  ،الكالم

 .فال حاجة بنا إٰىل إعادته ،هما تومهَّ  يـرأي إٰىل رأي ال يقتض

*   *   * 
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ــ]] ١٧٧ص [[ ــؤمنني فأمَّ ــري امل ــن أم ــا روي ع  ا م

ــتحالف يف ــرب االس ــن خ ــد بيَّ  م ــار، فق ــذا األخب ــدر ه ــا يف ص ن

ــالكتــاب الكــالم عليــه، ودلَّ  لــذهاب  ضٍ مقــت ه غــريلنــا عــٰىل أنَّ

ــتحالفه ــون اس ــوز أن يك ــث جي ــن حي ــه م ــار علي ــض األخب  بع

ــرب وُخي  ــب املخ ــّي وِّ لريه ــٰىل النب ــذب ع ــن الك ــه م  ، ألنَّ 9 ف

ي صــدق ـنه اخلـرب ال يقتضـذي يتضـمَّ ة احلكـم الــالعلـم بصـحَّ 

ــا ــرب، وذكرن ــاً  املخ ــ أيض ــن أن أنَّ ــرب، ويمك ــذا اخل ــاريخ هل ه ال ت

ــ يف يكــون اســتحالفه  ام كــان يف حيــاة الرســول األخبــار إنَّ

 .بجميع األحكام يكن حميطاً  ويف تلك احلال مل، 9

ـــ ]]١٧٨ص [[/ ا حـــديث الـــدفن وإدخالـــه يف فأمَّ

وقــد جيــوز  ،فتهــا فطريــفمعر بــاب أحكــام الــدين التــي جيــب

ــؤمنني  ــري امل ــون أم ــمع أن يك ــّي  س ــن النب ــاب  9 م يف ب

عـٰىل العمـل بـه،  عازمـاً  الدفن مثـل مـا سـمع أبـو بكـر، وكـان

ــ ــا رواهحتَّ ــر م ــو بك ــه ال ،ٰى روٰى أب ــان يعلم ــام ك ــل ب ــن  فعم م

ــر ــق أيب بك ــنَّ  ،طري ــاس أنَّ  وظ ــن  الن ــه، ومل يك ــل ألجل العم

ــذلك ــول ، ذلــك ك ــون رس ــوز أن يك ــربَّ  9اهللا وجي ــيَّ خ ه  وص

 روٰى أبـو بكـر بعينـه، فلـامَّ   لـه موضـعاً عـنيِّ يُ  يف موضع دفنه ومل

ــيس يف ــه، فل ــا روٰى رأٰى موافقت ــ م ــٰىل أنَّ ــة ع ــذا دالل  ه ه

 .مل يكن عنده استفاد حكامً 

م قولنـا يف شـأهنم، وبطـالن ة فقـد تقـدَّ ا مـوايل صـفيَّ فأمَّ 

ــ ه صــاحبمــا ظنَّــ وته حيــث ولــيس ســك[ ،تهمالكتــاب يف قصَّ

ه كسـكوته عـن بـه، ولكنـَّ  أفتـٰى عـامَّ  سكت عنـد عمـر رجوعـاً 

 .]للقوم ومداراةً  ةً تقيَّ  كثري من احلقِّ 

ــ ــه وأمَّ ــل أن تفقــدوين«: ا قول ــه ،»ســلوين قب : وقول

ــ هاهنـا لعلـامً  إنَّ « ــ ،إٰىل غـري ذلـك ،»اً مجَّ عـٰىل عظــم  ه ال يـدلُّ فإنَّ

تـاب، بـل هـو ه صـاحب الكيف العلـم فقـط عـٰىل مـا ظنـَّ املحّل 

 ال يعلمــه، وكيــف عــامَّ  لئَ ســقــول واثــق بنفســه، آمــن مــن أن يُ 

ــٰىل رؤس األ ــه ع ــول مثل ــوز أن يق ــورجي ــهاد، وظه ــابر ش : املن

مــن األحكــام  كثــرياً  وهــو يعلــم أنَّ » سـلوين قبــل أن تفقــدوين«

ـــه يف ـــزب عن ـــدين يع ـــزون  ؟ال ـــداؤه واملنته ـــان أع ـــن ك وأي

ــته وزلَّ  ــنلفرص ــه ع ــائل ت ــكل املس ــن مش ــؤاله ع ــوامض  س وغ

 .واألمر يف هذا ظاهر ؟األحكام

ــ ــه فأمَّ ــا روي عن ــيل مل ــتبعاد أيب ع ــت «: ا اس ــو ثني ل

ــادة ]]١٧٩ص [[/ يل ــ» الوس ــذي ظنَّ ــه ال ــد للوج ــن بعي ه، فم

ـــ ـــ ه مل يفطـــن لغرضـــهاالســـتبعاد، ألنَّ ام أراد كنـــت ، وإنَّ

ــا  ــارة بنبيّن ــٰىل البش ــة ع ــبهم الداّل ــيهم إٰىل كت ة  9ُأقاض ــحَّ وص

ــٍذ  _حــاكًام رشعــه، فــأكون  ــبهم  _حينئ ــام تقتضــيه كت ــيهم ب عل

مــن هــذه الشـــريعة وأحكــام هــذا القــرآن، وهــذا مــن أحســن 

 .األغراض وجليلها وعظيمها يف العلم

*   *   * 

ــ]] ١٩٤ص [[ ــؤمنني فأمَّ ــري امل ــٰىل أم ــدعوٰى ع  ا ال

ـ ،ورجـع مـن مـذهب إٰىل آخـر، ه ينتقل يف األحكامأنَّ  ا غـري فإهنَّ

ــحيحة وال نُ  ــلِّ ص ــه يف[ ،مهس ــن ننازع ــّل  ونح ــك ك ــزاع،  ذل الن

ــدّ  ــه أش ــذهب إٰىل دفع ــدفاع ون ــوّ  ،ال ــا يف تل ــو ال ينازعن  نوه

ــام ــاحبه يف األحك ــران ،ص ــتبه األم ــال يش ــا روي ظوأ ،]ف ــر م ه
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وقـد سـلف مـن كالمنـا يف هـذا  ،األوالد هـاتمَّ يف ذلك خـرب أُ 

كــان  يف بــيعهنَّ  مذهبــه  إنَّ : الكتـاب مــا فيــه كفايــة، وقلنـا

ــق عمــر ،ري خمتلــفغــ واحــداً  يف بعــض  وإن كــان قــد واف

 .األحوال لرضب من الرأي

*   *   * 

جوابـات املسـائل / ()١ج ( ىٰ ـريف املرتضــرسائل الشـ

 :)الطرابلسيات الثالثة

سـلوين : بيـان قولـه : [املسألة الثامنـة]] ٣٩١ص [[

 ]:قبل أن تفقدوين

َم لكم أنَّ القول الذي أفصح بـ: ما جواب من قال ه لو ُسلِّ

سـلوين قبـل أن «عٰىل رؤوس األشـهاد، وهـو  أمري املؤمنني 

مشـتمل عـٰىل مجيـع  ، يدلُّ بظاهره وفحواه عٰىل أنَّه »تفقدوين

 . علوم الدين، وأنَّه غري خمّل بيشء منها

ــه  ــا يــذهب إلي وفــرض ذلــك مــن طريــق النظــر دون م

كـان اإلخبـار عـن تقـّدم قدمـه  خصومكم، مـن أنَّ مـراده 

ه منه، لكـان ظـاهر هـذا املقـال يـدلُّ عـٰىل أنَّـه ال فيه ووفور حظّ 

مـن الزمـان مـن ينـوب منابـه، ويسـّد  يوجد بعد فقد عينه 

 . مسّده يف اإلجابة عن مجيع السؤال

إذ ذاك  إذ لــو كــان عاملــًا بوجــود مــن جيــري جمــراه 

تــرك ســؤاله هــذا التحــذير ]] ٣٩٢ص /[[ملــا حــذر مــن 

ــه و ــر برتك ــكت التغري ــٰىل س ــّص ع ــل واألخ ــريط وال جع التف

 . فقده علَّة بعدم من ينوب منابه، ودليل عليه

ته  ــحَّ ــم ص ــت لك ــذي فرض ــٰىل أنَّ ال ــل ع ــك دلي ويف ذل

ــاقص  ــا ين ــًا مل َم لكــم تســليم تفــريط إذ لــو كــان حقَّ : ظ[وُســلِّ

 . ، ألنَّكم توجبون واحدًا هذه صفته يف كّل زمان]يناقض

لـّو الزمـان وإذا دلَّ ظاهر قوله الذي حكيناه اآلن عـٰىل خ

بعده ممَّن جيري جمراه، سواء كان مشتمالً عٰىل مجيع علـوم الـدين، 

ودلَّ القـول . أو موفور احلّظ منها، انتقض أصـلكم وبـان فسـاده

كان اإلخبار ممَّا ذهبنا إليه من وفور حّظـه مـن  عٰىل أنَّ مراده 

 : نفسه] سأل: ظ[ثّم سار . العلم ال اإلحاطة به

إّنــا ننصـــرف عــامَّ يقتضــيه ظــاهر : فــإن قــال فــإن قلــتم

ــة املعقولــة القاطعــة عــٰىل وجــود معصــوم يف  هــذا اللفــظ باألدلَّ

ــه  ــان إٰىل أنَّ ــه، ال  كــّل زم ــوب مناب ــن مــن ين ــي متّك أراد نف

نفيه وعـدم املصـلحة لـه يف اإلجابـة ألمـر يرجـع إٰىل العبـاد وال 

 . عدمه، وذلك مطابق ما نذهب إليه وال ينافيه

ــم ــل لك ل: قي ــزاع  أوَّ ــن الن ــه م ــا في ــع م ــذا م ــا يف ه م

الشــديد، أنَّ العصــمة عنــدكم مــن اإلمــام ال توجــب اســتكامل 

ــا  ــم توجبوهن ــك ألنَّك ــا، وذل ل أحواهل ــوم يف أوَّ ــوم العل املعص

للمعصــوم كونــه إمامــًا قبــل كونــه كــذلك وال تغنونــه هبــا عــن 

 . احلاجة إٰىل إمام زمانه، فكتبكم بذلك مملوءة

ــذا  ــأويلكم ه ــّم إنَّ ت ــني ث ــه وب ــق بين ــوتم التطبي إذا نح

هـو لـو ُسـِئَل يف احلـال التـي نطـق  مذهبكم، يدلُّ عٰىل أنَّـه 

ــهاد  ــٰىل رؤوس األش ــالم ع ــذا الك ــا هب ــن ]] ٣٩٣ص /[[فيه ع

ــرهم يف  ــه وكف مني علي ــن ضــالل املتقــدِّ ــه م ــذهبون إلي ــذي ت ال

ن من اإلجابة عنه وإظهار األدلَّة عليه  .باطن احلال، مل يتمكَّ

ــتم ــد روي ــه  وق ــه  عن ــٰىل وج ــا ع ــة محلتموه رواي

كـان  التقيّة منه، واإلخبار عـٰىل طريـق اإلشـارة منـه، وأنَّـه 

غري مـتمّكن مـن احلكـم بجميـع مـا يـراه مـن األحكـام، وهـي 

ــٰى يكــون «: لقضــاته قولــه  أقضــوا بــام كنــتم تقضــون، حتَّ

ــه أشــار إٰىل »النــاس مجاعــة أو أمــوت كــام مــات أصــحايب ، وأنَّ

 .  طاعته دون غريهم من اخللفاءالذين مضوا عىلٰ 

أراد به أن ينصب بعـدي مـن  إنَّه : وإن قلتم: ثّم قال

، فيتعـنيَّ عليـه اإلجابـة عـن ]يف منصبي: ظ[جيري جمراه مصيبي 

أيضـًا، ألنَّ ] بـاطالً : ظ[مجيع السؤال لتعيّنها عيلَّ كان ذلك بطـل 

ب أن قد ُنِصَب بعده، وبويع كام بويع له، فقد كان جي احلسن 

يكون تعليقه عدم الفائدة عٰىل مقتضـٰى قـولكم هـذا ينفـي متّكـن 

 .  ال يقصد عينه  احلسن 

ــر : وبعــد ــن وجــه آخ ــال ســؤال م ــيكم يف هــذا املق فعل

ــه  ــا ل ــمة التــي توجبوهن ــايقــدح يف العص ــو أّن ــم : ، وه نعل

ــٰىل  ــداخل ع ــهو ال ــوٰى والس ــن اهل ــليمة م ــول الس ــم العق بحك

يعلـم أنَّـه غـري مـتمّكن مـن اإلجابـة  صاحبها أنَّه ال يسـوغ ملـن

عن مجيع ما ُيسـئل عنـه أن ُيعطـي ذلـك مـن نفسـه هبـذا املقـال 

ــه،  ــوٰى يلحق ــه أو ه ــهو يعرتض ــهاد إالَّ بس ــٰىل رؤوس األش ع

 . هيون عليه التغرير بنفسه

فكّل هذا يدلُّ عـٰىل بطـالن مـا تـذهبون إليـه مـن وجـود 

ــ ــان، ويس ــّل زم ــوم يف ك ــل يف العل ــوم كام ــد معص ــن واح فر ع

ة يف  ــا مســتمرَّ ــكون يف ذلــك إالَّ بشــبه ملظنــون أهنَّ أنَّكــم ال تتمسَّ

العقــول، وهــي باطلــة بــام ذكــره اآلن يطــول، ونضــع االعــتامد 

يف إبطاهلــــا عــــٰىل مــــا اقتضــــاه هــــذا ]] ٣٩٤ص /[[اآلن 

 . الصـريح الصحيح من املعقول املنقول
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سـلوين «: قـال اعلم أنَّ قول أمري املـؤمنني : اجلواب

، يدلُّ »ل أن تفقدوين، فإنَّ بني جنبي علًام مجًَّا لو وجدت له محلةقب

عٰىل اشتامله عٰىل علوم الدين دقيقها وجليلها، وعٰىل كـّل مـا جيـوز 

 . أن يسأل عنه سائل، ويسرتشد إليه جاهل

ة  ــة عــٰىل قــوَّ ــٰى هــذا اخلــرب لــو كــان هــو الدالل ألنَّ معن

ــان م ــه، لك ــيبه من ــور نص ــم، ووف ــن العل ــه م ــذا حّظ ــًا ه ض تعرِّ

وهـذا تقريـر . القول املطلق ألن ُيسـئل عـامَّ ال يعلمـه وينخجـل

عنــه، وهــو مــن هــذا  وركــوب خطــر، جيــلُّ ] تغريــر: ظ[

م مــن ذوي اللبابــة] ومــن هــذا: ظ[ عــٰىل أن يقــول . الــذي تقــدَّ

م القـدم يف املعلومـات ولـيس بمحيطـة هبـا سـلوين «: وهو متقدِّ

ــوت النفــع ، يــدلُّ عــٰىل الت»قبــل أن تفقــدوين حــذير مــن ف

 .  بأجوبته مع فقده 

ــه  ال ســاّد مســاّده  وأنَّ مفهــوم الكــالم يقتضـــي أنَّ

ــه لــو كــان يليــه مــن ] مسـّده: ظ[ وال قــائم يف العلــم مقامــه ألنَّ

 . هو يف العلم مساو له، لكان ال معنٰى للتحذير

وتأويــل هــذا اخلــرب الــذي يرفــع الشــبهة فيــه أنَّ اإلمــام 

ــ ام جيــب بحكــم إمامتــه أن يكــون عاملــًا بجميــع يف كــّل زمــان إنَّ

ــه شــاذّ  ــٰى ال يشــّذ من ــدين، حتَّ ــم . علــوم ال ولــيس جيــب بحك

ــيات  ــن ماض ــات م ــات والكائن ــًا بالغائب ــون عامل ــة أن يك اإلمام

ــ ــام بش ــاٰىل اإلم ــصَّ اهللا تع ــتقبالت، وإذا خ ــذه ـومس ــن ه يء م

 . العلوم، فعٰىل سبيل الكرامة والتفضيل والتعظيم

قد بيَّنا يف مسألة منفردة أمليناهـا قـديًام و]] ٣٩٥ص /[[

رائر ـواستقصيناها، أنَّه غري واجب يف اإلمام أن يكون عاملـًا بالسـ

 . والضامئر وكّل املعلومات، عٰىل ما ذهب إليه بعض أصحابنا

يقتضـي ] العجيب: ظ[وأوضحنا أنَّ هذا املذهب احلبيب 

ٰى يصـحَّ أن يعلـم  مـا ال يتنـاهٰى مـن كون اإلمام عاملًا لنفسه حتـَّ

والعلم ال يتعلَّق عـٰىل التفصـيل إالَّ  _املعلومات، ألنَّ العامل بعلم 

 .ال جيوز أن يعلم إالَّ معلومات متناهية العدد _بمعلوم واحد 

ــري  ــون أم ــع أن يك ــة، مل يمتن ــذه اجلمل ت ه ــحَّ وإذا ص

أكمل علومـًا مـن كـّل إمـام بعـده، وإن كـان مـن  املؤمنني 

كــامالً جلميـع علــوم الــدين والشـــريعة  نـاب منابــه مــنهم 

ــام زادت علومــه  ــي تقتضــيها رشوط اإلمامــة، وإنَّ ــٰىل  الت ع

علــومهم يف ُأمــور خارجــة عــن ذلــك، كالغائبــات واملاضــيات 

ف  ــوَّ ــاموات، فخ ــذه املزيــة يف  وأرسار الس ــوت ه مــن ف

  . العلوم بفقده

ــل ذكـره يف املســألة،  وهـذا الـذي ذكرنــاه يغنـي عـامَّ متحَّ

 .بنيَّ فساده ثمّ 

*   *   * 

 :تنزيه األنبياء

بمذاهبــه يف أّيـــام  يف عــدم افتائـــه [ ]]٢٢٦ص [[

 ]:املتآمرين

ـــألة ـــل: مس ـــإن قي ـــه : ف ـــروون عن ـــتم ت  إذا كن

عون عليــه يف أحكــام الشـــريعة مــذاهب كثــرية ال يعرفهــا  وتــدَّ

ــان  ــد ك ــذهبًا، وق ــه م ــاء ل ــر  الفقه ــاهد األم ــدكم يش عن

ــالَّ أ ــا، فه ــري بخالفه ــد جي ــا وأرش ــه عليه ــه ونبَّ ــٰى بمذاهب فت

ــوا. إليهــا ــيس لكــم أن تقول ــه : ول ــ إنَّ ة كــام اســتعمل التقيَّ

ــه  م، ألنَّ ــيام تقــدَّ ــتعملها ف ــالفهم يف مــذاهب  اس قــد خ

ــن  ــارق م ــع الس ــل قط ــا، مث ــالقول فيه د ب ــرَّ ــا وتف ــتبدَّ هب اس

ــري  ــدود، وغ ــائل يف احل ــات األوالد، ومس ه ــع ُأمَّ ــابع، وبي األص

ــا  ــك ممَّ ــو[ذل ــه ] ه ــروف مذهب ــه إٰىل اآلن مع ــف . في فكي

ص /[[اتَّقــٰى يف بعــض وأمــن يف آخــر؟ وحكــم اجلميــع واحــد 

ــة، ]] ٢٢٧ ــق بإمام ــة ال يتعلَّ ــام رشعي ــالف يف أحك ــه خ يف أنَّ

 وال تصحيح نّص، وال ابطال اختيار؟

ــا: اجلــواب ــر أمــري املــؤمنني : قلن يف أحكــام  مل ُيظِه

ــ ــث ك ــوم إالَّ بحي ــًا للق ـــريعة خالف ــلَّ الش ــق وإن ق ــه مواف ان ل

ــاد، وال  ــؤول إٰىل فس ــالف ال ي ــم أنَّ اخل ــث عل ــدده، أو بحي ع

ـــاهرة ـــاهرة وال مظ ــــي إٰىل جم ـــا . يقتض ـــال يعلمه ـــذه ح وه

ــه  ــا ال يعلم ــا م ــه فيه ــٰىل ظنّ ــب ع ــاهدة، أو يغل ــارض باملش احل

ــا[الغائــب  ــؤّدي إٰىل ] عنه ــيام ي ــاس ف ــه، واســتعامل القي وال يظنّ

ضـهم مـن بعـض ال يسـوغ، ألّنـا الوحشة بـني النـاس ونفـار بع

ــالفوا يف  ــن أن خي ــتوحش م ــاس يس ــن الن ــريًا م ــد كث ــد نج ق

ــوا  ــتيحاش، وإن مل يستوحش ــة االس ــذاهب غاي ــن امل ــذهب م م

مـن اخلـالف فـيام هـو أعظـم منـه وأجـّل موقعـًا، ويغضـبهم يف 

 .هذا الباب الصغري وال يغضبهم الكبري

ــــام يكــــون لعــــادات جــــرت وأســــباب  وهــــذا إنَّ

عتقـــادهم أنَّ بعـــض األُمـــور وإن صـــغر يف اســتحكمت، وال

ــادهم أنَّ  ــائر، أو العتق ــائم والكب ــؤّدي إٰىل العظ ــه ي ــاهره، فإنَّ ظ

اخلـالف يف بعــض األشـياء وإن كــان يف ظـاهر األمــر كــاخلالف 

 .يف غريه، ال يقع إالَّ مع معاٍد منافس

وإذا كـان األمــر عـٰىل مــا ذكرنــاه مل ُينَكـر أن يكــون أمــري 
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ــؤمنني  ــام امل ــا إنَّ ــالف فيه ــي خ ــه الت ــع مذاهب ــر مجي  مل ُيظِه

ــه  ــدًا، ألنَّ ــارًا واح ــوم إظه ــه أنَّ  الق ــب يف ظنّ ــم أو غل عل

إظهـار ذلـك يـؤّدي إٰىل الضــرر يف الـدين إٰىل مـا ال يـؤّدي إليـه 

 .إظهار ما أظهره، وهذا واضح ملن تدبَّره

لِــَم : وقد دخل يف مجلة مـا ذكرنـاه اجلـواب عـن قـوهلم

ًا يف نفسـه عنـد مل ُيغريِّ األح كام وُيظِهـر مذاهبـه، ومـا كـان خمبـوَّ

ة عـٰىل  إفضاء األمر إليـه وحصـول اخلالفـة يف يديـه، فإنَّـه ال تقيـَّ

من هـو أمـري املـؤمنني وإمـام مجيـع املسـلمني؟ ألّنـا قـد بيَّنـا أنَّ 

إالَّ باالسـم دون املعنـٰى، وقـد كـان  األمر ما ُأفضــي إليـه 

 صـــ ًا طـــول أّيـــام واليتـــه إٰىل أن معاَرضـــًا مناَزعـــًا مغصَّ

 .قبضه اهللا تعاٰىل إٰىل جنَّته

ــٰىل ]] ٢٢٨ص /[[ ــالف ع ــه اخل ــأمن يف واليت ــف ي وكي

مني عليــه  وجــّل مــن تابعــه ومجهــورهم شــيعة  املتقــدِّ

ــه  ــور أعدائ ــدل األُم ــٰىل أع ــوا ع ــم مض ــرٰى أهنَّ ــن ي ، وم

وأفضلها، وأنَّ غايـة مـن يـأيت بعـدهم أن يتَّبـع آثـارهم ويقتفـي 

 رائقهم؟ط

مـا تـرك مـن  وما العجب مـن تـرك أمـري املـؤمنني 

ــام  إظهــار بعــض مذاهبــه التــي كــان اجلمهــور خيالفــه فيهــا، وإنَّ

العجب مـن إظهـار يشء مـن ذلـك مـع مـا كـان عليـه مـن ّرش 

ــان  ــد ك ــة، وق ــوف الفرق ــة وخ ــام  الفتن ــّل مق ــر يف ك جيه

ــار،  ــد األنص ــتمّكن، وتقاع ــد ال ــن فق ــه م ــو علي ــام ه ــه ب يقوم

 .أّنا ذكرنا قليله طال به الرشح] لو[ل األعوان، بام وختاذ

واهللا لـــو ثنيـــت يل الوســـادة «: القائـــل وهـــو 

ــل  ــل اإلنجي ــني أه ــوراهتم، وب ــوراة بت ــل الت ــني أه ــت ب حلكم

بــإنجيلهم، وبــني أهــل الزبــور بزبــورهم، وبــني أهــل الفرقــان 

يـا : بفرقاهنم، حتَّٰى ينطـق كـّل كتـاب مـن هـذه الكتـب ويقـول

، إنَّ   . »عليًَّا قد قٰىض بقضائك ربِّ

ــل  ــو القائ ــالوا وه ــاته فق ــتأذنه قض ــد اس ــَم : وق بِ

ــال  ــؤمنني؟ فق ــري امل ــا أم ـــي ي ــتم «: نقض ــام كن ــوا ب اقض

ــام مــات  ــون النــاس مجاعــة أو أمــوت ك ـٰى يك تقضــون حتـَّ

ـــحايب ـــي » أص ـــحابه  يعن ـــن أص ـــه م م موت ـــدَّ ـــن تق م

ــىلٰ  ــم ع ــاٰىل وه ــهم اهللا تع ــذين قبض ــيعته ال ــن ش ــني م  واملخلص

ــ ــوال التقيَّ ــمه أح ــلَّ اس ــب اهللا ج ــام أوج ــًا ب ــك باطن ة والتمّس

 .عليهم التمّسك به

ن كالمنــا هــذا  وهــذا واضــح فــيام قصــدناه، وقــد تضــمَّ

 اجلــواب عــن ســؤال مــن يســأل عــن الســبب يف امتناعــه 

ــدك إٰىل  ــن ردِّ ف ــد[م ــ] ي ـــامَّ ُأفض ــتحّقها ل ـــمس ّرف يف ـي التص

 .اإلمامة إليه 

*   *   * 

ــه [ ]]٢٣٩ص [[ ــن «: يف قول ــد ع ثني أح ــدَّ ــا ح م

 ]:»إالَّ استحلفته 9الرسول 

ــألة ــل: مس ــإن قي ــه : ف ــه علي ــيام روي عن ــه ف ــام الوج ف

ثني أحـد عـن «: أنَّـه قـال] مـن[الصالة والسالم  كنـت إذا حـدَّ

بحــديث اســتحلفته بــاهللا أنَّــه ســمعه مــن  9رســول اهللا 

ثني أ 9رســول اهللا  قته، وإالَّ فــال، وحــدَّ بــو فــإن حلــف صــدَّ

ــدقني ــر وص ــام، »بك ــه النّظ ــن ب ــا طع ــرب ممَّ ــذا اخل ــيس ه ، أَول

ث عنـده مـن أن يكـون ثقـًة أو مـتَّهامً : وقال فـإن . ال خيلو املحـدِّ

ــف  ــتَّهًام فكي ــان م ــتحالف؟ وإن ك ــٰى االس ــام معن ــًة ف ــان ثق ك

ث عــن رســول  ــق قــول املــتَّهم بيمينــه؟ وإذا جــاز أن ُحيــدِّ يتحقَّ

 .بالباطل] ذلك عىلٰ [بالباطل جاز ان حيلف  9اهللا 

هـذا خـرب ضـعيف مـدفوع مطعـون عـٰىل : قلنا: اجلواب

إســناده، ألنَّ عــثامن بــن املغــرية رواه عــن عــيل بــن ربيعــة 

سـمعت عليَّـًا : الـوالبي، عـن أسـامء بـن احلكـم الفـزاري، قـال

  جمهـول عنـد ] هـذا[يقول كذا وكـذا، وأسـامء بـن احلكـم

ــ ــه يشء م ــه، وال روي عن ــة ال يعرفون ــل الرواي ــث أه ن األحادي

 .غري هذا اخلرب الواحد

ــن أيب  ــعيد ب ــن س ــعد ب ــق س ــن طري ــًا م ــد روي أيض وق

ه  أيب ]] ٢٤٠ص /[[ســعيد املقــُربي، عــن أخيــه، عــن جــدِّ

ســعيد رواه هشــام بــن عــّامر والــزبري بــن بّكــار، عــن ســعد بــن 

ــن ســعيد[ســعيد  ــد اهللا ب ــه عب ــن أيب ســعيد، عــن أخي ــن ]ب ، ع

ه، عن أمري املؤمنني   .جدِّ

 .إنَّه ما رؤي أخبث منه: لزبري عن سعد بن سعيدوقال ا

عبـد اهللا بـن سـعيد بـن : وقال أبو عبد الـرمحن الشـيباين

 .أيب سعيد املقُربي مرتوك احلديث

 ].احلديث[إنَّه ضعيف : وقال حييٰى بن معني

ورووه مــن طريــق أيب املغــرية املخزومــي، عــن ابــن 

ــُربي ــن املق ــد، ع ــن يزي ــليامن ب ــن س ــافع، ع ــ. ن ــو مغ رية وأب

 .املخزومي جمهول ال يعرفه أكثر أهل احلديث

ــن  ــامرة، ع ــن ُع ــلم، ع ــن مس ــا ب ــق عط ــن طري ورووه م

ــِرز،  ــرة[ُحم ــن أيب هري ــؤمنني ]ع ــري امل ــن أم ــالوا[، ، ع : ق
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ــؤمنني  ــري امل ــن أم ــمع م ــِرز مل يس ــامرة ] ُحم ــَره، وُع ــل مل ي ب

ــه : وهـو ُعـامرة بـن ُجـَوين وهــو أبـو هـارون العبـدي، وقيـل إنَّ

 .ديثمرتوك احل

ا ُينبِـئ عــن ضـعف هـذا احلــديث واختاللـه أنَّ مــن  وممـَّ

مل يــرو عــن أحــد قــّط  املعــروف الظــاهر أنَّ أمــري املــؤمنني 

عٰى عليـه مـن ذلـك هـذا . 9حرفًا غـري النبـّي  وأكثـر مـا ُيـدَّ

ثني أحــد «: وقولـه. اخلـرب الـذي نحـن يف الكـالم عليـه مـا حـدَّ

ــه قــد ، يقتضـــي »إالَّ اســتحلفته 9عــن رســول اهللا  ظــاهره أنَّ

ــه  ــارًا عن ــوم  9ســمع أخب ــحابة، واملعل ــن الص ــن مجاعــة م م

 .خالف ذلك

ــا تعّجــب النّظــام مــن االســتحالف ففــي غــري  وأمَّ

ــت  ــًا ملــن عرض ــم أنَّ يف عــرض اليمــني هتيّب ــا نعل موضــعه، ألّن

عليه وتـذكريًا بـاهللا تعـاٰىل وختويفـًا مـن عقابـه، سـواء كـان مـن 

ـــّرض  ـــًة أ]] [٢٤١ص /[[تع ـــه ثق ـــذل علي ـــًا، ألنَّ ب و ظنين

ــام قــّوٰى ] اليمــني واإلقــدام عليهــا يزيــدنا يف الثقــة بصــريًة، وربَّ

ذلك حال الظنـني، لبعـد اإلقـدام عـٰىل اليمـني الفـاجرة، وهلـذا 

ــيهم  ــت عل ــٰى عرض ــوق مت ــدين للحق ــن اجلاح ــريًا م ــد كث نج

ــاج ــود واللج ــد اجلح ــا بع ــّروا هب ــا، وأق ــوا منه ــني امتنع . اليم

ـــ ــتظهر يف الش ــذا اس ــه، ويف وهل عٰى علي ــدَّ ــٰىل امل ــاليمني ع ريعة ب

ولــو أنَّ ملحــدًا أراد الطعــن . القــاذف زوجتــه بــالتلّفظ باللعــان

ــام،  ــا اســتعمله النّظ ــتعمل مــن الشــبهة م عــٰىل الشـــريعة، واس

ــال ــان : فق ــتحَلف إن ك ــدعاوٰى، واملس ــني يف ال ــٰى لليم أيُّ معن

ــتَّهًام فهــ ــًا م ــان ظنين ــٰى الســتحالفه، وإن ك ــًة فــال معن ــأن ثق و ب

ملــا كــان . وكــذلك يف القــاذف زوجتــه. يقــدم عــٰىل اليمــني أوىلٰ 

 .له جواب إالَّ ما أجبنا به النّظام، وقد ذكرناه

حكي عـن الـزبري بـن بّكـار يف هـذا اخلـرب تأويـل ] وقد[

كـان أبـو بكـر وعمـر إذا جاءمهـا حـديث : قريب، وهو أنَّه قـال

ٰى يـأيت 9عن رسـول اهللا   مـع الـذي ال يعرفانـه ال يقـباله حتـَّ

قـال فأقـام أمـري املـؤمنني . ذكره آخـر، فيقومـا مقـام الشـاهدين

  ث مقـام الشـاهد مـع اليمـني يف اليمني مـع دعـوٰى املحـدِّ

ــام  ــيهام مق ــاهدين عل ــب ش ــة يف طل ــا الرواي ــام أقام ــوق، ك احلق

 .باقي احلقوق

أَولــيس هــذا احلــديث إذا ســلَّمتوه وأخــذتم : فــإن قيــل

مــا كــان يعلــم  املــؤمنني  يف تأويلــه يقتضـــي أنَّ أمــري

ــول اهللا  ــن رس ــه ع ــَرب ب ــذي ُخي ـــيء ال ــان 9الش ــه ك ؟ وأنَّ

يستفيده مـن املخـِرب، ولـوال ذلـك ملـا كـان السـتحالفه معنـٰى؟ 

ريعة عـٰىل مـا  ـكـان غـري حمـيط بعلـم الشـ وهذا يوجب أنَّه 

 .تذهبون إليه

ــا ــا : قلن ــبهة يف كتابن ــذه الش ــن ه ــواب ع ــا اجل ــد بيَّن ق

ــب بالشــا ــه امللقَّ ــا أنَّ ــة، وذكرن ــًا  يف يف اإلمام وإن كــان عامل

ة مـا أخـربه بـه املخـِرب، وأنَّـه مـن الشــرع، فقـد جيـوز أن  بصحَّ

، وإن كـان مـن 9يكون املخِرب له بـه مـا سـمعه مـن الرسـول 

رشعه، ويكـون كاذبـًا يف اّدعائـه السـامع، فكـان يسـتحلفه هلـذه 

 .العلَّة

كـــون ال يمتنـــع أن ي: وقلنـــا أيضـــاً ]] ٢٤٢ص /[[

ــه  ــان من ــام ك ــك إنَّ ــول  ذل ــاة الرس ــك  9يف حي ويف تل

األحـوال مل يكــن حميطــًا بجميــع األحكـام، بــل كــان يســتفيدها 

 .حاالً بعد حال

ــل ــام مل : فــإن قي ــاب ب ــا بكــر يف هــذا الب كيــف َخــصَّ أب

 خيّص به غريه؟

ــا ــه : قلن ــم أنَّ ــام عل ــه ب ث ــر حدَّ ــو بك ــون أب ــل أن يك ُحيتَم

، 9يـه لــه مـن جهتــه وحضـــر تلقّ  9سـمعه مــن الرسـول 

 .فلم حيتج إٰىل استحالفه هلذا الوجه

*   *   * 

ــيل [ ]]٢٤٨ص [[ ــة ع عٰى خمالف ــدَّ ــام امل  يف األحك

 ]:فيها ملن سواه

 فـام الوجـه فـيام عابـه النّظـام بـه : فـإن قيـل: مسألة

ـة، مثـل عـٰى أنَّـه خـالف فيهـا مجيـع األُمَّ : من األحكـام التـي ادَّ

هات األوالد، و قطـع يـد السـارق مـن ُأصـول األصـابع، بيع ُأمَّ

الســارق إٰىل الشــهود، وجلــد الوليــد ]] ٢٤٩ص /[[ودفــع 

ــمية  ــره بتس ــثامن، وجه ــة ع ــوطًا يف خالف ــني س ــة أربع ــن عقب ب

ــٰىل  ــهم ع ــبيان بعض ــهادة الص ــه ش ــوت، وقبول ــال يف القن الرج

ــول ــاٰىل يق ــض، واهللا تع مْ : بع
ُ
�

ْ
ــن ٍل ِم

ْ
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َ
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ْ
ش

َ
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ــالق[ ــذه ، و]٢: الط ــاء  أخ ــن أولي ــل م ــة الرج ــف دي نص

ــور،  ــن األع ــن املقــتّص م ــني م ــة الع ــف دي ــذه نص املــرأة، وأخ

وختليفـه رجــالً ُيصـّيل العيــدين بالضـعفاء يف املســجد األعظــم، 

أحرق رجـالً أتـٰى غالمـًا يف ُدُبـره، وأكثـر مـا أوجـب  وأنَّه 

عـٰىل مــن فعـل هــذا الفعـل الــرجم، وأنَّـه ُأويت بــامل مـن مهــور 

ٰى جيـيء عطـاء غنـي وباهلـة«: فقـال  البغايا . »ارفعـوه حتـَّ
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صَّ هبـذا غنيَّـًا وباهلـة؟ فـان كـانوا مـؤمنني لِـَم ُخـ: فقال النّظام

ــال،  فمــن عــداهم مــن املــؤمنني كهــم يف جــواز تنــاول هــذا امل

وإن كانوا غـري مـؤمنني فكيـف يأخـذون العطـاء مـع املـؤمنني؟ 

ــا أ: قــال ــن مهــور البغاي ــال وإن كــان م ــوم وذلــك امل و بيــع حل

اخلنازير بعد أن متلَّكـه الكّفـار ثـّم يفتحـه اهللا عـٰىل املـؤمنني فهـو 

 .حالل طيّب للمؤمنني

إّنـا قـد بيَّنـا قبـل هـذا املوضـع أنَّـه ال ُيعـَرتض : اجلواب

ــؤمنني  ــري امل ــه يف  عــٰىل أم ــع من ـــريعة وُيطَم ــام الش يف أحك

ــة إالَّ معانــد ال يعــرف قــدره، ومــن شــهد لــه  النبــّي عثــرة أو زلَّ

ــه  9 ــقَّ مع ــة، وأنَّ احل ـــٰى األُمَّ ــه أقض ــدور[بأنَّ ــا ] ي ــف م كي

الّلهـّم اهـِد قلبـه وثبِّـت «: دار، ورضب بيده عـٰىل صـدره وقـال

ٰى قـال أمـري املـؤمنني » لسانه فـام «: لـامَّ بعثـه إٰىل الـيمن حتـَّ

ــة «: وقــال النبــّي فيــه. »شــككت يف قضــاء بــني اثنــني أنــا مدين

ــا، ف ــيل باهب ــم وع ــأِت العل ــة فلي ــن أراد املدين ]] ٢٥٠ص /[[م

، وال ُيَظــنُّ هبــا إالَّ ، ال جيــوز أن ُيعــَرتض أحكامــه »البــاب

ة والسداد  .الصحَّ

وأعجب من هذا كّله الطعن عٰىل هذه األحكام وأشـباهها 

ا خالف اإلمجاع، وأّي إمجاع  يسـتقّر وأمـري  _ليت شـعري  _بأهنَّ

بة الـذين هلـم يف خارج منه؟ وال أحد مـن الصـحا املؤمنني 

د بشـيء مل يكن لـه ] وقيام[األحكام مذاهب وفتاوٰى  إالَّ وقد تفرَّ

عليه موافق، وما ُعدَّ مذهبه خروجًا عن اإلمجاع، ولوال التطويـل 

لذكرنا رشح هذه اجلملة، ومعرفتها وظهورها يغنيان عن تكّلـف 

يف هـذه األحكـام  ذلك، ولو كان للطعن عٰىل أمري املـؤمنني 

بني إلـيهم مـن وله وجه، لكان أعداؤه من بني ُأميَّ  جمال، ة واملتقـرِّ

شيعتهم بذلك أخرب، وإليه أسبق، وكانوا يعيبونه عليه ويدخلونـه 

لوها  ، وملـا تركـوا ذلـك ]لـه[يف مجلة مثالبهم ومعايبهم التي متحَّ

حتَّٰى يستدركه النّظام بعد السنني الطويلة، ويف إرضاهبم عن ذلك 

 .ال مطعن بذلك وال معاب دليل عٰىل أنَّه

ــؤمنني  ــه أمــري امل ــذه  وبعــد، فكــّل يشء فعل مــن ه

لــه واعتقـاده إّيــاه هــو  األحكـام وكــان لــه مـذهبًا، ففعلــه 

ته، لقيـام األدلَّـة عـٰىل أنَّـه  ة فيه، وأكـرب الربهـان عـٰىل صـحَّ احلجَّ

  ــط ــزل وال يغل ــاج[ال ي ــدة ] وال حيت ــوه زائ ــان وج إٰىل بي

ــاه إالَّ  ــا ذكرن ــٰىل م ــٰىل ع ــر ع ــتظهار والتقري ــبيل االس ــٰىل س  ع

ة   ].عليهم[اخلصوم، وتسهيل طريق احلجَّ

ــا  هــات األوالد فلــم يســـر فــيهنَّ إالَّ بــنّص ] بيــع[فأمَّ ُأمَّ

ــاىلٰ  ــال اهللا تع ــاهره، ق ــاب وظ ــُروِجِهْم : الكت
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َ
ون

ُ
ــــاد ــــارج[ �الع ــــبهة يف أنَّ ُأّم ]٣١ _ ٢٩: املع ، وال ش

ـا ليسـت زوجـة، وال  الولد يطؤهـا سـيّدها بملـك اليمـني، ألهنَّ

هــو عــاٍد يف وطئهــا إٰىل مــا ال حيــّل، وإذا كانــت مملوكــة مســرتقَّة 

عونـه مـن أنَّ ولـدها أعتقهـا، وُيبـنيِّ ذلـك أيضـًا أنَّـه بط ل ما يدَّ

 .ال خالف يف أنَّ لسيّدها أن يعتقها

ــحَّ ]] ٢٥١ص /[[ ــا ص ــد أعتقهــا مل ــد ق ــان الول ولــو ك

ــال ــق حم ــق املعتَ ــك، ألنَّ عت ــن . ذل ــح ع ــة توضِّ ــذه اجلمل وه

 .أعتقها] قد[بطالن ما يروونه من أنَّ ولدها 

اخلــرب مل يقـتض أنَّ هلــا مجيــع  ألــيس هـذا: ثـّم يقــال هلـم

ــه لــو اقتضـــٰى ذلــك ملــا جــاز أن يعتقهــا  أحكــام املعتقــات؟ ألنَّ

ــام اقتضـــٰى بعــض أحكــام  الســيّد، وال أن يطأهــا إالَّ بعقــد، وإنَّ

فـام أنكـرتم مــن أن : املعتقـات، فـال بـدَّ مــن مزيـل، فيقـال هلــم

خمــالفكم يمكنــه أن يســـتعمله أيضــًا عــٰىل ســـبيل ] يكــون[

إنَّـه لـو أراد بيعهـا مل جيـز : كـام اسـتعملتموه، فنقـولالتخصيص 

ــا جيــري  إالَّ يف ديــن، وعنــد رضورة، وعنــد مــوت الولــد، فكأهنَّ

ــه، وإن مل جيــز مــن كــّل  جمــرٰى املعتقــات فــيام ال جيــوز بيعهــا في

 .وجه كام أجريتموها جمراهنَّ يف وجه دون آخر

ــا قطــع الســارق مــن  األصــابع فهــو احلــّق ] ُأصــول[فأمَّ

ــالالو ــاٰىل ق ــيل، ألنَّ اهللا تع ــح اجل  : اض
ُ
ة
َ
ــاِرق  َوا�س�
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َ
، واسـم اليـد يقـع عـٰىل مجلـة ]٣٨: املائـدة[ ف

ــق، وإٰىل  ــًا إٰىل املراف ــه أيض ــع علي ــب، ويق ــو إٰىل املنك ــذا العض ه

 .الزند، وإٰىل األشاجع، كّل ذلك عٰىل سبيل احلقيقة

دخلـــت يـــدي يف املـــاء إٰىل أ: (وهلـــذا يقـــول أحـــدهم

، )ُأصـــول األصـــابع، وإٰىل الزنـــد، وإٰىل املرفـــق، وإٰىل املنكـــب

ــة ــك غاي ــّل ذل ــل ك ــاىلٰ . فيجع ــال اهللا تع ــَن : وق ي ِ
�
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، ومعلــوم أنَّ ]٧٩: البقــرة[ يَ�

ــة  ــون[الكتاب ــرت ] تك ــًام فعق ــدنا قل ــرٰى أح ــو ب ــابع، ول باألص

ــلال ــابعه لقي ــّكني أص ــك: س ــو ذل ــا، ونح ــده، وعقره ــع ي . قط

ــة يوســف    :وقــال اهللا تعــاٰىل يف قصَّ
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َ
ــنَّ مــا قطَّعــنَّ ]٣١: يوســف[ َو� ، ومعلــوم أهنَّ

]] ٢٥٢ص /[[وإذا . ذكرنــاه عــٰىل مــا] بــل[أكّفهــنَّ إٰىل الزنــد، 

ذكرنــاه مل جيــز أن ُحيَمــل اليــد عــٰىل كــّل مــا  مــر عــٰىل مــاكــان األ



 ٥٩  ..............................................................................................  عيل بن أيب طالب ) ١٤٠/ (حرف العني 

ــذهب  ــٰىل م ــف ع ــن الكت ــع م ــٰى ُتقَط ــة حتَّ ــذه اللفظ ــه ه تناولت

ــب أن  ــاء، ووج ــع الفقه ــد مجي ــل عن ــذا باط ــوارج، ألنَّ ه اخل

ُأصــول األشــاجع، ] مــن[نحملــه عــٰىل أدنــٰى مــا تناولــه، وهــو 

ــه  ــاملقطوع، ألنَّ ــق ب ــة وأرف ــابع أوٰىل باحلكم ــن األص ــع م والقط

ا يفوتـه إذا قُ  ] إذا ُقطِـعَ [طَِع مـن الزنـد فاتـه مـن املنـافع أكثـر ممـَّ

 .من األشاجع

وقد روي أنَّ عيل بن أصمع رسق عيبة لصفوان، فـُأيت بـه 

يـا أمـري : فقطعه من أشـاجعه، فقيـل لـه أمري املؤمنني ] إىلٰ [

فعـٰىل أّي يشء «: من الرسـغ؟ فقـال ] قطعته[املؤمنني، أفال 

أ، وبأّي يشء  ومهام شـككنا فإّنـا ال نشـكُّ يف أنَّ . »يستنجي؟يتوكَّ

كان أعلـم باللغـة العربيـة مـن النّظـام ومجيـع  أمري املؤمنني 

الفقهاء والذين خالفوه يف القطـع، وأقـرب إٰىل فهـم مـا نطـق بـه 

ة يف العربية وقدوة، وقد سمع اآليـة،  القرآن، وأنَّ قوله  حجَّ

ذهب إٰىل ما ذهب إليه إالَّ وعرف اللغة التي نزل هبا القرآن، فلم ي

 .عن خربة ويقني

ــهود، فــال أدري مــن أّي  ــع الســارق إٰىل الش ــا دف وأمَّ

ــه إٰىل  ــوه إالَّ كدفع ــيهم ليقطع ــه إل ــل دفع ــًا؟ وه ــان عيب ــه ك وج

غريهم ممَّن يتـوّىلٰ ذلـك منـه؟ ويف هـذا فضـل اسـتظهار علـيهم 

] منــه[وهتييـب هلــم مــن أن يكــذبوا فــيعظم علــيهم تــوّيل ذلــك 

 .ته بنفوسهم، وهذا هناية احلزم واالحتياط يف الدينومبارش

ا جلد الوليـد بـن عقبـة أربعـني سـوطًا فـإنَّ املـروي  وأمَّ

ــه  جلــده بنســعة هلــا رأســان فكــان احلــّد ثامنــني كاملــة،  أنَّ

 : وهذا مـأخوذ مـن قولـه تعـاىلٰ 
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ــــا اجلهــــر بتســــمية الرجــــال يف ] ]٢٥٣ص /[[ وأمَّ

ــــبقه  ــــد س ــــوت فق ــــول اهللا  القن ــــك رس  9إٰىل ذل

ــه  ــة بأنَّ ــاهرت الرواي ــبح  9وتظ ــالة الص ــت يف ص ــان يقن ك

ويلعن قومـًا مـن أعدائـه بأسـامئهم، فمـن عـاب ذلـك أو طعـن 

 .9اإلسالم، وقدح يف الرسول ] أصل[به فقد طعن عٰىل 

ـــاط ل ـــبيان فاالحتي ـــهادة الص ـــول ش ـــا قب ـــدين وأمَّ ل

قــال ] قــد[بــذلك، بــل  يقتضــيه، ومل ينفــرد أمــري املــؤمنني 

 .مجاعة من الصحابة والتابعني _بعينه أو قريبًا منه  _بقوله 

ــان يف  ــن عّف ــثامن ب ــاب وع ــن اخلّط ــر ب ــن عم وروي ع

شـــهادة الصـــبي يشـــهد بعـــد كـــربه، والعبـــد بعـــد عتقـــه، 

ا جائزة  .والنرصاين بعد إسالمه أهنَّ

ــن ال ــة م ــول مجاع ــذا ق ــالثوري وه ــأّخرين ك ــاء املت فقه

 .وأيب حنيفة وأصحابه

وروٰى مالك بن أنس، عن هشام بن عروة أنَّ عبد اهللا بـن 

 .الزبري كان يقضـي بشهادة الصبيان فيام بينهم من اجلراح

: سـمعت أيب يقـول: وروي عن هشام بن عروة أنَّـه قـال

ل قوهلم  .جيوز شهادة الصبيان بعضهم عٰىل بعض، ُيؤَخذ بأوَّ

ــالور ــه ق ــس أنَّ ــن أن ــك ب ــن مال ــه : وي ع ــع علي املجم

ــدنا  ــة  _عن ــل املدين ــي أه ــيام  _يعن ــوز ف ــبيان جت ــهادة الص أنَّ ش

بيـنهم مــن اجلــراح، وال جتــوز عـٰىل غــريهم إذا كــان ذلــك قبــل 

قــوا فــال شــهادة هلــم إالَّ  قــوا وجييئــوا ويعلمــوا، فــإن تفرَّ أن يتفرَّ

ـــهادهتم  ـــٰىل ش ـــدوالً ع ـــهدوا ع ـــد أش ـــوا ق ص /[[أن يكون

ـــه ]] ٢٥٤ ـــون الوج ـــك أن يك ـــوا، ويوش ق ـــل أن يتفرَّ ] يف[قب

ــجيَّته إذا  ــبي وس ــادة الص ــن ع ــواهلم، ألنَّ م ــل أق ــذ بأوائ األخ

ـــل  أخـــرب بالبدهيـــة أن يـــذكر احلـــّق الـــذي عاينـــه، وال يتعمَّ

 .وليس مجيع الشهادات تراعٰى فيها العدالة. لتحريفه

ــة يف  ومجاعـة مــن العلــامء قــد أجــازوا شــهادة أهــل الذمَّ

لوا لـذلك قـول اهللا الوصيَّ  ة يف السـفر إذا مل يوجـد مسـلم، وتـأوَّ
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ــد أجــازوا أيضــًا شــهادة النســاء وحــدهنَّ ]١٠٦: املائــدة[ ، وق

ــة ــهادة القابل ــوا ش ــال، وقبل ــه الرج ــر إلي ــوز أن تنظ ــيام ال جي . ف

: شــهادة النســاء، أنَّ قولــه تعــاىلٰ  وإنَّــام أردنــا بــذكر قبــول
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وا ذ ــِهدُ
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ــالق[ َوأ ــوص ] ٢: الط خمص

أَال تـرٰى أنَّ ذلـك غـري مـانع مـن . غري عاّم يف مجيـع الشـهادات

 قبول اليمني مع شهادة الواحد؟

ٍل : وبعــد فلــيس قولــه تعــاىلٰ 
ْ
َوْي َعــد

َ
وا ذ

ُ
ــِهد

ْ
ش

َ
َوأ

مْ 
ُ
�

ْ
ــن ــر با ِم ــري األم ــتٍض غ ــه، بمق ــذا الوج ــٰىل ه ــهادة ع لش

قبــول شــهادة غــري العــدلني وال تعّلــق لــه ] مــن[ولــيس بامنــع 

 .بأحكام قبول الشهادات

ا أخذ نصـف الديـة مـن أوليـاء املـرأة إذا أرادوا قتـل  فأمَّ

ــه،  ــوز خالف ــذي ال جي ــح ال ــحيح الواض ــو الص ــا فه ــل هب الرج

ألنَّ دية الرجـل عشــرة آالف درهـم وديـة املـرأة نصـفها، فـإذا 

ــا أر ــا ديته ــون نفس ــإنَّام يقتل ــل، ف ــل الرج ــرأة قت ــاء امل اد أولي

الضــعف مــن ديــة مقتــوهلم، فــال بــدَّ إذا اختــاروا ذلــك مــن ردِّ 

ــذوا  ــة مل يأخ ــذ الدي ــو أراد أخ ــذا ل ــني، وهل ــني القيمت ــل ب الفض

 .أكثر من مخسة آالف درهم
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وهكــذا القــول يف أخــذ نصــف الديــة مــن املقــتّص مــن 

ــ ــني األع ــة ع ــور، ألنَّ دي ـــرة األع آالف ]] ٢٥٥ص /[[ور عش

]. درهــم[وديــة إحــدٰى عينــي الصــحيح مخســة آالف ] درهــم[

 .فال بدَّ من الرجوع بالفضل عٰىل ما ذكرناه

مـن  وما أدري من أّي وجه تطّرق العيب يف ختليفـه 

 يف املسـجد األعظـم، وذلـك مـن رأفتـهُيصّيل العيدين بالضعفاء 

  حيظـوا بفضـل هـذه بالضعفاء ورفقه هبـم، وتوّصـله إٰىل أن

؟ ة اخلروج إٰىل املصّىلٰ  الصالة من غري حتّمل مشقَّ

ــ ــاه م ــا حك ــا م ــهفأمَّ ــاملعروف أنَّ ــوطي، ف ــه الل  ن إحراق

  ألقـٰى عــٰىل الفاعــل واملفعــول بـه لـــامَّ رآمهــا اجلــدار، ولــو

ــر أن  ــراق مل ينك ــحَّ اإلح ــك ] ال[ص ــون ذل ــ] إالَّ [يك يء ـالش

 .9عرفه من الرسول 

ــن  ــد ب ــد روٰى فه ــة وق ــن ُأمي ــم ب ــن القاس ــليامن، ع س

العدوي، عـن عمـر بـن أيب حفـص مـوٰىل الـزبري، عـن رشيـك، 

عن إبراهيم بن عبد األعـٰىل، عـن سـويد بـن غفلـة، أنَّ أبـا بكـر 

 .أتٰى برجل ُينَكح فأمر به فُضـِرَبت عنقه، ثّم أمر به فُأحرق

ــؤمنني  ــري امل ــلَّ أم ــل  ولع ــد القت ــار بع ــه بالن أحرق

و بكـر، ولـيس مـا روي مـن اإلحـراق بامنـع بالسيف كام فعل أب

مًا له  .من أن يكون القتل متقدِّ

وقــد روي قتــل املتلــّوطني مــن طــرق خمتلفــة عــن 

 .، وكذلك روي رمجهام9الرسول 

روٰى داود بـن احلصــني، عـن ِعكرمــة، عـن ابــن عبّــاس 

 .»اقتلوا الفاعل واملفعول به«: 9قال رسول اهللا : قال

ــ ــن ج ــن اب ــز، ع ــد العزي ــة، وروي عب ــن ِعكرم ريح، ع

ــّي  ــن النب ــاس، ع ــن عبّ ــن اب ــال [ 9ع ــه ق ]] ٢٥٦ص /[[أنَّ

 .مثل ذلك] فيمن يوجد يعمل عمل قوم لوط

ــن  ــن اب ــة، ع ــن ِعكرم ــري، ع ــن أيب عم ــر ب ــن عم وع

ــول اهللا  ــاس أنَّ رس ــل  9عبّ ــل بعم ــد يعم ــيمن يوج ــال ف ق

 .قوم لوط مثل ذلك

 الذي يعمل«: قال] أنَّه[ 9وروٰى أبو هريرة، عن النبّي 

 .»عمل قوم لوط ارمجوا األعٰىل واألسفل، ارمجومها مجيعاً 

] إىلٰ [ُينَظـر ]: فقـال[ما حّد اللـوطي؟ : وُسِئَل ابن عبّاس

 .أرفع بناء يف القرية فُريمٰى به منكسًا، ثّم ُيتبَع باحلجارة

ـــدار،  ـــوم ال ـــاس ي ـــٰىل الن ـــثامن أرشف ع وروي أنَّ ع

رجـل : لم إالَّ أربعـةأمل تعلمـوا أنَّـه ال حيـلُّ دم امـرئ مسـ: فقال

ــَل، ورجــل زنــٰى بعــد أن أحصــن، ورجــل ارتــدَّ بعــد  ــل فُقتِ َقتَ

 إسالم، ورجل عمل عمل قوم لوط؟

فـال شــبهة عـٰىل مــا تـرٰى يف قتــل اللـوطي، وال ريــب يف 

وكيــف ُيــتَّهم بحيــف يف حــدٍّ يقيمــه مــن . وجــوب ذلــك عليــه

ــه  ــيام خيّص ــّرٰى ف ــذا[يتح ــول ] ه ــهور؟ فيق ــّري املش  التح

ـــامَّ  أحســنوا «: اللعــني ابــن ملجــم]] ٢٥٧ص /[[ رضبــه ل

أرسه، فــإن عشــت فأنــا وّيل دمــي، وإن مــتُّ فضـــربة بضـــربة، 

ــإنَّ رســول اهللا  هنــٰى عــن املثلــة ولــو  9وال ُمتثِّلــوا بالرجــل ف

فمــن ينهـٰى عـن التمثيــل بقاتلـه مـع الغــيظ . »بالكلـب العقـور

ـــتفاء ـــه إٰىل االش ـــه، وميل ـــٰىل ظامل ـــان ع ـــده اإلنس ـــذي جي  ال

ل بمـن ال تـره بينـه وبينـه وال حسـيكة لـه  واالنتقام، كيـف ُيمثـَّ

 .إالَّ مؤوف العقل يف قلبه؟ وهذا ما ال يظنّه به 

ــه  ــا حبس ــا  فأمَّ ــور البغاي ــن مه ــب م ــال املكتس امل

عــٰىل غنــي وباهلــة، فلــه إن كــان صــحيحًا وجــه واضــح، وهــو 

ه  أنَّ ذلــك املــال دّين األصــل، خســيس الســبب، ومثلــه مــا يتنــزَّ

عنه ذو األقـدار مـن جلَّـة املـؤمنني ووجـوه املسـلمني وإن كـان 

حالالً طلقـًا، فلـيس كـل حـالل يتسـاوٰى النـاس يف التصــّرف 

ــب  ــلُّ ويطي ــا حي ــَرف م ــن واِحل ــب وامله ــن املكاس ــإنَّ م ــه، ف في

ه ذوو املروءات واألقدار عنها  .ويتنزَّ

ــّي  ــل النب ــد فع ــؤمنني  9وق ــري امل ــه أم ــا فعل ــري م نظ

ــه رو ــه ، فإنَّ هنــٰى عــن كســب احلّجــام، فلــامَّ  9ي عنــه أنَّ

 .روجع فيه أمر املراجع له ان يطعمه رقيقه، ويعلفه ناضحه

ــام قصــد  إٰىل الوجــه الــذي ذكرنــاه مــن التنزيــه،  9وإنَّ

ــك الكســب حــالالً طلقــاً  وهاتــان القبيلتــان . وإن كــان ذل

معروفتــان بالــدناءة ولــؤم األصــل، مطعــون علــيهام يف ديــانتهام 

ــًا،  ــك أيض ــه يف ذل ــن ل ــوض م ــيم وع ــب اللئ ــهام بالكس فخصَّ

ــري  ــن غ ــوه م ــة، والوج ــن اجللَّ ــهم م ــال س ]] ٢٥٨ص /[[امل

 .وكّل هذا واضح ملن تدبَّره. ذلك املال

*   *   * 

 أ  :  

 :تنزيه األنبياء

خطـب بنـت أيب  يف كذب اخلرب بأنَّه [ ]]٢٥٨ص [[

 ]:جهل

ــألة ــل :مس ــإن قي ــد روي أنَّ أ: ف ــيس ق ــؤمنني أل ــري امل م

  9خطـب بنــت أيب جهـل بــن هشـام يف حيــاة الرســول 
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فقـام عـٰىل  9وشـكته إٰىل النبـّي  حتَّٰى بلـغ ذلـك فاطمـة 

إنَّ عليَّـًا آذاين، خيطــب بنـت أيب جهــل بـن هشــام «: املنـرب قــائالً 

ــني  ــع ب ــن يســتقيم اجلم ــي فاطمــة، ول ــا وبــني ابنت ليجمــع بينه

 _ر النـاس ـمعشـ _علمـتم أَمـا . بنت وّيل اهللا وبني بنـت عـدّوه

ـــد آذٰى اهللا  ـــن آذاين فق ـــد آذاين، وم ـــة فق ـــن آذٰى فاطم أنَّ م

 ، فام الوجه يف ذلك؟»تعاىلٰ 

ـــا: اجلـــواب ـــري : قلن ـــوع غ ـــرب باطـــل موض هـــذا خ

معروف، وال ثابـت عنـد أهـل النقـل، وإنَّـام ذكـره الكرابيســي 

، ومعارضـًا بـذكره لـبعض أمـري املـؤمنني ] عـىلٰ [طاعنا بـه 

ــه، وهيهــاَت أن يشــبه  مــا يــذكره شــيعته مــن األخبــار يف أعدائ

ـــي  ــة الكرابيس ــن يف ضــعفه إالَّ رواي احلــّق بالباطــل، ولــو مل يك

ــت  ــل البي ــداوة أله ــن الع ــو م ــه، وه ــتامده علي ــه واع ، ل

واملناصـبة هلــم، واإلزراء عــٰىل فضــائلهم ومــآثرهم عــٰىل مــا هــو 

ــهد ــا يش ن م ــمَّ ــد تض ــرب ق ــذا اخل ــٰىل أنَّ ه ــٰى، ع ــهور، لكف  مش

عــٰى فيــه أنَّ النبــّي  ببطالنــه ويقتضـــي عــٰىل كذبــه مــن حيــث ادَّ

 .ذمَّ هذا الفعل وخطب بإنكاره عٰىل املنابر 9

عٰىل مـا  _لو كان فعل ذلك  ومعلوم أنَّ أمري املؤمنني 

يف الشــريعة، ألنَّ ]] ٢٥٩ص /[[ملا كان فاعالً ملحظور  _حكٰى 

واملبـاح ال ]. مباح[ 9نكاح األربع حالل عٰىل لسان نبيّنا حمّمد 

ح بذّمه، وبأنَّه متأذٍّ به، وقـد رفعـه اهللا ـوُيص 9ينكره الرسول  رِّ

ة  .تعاٰىل عن هذه املنزلة وأعاله عن كّل منقصة ومذمَّ

نـافرًا مـن اجلمـع بـني بنتـه وبـني غريهـا  ولو كـان 

ــره  ــاز أن ينك ــا ج ــيح مل ــن والقب ــن احلس ــر م ــي تنف ــاع الت بالطب

بـالغ يف اإلنكـار ويعلـن بـه عـٰىل املنـابر بلسانه، ثّم مـا جـاز أن ي

 .وفوق رؤوس األشهاد، ولو بلغ من إيالمه لقلبه كّل مبلغ

ــتصَّ  مــن احللــم والكظــم،  ] بــه[ومــا هــو اخ

ــا[و ــريم اآلداب ] م ــالق وك ــل االخ ــن مجي ــه م ــفه اهللا بأنَّ وص

. إضـافته إليـه وتصـديقه عليـه] مـن[ينايف ذلك وحييلـه ويمنـع 

يف هـذا األمـر إذا ثقـل عـٰىل قلبـه   ]مثلـه[وأكثر مـا يفعلـه 

ــٰىل  ــًا، ع ــه خفيَّ ــدول عن ــتكلَّم يف الع ًا، وي ــه رسَّ ــب علي أن يعات

 .وجه مجيل، وبقول لطيف

ــول  ــني الرس ــه وب ــاس بين ــذي ال قي ــأمون ال ــذا امل وه

بنتــه ونقلهــا  ، وقـد أنكــح أبــا جعفــر حمّمــد بــن عــيل 9

ــه لـــامَّ ورد كتاهبــا عليــه تــذك 9معــه إٰىل مدينــة الرســول  ر أنَّ

ج عليها أو تســّرٰى، يقـول جميبـًا هلـا ومنكـرًا عليهـا إّنـا : قد تزوَّ

ــه اهللا  ــا أباح ــه م ــر علي ــاه لنحظ ــه[مــا أنكحن ــأمون أوٰىل ]ل ، وامل

ــذا  ــن ه ــع م ــل للمن ــه أمج ــه، وحال ــرية بنت ــن غ ــاض م باالمتع

 .الباب واإلنكار له

ــّي  ــٰىل النب ــن ع ــَواهللا إنَّ الطع ــذا  9ف نه ه ــمَّ ــام تض ب

، ومـا ث أعظـم مـن الطعـن عـٰىل أمـري املـؤمنني اخلرب اخلبي

صــنع هــذا اخلــرب إالَّ ملحــد قاصــد للطعــن علــيهام، أو ناصــب 

معاند ال يبـايل أن يشـفي غيظـه بـام يرجـع عـٰىل ُأصـوله بالقـدح 

ــه ال خــالف بــني أهــل النقــل أنَّ اهللا تعــاٰىل هــو  واهلــدم، عــٰىل أنَّ

صـلوات  لنكـاح سـيّدة النسـاء الذي اختار أمـري املـؤمنني 

ــــالمه عليهــــا،  ردَّ  9وأنَّ النبــــّي ]] ٢٦٠ص /[[اهللا وس

ــال  ــة أصــحابه وقــد خطبوهــا، وق ج «: 9عنهــا جلَّ إّين مل ُأزوِّ

ــًا  ــاه  فاطمــة عليَّ ــٰى زوجهــا اهللا إّي ، ونحــن »]يف ســامئه[حتَّ

نعلم أنَّ اهللا سـبحانه ال خيتـار هلـا مـن بـني اخلالئـق مـن غريهـا 

مـن أدّل دليـل عـٰىل كـذب الـراوي ويؤذهيا ويغّمها، فـإنَّ ذلـك 

 .هلذا اخلرب

ــ ــإنَّ الش ــد، ف ــق ـوبع ــائره وُيلَح ــٰىل نظ ــل ع ــام ُحيَم يء إنَّ

بأمثاله، وقد علم كّل مـن سـمع األخبـار أنَّـه مل ُيعَهـد مـن أمـري 

ــؤمنني  ــث  امل ــّط بحي ــان ق ــول، وال ك ــٰىل الرس ــالف ع خ

يكـــره عـــٰىل اخـــتالف األحـــوال وتقّلـــب األزمـــان وطـــول 

عــٰىل يشء مــن أفعالــه، مــع أنَّ أحــدًا  عاتبــه  الصــحبة، وال

من أصحابه مل خيل مـن عتـاب عـٰىل هفـوة، ونكـري ألجـل زلَّـة، 

فكيف خرق هبـذا الفعـل عادتـه، وفـارق سـجيَّته وُسـنَّته، لـوال 

 ؟]وتعّدهيم[ختّرص األعداء 

ـــداؤه  ـــان أع ـــأين ك ـــد، ف ـــ وبع ـــي ُأميَّ ـــن بن ة م

ــف مل ــزة؟ وكي ــة املنته ــذه الفرص ــن ه ــيعتهم ع ــا وش  جيعلوه

لـوا  صـونه مـن العيـوب والقـروف؟ وكيـف متحَّ عنوانًا ملـا يتخرَّ

ــدًا مــن  ــأنَّ أح ــا ب ــّق؟ ويف علمن ــن احل ــدلوا ع ــذب، وع الك

مًا مل يذكر ذلك دليل عٰىل أنَّه باطل موضوع  .األعداء متقدِّ

*   *   * 

 :  

 ):٣ج (الشايف يف اإلمامة 

ــا قولــه]] ٢٥٥ص [[ ــه كــان بعيــ: (فأمَّ ــة إنَّ دًا عــن التقيَّ

ــة زال )لـــامَّ انتهــت اخلالفــة إليــه ، فلعمــري أنَّ كثــريًا مــن التقيَّ

عنه يف أّيام إمامته بـزوال أسـباهبا، وبقـي كثـري مـن التقيَّـة لبقـاء 

ــخ  م، وال فس ــع أحكــام مــن تقــدَّ أســباهبا، وهبــذا مل يــنقض مجي
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عقدهم، وأيـن أنصـاره وأعوانـه يف الكثـرة والتظـاهر والتـوازر 

ــ ــٰىل يف أّي ــكال ع م؟ وال إش ــدَّ ــيام تق ــاره ف ــن أنص ــه م ام إمامت

 .منصٍف يف الفرق بني األمرين

ــا قولــه ــة ال بــدَّ فيهــا مــن ســبب ظــاهر: (فأمَّ ، )إنَّ التقيَّ

 .فقد قلنا يف ذلك ما فيه كفاية

ــه ــا قول ــّق : (فأمَّ ــار احل ــات إظه ــن األوق ــري م إنَّ يف كث

ــم ، فهــب أنَّ األمــر عــٰىل ذلــك، لعــلَّ الوقــت )أوىلٰ  الــذي تكلَّ

 .عليه من األوقات التي ال يكون اإلظهار فيها أوىلٰ 

ــا قولــه ــة مل : (فأمَّ عــاء التقيَّ لــو جــاز مــع فقــد الســبب ادِّ

أن يكـون عـٰىل سـبيل  9ُتؤَمن يف أكثر مـا ظهـر مـن الرسـول 

ــة ــذي ) التقيَّ ــع ال ــبب يف املوض ــا أنَّ الس ــد بيَّن ــا ق ــل، ألّن فباط

ــه مل يكــن مفقــوداً  عــٰى فقــده في ــّم إنَّ الرســول ادَّ ــام مل  9، ث إنَّ

ــه، وال  ــن ِقبَل ــَرف إالَّ م ـــريعة ال ُتع ــه ألنَّ الش ــة علي ــز التقيَّ جت

ــازت  ــٰى ج ــه، فمت ــن جهت ــا إالَّ م ــل إليه ]] ٢٥٦ص /[[يوص

ــيس  ــق، ول ـــرع طري ــم بالش ــا إٰىل العل ــن لن ــه مل يك ــة علي التقيَّ

 العلم بأنَّ اإلمـام منصـوص عليـه موقوفـًا عـٰىل قولـه وال ُيعَلـم

ٰى تكـون تقيَّتـه يف ذلـك رافعـة لطريـق العلـم،  إالَّ من جهته حتـَّ

عـٰىل أنَّ صـاحب الكتـاب ُجييـز عـٰىل . فبان الفرق بـني األمـرين

ــول  ــدا الرس ــن ع ــلِّ م ــه  9ك ــة، وال يلزم ــؤمنني التقيَّ ــن امل م

ــول  ــٰىل الرس ــة ع ــز التقيَّ ــك أن ُجيي ــٰىل ذل ــزم 9ع ــف يل ، فكي

 خصومه اجلمع بني األمرين؟

ــا ق ــهفأمَّ ــال: (ول ــأن يق ــار ب ـــَم ص ــي : ولِ ــان يتَّق ــه ك إنَّ

ــري  ــه ألم ــل تقديم ــن أن ُحيَم ــأوٰىل م ــر ب ــر وعم ــا بك ــيُعظِّم أب ف

، فكـالم كأنَّـه ال يليـق بـام نحـن فيـه، )املؤمنني عـٰىل مثـل ذلـك

ـه عـن منازعـة  ألّنا إنَّـام نـتكلَّم يف تقيَّـة أمـري املـؤمنني  وكفِّ

، ومـن قـال 9ة النبـّي من غالبه عـٰىل األمـر، ومل نكـن يف تقيـَّ

كـان يتَّقـي فـيُعظِّم أبـا بكـر  9إنَّ النبـّي : له يف هـذا املوضـع

وعمــر؟ وأيُّ مــدخل لــذلك هاهنــا؟ عــٰىل أنَّ الكثــري مــن 

ــون ــحابنا ال يقول ــٰىل : أص ــان ع ــر ك ــر وعم ــه أليب بك إنَّ تعظيم

ــة، بــل كــان عــٰىل مــا يقتضــيه احلــال مــن ظاهرمهــا،  وجــه التقيَّ

ــن ــذلك يمك ــال ب ــن ق ــدليل،  وم ــرين بال ــني األم ــل ب أن ُيفصِّ

يت بــني : فيقـول لـو ُتِرْكـُت والظـاهر مــن تعظـيم اجلامعـة لسـوَّ

ـــي  ــا يقتض ــٰىل م ــهم ع ــدليل يف بعض ـــامَّ دلَّ ال ــه ل ــّل، لكنَّ الك

خـالف ذلــك التعظـيم نســبته إٰىل غـري ظــاهره، ومـا مل يصـــرف 

 .عنه الدليل كان باقيًا عٰىل حاله

ــه ــا قول ــن أن: (فأمَّ ــو أمك ــة  ول ــداء البيع عٰى يف ابت ــدَّ ُي

ة  التقيَّة مـا كـان يمكـن يف سـائر األحـوال، وهـالَّ ظهـرت التقيـَّ

فظـاهر الفسـاد، ألنَّ األمـر بـالعكس ) منه يـوم اجلمـل وصـّفني

ا قالـه، إنَّ ابتــداء األمـر يف البيعــة كـان أحــقُّ منـه يف اســتقراء  ممـَّ

ت وت عــت األحــوال، ومعلــوم أنَّ احلــال بعــد االبتــداء اشــتدَّ فرَّ

عي أنَّ االبتــداء كــان أحــقُّ مــن  بت، فكيــف يــدَّ وقويــت وتشــعَّ

َم فيهــا  االسـتمرار؟ الّلهــّم إالَّ أن يعنـي بــذلك األّيـام التــي ُسـلِّ

ــه  ــام أيضــًا ]] ٢٥٧ص /[[األمــر إليــه علي الســالم، فهــذه األّي

ــة، ألنَّ أكثــر مــن  ل يف حصــول أســباب التقيَّ جتــري جمــرٰى األوَّ

ــانو ــة ك ــه باإلمام ــد بايع ــن يعتق ــه، وم مني علي ــدِّ ــيعة املتق ا ش

ــان  ــة، وإن ك ــوال متقارب ــامتهم، واألح ــام  إم ــذه األّي يف ه

كثـريًا مـا كـان ينفـث بــبعض مـا يف صـدره، ويبـوح بـبعض مــا 

 .كان يكتمه

ا ذكر اجلمل وصّفني يف هذا املوضع فمن بعيد الكالم،  فأمَّ

لوف الكثرية من وإنَّام مل يسغ له التقيَّة يف صّفني واجلمل لوجود األُ 

ــحتهم  ــق بمناص ــذين يث ـــرين ال ــوان املستبص ــار واألع األنص

م  .ونصـرهتم، وليس يشء من هذا فيام تقدَّ

ــه ــا قول ــه مل يكــن : (فأمَّ إنَّ املتعــاَمل مــن حــال أيب بكــر أنَّ

ة يف نفسـه وأعوانـه بحيـث خيـاف منـه ، فقـول مـن ال )من القـوَّ

ــد عــٰىل مــن اجت ة تزي ــر يتَّصــفح كالمــه، وأّي قــوَّ ــه أكث مــع علي

ــني واآلخــرين، وســّموه  ل ــه مــن األوَّ ــلمني، وانقــادوا ل املس

، وأنزلــوه منزلتــه، وأطــاعوه طاعتــه، 9خليفــة الرســول 

ــة  ــذه مجل ــه، وه ــاب عن ــاحب الكت ــأ بص ــا نرَب ــول ممَّ ــذا الق وه

 .كافية

*   *   * 

ــا أنَّ ]] ٢٦٩ص [[ ــيام مضـــٰى مــن كالمن ــا ف ــا قــد بيَّن إّن

ــؤمنني  ــري امل ــ أم ــذ ق ــان من ــة ك ــال تقيَّ ــه يف ح بض اهللا نبيَّ

ـــامَّ  ــه، ول ومــداراة ومدافعــة، الســتيالء مــن اســتبدَّ بــاألمر علي

ـلة، فلـامَّ ُقتِـَل عـثامن  اتَّفق من األُمـور التـي بيَّناهـا جمملـة ومفصَّ

ه،  وُأفضـي األمـر إليـه مل يفـض إليـه مـن الوجـه الـذي اسـتحقَّ

م إنَّام عقـدوا لـه اإلمامـة باالختيـار الـذي لـيس بطريـق إٰىل  ألهنَّ

ته والتوّصـل إٰىل  اإلمامة، وبنـٰى أكثـرهم هـذا االختيـار يف صـحَّ

م، فكـره أمـري املـؤمنني  أن  اإلمامة به عـٰىل اختيـار مـن تقـدَّ

يربأ من األمر ويقـيم عـٰىل تـرك الـدخول فيـه فيخـرج، ألنَّـه إذا 

ن من التصــّرف فـيام ُجِعـَل إليـه بطريـق مـن الطـرق وعـٰىل  متكَّ
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ف ويقـيم بـام أوجـب اهللا أن وجه مـن ا لوجـوه فعليـه أن يتصــرَّ

ــه  فهم أنَّ إمامتــه مل تثبــت باختيــارهم، وأنَّ يقيمــه، وكــره أن ُيعــرِّ

حت بـذمِّ : املنصوص عليه مـن ابتـداء األمـر فيقولـون لـه صــرَّ

ــت يف األ ــلف وطعن ــةالس ــه  ئمَّ ــا أنَّ ــبب ذكرن ــّل س ــة، وك الثالث

سـالفًا فهـو يمنعـه عـٰىل كان يمنعه من املوافقـة عـٰىل مـا ذكرنـاه 

ـــرحيه  ــن يف تص ــو مل يك ــًا، ول ــوال آنف ــد األح ــذلك  أوك ب

ــه  ــم علي ــان ســببًا خلالفه ــه ك ــر إالَّ أنَّ ــه إٰىل األم ــائهم ل ــد دع عن

ا الح لـه الـتمّكن منـه،  ن ممـَّ وترك تسليم األمـر إليـه فـال يـتمكَّ

 ، ــدٌّ ــوال ُب ــن األح ــال م ــا يف ح ــد منه ــه، ومل جي ــة مل تفارق فالتقيَّ

تبَـع أحكـام القـوم والعاقـدون لـه اإلمامـة واملسـلِّمون وكيف تُ 

ــامتهم،  ــرٰى إم ــن ي ــيعتهم وممَّ ــاءهم وش ــانوا أولي ــر ك ــه األم إلي

ـــه  ـــامتهم،  وأنَّ إمامت ـــٰىل إم ـــرع ع وأنَّ ]] ٢٧٠ص /[[ف

 الطريق إليها من جهتهم عرفوه وهبدايتهم سلكوه؟

ــه  ــا روي عن ــاه م ــا ذكرن ة م ــحَّ ــنيِّ ص ــا ُيب ــن  وممَّ م

ــام واليتــهقولــه يف  واهللا لــو ثنــي يل الوســادة حلكمــت بــني «: أّي

أهــل التــوراة بتــوراهتم، وبــني أهــل اإلنجيــل بــإنجيلهم، وبــني 

ــٰى  ــاهنم، حتَّ ــني أهــل الفرقــان بفرق ــور بزبــورهم، وب أهــل الزب

، إنَّ عليَّـًا قضــٰى بقضـائك: يزهر كـّل كتـاب ويقـول ، »يـا ربِّ

ــا: لقضــاته وقــد ســألوه وقولــه  : ل بــامذا نحكــم؟ فق

ٰى يكـون النـاس عـٰىل مجاعـة أو « احكموا بام كنـتم حتكمـون حتـَّ

مت  ، يعنــي »أمــوت كــام مــات أصــحايب بــذلك مــن تقــدَّ

 وفاته من شيعته كـأيب ذر وغـريه، وقـد بـنيَّ أمـري املـؤمنني 

واهللا لــوال «: مجلــة مــا ذكرنــاه يف كالمــه املشــهور حيــث يقــول

ــذ اهللا ــا أخ ــة، وم ــزوم احلجَّ ـــر، ول ــور الناص ــاء حض ــٰىل أولي  ع

العهـد أالَّ يقــّروا عـٰىل كظَّــة ظـامل، وال ســغب مظلـوم، أللقيــت 

هلـا، ولوجـدتم  حبلها عـٰىل غارهبـا، ولسـقيت آخرهـا بكـأس أوَّ

ــام أراد»دنيــاكم عنــدي أهــون مــن عفطــة عنــز إّين كنــت : ، وإنَّ

اســتعمل يف آخــر األمــر مــن الــتخّيل منــه واالعتــزال مـــا 

له  .استعملته يف أوَّ

ــل ــإن قي ــان  :ف ــإذا ك ــة،  ف ــامهم للتقيَّ ــريِّ أحك مل ُيغ

ــوع  ــحيح يف وق ــرٰى الص ــة جم ــاة جاري ــون ممض ــب أن تك فيج

 .التمّلك هبا وغريه من األحكام

ـــا ـــب : قلن ـــبب موج ـــريِّ بس ـــام إذا مل ُيغ ـــكَّ يف أنَّ ال ش

جاريــة عــٰىل مــن ]] ٢٧١ص /[[لإلمضــاء فــإنَّ أحكامهــا 

ن ُيــؤثِّر حكــم هبــا عليــه وواقعــة موقــع الصــحيح، وقــد جيــوز أ

الضـــرورة يف اســتباحة مــا ال جيــوز اســتباحته لوالهــا، كــام قــد 

 .ُيؤثِّر يف استباحة امليتة وغريها

*   *   * 

 :الذخرية يف علم الكالم

ــ ]]٤٧٨ص [[ ــراره إا وأمَّ  امَّ ـأحكــام القــوم لــ ق

ة صـار األمــر إليـه، فالســبب فيـه واضــح، وهـو اســتمرار التقيَّــ

ام أفضـت اخلالفـة نَّـإمـا زال وال حـال، و مة بـاٍق ام املتقدّ يف األيّ 

ــإإليـه باالســم دون املعنــٰى، و ام اختـاره وبايعــه مــن كــان يــرٰى نَّ

م، ة إمامـة مـن تقـدَّ أكثرهم ومجهـورهم والغالـب علـيهم صـحَّ 

ـــ ـــلوات وأمَّ ـــه ص ـــه كاهللا ا إمامت ـــا إعلي ـــامتهم يف انعقاده ق

ن باالختيــار، ومــن هــذه صــورته يف أصــل إمامتــه كيــف يــتمكَّ 

ظهار خـالف يف األحكـام عـٰىل القـوم عـٰىل وجـه يقـدح يف إمن 

 إمامتهم؟

األمـر الـذي هـو لـه عـٰىل احلقيقـة وفيـه  ل ام تقبَّ نَّ إو

ن قامة بعض احلقوق التي كان ال يـتمكَّ إن بالدخول فيه من ليتمكَّ 

 .من القيام به ا كان ممنوعاً قامتها، وليقوم بام وجب عليه ممَّ إمن 

*   *   * 

 :  

جوابـات املسـائل / ()١ج ( ىٰ ـريف املرتضــرسائل الشـ

 :)امليافارقيات

حيرض  اإلمام عيل : [رـمسألة ثامنة عش ]]٢٨٠ص [[

 ]:عند كّل ميّت

ــؤمنني  ــري امل ــا أم ــول اهللا وموالن ــيّدنا رس ــد روي أنَّ س ق

ــه يف  وآهلــام  ــت قــبض روح ــت وق ــد كــّل ميّ حيضـــران عن

 . من ذلك عٰىل يقنيرشق األرض وغرهبا، ونؤثر أن نكون 

ـــواب]] ٢٨١ص /[[ ـــٰى : اجل ـــك، واملعن ـــد روي ذل ق

أنَّ اهللا ُيعِلـم املحتضــر ويبّشــره إذا كـان مـن أهـل اإليـامن : فيه

بام له من احلـّظ والنفـع ملواالتـه ومتّسـكه بمحّمـد وعـيل، فكأنَّـه 

ام حارضان عنده، ألجل هذا اإلعالم  . يرامها، وكأهنَّ

ــل ال ــن أه ــان م ــذلك إذا ك ــام وك ــه ب ــه ُيعِلم ــداوة، فإنَّ ع

 . عليه من الرضر بعداوهتام والعدول عنهام

فكيـف جيـوز أن يكـون شخصـان حيضــران عـٰىل سـبيل 

ــ ــّل حمتض ــد ك ــرب عن ـــرق والغ ــول يف الش ــاورة واحلل ر، ـاملح

 .وذلك حمال

*   *   * 
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جوابـات املسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف املرتضــىٰ 

 ):الطرابلسيات الثالثة

امتنـاع أمــري : [رونـاملسـألة الثالثـة والعشــ ]]٤٤١ص [[

 ]:9 عن حمو البسملة يف معاهدة النبيِّ  املؤمنني 

بام  ما جواب من قدح يف عصمة موالنا أمري املؤمنني 

بسم اهللا الرمحن (من حمو  9جاء مستفيضًا يف امتناعه عٰىل النبّي 

ٰى أعاد من املكاتبة العام املعاصات بسهيل بن عمرو، حتَّ ) الرحيم

 .وترك يده عند حموها 9النبّي 

ــال]] ٤٤٢ص /[[ ــد : فق ــون ق ــن أن يك ــو م ــيس خيل ل

ــّي  ــم أنَّ النب ــيه  9عل ــلحة، ويقتض ــه مص ــام في ــأمر إالَّ ب ال ي

ـــات  ـــة والبيّن ـــات: ظ[احلكم ـــن اهللا ]السياس ـــه ع ، وأنَّ أفعال

فـإن كـان يعلـم ذلـك، فِلـَم خـالف . سبحانه وبأمره أو مل يعلـم

ــه مــع مــا علــم؟ وإن كــ ــدلُّ علي ــا ي ان مل يعلمــه، فقــد جهــل م

ز املفســدة فــيام  العقــول مــن عصــمة األنبيــاء مــن اخلطــأ، وجــوَّ

 .هلذا إن مل يكن قطع هبا 9أمر به النبّي 

ــف عــن  وهــل جيــوز أن يكــون أمــري املــؤمنني  توقَّ

قبـول األمـر لتجـويزه أن يكـون أمـر النبـّي معتـربًا لـه وخمتــربًا، 

ــّي  ــو  9مــع مــا يف ذلــك لكــون النب ــه قطعــًا، وه ــًا بإيامن عامل

ــه مــن قــبح األمــر عــٰىل طريــق  ــا في خــالف مــذهبكم، ومــع م

 . االختبار بام ال مصلحة يف فعله عٰىل حال

ز أن يكــون النبــّي : فــإن قلــتم ــه جــوَّ قــد أضــمر  9إنَّ

 .حمذوفًا خيرج األمر به من كونه قبيحاً 

ـــم ـــل لك ـــك : قي ـــتفهمه ذل ـــب أن يس ـــان جي ـــد ك فق

ــول ــه، ويق ــتعلمه من ــري رشط : ويس ــن غ ــًا م ــي قطع ــام أمرتن ف

 . فقولوا ما عندكم يف ذلك. أضمرته أو ال

لـامَّ أمر أمري املؤمنني بمحو اسـمه  9إنَّ النبّي  :اجلواب

املضاف إٰىل الرسالة، وإثباته خاليـًا عـن هـذه اإلضـافة، عـٰىل مـا 

اقرتحه سهيل بن عمرو، الذي كانت اهلدنـة معـه نفـر مـن ذلـك 

ز أن يكون النبّي واستكربه واستعظمه إنَّام قـال أفعـل  9، وجوَّ

ذلك مرضيًا لسهيل، وإن كان ال يؤثره وال يريد فعله، بـل يـؤثره 

ما يـدلُّ عـٰىل أنَّـه  9فتوقَّف حتَّٰى يظهر من النبّي . التوّقف عنه

لذلك مؤثر، وأنَّه أمر يف احلقيقة حمو ما كتب، فصرب أمري املـؤمنني 

 .مضض شديد عٰىل ذلك عىلٰ  ]] ٤٤٣ص /[[

وقد يثقل عـٰىل الطبـاع مـا فيـه مصـلحة مـن العبـادات، 

 .كالصوم يف احلّر، والغسل باملاء يف الزمهرير

وقـد روي أنَّ عمـر بــن اخلّطـاب قــام يف تلـك احلــال إٰىل 

ــه: وقــال 9النبــّي  ــّي اهللا؟ فقــال ل : فقــال. »بــىلٰ «: ألســت نب

ــال  ــلمني؟ فق ــنا باملس ــىلٰ «: أَولس ــال. »ب ــَم ُتع: فق ــي فِل ط

ـا خـري لـك«: هذه الدنيَّة من نفسك؟ فقـال ة، إهنَّ . »ليسـت بدنيـَّ

أفلست قد وعـدتنا بـدخول مّكـة؟ فـام بالنـا ال نـدخلها؟ : فقال

ــه فقــال  ــدخوهلا العــام«: ل ــر. »أوعــدتك ب ــال عم . ال: فق

 . »فتدخلها«: فقال 

مـا شـككت منـذ أسـلمت : ويروٰى عـن عمـر أنَّـه قـال

ــه 9إالَّ يــوم صــالح رســول اهللا  : أهــل مّكــة، فــإنَّني قلــت ل

 .وساق احلديث. كذا وكذا

ا ما مضــٰى يف أثنـاء املسـألة مـن أنَّـه كـان جيـب مـع  فأمَّ

مـا يقــوم مقـام االســتفهام  الشـّك أن يسـتفهم، فقــد فعـل 

 .من التوّقف، حتَّٰى ينكشف األمر

ــان بتوّقفــه األمــر واتَّضــح، وهــو  ــان  وقــد ب ــا ك م

ًا يف أنَّ الرســول ال  يوجــب قبيحــًا وال يــأمر بمفســدة، قـّط شــاكَّ

ــه  ــق مــا ظهــر مــن صــورة األمــر بفعــل تنفــر من ــام لـــامَّ تعلَّ وإنَّ

ز  ــوَّ ــاع، ج ــوس وحتيــد عنــه الطب أالَّ يكــون ذلــك  النف

ــه  ــك من ــه، وذل ــتاله بتوّقف ــرًا ف ــول أم ــة  الق ــة احلكم غاي

 .وهناية االحتياط للدين

*   *   * 

 ):١ج (الشايف يف اإلمامة 

ــ]] ٩٣ص [[ ــالونح ــه، ق ــه بعين ــي لفظ ــان : (ن نحك ك

واصـــل بـــن عطـــاء جيعـــل عليَّـــًا وطلحـــة والـــزبري بمنزلـــة 

ــا  مه ــه، وال يتوالَّ ــٰىل حال ــنهم ع ــد م ــّل واح ــوّىلٰ ك ــني يت املتالعن

ـــه ـــذلك قول ـــني، وك ـــني : جمتمع ـــهادهتم جمتمع ـــازة ش يف إج

قني، وكــان عمــرو بــن عبيــد ال جييـــز ]] ٩٤ص /[[ ومتفــرِّ

ــرِّ  ــني وال متف ــهادهتام جمتمع ــة ش ــني الوالي ــل ب ــان ُيفصِّ قني، وك

قـد أتـوّىلٰ مـن ال أقبـل شـهادته، وقـد : والشهادة، وكـان يقـول

ــون كــّل مســتور مــن أهــل القبلــة، ولــو  وجــدت املســلمني يتولَّ

ــن  شــهد رجــل مــن ُعرضــهم عــٰىل عــثامن وأيب بكــر أو عمــر ب

ــّل  ــم ك ــا أهتَّ ــايف، فأن ــؤال الش ــه الس ــاكم عن ــأل احل ــاب س اخلّط

لــك الـدماء، وقــد أمجعـوا عــٰىل أنَّ املــتَّهم واحـد مــنهام بسـفك ت

 ).بالدماء غري جائز الشهادة

هــذه ألفاظــه حرفــًا بحــرف يف كتابــه املعــروف بــــ 

، وال حكايــة أصــحُّ وأوٰىل بــالقبول مـــن )فضــائل املعتزلــة(
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ــه،  ــيخا نحلت ــا ش ــرجلني ومه ــذين ال ــن ه ــاحظ ع ــة اجل حكاي

 .ورئيسا مقالته

كتــاب (يف وقــد ذكــر أيضــًا هــذه احلكايــة البلخــي 

ــاالت ــد ]] ٩٥ص /[[، )املق ــال عن ــاحظ، وق ــندها إٰىل اجل وأس

وبعض أصـحابنا يـدفع ذلـك عـن عمـرو بـن عبيـد، : (انتهائها

إنَّ عمـرًا مل يكـن بالـذي خيلـف واصـالً، ويرغـب عـن : ويقول

ل الــذي هــو )مقالتــه ح عليهــا املــذهب األوَّ ، فكأنَّــه صــحَّ

ـــاد  ـــهادهت(اعتق ـــاملتالعنني، وأنَّ ش ـــام ك ـــا أهنَّ ـــل إذا كان ام ُتقبَ

قني، وال ُتقبَــل إذا كانـا جمتمعــني ، ومل يكـن عنــده يف دفــع )متفـرِّ

املــذهب الثــاين أكثــر مــن حكايتــه عــن بعــض أصــحابه بتنزيــه 

عمــرو عــن خمالفــة واصــل، وهــذا إنكــار ضــعيف، واملنكــر لــه 

 .للعلَّة التي حكاها كاملقرِّ به، بل أقبح منه حاالً 

*   *   * 

ــــابقــــال صــــا]] ٢٠١ص [[ عــــٰىل أنَّ : (حب الكت

ل  _ املتعــاَمل مــن حــال أمــري املــؤمنني   _وهــو اإلمــام األوَّ

ــن  ــة بعــض الشـــرائع إٰىل غــريه م ــد يرجــع يف معرف ــه كــان ق أنَّ

الصــحابة، وقــد كــان يرجــع مــن رأي إٰىل رأي، فكيــف يمكــن 

ريعة ال تصــري حمفوظــة إالَّ ـادِّعــاء مــا ذكــروه مــن أنَّ الشــ

ــه يف باإلمــام، واملتعــاَمل مــ ز لغــريه خمالفت ــه كــان ُجيــوِّ ــه أنَّ ن حال

الفتاوٰى واألحكـام، وكـان ال ينكـر عـٰىل مـن ال يتَّبـع قولـه كـام 

 ...).9ينكر عٰىل من ال يتَّبع قول الرسول 

ــه عــاء : يقــال ل ــا أعجــب مــن إقــدامك عــٰىل ادِّ مــا رأين

ــؤمنني  ــري امل ــوع أم ــع  رج ـــرائع م ــة الش ــريه يف معرف إٰىل غ

ــذه ا ــالن ه ــور بط ــار، ظه ــمع األخب ــل س ــّل عاق ــدعوٰى لك ل

وأكثر ما يدلُّ عـٰىل بطالهنـا أنَّـك مل تشــر إٰىل يشء رجـع فيـه إٰىل 

غـريه مـن األحكــام، وأرسـلت القـول بــه إرسـاالً فعـل مــن ال 

ــف  ــتجيز منص ــف يس ــه، وكي ــزاع يف قول ــه، وال ن ــالف علي خ

مثل هذه الدعوٰى مع ما قـد تظـاهرت بـه الروايـة وأطبـق عليـه 

أنــا مدينــة العلــم وعــيل «: 9دّو مــن قــول النبــّي الــوّيل والعــ

 .»باهبا

 .»أقضاكم عيل«: 9وقوله ]] ٢٠٢ص /[[

ــه  ــدور «: 9وقول ــيل ي ــع ع ــّق م ــّق واحل ــع احل ــيل م ع

 .»حيثام دار

ـــي رســـول اهللا إٰىل «: وقـــول أمـــري املـــؤمنني  بعثن

ــت ــيمن، فقل ــن : ال ــري م ــم يل بكث ــاب ال عل ــا ش ــي وأن أتبعثن

الّلهـّم اهـِد قلبـه، : صـدري وقـالاألحكام؟ فرضب بيـده عـٰىل 

 .»وثبِّت لسانه، فام شككت يف قضاء بني اثنني

ـة، ومـن احلـّق معـه  وليس جيـوز أن يكـون أقضــٰى األُمَّ

يف كـّل حـاٍل، ومــن هـو بـاب العلــم واحلكمـة يرجـع إٰىل غــريه 

يف األحكـــام إٰىل ]] ٢٠٣ص /[[يف األحكــام، ولــيس يرجــع 

تقـر إٰىل معرفـة غـريه فيهـا، غريه إالَّ من ذهـب عنـه بعضـها، واف

ــة، ألنَّ  ومــن هــذا حكمــه ال جيــوز أن يكــون أقضـــٰى األُمَّ

أقضــاها ال جيــوز أن يغــرب عنـــه علــم يشء مــن القضـــايا 

 .واألحكام

ــاب  ــاحب الكت عــاه ص ــا ادِّ ــوم خــالف م والظــاهر املعل

أنَّه ال اختالف بـني أهـل النقـل يف رجـوع مـن تـوّىلٰ األمـر بعـد 

ــّي  ــالت ا 9النب ــه، يف معض ــور إلي ــتبهات األُم ــام ومش ألحك

م كانوا يستضيئون برأيه، ويستمّدون من علمه  .وأهنَّ

 ).ال عشت ملعضلة ال يكون هلا أبو حسن: (وقول عمر

 .، معروف)لوال عيل هللك عمر: (وقوله

ــر  ــس األم ــاب أن يعك ــاحب الكت ــوغ لص ــف يس فكي

صـلوات اهللا  _ويقلبه، وجيعل مـا هـو ظـاهر مـن االفتقـار إليـه 

والرجــوع إٰىل فتاويــه وأحكامــه رجوعــًا منــه إٰىل غــريه؟  _ه عليــ

 .وهذه مكابرة ال ختفٰى عٰىل أحد

ــد ]] ٢٠٤ص /[[ ــر فق ــن رأي إٰىل آخ ــوع م ــا الرج فأمَّ

بيَّنا أنَّه باطل، وأنَّ أكثر مـا ُيتعلَّـق بـه خـرب عبيـدة السـلامين وقـد 

 .قلنا ما عندنا فيه

ــون  ــن أن يك ــيئًا يمك ــاب ش ــاحب الكت ــر ص ــو ذك ول

شــبهة يف الرجــوع عــن املــذهب، والتنّقــل يف اآلراء لبيَّنــا كيــف 

 .القول فيه

ــا تركــه  ــه فقــد  وأمَّ ــع قول اإلنكــار عــٰىل مــن ال يتَّب

ــه  ــٰىل رضوب، وأنَّ ــري ع ــا أنَّ النك ــع  بيَّن ــتعمل م ــان يس ك

ــاظرة  خمالفيــه يف األحكــام مــا جيــب اســتعامله يف مثلهــا مــن املن

 .والدعاء

خالف جمـرٰى اخلـالف يف اّتبـاع وليس جيب أن جيري كّل 

الواقع عٰىل طريق  _أيضًا  _، إن ُأريد باخلالف 9قول الرسول 

ته، وإن ُأريد ما يقع من اخلالف عـٰىل طريـق دخـول  الشّك يف نبوَّ

يء أو هنيه عنه فقد جيوز أن ـالشبهة يف مراده أو يف ثبوت أمره بالش

املنـاظرة  _يعنـي الثـاين  _يستعمل يف هذا الضـرب من اخلـالف 

 .والدعاء اجلميل دون غريه
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ــه  ــن خالف ــّل م ــدنا أنَّ ك ــل عن ــذه  ب ــام ه يف األحك

 .من حيث ال يعلم 9صورته يف أنَّه رادٌّ لقول النبّي 

*   *   * 

 ):٢ج (الشايف يف اإلمامة 

ــوا]] ١١٢ص [[ ــم أن يقول ــيس هل ــذا الزم : ول ــل ه مث

ــ  أمـري املــؤمنني ل أنَّ بَــلكـم مـن قِ  عليــه  ه منصـوصمـع أنَّ

ــالنصِّ  ر الســقيفة وال احــتجَّ ـعنــدكم مل حيضــ ــن  ب ــه عــٰىل م علي

ـــواطن ـــن امل ـــريه م ـــوطن، وال يف غ ـــك امل ـــه يف ذل  رام دفع

ــا ــورٰى وغريه ــذا  ألنَّ  ،كالش ــوهلم يف ه ــا وق ــني قولن ــرق ب الف

ــمــن قِ  املوضــع ظــاهر واضــح مل  الً أوَّ  أمــري املــؤمنني  نَّ أل بَ

 جــرٰى بينــه القــوم، وال وال اجتمــع مــع ،ر الســقيفةـحيضــ

ــ ــر حض ــو بك ــاج وأب ــام وال حج ــة خص ــنهم يف اإلمام  رـوبي

ــتجَّ  ــازع واح ــم ون ــؤمنني  وخاص ــري امل ــذر أم ــهد، وع واستش

 ــل ــ: إذا قي ــه مل حيض ــام بال ــازعهم؟ ـف ــوم وين ــاج الق ر وحي

ــح ــاهر الئ ــ ،ظ ــر  ه ألنَّ ــٰىل األم ــوم ع ــدام الق ــن إق رأٰى م

لبـدار االسـتبداد بـه مـع ا وإطراحهم للعهـد فيـه وعـزمهم عـىلٰ 

ــن االنتفــاع ــه م ــا آيس ــاز لــه م ــه، واالنته ــنهم إلي ص [[/ م

ــ ]]١١٣ ــه باحلجَّ ــا تعقب ــه م ــلوات اهللا علي ــه ص ــوي يف نفس ة وق

هــذا إٰىل مــا كــان . يف الــدين والــدنيا ررـة هلــم مــن الضــاملحاّجـ

مل يفـرغ مـن  ه وأنَّـ، 9بـه مـن أمـر رسـول اهللا  متشـاغالً 

ــزه ــه مــن جتهي ــا وجــب علي ــه إٰىل حف بعــض م ــونقل ــه، حتَّ ٰى رت

ــراتَّ  ــام أم ــد، وانتظ ــوع العق ــر ووق ــام األم ــه مت ــل ب ــة،  ص البيع

 ه مل يشـغله عـن احلضـورألنَّـ ،وليس هذا وال بعضـه يف أيب بكـر

واملنازعــة شــاغل، وال حــال بينــه وبــني االحتجــاج حائــل، وال 

ــه ــت علي ــ كان ــوم تقيَّ ــن الق ــ ،ةم ــألنَّ ــان يف حيّ ــاجرين ه ك ز امله

انحــاز إليــه  وفــيهم األعــالم، ثــمّ  م،الــذين هلــم القــدم والتقــدّ 

ــة  أســباب اخلــوف أكثــر األنصــار، وكــّل  ــه زائل واالحتشــام عن

ــيّ  ــا أنَّ الس ــة خمالفين ــد مجاع ــارضين ام وعن ــوم احل ــقيفة  الق بالس

ــ ــإنَّ ـــام حض ــف عمَّ ــيش والكش ــث والتفت ــتحّق روا للبح  ن يس

عيــه الشــيعة ليعقــدوها لــه، ومل يكــن حضــورهم ملــا تدَّ  اإلمامــة

 يه، والعـدول بـه عـن وجهـه، فـأّي مسـتحقّ  ر عـنمن إزالة األم

هــذه  نصــاف وطلــب احلــّق اال عــذر ملــن مل يــذكر مــن حالــه يف

ه عليـه، وهـذا أوضـح مـن أن حيتـاج ونّصـ 9بعهد الرسـول 

 .إٰىل زيادة يف كشفه

ـــ ـــاج  ا املـــانع ألمـــري املـــؤمنني فأمَّ مـــن االحتج

ــيف الشــورٰى فهــو املــانع األوَّ  بــالنصِّ  حلــال ا ه يف تلــكل مــع أنَّ

ــدَّ  ــد ازداد ش ــتحكاماً  ةً ق ــ ألنَّ  ،واس ــن حض ــن ـم ــورٰى م ر الش

ــان ــوم ك ــداً  الق ــدِّ  معتق ــة املتق ــنّص إلمام ــالن ال ــٰىل  مني، وبط ع

ــ غريمهــا، وأنَّ   ،كــان للعقــد مــن جهــة االختيــار امحضــورهم إنَّ

الـذي ال شـبهة  بـالنصِّ  عـٰىل مثـل هـؤالء أن حيتجَّ  فكيف يصحُّ 

مـن دان  مني وتضـليل لكـّل قـدِّ االحتجاج بـه تظلـيم للمت يف أنَّ 

ــا  ــر م ــة إٰىل ذك ــا حاج ــيس بن ــدودمها، ول ــل ح ــامتهام، وامتث بإق

 .صلوات اهللا عليه يف ذلك لظهوره كان عليه

*   *   * 

 اس فـام الوجـه يف قـول العبّـ: فإن قيل]] ١٤٩ص [[

ليس ظـاهر القـول أوَ  ؟)بايعكمدد يدك أُ أُ (: ألمري املؤمنني 

 .املنصوص عليه ال حيتاج إٰىل البيعة ألنَّ ؟ ي بطالن النّص ـيقتض

 :عن هذا جوابان :قيل

 بلغــه فعـل أهــل الســقيفة امَّ ـلـ اس العبّــ نَّ أ :أحـدمها

ــدهم ــتجَّ  وقص ــار أراد أن حي ــة االختي ــن جه ــر م ــيهم  األم عل

ــ ــل حجَّ ــة  أمــري املــؤمنني  فســأل ،تهمبمث ــده للبيع بســط ي

ــذاً  ــون آخ ــه فيك ــ ليبايع ــنللحجَّ ــ ة م ــا، ومض ــع جهاهت  عاً يِّ مجي

 :أمـرين لعذرهم فيام صنعوه مـن حيـث كانـت حـاهلم ال تعـدو

ــ ــقِّ إمَّ ــوا إٰىل احل ــلِّ ويُ  ا أن يرجع ــه س ــده ل ــن عق ــر إٰىل م موا األم

ــــول  ــــب 9الرس ــــون األوٰىل واألوج ــــ ،فيك كوا أو يتمسَّ

ــ ــار وحيتّج ــهباالختي ــ وا ب ــه العبّ ــا فعل ــون م ــن  اس فيك م

 .البيعة يف مقابلته

ــر ــواب اآلخ ــنّص البي نَّ أ :واجل ــايف ال ــة ال تن ــدلُّ  ع  وال ت

ــ  م الــنّص ه غــري ممتنــع أن تقــع البيعــة مــع تقــدّ عــٰىل بطالنــه، ألنَّ

ــا ــرض يف إيقاعه ــون الغ ــ ويك ــام بالنص ــذّب ـالقي ــن  رة وال ع

وه مـن مـا ظنّـ األمر، ودفع من نـازع فيـه، ولـو كـان األمـر عـىلٰ 

ــحَّ  ــٰىل ص ــة ع ــة البيع ــة دالل ــون مبايع ــب أن يك ــار لوج ة االختي

األنصـــار ليلـــة العقبـــة ومبايعـــة  9 ]]١٥٠ ص[[/ النبـــّي 

الرضـوان عنـد الشـجرة داللـة عـٰىل  املهـاجرين واألنصـار بيعـة

االختيـار، ولسـاغ لقائـل  ته وفـرض طاعتـه مـن جهـةثبوت نبوَّ 

ــول ــدّ : أن يق ــع تق ــة م ــة إٰىل البيع ــا احلاج ــوَّ م ــوب م النب ة، ووج

أيب بكــر عــٰىل  أن يكــون نــّص  فــرض الطاعــة، ولوجــب أيضــاً 

أيب بكـر  الفة يغنيـه عـن البيعـة، وقـد رأينـاه مـع نـّص باخل عمر

عـٰىل بيعتـه، ودعـاهم إليهـا فبـايعوه، ومل يمنـع  عليه محل النـاس
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ــدّ  ــنّص تق ــقط ،مــن البيعــة م ال بجميــع مــا ذكرنــاه مــا  فس

 ...وهتومهَّ 

ــةً ]] ١٥١ص [[ ــاب حكاي ــاحب الكت ــال ص ــن أيب  ق ع

ــ وكيــف جــاز أن يقــول(: هاشــم  9اس ورســول اهللا لــه العبّ

نـه، وإن كـان لغرينـا كـان لنـا بيَّ  سله عن هـذا األمـر فـإن: يلعل

 )....؟ ممع هذا البيان املتقدِّ  ، بناوّىصٰ 

ــ: يقــال لــه]] ١٥٢ص [[ ــأمَّ عــن  اس ا ســؤال العبّ

بعــده، فهــو خــرب واحــد غــري  ]]١٥٣ص [[/ بيــان األمــر مــن

تكــون  مقطــوع عليــه، ومــذهبنا يف أخبــار اآلحــاد التــي ال

ــنة ملــا يعــرتض متضــمّ  ة واألخبــار املتــواترة املقطــوع عــٰىل األدلَّ

ــا ــار  عليه ــن أخب ــاه م ــا ذكرن ــرتض م ــام يع ــف ب ــروف، فكي مع

ملـا  اس دافعـاً اخلـرب املـروي عـن العبّـ اآلحاد؟ فمن جعـل هـذا

ته، لنـا عـٰىل صــحَّ دلَّ  الـذي قــد تـذهب إليـه الشـيعة مــن الـنصِّ 

مناه سـلَّ  اخلـرب إذا عـٰىل أنَّ  ،نا استفاضة الروايـة بـه فقـد أبعـدوبيَّ 

ــحَّ  ــنصِّ وص ــع لل ــري داف ــه غ ــة ب ــاٍف ت الرواي ــه ، وال من  ألنَّ  ،ل

حيتمـل أن يكـون عـن حصـول األمـر هلـم وثبوتـه يف  سؤاله 

اسـتحقاقه ووجوبـه، جيـري ذلـك جمـرٰى رجـل  أيدهيم، ال عـن

ــالً  ــه نح ــض أقارب ــل بع ــ نح ــرده بعطيَّ ــمّ وأف ــه، ث ــد وفات  ة بع

أتـرٰى  :قـول لـهي رته الوفاة فقد جيـوز لصـاحبه النحلـة أنـحض

ــري إىلٰ  ــدك، ويص ــن بع ــل يل م ــه حيص ــي ب ــه وأفردتن ــا نحلتني  م

ورثتـك، وال  يـدي أم حيـال بينـي وبينـه ويمنـع مـن وصـوله إيلَّ 

ــذا ــون ه ــيالً  يك ــؤال دل ــكّ  الس ــٰىل ش ــل ع ــتحقاق، ب ه يف االس

 ً ــون داالَّ ــكّ  يك ــٰىل ش ــ ه يفع ــول الش ــه إٰىل  ـيءحص ــوب ل املوه

ــ نـا وبطــالنة تأويل صــحَّ بـنيِّ والــذي يُ  ،قبضـته وه قــول مـا تومهَّ

ــّي  ــ 9 النب ــواب العبّ ــهيف ج ــا وردت ب ــٰىل م ــة اس ع : الرواي

 .»كم املظلومونإنَّ «: خرٰى ويف رواية أُ  ،»كم املقهورونإنَّ «

*   *   * 

 ):٣ج (الشايف يف اإلمامة 

ــ]] ٩٨ص [[ ــار التــي  افأمَّ ــه مــن األخب خطبــه ومجع

ــذي ــا كال ــة ألخبارن ــبيل املعارض ــٰىل س ــا ع ــروا أورده ه ه يف أنَّ

ـــ ،مل يســـتخلف 9 ـــارأو أنَّ ـــا بكـــر وأش إٰىل  ه اســـتخلف أب

ــأوَّ  ــه، ف ــكإمامت ــه يف ذل ــ نَّ إ :ل مــا نقول ــٰى مل ُي  فَّ وَ املعارضــة مت

عيها، وقـد علـم ة مـدَّ املامثلـة واملوازنـة ظهـرت عصـبيَّ  ها منحقّ 

 الفصـل بـني األخبـار التـي أوردهـا معارضـاً  رضورة أحـدٍ  كّل 

ــي ح ــار الت ــني األخب ــا وب ــٰى هب ــا ك ــا عليه ــا  ألنَّ  ،اعتامدن أخبارن

ــ الً أوَّ  ــاممَّ ــا أو أكثره ــل مجيعه ــاركنا يف نق ــد  ا يش ــومنا، وق خص

ــحَّ  ــنَّ ص ــبهم ومص ــا يف كت ــم، وأوردوه ــوردحها رواهت  فاهتم م

 مــن جهـــة ل إالَّ نَقــعاهــا مل تُ الصــحيح، واألخبــار التــي ادَّ 

عــٰىل اخــتالف  أمــري املــؤمنني  واحــدة، ومجيــع شــيعة

ــدفعه ــا، ويُ مــذاهبهم ي ــالً كــذِّ ا وينكره ــا، فض ــن أن  ب رواهت ع

ــا وال يش ــا، إالَّ  ءينقله ــٰى فتَّ منه ــن ومت ــت ع ــله  ش ــه وأص ناقل

ــ وجدتــه صــادراً  ب مشــهور بــاالنحراف عــن أهــل عــن متعصِّ

ــت ــياعها  البي ــك ش ــع ذل ــيس م ــنهم، فل ــراض ع ، واإلع

ــدنا  وتظاهرهــا يف ــار التــي اعتم خصــوم الشــيعة كشــياع األخب

 ،هبــا اجلميـع هلــا، ورٰىض الكـّل  ة، ونقــلعليهـا يف روايــة الشـيع

ــا ــع م ــار م ــذه األخب ــل ه ــوز أن جيع ــف جي  ]]٩٩ص [[/ فكي

وصــفناه يف مقابلـــة أخبارنـــا لـــوال العصـــبية التـــي ال تليـــق 

ــالعلامء ــة ؟ب ــذه مجل ــقِ تُ  وه ــن س ــار م ــذه األخب ــة هب ط املعارض

 .أصلها

لنــا عــٰىل ثبــوت قــد دلَّ : نرجــع إٰىل التفصــيل فنقــول ثــمّ 

ــنّص  ــىلٰ  ال ــ ع ــؤمنني أم ــحَّ  ري امل ــٰىل ص ــع ع ــار جمم تها بأخب

ـوبيَّ  ،يف تأويلهـا االخـتالف واقعـاً  فق عليها، وإن كـانمتَّ  ا نـا أهنَّ

ــنّص  ــد ال ــه  تفي ــري علي ــكال بغ ــتامل وال إش ــه  ،اح كقول

ــ«: 9 مــن كنــت «و ،»موســٰى  ي بمنزلــة هــارون مــنأنــت منّ

ــ ،»مــواله فعــيل مــواله رآن القــ لنــا عــٰىل أنَّ ا دلَّ إٰىل غــري ذلــك ممَّ

يـَن : كقولـه تعـاىلٰ  ،يشهد بـه ِ
�

ُ َوا�
ُ

ـُم اُهللا َورَُسـو�
ُ
مـا َوِ���

�
إِن

مـا  خـرب نـاٍف  مـن أن نطـرح كـّل  فال بـدَّ  ،]٥٥: املائدة[ آَمنُوا

غـري حمتمـل للتأويـل،  ة القاطعـة إن كـانت عليـه هـذه األدلَّـدلَّ 

ــاغ ــا إذا س ــا ويطابقه ــا يوافقه ــٰىل م ــل ع ــه بالتأوي ــك  ونحمل ذل

ــه ــ يُ كــام ،في ــ ل يف كــلِّ فَع ــا دلَّ ــم ــه وورد ت األدلَّ ة القاطعــة علي

ــ ــه، ويقتض ــمع ينافي ــة تُ ـس ــذه اجلمل ــه، وه ــقِ ي خالف ــلَّ س  ط ك

ــ ــرب ُي ــخ ــتخلف مل ه روٰى يف أنَّ ــٰىل أنَّ  .يس ــذي  ع ــرب ال اخل

مــا «: فقــال ؟تــويص أَال  : قيــل لــهامَّ ـرواه عــن أمــري املــؤمنني لــ

ـــول اهللا  ـــأُ  9أوٰىص رس ـــن إنف ـــاٰىل أراد ا ويص، ولك هللا تع

 همفسـيجمعهم عـٰىل خـريهم كـام مجعهـم بعـد نبـيّ  بالناس خرياً 

 ، ألنَّ م بطالنــه رضورةً عَلــن ملــا يكــاد يُ ، فمتضــمِّ »عــٰىل خــريهم

ــ القــوّي  ريحـفيــه التصــ ه خــري منــه، بفضــل أيب بكــر عليــه، وأنَّ

ــوال ــن أح ــاهر م ــه  والظ ــن أقوال ــهور م ــؤمنني واملش ــري امل أم

م نفسـه عـٰىل أيب قـدِّ يُ  ه كـاني أنَّــيقتضـ وتفصـيالً  وأفعاله مجلـةً 
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ــ ــحابة، وأنَّ ــن الص ــريه م ــر وغ ــدهمبك ــرتف ألح ــان ال يع  ه ك

ــدّ  ــفَّ بالتق ــن تص ــه، وم ــه م علي ــل ب ــري، ومل مت ــار والس ح األخب

ة واهلوٰى، يعلم هذا مـن حالـه عـٰىل وجـه ال يـدخل فيـه العصبيَّ 

ـن يُ ممـَّ ، وال اعتبـار بمـن دفـع هـذاشـّك  ه بــني ألنَّـ ،ل عليـهفضِّ

ـــ :ينأمـــر ـــ يـــاً ا أن يكـــون عامّ إمَّ ص [[/ حمل يتصـــفَّ  داً أو مقلِّ

ــه ]]١٠٠ ــه وأفعال ــن أقوال ــا روي م ــري، وم ــار والس ومل  ،األخب

 حاً متصـفِّ  الً أو يكـون متـأمِّ  ،يعلـم ذلـك خيتلط بأهل النقـل فـال

ـــه العصـــبيَّ   أنَّ إالَّ  ـــه، واهلـــوٰى قـــد ملك ة قـــد اســـتولت علي

االنصـاف   فالشـبهة مـع، وإالَّ ه، فهـو يـدفع ذلـك عنـاداً واسرتقَّ 

 ه ال جيـوز أن يقـول هـذا مـن قـالعـٰىل أنَّـ .زائلة يف هذا املوضع

ــول اهللا  ــه باتّ  9رس ــاقفي ــمّ اللّ « :ف ــبِّ ا ه ــي بأح ــك  ئتن خلق

ــك ــائر إلي ــذا الط ــن ه ــي م ــل مع ــاء  ،»يأك ــني  فج ــن ب م

البنتــه فاطمــة  9 معــه، وال مــن يقــول النبــّي  اجلامعــة فأكــل

 :» َّاهللا  إن ــأ ــع عــٰىل أه طالعــة فاختــار إل األرض طل

 9وقـال  ،»أحـدمها أبـاك واآلخـر بعلـك منها رجلـني جعـل

خـري مــن أخلــف «و ،»تــيمَّ خـري أُ «و» العــرب دعــيل سـيّ «: فيـه

وال جيـوز أن  ،»مـن أبـٰى فقـد كفـر رـعيل خـري البشـ«و ،»بعدي

اهللا عليـه وقـد  يقول هذا من تظـاهر اخلـرب عنـه بقولـه صـلوات

ص [[/ أبـو بكـر وعمـر: فقـال لـهجرٰى بينه وبني عـثامن كـالم 

عبـدت اهللا  ،أنـا خـري منـك ومـنهام«: خري منـك، فقـال ]]١٠١

ــدمها ــه بع ــبلهام وعبدت ــال ،»ق ــن ق ــت ال «: وم ــل بي ــن أه نح

ــديُ  ــا أح ــاس بن ــة يف ،»ق ــن عائش ــ وروي ع ــقصَّ ــوارج ل  امَّ ـة اخل

ــبــاهللا يــا أُ  :روق فقــال هلــاـســأهلا مســ  مــا بينــِك  ال يمنعــِك  ،همَّ

ــني ــويل وب ــيل أن تق ــمعِت ع ــا س ــول اهللا   م ــن رس ــه  9م في

ــيهم ــ ،وف ــول اهللا : تفقال ــمعت رس ــول 9س ــم رشُّ «: يق  ه

إٰىل غـري ذلـك  ،»اخللـق واخلليقـة يقـتلهم خـريُ ، اخللق واخلليقـة

فيـه التـي لـو ذكرناهـا أمجـع الحتجنـا إٰىل مثـل  9من أقوالـه 

ــىلٰ  ــزد ع ــا إن مل ي ــع كتابن ــك مجي ــّل  ،ذل ــي  وك ــار الت ــذه األخب ه

ـ هورة معروفـة، قـد رواهـاذكرناهـا فهـي مشـ ــاخلاصَّ  ،ةة والعامَّ

 .ة ويدفعه باقيهامَّ د به بعض األُ ا يتفرَّ عاه ممَّ بخالف ما ادَّ 

ألمـري  ه قـالمن أنَّ  اس ا اخلرب الذي رواه عن العبّ فأمَّ 

باألمر بعده، فقـد  عن القائم 9 لو سألت النبّي : املؤمنني 

عـٰىل  يـدّل  مل ه لو كان صحيحاً نا أنَّ وبيَّ  ،م يف كتابنا الكالم عليهتقدَّ 

 .فال وجه إلعادة ما قلناه فيه ،بطالن النّص 

ين اللــذين روامهــا وبعــد، فبــإزاء هــذين اخلــربين الشــاذّ 

ــؤمنني  يف أنَّ  ــري امل ــوصِ  أم ــوصِ  مل ي ــام مل ي رســول اهللا  ك

ة وطــرق األخبــار التــي تروهيــا الشــيعة مــن جهــات عــدَّ ، 9

ــ نةخمتلفـة املتضــمّ  إٰىل احلسـن ابنــه، وأشــار إليــه  وّىصٰ  ه ألنَّ

إٰىل طاعتــه مــن بعــده، وهــي أكثــر مــن أن  واســتخلفه، وأرشــد

 .نعدها ونوردها

ــارود ــو اجل ــا رواه أب ــا م ــر  ،فمنه ــن أيب جعف  أنَّ  ع

ــ ــؤمنني ل ــري امل ــامَّ ـأم ـــ أن حض ــذي حض ــه ـره ال ــال البن ره ق

ــن  ــ ]]١٠٢ص [[/ دنأُ «: احلس ــمنّ ــا  ٰى أّرس ي حتَّ ــك م إلي

 .»عٰىل ما ائتمنني عليه ، وأئتمنك9ول اهللا رس إيلَّ  أرسَّ 

ــ ــٰى وروٰى ّمح ــن عيس ــمر ،اد ب ــن ش ــر ب ــن عم ــن  ،ع ع

 أوٰىص أمــري املــؤمنني «: قــال،  عــن أيب جعفــر ،جــابر

ــن  ــيَّ ، إٰىل احلس ــٰىل وص ــهد ع ــوأش ــني وحمّم   داً ته احلس

دفـع إليـه الكتـب  ورؤسـاء شـيعته وأهـل بيتـه، ثـمّ  ومجيع ولده

ة يف واحــد ن األمــر بالوصــيَّ يتضــمَّ  ليف خــرب طويــ ،»والســالح

احلسـني بـن عــيل   د بـن عـيل بـنبعـد واحـد إٰىل أيب جعفـر حمّمـ

 . َّة أمــري املـــؤمنني وأخبــار وصـــي  ٰابنــه احلســـن  إىل

 ــيعة ــني الش ــهورة ب ــاهرة مش ــه ظ ــتخالفه ل ــلُّ  ،واس  وأق

ــا و ــا أأحواهل ــص م ــا رواه وخيل ــارض م ــا أن يع ــض مراتبه خف

 .استدللنا به

*   *   * 

ـــه]] ٢٥٣ص [[ ـــا قول ـــزد : (فأمَّ ـــب إن مل ي ـــان جي وك

وغـريه  نكريه وإظهار اخلـالف عـٰىل مـا ظهـر مـن احلسـني 

ــ ــام بنــي ُأميَّ ـــامَّ يف أّي ــم ل ــَم أهنَّ ة أالَّ يــنقص مــن ذلــك، فقــد ُعِل

ــالف  ــروا اخل ــاربوا وأظه ــوا وهت ــف امتنع ــة كي ــوا بالبيع طولب

ــزعهم ــر إالَّ دون ف ــن أيب بك ــه م ــن فزع ــري، ومل يك ــن  والنك م

، وتقويتــه ذلــك بــأنَّ نكــريه كــان جيــب أن يكــون أقــوٰى )يزيــد

ــن  ــد م ــه، فبعي ــن حقِّ ــل ع ــث ُأزي ــن حي ــريه م ــري غ ــن نك م

الصـــواب، ألّنـــا قـــد بيَّنـــا األســـباب املانعـــة مـــن النكـــري، 

ــال  ــك احل ــوف يف تل ــيس اخل ــاه، ول ــك ورشحن ــحنا ذل وأوض

ــ ــي ُأميَّ ــد وبن ــن يزي ــاخلوف م ــن ك ــوف م ــون اخل ــف يك ة، وكي

ــك ال مســكة معــه وال  مظهــر للفســق ــة متهتّ واخلالعــة واملجان

ــط  ــن رشائ ــه ال رشط م ــة، وأنَّ ــك وغلب ــه مل ــبهة يف أنَّ إمامت ش

ــم مجيــل الظــاهر، يــرٰى  م معظَّ اإلمامــة فيــه كــاخلوف مــن مقــدَّ

ـا أدنـٰى منازلـه؟ ومـا اجلـامع  ـة أنَّ اإلمامـة دونـه، وأهنَّ أكثر األُمَّ
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ــّدين ــني الض ــاجلمع ب ــرين ك ــني األم ــٰىل أنَّ . ب ــذين  ع ــوم ال الق

امتنعوا مـن بيعـة يزيـد قـد ُعـِرَف مـا جـرٰى علـيهم مـن القتـل 

ــا احلســني  ـــامَّ وجــد  واملكــروه، فأمَّ ــه أظهــر اخلــالف ل فإنَّ

ــد  ــه وقع ــن خذل ــة م ــع يف معاون ــه، وطم ــوان علي ــض األع بع

ــد يف  ــن اجته ــاد م ــاده واجته ــع اجته ــت م ــه آل ــّم حال ــه، ث عن

 .نرصته إٰىل ما آلت إليه

ـــاس وأيب فأ]] ٢٥٤ص /[[ ـــرض العبّ ـــه بع ـــا تعّلق مَّ

ســفيان عليــه البيعــة، وأنَّ ذلــك دليــل عــٰىل أنَّ الــنصَّ ال أصــل 

ــيام  ــالم ف منا الك ــدَّ ــد ق ــار، فق ــة االختي ــق اإلمام ــه، وأنَّ طري ل

مضـٰى مـن هـذا الكتـاب عليـه، وبيَّنـا أنَّ ذلـك ال ينـايف الـنصَّ 

م  أحـدمها أنَّ البيعـة ال تـدلُّ عـٰىل أنَّ الـنصَّ : من وجهني مل يتقـدَّ

ــالنصِّ  ــام ب ــل يكــون الغــرض منهــا القي ــه اإلمامــة، ب وتثبــت ب

، وهلــذا املعنــٰى بــايع النبــّي  األنصــار ليلــة  9التكّفــل بالــذبِّ

ــٰىل  ــجرة، وع ــت الش ــار حت ــاجرون واألنص ــايع امله ــة، وب العقب

هــذا الوجــه بــايع النــاس عمــر بــن اخلّطــاب باخلالفــة بعــد أيب 

م ع ليـه، والوجــه اآلخـر أنَّ القــوم بكـر وإن كـان نّصــه قـد تقــدَّ

ــه  ــوا أنَّ ــار، وأومه ــن جهــة االختي ــة م ــوا يف اإلمام ـــامَّ أن رشع ل

ـــل  ـــيهم بمث ـــاس أن حيـــتجَّ عل الطريـــق إٰىل اإلمامـــة أراد العبّ

تهم، ويسـلك يف إمامـة أمـري املـؤمنني  مسـلكهم عـٰىل  حجَّ

ــو  ــذلك أب ــبههم، وك ــة لش ــيهم واإلزال ــتظهار عل ــبيل االس س

 .بذل البيعة داللة عٰىل انتفاء النّص سفيان، وليس يف 

ل بـذكره مـن األخبـار التـي ذكرهـا يف هـذا  ا مـا طـوَّ فأمَّ

م فـيام  املوضع املتضـّمنة للتفضـيل والتعظـيم واملـدح، فقـد تقـدَّ

مضـــٰى كالمنــا عليهــا عنــد احتجاجــه هبــا يف مقابلــة مــا 

ــره  ــّمنة أم ــة املتض ــن الرواي ــدناه م ــليم  اعتم ــاس بالتس للن

هـذا وّيل كـّل «: بـإمرة املـؤمنني، وقولـه ملـؤمنني عٰىل أمـري ا

، وتكلَّمنـا يف هـذه األخبـار بوجـوه مـن الكـالم، »مؤمن بعـدي

وبيَّنـا مـا فيهـا مشــروحًا بــام ال طائـل يف إعادتـه، وإيـراده مثــل 

ــا واردة مــن جهــة ومدفوعــة مــن  هــذه األخبــار التــي ُيعَلــم أهنَّ

ا ُأخرٰى يقتضينا أن نـورد يف مقابلتهـا مـا جيـ ري هـذا املجـرٰى ممـَّ

ــوم،  ــن والل ــّمنة للطع ــار املتض ــن األخب ــه م ــه ويدفعون يروون

والتصـــريح والتلــويح، لكنّــا ال نفعــل ذلــك تنّزهــًا عنــه، 

ـــارض  ـــن أراد أن يع ـــريه، وم ـــٰىل غ ـــة ع ـــويالً يف احلجَّ وتع

. أخبارهم هذه بام ذكرنـاه مـن األخبـار كـان لـه يف ذلـك متَّسـع

]] ٢٥٥ص /[[خبــار لــو صــحَّ عــٰىل أنَّ مجيــع مــا ذكــره مــن األ

ـة، ألنَّـه جيـوز أن يكـون خرجـت خمـرج التقيَّـة  مل يكن فيـه حجَّ

ــة جــائزة عنــدنا فــيام جــرٰى  وُحيَمــل األحــوال عليهــا، ألنَّ التقيَّ

 .هذا املجرٰى 

ــؤمنني  ــري امل ــفه ألم ــا وص ة،  فأمَّ ــوَّ ــجاعة والق بالش

الشـجاعة وأنَّ التقيَّة ال جتوز عـٰىل مثلـه، فهـو عـٰىل مـا ذكـر مـن 

ــق،  ــع اخلالئ ــب مجي ــغ أن يغل ــجاعته ال تبل ــل، إالَّ أنَّ ش وأفض

ـــر  ة بش ــوَّ ــجاعة والق ــع الش ــو م ــاس، وه ــائر الن ــارب س وحي

يقــوٰى ويضــعف، وخيــاف ويــأمن، والتقيَّــة جــائزة عــٰىل البشـــر 

 .الذين يضعفون عن دفع املكروه عنهم

ــه ــا قول ــت : (فأمَّ ـــامَّ انته ــة ل ــن التقيَّ ــدًا ع ــان بعي ــه ك إنَّ

ــام )خلالفــة إليــها ــة زال عنــه يف أّي ، فلعمــري أنَّ كثــريًا مــن التقيَّ

إمامتــه بــزوال أســباهبا، وبقــي كثــري مــن التقيَّــة لبقــاء أســباهبا، 

م، وال فســخ عقــدهم،  وهبــذا مل يــنقض مجيــع أحكــام مــن تقــدَّ

ــام  ــوازر يف أّي ــرة والتظــاهر والت ــه يف الكث ــاره وأعوان ــن أنص وأي

ــيام تقــدَّ  ــن أنصــاره ف ــه م ــٍف يف إمامت ــكال عــٰىل منص م؟ وال إش

 .الفرق بني األمرين

ــا قولــه ــة ال بــدَّ فيهــا مــن ســبب ظــاهر: (فأمَّ ، )إنَّ التقيَّ

 .فقد قلنا يف ذلك ما فيه كفاية

ــه ــا قول ــّق : (فأمَّ ــار احل ــات إظه ــن األوق ــري م إنَّ يف كث

ــم )أوىلٰ  ، فهــب أنَّ األمــر عــٰىل ذلــك، لعــلَّ الوقــت الــذي تكلَّ

 .تي ال يكون اإلظهار فيها أوىلٰ عليه من األوقات ال

ــا قولــه ــة مل : (فأمَّ عــاء التقيَّ لــو جــاز مــع فقــد الســبب ادِّ

أن يكـون عـٰىل سـبيل  9ُتؤَمن يف أكثر مـا ظهـر مـن الرسـول 

ــة ــذي ) التقيَّ ــع ال ــبب يف املوض ــا أنَّ الس ــد بيَّن ــا ق ــل، ألّن فباط

ــّم إنَّ الرســول  ــه مل يكــن مفقــودًا، ث عــٰى فقــده في ــام مل 9ادَّ  إنَّ

ــه، وال  ــن ِقبَل ــَرف إالَّ م ـــريعة ال ُتع ــه ألنَّ الش ــة علي ــز التقيَّ جت

ــازت  ــٰى ج ــه، فمت ــن جهت ــا إالَّ م ــل إليه ]] ٢٥٦ص /[[يوص

ــيس  ــق، ول ـــرع طري ــم بالش ــا إٰىل العل ــن لن ــه مل يك ــة علي التقيَّ

العلم بأنَّ اإلمـام منصـوص عليـه موقوفـًا عـٰىل قولـه وال ُيعَلـم 

ٰى تكـون تقيَّ  تـه يف ذلـك رافعـة لطريـق العلـم، إالَّ من جهته حتـَّ

عـٰىل أنَّ صـاحب الكتـاب ُجييـز عـٰىل . فبان الفرق بـني األمـرين

ــول  ــدا الرس ــن ع ــلِّ م ــه  9ك ــة، وال يلزم ــؤمنني التقيَّ ــن امل م

ــول  ــٰىل الرس ــة ع ــز التقيَّ ــك أن ُجيي ــٰىل ذل ــزم 9ع ــف يل ، فكي

 خصومه اجلمع بني األمرين؟



 عيل بن أيب طالب ) ١٤٠/ (حرف العني    .............................................................................................  ٧٠

ــه ــا قول ــال: (فأمَّ ــأن يق ــار ب ـــَم ص ــ: ولِ ــي إنَّ ــان يتَّق ه ك

ــري  ــه ألم ــل تقديم ــن أن ُحيَم ــأوٰىل م ــر ب ــر وعم ــا بك ــيُعظِّم أب ف

، فكـالم كأنَّـه ال يليـق بـام نحـن فيـه، )املؤمنني عـٰىل مثـل ذلـك

ـه عـن منازعـة  ألّنا إنَّـام نـتكلَّم يف تقيَّـة أمـري املـؤمنني  وكفِّ

، ومـن قـال 9من غالبه عـٰىل األمـر، ومل نكـن يف تقيَّـة النبـّي 

كـان يتَّقـي فـيُعظِّم أبـا بكـر  9إنَّ النبـّي : ا املوضـعله يف هـذ

وعمــر؟ وأيُّ مــدخل لــذلك هاهنــا؟ عــٰىل أنَّ الكثــري مــن 

ــون ــحابنا ال يقول ــٰىل : أص ــان ع ــر ك ــر وعم ــه أليب بك إنَّ تعظيم

ــة، بــل كــان عــٰىل مــا يقتضــيه احلــال مــن ظاهرمهــا،  وجــه التقيَّ

ــدلي ــرين بال ــني األم ــل ب ــن أن ُيفصِّ ــذلك يمك ــال ب ــن ق ل، وم

يت بــني : فيقـول لـو ُتِرْكـُت والظـاهر مــن تعظـيم اجلامعـة لسـوَّ

ـــي  ــا يقتض ــٰىل م ــهم ع ــدليل يف بعض ـــامَّ دلَّ ال ــه ل ــّل، لكنَّ الك

خـالف ذلــك التعظـيم نســبته إٰىل غـري ظــاهره، ومـا مل يصـــرف 

 .عنه الدليل كان باقيًا عٰىل حاله

ــه ــا قول ــة : (فأمَّ ــداء البيع عٰى يف ابت ــدَّ ــن أن ُي ــو أمك ول

قيَّة مـا كـان يمكـن يف سـائر األحـوال، وهـالَّ ظهـرت التقيَّـة الت

فظـاهر الفسـاد، ألنَّ األمـر بـالعكس ) منه يـوم اجلمـل وصـّفني

ا قالـه، إنَّ ابتــداء األمـر يف البيعــة كـان أحــقُّ منـه يف اســتقراء  ممـَّ

عــت  ت وتفرَّ األحــوال، ومعلــوم أنَّ احلــال بعــد االبتــداء اشــتدَّ

بت، فكيــف يــدَّ  عي أنَّ االبتــداء كــان أحــقُّ مــن وقويــت وتشــعَّ

َم فيهــا  االسـتمرار؟ الّلهــّم إالَّ أن يعنـي بــذلك األّيـام التــي ُسـلِّ

ــه  ــام أيضــًا ]] ٢٥٧ص /[[األمــر إليــه علي الســالم، فهــذه األّي

ــة، ألنَّ أكثــر مــن  ل يف حصــول أســباب التقيَّ جتــري جمــرٰى األوَّ

ــن ي ــه، وم مني علي ــدِّ ــيعة املتق ــانوا ش ــة ك ــه باإلمام ــد بايع عتق

ــان  ــة، وإن ك ــوال متقارب ــامتهم، واألح ــام  إم ــذه األّي يف ه

كثـريًا مـا كـان ينفـث بــبعض مـا يف صـدره، ويبـوح بـبعض مــا 

 .كان يكتمه

ــا ذكــر اجلمــل وصــّفني يف هــذا املوضــع فمــن بعيــد  فأمَّ

ــود  ــل لوج ــّفني واجلم ــة يف ص ــه التقيَّ ــغ ل ــام مل يس ــالم، وإنَّ الك

ن املستبصـــرين الــذين األُلــوف الكثــرية مــن األنصــار واألعــوا

يثــق بمناصــحتهم ونصـــرهتم، ولــيس يشء مــن هــذا فــيام 

م  .تقدَّ

ــه ــا قول ــه مل يكــن : (فأمَّ إنَّ املتعــاَمل مــن حــال أيب بكــر أنَّ

ة يف نفسـه وأعوانـه بحيـث خيـاف منـه ، فقـول مـن ال )من القـوَّ

ــر  ــه أكث ــد عــٰىل مــن اجتمــع علي ة تزي يتَّصــفح كالمــه، وأّي قــوَّ

ــلمني، وانقــادو ــني واآلخــرين، وســّموه املس ل ــه مــن األوَّ ا ل

، وأنزلــوه منزلتــه، وأطــاعوه طاعتــه، 9خليفــة الرســول 

ــة  ــذه مجل ــه، وه ــاب عن ــاحب الكت ــأ بص ــا نرَب ــول ممَّ ــذا الق وه

 .كافية

ـا خالـد بـن سـعيد فإنَّـه : (ثّم قال صـاحب الكتـاب فأمَّ

ـا سـلامن  بايع بعـد ذلـك مـن غـري شـبهة عنـد أهـل النقـل، وأمَّ

ــ ــإنَّام روي عن ــالف ــه ق ــن أيب : ه أنَّ ــي ع ــد، وحك ــد ونكردي كردي

ــاطبهم  ــوز أن خي ــه ال جي ــه، وأنَّ ــوع ب ــري مقط ــك غ ــيل أنَّ ذل ع

بالفارسـية وهــم عــرب، وكيـف فهمــوا ذلــك منــه ورووه؟ وأنَّ 

هــذا يقتضــــي أنَّ الــراوي الـــذي رواه كـــان ]] ٢٥٨ص /[[

ــاد ــاب اآلح ــن ب ــه م ــية، وأنَّ ــم بالفارس ــه ...)يفه ــر توليت ، وذك

ئن، وأنَّ الفعــل آكــد مـن القــول يف داللتــه، وحكــٰى لعمـر املــدا

ــه ــم أنَّ قول ــن أيب هاش ــة : ع ة اإلمام ــحَّ ــٰىل ص ــدلُّ ع ــد ي كردي

ــه ــام أراد بقول ــا، وإنَّ ــد: وثبوهت ــقَّ : ونكردي ــبتم احل ــم إن أص إنَّك

ـــك أن ال  ـــرس يف املل ـــدن، ألنَّ عـــادة الف ـــأتم املع فقـــد أخط

ــن أُ  ــٰى ع ــاألقرب، وحك ــرب ف ــت واألق ــن البي ــه ع ّيب يزيلون

وعــن أيب ذر أخبــارًا تــدلُّ عــٰىل مدحــه وتقريظــه لــه، وأنَّ ذلــك 

ــل عمــر  ب لــه، وذكــر تــوّيل عــّامر مــن ِقبَ ــه مصــوِّ يــدلُّ عــٰىل أنَّ

الكوفة، وأنَّ لـه شـعرًا يف مـدح أيب بكـر، وأنَّ املقـداد مـا ختلَّـف 

عــن بعــوث أيب بكــر وعمــر واالنقيــاد هلــام وإظهــار تصــويبهام، 

ــ ــك س ــبيله يف ذل ــة، وأنَّ س ــوٰىل أيب حذيف ــامل م ــهيب وس بيل ص

إذا قبـل : (وكّل ذلك حيكيه عن أيب عـيل، وحكـٰى عنـه أنَّـه قـال

ــول اهللا  ــن رس ــروي ع ــرب امل ــالف اخل ــو  9املخ يف أيب ذر وه

مـا أقلَّـت الغـرباء وال أظلَّـت اخلضــراء عـٰىل ذي هلجـة «: قوله

ــن أيب ذر ــدق م ــه»أص ــن قول ــه م ــا روي عن ــوا م ــالَّ قبل : ، فه

ــدوا ب« ــراقت ــدي أيب بكــر وعم ــن بع ــذين م ــيّدا «، و»الل ــام س إهنَّ

ــة ــل اجلنَّ ــول أه ــة »كه ــا باجلنَّ ــريه إّيامه ــن تبش ــا روي م ، وم

 ).وباخلالفة بعده، إٰىل غري ذلك؟

واعلـم أنَّ هــذه األخبـار مل نـذكرها وإن كــان : (ثـّم قـال

مناه  أكثرها أخبار آحـاد اعـتامدًا عليهـا، بـل املعتمـد عـٰىل مـا قـدَّ

الظاهر، وإنَّـام دفعنـا بـذلك مـا ادَّعـوه مـن األخبـار من اإلمجاع 

ــلوا هبــا إٰىل إثبــات  التــي ال أصــل هلــا، ومنعنــاهم أن يتوصَّ

، ثــّم )اخلالفــة، وأرينــاهم أنَّ هــذه األخبــار أشــهر وأثبــت

عـارض نفسـه باإلمجــاع عـٰىل معاويــة، وأجـاب عــن ذلـك بــأن 
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مـور عـٰىل أنَّ معاويـة مل يصـلح لإلمامـة ألُ : (حكٰى عـن أيب عـيل

مت نوجــب فيهــا الــرباءة والفســق، نحــو اســتلحاق زيــاد،  تقــدَّ

ــا  ــّقه العص ــريه، وش ــر وغ ــل حج ــام ]] ٢٥٩ص /[[وقت يف أّي

ا ال ُحيصــٰى أمري املـؤمنني  ، ومقاتلتـه لـه، إٰىل غـري ذلـك ممـَّ

عٰى اإلمجـاع عـٰىل إمامتـه،  كثرًة، وال يصـلح وحالـه هـذه أن ُيـدَّ

، وقـد بيَّنـا  ألنَّ اإلمجاع يف ذلك إنَّـام يـدلُّ  عـٰىل ثبـوت مـا يصـحُّ

ــع  ــم أنَّ اإلمجــاع مل يق ــه، فيجــب أن ُيعَل أنَّ اإلمامــة ال تصــحُّ في

اإلمجـاع لوجـب  _واحلـال مـا ذكرنـاه  _يف احلقيقة، ولـو ثبـت 

محله عٰىل أنَّـه كـان عـٰىل سـبيل القهـر كـام كـان يقـع مـن امللـوك 

ــالف يف  ــتهر اخل ــحَّ واش ــد ص ــف وق ــالكهم، فكي ــك يف مم ذل

ــام أظهــروا هــذا اجلــنس بحضـــرته فــال ينكــره، ذ ــل ربَّ لــك؟ ب

وحمّمـد بـن عـيل وابـن عبّـاس  وقد كان احلسـن واحلسـني 

ــه،  ــة في ــه والوقيع ــرون ذمَّ ــريش ُيظِه ــن ق ــريهم م ــه وغ وإخوت

عٰى اإلمجــاع يف ذلــك مــع علمنــا رضورًة مــن حــال  ــدَّ فكيــف ُي

ــه كــان ال يقــول بإمامتــه وال يــدين هبــا؟ بــىلٰ  لــو  مــن ذكرنــاه أنَّ

ــل ــة : قي ــدين بإمام ــان ال ي ــه ك ــاهرة أنَّ ــاألُمور الظ ــم ب ــه ُيعَل إنَّ

ــم  ــص أصــحابه، لكــان يقــرب، وإن مل ُيعَل نفســه، وكــذلك ُخلَّ

ذلــك باالضــطرار فاألمــارات الداّلــة عــٰىل ذلــك ظــاهرة، 

مناه؟ عٰى مثـل ذلـك يف أيب بكـر واحلـال مـا قـدَّ ، ...)فكيف ُيـدَّ

: ، وأجـاب بـأن قـالوعـارض نفسـه باإلمجـاع عـٰىل قتـل عـثامن

ــاك ( ــل هن ــد حص ــك وق ــاع يف ذل عٰى اإلمج ــدَّ ــوز أن ُي ــف جي كي

أمران يمنعـان فـيمن مل ينكـر القـول بأنَّـه ينكـر ذلـك العتقـاده 

أحدمها أنَّه كان هنـاك غلبـة، والثـاين مـا كـان مـن منـع : أنَّه حّق 

عثامن من القتال، وكيف يقـال ذلـك وقـد ثبـت بالنقـل مـا كـان 

ــؤمنني  ــري امل ــن أم ــن  م ــث باحلس ــٰى بع ــار حتَّ ــن اإلنك م

ــني  عٰى  واحلس ــدَّ ــف ُي ــك؟ وكي ــا روي يف ذل ــٰىل م ــرب ع وقن

ـــه  ـــيعته وأقارب ـــع ش ـــه م ـــثامن نفس ـــاع وع ـــك اإلمج يف ذل

ــارجون ــال... )خ ــه ق ــيل أنَّ ــن أيب ع ــٰى ع ص /[[إن : ، وحك

قـدح يف اإلمجـاع عـٰىل خالفـه هـذه األُمـور فاإلمجــاع ال ]] ٢٦٠

ا ذكرنـاه، وهـذا ُيبطِـل كـون يصحُّ إثباتـه، ألنَّـه إمجـاع  أظهـر ممـَّ

ل مــا روي عــن أمــري املــؤمنني  مــن  اإلمجــاع داللــة، وتــأوَّ

صـها ابــن أيب قحافـة وقـد علـم أّين منهــا «: قولـه  لقـد تقمَّ

إن ثبـت ذلـك فـاملراد أنَّـه : بـأن قـال» مكان القطب من الرحـٰى 

 أهل هلا وأنَّه أصلح منـه، ُيبـنيِّ ذلـك أنَّ القطـب مـن الرحـٰى ال

ه بــذلك عــٰىل  يسـتقلُّ بنفســه، وال بــدَّ يف متامـه مــن الرحــٰى، فنبـَّ

صـها، قـال وقـد كانـت العـادة يف : (أنَّه أحـقُّ وإن كـان قـد تقمَّ

ــه ويضــيفه إٰىل  ذلــك الزمــان أن ُيســّمي أحــدهم صــاحبه ويكنّي

يـا حمّمـد، فلـيس : 9أبيه، حتَّٰى كـانوا ربَّـام قـالوا لرسـول اهللا 

ــتخفاف، وال د ــك اس ــذه يف ذل ــإزاء ه ــع، وب ــٰىل الوض ــة ع الل

يف ] التـي هــي أشــهر[األخبـار املرويــة مــا روينـاه مــن األخبــار 

ــول يف  ــن الرس ــة ع ــار املرويَّ ــدها األخب ــام، ويعض ــه هل تعظيم

 ).فضلهام

مـن [وأحـد مـا قـّوٰى بـه شـيوخنا مـا ذكرنـاه : (ثّم قـال

ــاع ــؤمنني ] اإلمج ــري امل ــان أم ــو ك ــًا  ل ــّق [خمالف ــه أح ألنَّ

ــاألمر ــه أن  عــىلٰ ] ب ــٰى األمــر إلي ـــامَّ انته ــب ل ــا يقولــون، لوج م

ــب أن  ــا جي ــنقض م ــوم، وي ــام الق ــي أحك ]] ٢٦١ص /[[ينف

فون  ـم عـٰىل هـذا القـول كـانوا خـوارج يتصــرَّ ُينَقض منها، ألهنَّ

م علــيهم، وبطــالن ذلــك  يف احلــدود واألحكــام عــٰىل وجــه حمــرَّ

ه كان راضيًا بإماهتم  ...).ُيبنيِّ أنَّ

ــا : يقــال لــه بيعــة خالــد بــن ســعيد وغــريه ممَّــن كــان أمَّ

أظهر اخلـالف يف األصـل فـال شـبهة فيهـا، إالَّ أنَّـه بقـي عليـك 

أن ُتبنيِّ أنَّ ذلـك كـان عـن رضــٰى واختيـار، فقـد بيَّنـا يف ذلـك 

مـع عظــم  مـا فيـه كفايـة ومقنـع، وإذا كــان أمـري املـؤمنني 

أن يلجـئ قدره وعلّو منزلتـه قـد أجلأتـه احلـال إٰىل البيعـة فـأوٰىل 

 .غريه ممَّن ال يدانيه يف أحواله

ــيل ــول أيب ع ــا ق ــن : (فأمَّ ــلامن م ــن س ــذي روي ع إنَّ ال

، فـإن كــان خــرب )لـيس بمقطــوع بــه) كرديــد ونكرديــد: (قولـه

السقيفة ورشح ما جـرٰى فيهـا مـن األقـوال واألفعـال مقطوعـًا 

بــه فقــول ســلامن مقطــوع بــه، بــل ألنَّ كــّل مــن روٰى الســقيفة 

 .ذا ممَّا خيتصُّ الشيعة بنقله فيتَّهمهم فيهرواه، وليس ه

ــــه ــــا قول ــــف خيــــاطبهم وهــــم عــــرب : (فأمَّ فكي

ــية؟ ــك )بالفارس ــٰى ذل ح بمعن ـــرَّ ــه ص م أنَّ ــدَّ ــيام تق ــا ف ــد بيَّن ، فق

ــر أيضـًا هـذا الكـالم : بالعربية، وقـال أصـبتم وأخطـأتم، وفسَّ

ح بمعنـاه، وقـد جيـوز أن جيمـع يف إنكـاره بـني الفارسـية  وصـرَّ

بيــة لــيفهم إنكــاره أهــل اللغتــني معــًا، فلــم خياطــب عــٰىل والعر

 .هذا العرب بالفارسية

ا قوله كيف رووه واستدالله؟ عـٰىل أنَّ راويـه واحـد : (فأمَّ

) جيوز يرويه إالَّ مـن فهـم الفارسـية]] ٢٦٢ص /[[من حيث ال 

 .يء قد يرويه من ال يعرف معناهـفطريف، ألنَّ الش
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ا استدالله بقوله عـٰىل أنَّ اإلمامـة قـد ثبتـت ) دكردي: (فأمَّ

ــه أراد بقولــه ت فباطــل، ألنَّ : فعلــتم، وبقولــه) كرديــد: (وصــحَّ

إنَّكم عقدتم ملن ال يصلح لألمر وال : مل تفعلوا، واملعنٰى ) نكرديد(

ه، وعدلتم عن املستحّق، وهذه عـادة النـاس يف إنكـار مـا  يستحقَّ

م يقولون يفعل، واملـراد  فعل فالن ومل: جيري عٰىل غري وجهه، ألهنَّ

ح سلامن عٰىل ما روي بمعنٰى قولـه أصـبتم : (ما ذكرناه، وقد صـرَّ

ـر بالعربية معنٰى كالمـه )احلّق وأخطأتم أهل بيت نبيّكم ، فقد فسَّ

 .بالفارسية

ــه ــراد ب ــٰىل أنَّ امل ــه ع ــه لكالم ــا محل ــّق : (فأمَّ ــبتم احل أص

ــل  ــن أه ــل ع ــرس أن ال تزي ــادة الف ــدن، ألنَّ ع ــأتم املع وأخط

، فالـذي ُيبطِلـه تفسـري سـلامن لكـالم نفسـه، فهـو )يت امللكالب

عـٰىل أنَّ سـلامن كـان أتقـٰى هللا وأعـرف بـه مـن أن . أعرف بمعناه

ــابرة،  ــارسة واجلب ــنن األك ــلكوا س ــلمني أن يس ــن املس ــد م يري

عه هلم نبيّهم   .9ويعدلوا عامَّ شـرَّ

ــا  ــة، وم ــدائن فمحمــول عــٰىل التقيَّ ــا توليــه لعمــر امل وأمَّ

ــاه ــيه، ولــيس ألحــٍد أن  اقتض ــة والرضــا يقتض إظهــار البيع

ــول ــرض : يق ــع أن يع ــري ممتن ــه غ ــات، ألنَّ ــٍة يف الوالي وأيُّ تقيَّ

ه أنَّ مـن عـدل عنهـا وأباهـا  عليه ليمتحنـه هبـا، ويغلـب يف ظنـِّ

ــأمن املكــروه،  ــه العــداوة ومل ي ــَب إٰىل اخلــالف واعتُقــِدت في ُنِس

ٰ مــا ُعــِرَض  ــة  وهــذه حــال توجــب عليــه أن يتــوىلَّ عليــه، فالتقيَّ

ــر منــه،  وكــذلك الكــالم يف تــوّيل عــّامر  ــل ذلــك وأكث تبــيح مث

ة  .الكوفة، ونفوذ املقداد يف بعوث القوَّ

ــوم،  ــريظ للق ــيم والتق ــن أيب ذر التعظ ــا رواه ع ــا م فأمَّ

وظنّه أنَّ ذلك يعـارض مـا نقلـه عنـه وعـن أمثالـه مـن اخلـالف 

واه عنـه أن يكـون فظاهر الـبطالن، ألنَّـه ال يمنـع إذا صـحَّ مـا ر

]] ٢٦٣ص /[[حممــوالً عــٰىل التقيَّــة، ألنَّ احلــال التــي ُمنــوا هبــا 

ــاه  ــا روين ــاه، وم ــا قلن ــال م ـــي أمث ــت تقتض ــا كان ــوا إليه وُدفع

ن اخلــالف والنكــري ال يصــدر  عــنهم مــن األخبــار التــي تتضــمَّ

 .إالَّ عن نيَّة واعتقاد، فال يعارض شيئًا ممَّا رووه ملا ذكرناه

ــر ــا الف ــول فأمَّ ــن الرس ــروي ع ــرب امل ــني اخل يف  9ق ب

» اقتــدوا باللــذين مــن بعــدي«: أيب ذر وبـني مــا روي مــن قولــه

ـــ ـــوغـــريه فظـــاهر، ألنَّ خـــرب أيب ذر يرويـــه اخلاصَّ ة، ة والعامَّ

ـة وال طعـن  وينقله الشيعي والناصـبي، ومل يـرده أحـد مـن األُمَّ

ــن هــذا  ــيس يشء م ــه وال ناقليــه، ول ــدح يف تأويل ــه وال ق في

 .يف األخبار التي عارض هبا موجوداً 

ــا اجلــواب عــن املعارضــة بإمامــة معاويــة واالّتفــاق  فأمَّ

دناه، فــإنَّام  ــا عــدَّ ــه ال يصــلح لإلمامــة لكــذا وكــذا ممَّ عليهــا بأنَّ

ذلك تعليل منه للـنقض، ألنَّـه إذا كـان ال يصـلح لإلمامـة وقـد 

ــا  ــه م ــه وخمالفت ــن منازعت ــّف ع ــه والك ــاق علي ــدنا يف االّتف وج

ــا أن يكــون إمامــًا أو أن تكــون  وجــدناه م فيجــب إمَّ فــيمن تقــدَّ

هـذه الطريقــة ليســت مرضـية يف تصــحيح اإلمجــاع، وكــّل يشء 

د اإللزام وُيؤيِّده  .ُيبنيِّ أنَّه ألجله ال يصلح لإلمامة ُيؤكِّ

ــه ــدلُّ عــٰىل ثبــوت مــا يصــحُّ : (وقول ــام ي ) إنَّ اإلمجــاع إنَّ

اإلمجــاع مل يقـع هاهنــا،  صـحيح، إالَّ أنَّـه كــان جيـب أن ُيبـنيِّ أنَّ 

ــه مل  ــع يف أنَّ ــل، وال يرج ــه مل تتكام ـــي أنَّ رشوط ــار يقتض باعتب

ــه وأســبابه إٰىل أنَّ املجمــع عليــه ال  ــع تكامــل رشوط يقــع م

 .يصلح لإلمامة، ألنَّ ذلك كاملناقضة

عــاؤه الغلبــة والقهــر، فــام يقولــه املخــالف لــه يف  ـا ادِّ فأمَّ

م مـن أنَّ القهـر  اإلمامة يف إمامة معاوية ما قاله هـو لنـا فـيام تقـدَّ

والغلبة ال بدَّ هلـام مـن أسـباب تظهـر وُتنَقـل وُتعَلـم، فلـو كـان 

هناك غلبة لعلمهـا النـاس كّلهـم عـٰىل سـواء، فـإن ادَّعـٰى شـيئًا 

لـو كـان : ممَّا ُنِقَل يف هذا املعنـٰى مل يلتفـت إليـه خمالفـه وقـال لـه

ــه كــام عل ــَل إيلَّ وعلمتُ ــه، وقابلــه يف هــذا ذلــك صــحيحًا لنُِق متَ

ــا  ــا قابلن ــل م ــاب يف ]] ٢٦٤ص /[[املوضــع بمث صــاحب الكت

م، حـذو النعـل بالنعـل، وهلـذا يقـول مـن ُينَسـب  إمامة من تقدَّ

ـنَّة مـنهم إنَّ إبطـال إمامــة معاويـة والوقيعـة فيـه طريــق : إٰىل السُّ

مـه، وقـوهلم : مهيع ألهـل الـرفض إٰىل القـدح يف إمامـة مـن تقدَّ

ــة ك ــة إنَّ معاوي ــرع احللق ــذلك أنَّ ق ــدون ب ــاب، يري ــة للب احللق

 .طريق إٰىل الولوج، وسبيل للدخول

ـــن  ـــن احلس ـــالف م ـــتهار اخل ـــن اش ـــاؤه م ع ـــا ادِّ فأمَّ

ــني  ــه  واحلس ــرون ذمَّ ــانوا ُيظِه ــم ك ــالن، وأهنَّ ــالن وف وف

مـن أيـن علمـت هـذا الـذي ادَّعيتـه؟ : والوقيعة فيه، فيقـال لـه

حــت أو باالســـبالضــ : تدالل؟ فــإن قــالرورة عــٰىل مــا لوَّ

ومـــا بـــال علـــم الضــــرورة ال حيصـــل : بالضــــرورة، قلنـــا

ملخالفــك وحيصــل لــك دوهنــم وهــم أكثــر عــددًا منــك وآنــس 

عي عـٰىل خمالفـك  باألخبار ونقل اآلثار؟ ولـئن جـاز لـك أن تـدَّ

ــددهم  ــرة ع ــك بكث ــع علم ـــرورة م ــع الض ــاب دف ــذا الب يف ه

إمامــة مــن وتــدّين أكثــرهم ليجــوزنَّ للشــيعة التــي ختالفــك يف 

عي الضـــرورة عليــك يف العلــم بإنكــار أمــري  م أن تــدَّ تقــدَّ

ــؤمنني  مني  امل ــدِّ ــٰىل املتق ــًا ع ــاهرًا وباطن ــيعته ظ ــه وش وأهل
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ـه والـدفع لـه عـن  عليه، وأنَّه كان يـتظلَّم ويتـأملَّ مـن سـلب حقِّ

أعلـم : فـإن قـال. مقامه، وهيهاَت أن يقـع بـني األمـرين فصـل

ــا ــحيح ُأذكــ: ذلــك باالســتدالل، قلن ر أّي طريــق شــئت يف تص

ــٰى ُنبــنيِّ بمثلــه  يته ووصــفته حتَّ عيتــه مــن إنكــار مــن ســمَّ مــا ادَّ

م، فإنَّـك ال تـروي يف  ة ما روينـاه يف اإلنكـار عـٰىل مـن تقـدَّ صحَّ

ذلـك إالَّ أخبـارًا نقلتهـا أنــت ومـن وافقـك، ويـدفعها خمالفــك 

ــده  ــن قص ــيس م ــرفض ودس ــل ال ــة أه ــن رواي ــا م عي أهنَّ ــدَّ وي

السلف، ويقـول فـيمن يـروي هـذه األخبـار ويقبلهـا  الطعن يف

أكثـر ممــا تقـول أنــت وأصـحابك فــيمن يـروي مــا ذكرنـاه مــن 

ــار ــن أن ]] ٢٦٥ص . /[[األخب ــذي ال يمك ــاهر ال ــٰىل أنَّ الظ ع

ــه  ــانوا يواجهون ــم ك ــم أهنَّ ــّامهم وزع ــذين س ــوم ال ــدَفع أنَّ الق ُي

ــام كــانوا يفتخــرون عليــه يف النســب  ومــا بــاخلالف واإلنكــار إنَّ

جــرٰى جمــراه، وكانــت جتــري بــني القــوم مفاضــلة ومفــاخرة ال 

ذكر لإلمامة فيها، ومـا كـان ذلـك إالَّ بتعـّرض مـن معاويـة لـه، 

ث عنـه بـاحللم، وكـان  وأنَّه كـان رجـالً ِعّريضـًا يريـد أن ُيتحـدَّ

ــٰى يــرد منــه مــن  لــه حتَّ ــه ال يتحمَّ ــك بمــن يعلــم أنَّ دائبــًا يتحكَّ

رض عنـه فيكـون ذلـك داعيـًا إٰىل الكالم ما يغضــي عليـه ويعـ

وصــفه بــاحللم، ومــا كــان يف مجيــع مــن ذكــره ممَّــن كــان قابلــه 

ــؤمنني يف  ــإمرة امل ــه ب ــن خياطب ــديده إالَّ م ــالم وش ــيظ الك بغل

ض جلـوائزه ونوافلـه، فـأيُّ إنكـار  احلال، ويأخـذ عطـاءه ويتعـرَّ

 كان مع ما ذكرناه؟

ــن عارضــه  ــة م ــده يف جــواب معارض ــا اعتم ــا م فأمَّ

مجــاع عــٰىل قتــل عــثامن مــن ذكــر، فلــيس الغلبــة بــأكثر مــن باإل

ــادرهتم،  ــاف ب ــطوهتم وُخت ــٰى س ــري ُختش ــع الكث ــتيالء اجلم اس

ـة  وهذه كانت حال مـن عقـد اإلمامـة أليب بكـر، ألنَّ أكثـر األُمَّ

ــنَّة ومــا خيالفهــا البدعــة،  ــه السُّ هــا ومــال إليهــا، واعتقــد أنَّ توالَّ

عي الغلبــة يف  فــأيُّ غلبــٍة هــي أوضــح ممَّــا ذكرنــاه؟ وكيــف يــدَّ

قتل عـثامن وعنـدهم أنَّ الـذين توّلـوا قتلـه وبـارشوا حربـه نفـر 

ن  من أهل مصــر التـف هبـم قـوم أوبـاش مـن أهـل املدينـة ممـَّ

ــوه  ــلمني ووج ــابر املس ــة، وأنَّ أك ــره اجلامع ــة ويك ــد الفتن يري

وهـم أكثـر أهـل املدينـة وعلـيهم مـدار  _األنصار واملهـاجرين 

كــانوا لــذلك كــارهني  _احلــّل والعقــد فيهــا  أمرهــا وهبــم يــتمُّ 

وعــٰىل مــن أتــاه منكــرين؟ فــأيُّ غلبــٍة تكــون مــن القليــل عــٰىل 

الكثــري والصــغري عــٰىل الكبــري لــوال أنَّ أصــحابنا يــدفعون 

ــر  ــري فك ــرض مــن غ ــنح وع ــام س ــة ب ص /[[الكــالم يف اإلمام

 يف عواقبه ونتائجه؟]] ٢٦٦

ا تعلقه بمنـع عـثامن مـن القتـال فعجيـب ـٍة فأمَّ ، وأيُّ علَّ

يف منع عـثامن ملـن قعـد عـن نصــرته وخـّىلٰ بينـه وبـني البـاغني 

عليه والنهي عن املنكـر واجـب وإن منـع منـه مـن جيـري ذلـك 

املنكر عليه؟ وكيـف يمتنـع مـن القتـال ألجـل منـع عـثامن منـه 

من كان معـه يف الـدار مـن أقاربـه وعبيـده وهـم لـه أطـوع وأن 

ــف ــره أوٰىل؟ وكي ــوا إٰىل أم ــر  ينته ــن املنك ــي ع ــه يف النه مل يطع

ــار دون  ــاجرون واألنص ــا امله ــة إالَّ م ــاع الفتن ــٰىل إيق ــرب ع والص

 أهله وعبيده؟

ــؤمنني  ــري امل ــار أم ــره إنك ــا ذك ــه  فأمَّ ــذلك وبعث ل

ـــني  ـــن واحلس ـــو  احلس ـــذي ه ـــة، فال ــــرة واملعاون للنص

ــؤمنني  ــري امل ــروف أنَّ أم ــن  مع ــربأ م ــه وي ــر قتل ــان ينك ك

معروفـة، ألنَّ قتلـه منكـر ال شـكَّ فيـه،  ذلك يف أقـوال حمفوظـة

ه أن يقدم عليه  .ومل يكن ممَّن توالَّ

ــن  ــليم م ــه، وتس ــع نفس ــه بخل ـــره، ومطالبت ــا حص فأمَّ

ــري  ــن أم ــظ ع ــام ُحيَف ــه، ف ــان يف جهت ــن ك ــة ممَّ ــبب الفتن ــان س ك

ــؤمنني  ــذلك  امل ــان ب ــه ك ــاهر أنَّ ــل الظ ــار، ب ــك إنك يف ذل

كـذلك وهـو الـذي  راضيًا وخلالفـه سـاخطًا، وكيـف ال يكـون

ــٰى جــرٰى األمــر عــٰىل  قــام بــأمره يف الدفعــة األوٰىل وتوّســطه حتَّ

ة  إرادتــه بعــد أن كــاد أن خيــرج األمــر إٰىل مــا خــرج إليــه يف املــرَّ

ــان  ــل، فك ــاب واجلمي ــه األعت ــومه عن ــمن خلص ــة، وض الثاني

ـــه ال يـــتَّهم ســـواه،  ذلـــك ســـببًا لتهمتـــه  ومشـــافهته أنَّ

 .بيته وأغلق بابهمن فوره وجلس يف  ٰى ـفمض

ــني  ــن واحلس ــث احلس ــا بع ــر،  فأمَّ ــك نظ ــي ذل فف

ــام بعــثهام للمنــع مــن  ولــو كــان مســلًَّام ال خــالف فيــه لكــان إنَّ

ــم كــانوا حصـــروه ومنعــوه  االنتهــاء بالرجــل إٰىل القتــل، وألهنَّ

الطعــام والشـــراب ويف داره حــرم وأطفــال، ومــن ال تعّلــق لــه 

ثــل أمــري املــؤمنني عليــه هبــذا األمــر، وهــذا منكــر جيــب عــٰىل م

ــؤمنني ]] ٢٦٧ص /[[ ــري امل ــان أم ــو ك ــه، فل ــالم رفع  الس

وطلحة والزبري وفـالن وفـالن كـارهني ملـا جـرٰى ملـا وقـع يشء 

 .منه، ولكانوا يمنعون من مجيعه باليد واللسان والسيف

ــا قولــه عٰى اإلمجــاع وعــثامن نفســه مــع : (فأمَّ وكيــف ُيــدَّ

ــه إن مل يكــن يف فطر) شــيعته وأقاربــه خــارجون منــه؟ يــف، ألنَّ

هذا اإلمجـاع إالَّ خروجـه عنـه فبإزائـه خـروج سـعد بـن عبـادة 
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ــال  ــن ق ــر ممَّ ــة أيب بك ــٰىل إمام ــاع ع ــن اإلمج ــده م ــه وول وأهل

ــاب ــاحب الكت ــه : ص ــان يف مقابلت ــه إذا ك ــدُّ بخروج إّين ال أعت

ة  .مجيع األُمَّ

ــا الــذين كــانوا مــع عــثامن يف الــدار فلــم يكــن معــه  فأمَّ

ــه  ــه مــن أهل ــاٰىل كمــروان وذوي ًا هللا تع ــاهر الفســق، عــدوَّ إالَّ ظ

ممَّــن ال ُيعتَــرب خروجــه عــن اإلمجــاع الرتفــاع الشــبهة يف أمــره، 

ــل، وال  ــّق والباط ــني احل ــون ب ق ــام ال ُيفرِّ ــاس طغ ــد أدن أو عبي

ــذا  ــا يف ه ــاع، وإذا بلغن ــًا يف اإلمج ــثلهم قادح ــالف م ــون خ يك

ــة إالَّ عبيــد عــثامن البــاب إٰىل أن ال نجــد منكــرًا مــن مجيــع األُ  مَّ

ــ ــذين حض ــه ال ــن أقارب ــر م ــهلت ـوالنف ــد س ــدار فق روا يف ال

ة ومل يبَق فيها شبهة  .القصَّ

ــيل ــن أيب ع ــه ع ــا قول ــال : (فأمَّ ــق إٰىل إبط ــذا طري إنَّ ه

ــا أنَّ األمــر عــٰىل خــالف مــا )اإلمجــاع يف كــلِّ موضــع ، فقــد بيَّن

ــت  ــحيحة ليس ــرق ص ــحُّ بط ــت ويص ــاع يثب ــه، وأنَّ اإلمج ظنَّ

 .وجودة فيام ادَّعوه، وال طائل يف إعادة ما مٰىض م

ــه  ــا روي عن ــه م ــا تأويل ــه فأمَّ ــد «: يف قول واهللا لق

صــها ابــن أيب قحافــة ــه أهــل هلــا، » تقمَّ عــٰىل أنَّ املــراد بــذلك أنَّ

ل مـا فيـه أنَّ هـذا التأويـل عـٰىل بعـده  واضح منه للقيام هبا، فـأوَّ

ــه ال يمكنــه يف غــري هــذا اللفــظ مــن األلفــاظ امل ــة عن  روي

ثـّم هـو مـع ذلـك فاسـد، . وهي كثرية، وقـد ذكرنـا منهـا طرفـاً 

ألنَّ من كان أهالً لألمر وموضـعًا لـه ال ُيطَلـق مـن األلفـاظ مـا 

ـــاألمر  ـــّرد ب ـــوص أو التف ـــتحقاق املخص ـــع لالس ـــو موض ه

ـــز، ألنَّ قـــول القائـــل أنـــا مكـــان ]] ٢٦٨ص : /[[والتميّ

ــريه ــه أنَّ غ ــا في ـــي م ــٰى يقتض ــن الرح ــب م ــه  القط ــوم في ال يق

ــم  مقامــه كــام أنَّ غــري القطــب ال يقــوم مقــام القطــب، وال ُيفَه

من هذا الكالم أنَّـه أهـل لـه وموضـع، وال هـو مثـال مـن يريـد 

 .اإلخبار عن املعنٰى الذي ذكرناه

ــه ــا قول ــدَّ يف : (فأمَّ ــه وال ب ــتقلُّ بنفس ــب ال يس إنَّ القط

ل مــا فيـه أنَّـه تـأّول يف )متامـه مـن الرحـٰى  اللغـة، وحتّمــل ، فـأوَّ

األلفاظ ما مل ُتوَضـع لـه، ألنَّ عـرف أهـل اللغـة جـاء باسـتعامل 

يف املوضـع الـذي ذكرنـاه، وعنـد إرادة أحـدهم ) القطـب(لفظ 

أن ُخيــِرب عــن هنايــة االســتحقاق والتفــّرد بــاألمر الــذي ال يقــع 

فيــه مشــاركة، فتأّولــه مــع املعرفــة بمــرادهم يف هــذه اللفظــة ال 

ــه ــٰى ل ــٰىل أنَّ . معن ــاقي  ع ــن ب ــتقالالً بنفســه م ــدُّ اس القطــب أش

ك ويـدور مـن غـري أن يتَّصـل بـه  الرحٰى، ألنَّـه يمكـن أن يتحـرَّ

يشء، وباقي الرحـٰى ال يمكـن ذلـك فيـه عـٰىل سـبيل الـدور إالَّ 

 .بقطب

ــرب،  ــربه يف اخل ــامَّ ال نعت ــه فم ــة أبي ــافة إٰىل كني ــا اإلض فأمَّ

 وعــٰىل كــلِّ حــال فلــيس ذلــك صــنع مــن يريــد التعظــيم

والتبجيل، وقد كانـت أليب بكـر عنـدهم مـن األلقـاب اجلميلـة 

 9إنَّ رسـول اهللا : (ما ُيقَصد إليـه مـن يريـد تعظيمـه، وقولـه

، فمعاذ اهللا، مـا كـان ينـادي باسـمه إالَّ شـاكٌّ فيـه )ينادٰى باسمه

ــب  ــا جي ــون م ــذين ال يعرف ــراب ال ــام األع ــن طغ ــل م أو جاه

لعــرب أن ُيســّمي مــن عــادة ا: (علــيهم يف هــذا البــاب، وقولــه

ــوء ــري إرادة س ــن غ ــه م ــيفه إٰىل أبي ــاحبه ويض ــال ) أحــدهم ص ف

شـكَّ يف أنَّ هـذه عـادة القـوم فــيمن ال يكـون لـه مـن األلقــاب 

ـــا  ـــول اهللا، وم ـــّديق وخليفـــة رس ـــا كالص أفخمهـــا وأعظمه

نجدهم يعـدلون عـن ذكـر اإلنسـان بلقبـه العظـيم الـذي يـدلُّ 

ــافته إٰىل  ــه إٰىل إض ــه ومرتبت ــٰىل حملِّ ــدهم ع ــه إالَّ ومقص ــم أبي اس

 .بذلك خالف التعظيم واملدح

ــا قولــه ــه كــان جيــب لـــامَّ انتهــٰى إليــه األمــر أن : (فأمَّ إنَّ

ـع أحكــام القــوم  فيــنقض مــا جيــب أن ]] ٢٦٩ص /[[يتتبـَّ

ــا ــنَقض منه ــام )ُي ــدوهنا، وربَّ ــي يعتم ــِدهم الت ــن ُعَم ــو م ، فه

بيَّة، وأنَّـه أضافوا إليها أنَّه نكـح سـبيهم، فـإنَّ احلنفيـة كانـت سـ

ــهم،  ــة بعض ــن فاطم ــه م ج ابنت ــدهيم، وزوَّ ــني أي ــدَّ ب ــام احل أق

ــون ــداوة، : ويقول ــالف الع ــة وخ ــٰىل الوالي ــك دالٌّ ع ــّل ذل ك

فكيــف يســتبيح مــن احلنفيــة مــا اســتباحه بســبي مــن ال جتــوز 

ًا ابنته؟ ج مرتدَّ  طاعته؟ وكيف ُيزوِّ

*   *   * 

 ):٤ج (الشايف يف اإلمامة 

ر : (يًا عـن أيب عـيلوقال حاك]] ٣٥ص [[ وكيـف يتصـوَّ

أن يكـون  9عاقل مع عظم حال اإلسالم عند موت الرسـول 

اجلميع ينقادون أليب بكر وال ينكرون إمامته، وقد نصَّ رسول اهللا 

ًا ظاهرًا عٰىل واحٍد بعينه، فال يتَّخذه أحـد إمامـًا وال يـذكرون  نصَّ

ليـه ولد نصَّ ع 9ذلك، ولو جاز ذلك جلاز أن يكون للرسول 

 ...ومل ُيذَكر ذلك

ا قوله]] ٤٩ص [[ عٰىل  كيف ينقادون ملن نصَّ : (فأمَّ

 .، فقد مضـٰى يف هذا من الكالم ما ال طائل يف إعادته)غريه

 9لــو جــاز ذلــك جلــاز أن يكــون للرســول : (وقولــه

، فقـد مضــٰى يف هـذا اجلــنس )ولـد نـصَّ عليـه ومل ُيـذَكر ذلـك
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ــام تكــون املعارضــة : لــه مــن الكــالم الكثــري، عــٰىل أّنــا نقــول إنَّ

بولد مل ُيذَكر ومل ُينَقل الـنّص عليـه، يف مقابلـة مـن قـال بـنصٍّ مل 

ــن وال  ــه نح ــا مل نقــل ب ــه ناقــل، وهــذا م ــذكره ذاكــر، ومل ينقل ي

أحد، وإنَّام يكـون عروضـًا لـنصٍّ مـذكور معـروف تـذهب إليـه 

ــة منتشــرة يف الــبالد، والقــول بـنصٍّ عــٰىل ولــد  طائفـة مــن األُمَّ

 .له هبذه الصورة جيري جمراها ومعلوم فقد ذلك

ــه ــال ل ــّم يق ــذي : ث ــالنصِّ ال ــول ب ــدك الق ــرٰى عن إذا ج

تذهب إليه جمـرٰى الـنّص عـٰىل الولـد، فِلـَم كـان أحـد األمـرين 

معلومًا نفيه لكـلِّ عاقـل رضورًة واآلخـر ختتلـف فيـه العقـالء، 

ــدلُّ عــىلٰ  ــة؟ وهــذا ي ــه األدلَّ ــه الكتــب، وُتنتَحــل ل  وتصــنَّف في

 .افرتاق األمرين وبعد ما بينهام

*   *   * 

 :تنزيه األنبياء

 ]:يف مسألة التحكيم[ ]]٢٢٩ص /[[

ــألة ــل: مس ــإن قي ــه : ف ــه يف حتكيم ــام الوج أبــا  ف

ــذر يف أن  ــا الع ــاص؟ وم ــن الع ــرو ب ــعري وعم ــٰى األش موس

ــه  ــّكه يف إمامت ــٰىل ش ــدلُّ ع ــذا ي ــال، وه ــدين الرج ــم يف ال حكَّ

ة  طريقته؟ وحاجته إٰىل علمه بصحَّ

ــه؟  ــده عــدّوين ل ــا الوجــه يف حتكيمــه فاســقني عن ثــّم م

كا  ض بـذلك أن خيلعـا إمامتـه وُيشـكِّ ] النـاس[أَوليس قـد تعـرَّ

مهـام، وكانـا غـري متمّكنـني  نهام مـن ذلـك بـأن حكَّ فيه، وقد مكَّ

ة يف مثله؟  منه وال أقواهلام حجَّ

ثــّم مــا العــذر يف تــأخري جهــاد املرقــة الفســقة وتأجيلــه 

 إمكانه واستظهاره وحضور نارصه؟ ذلك مع

ثّم ما الوجه يف حمو اسمه مـن الكتـاب باإلمامـة وتنظـريه 

د االسـم املضـاف إٰىل األب كـام فعـل  ملعاوية يف ذكر نفسه بمجـرَّ

ة  ذلك به، وأنتم تعلمون أنَّ هبذه األُمور ضلَّت اخلـوارج مـع شـدَّ

 ختّشنها يف الدين ومتّسكها بعالئقه ووثائقه؟

كـّل أمـر ثبـت بـدليل قـاطع غـري حمتمـل : لناق: اجلواب

فلــيس جيــوز أن نرجــع عنــه وُنَشــكِّك فيــه ألجــل أمــر حمتمــل، 

وعصــمته وطهارتــه مــن  وقــد ثبتــت إمامــة أمــري املــؤمنني 

ـــة  ـــة عقلي ـــوب بأدلَّ ـــذنوب والعي ـــن ال ـــه م ـــا، وبراءت اخلطاي

ــن  ــع، وال ع ــك أمج ــن ذل ــع ع ــوز أن نرج ــيس جي ــمعية، فل وس

للصـــواب ] املحتمـــل[تحكـــيم يشء منـــه، ملـــا وقـــع مـــن ال

بظــاهره، وقبــل النظــر فيــه كاحتاملــه للخطــأ ولــو كــان ظــاهره 

أقــرب إٰىل اخلطــأ وأدنــٰى إٰىل خمالفــة الصــواب، بــل الواجــب يف 

ــت  ــا ثب ــل مل ــن املحتم ــر م ــا ظه ــة م ــٰىل مطابق ــع ع ــك القط ذل

بالــدليل، ورصف مــا لــه ظــاهر عــن ظــاهره، والعــدول بــه إٰىل 

ــي  ــة الت ــدلول الدالل ــة م ق موافق ــرَّ ــدلوهلا وال يتط ــف م ال خيتل

 .عليها التأويل

ــرآن ]] ٢٣٠ص /[[ ــن آي الق ــيام ورد م ــا ف ــذا فعلن وه

ـــق بـــه ] التـــي[ ـــة العقليـــة ممَّـــا يتعلَّ ختـــالف بظاهرهـــا األدلَّ

رنـا ذكرهـا  امللحدون أو املجـّربة أو املشـبّهة، وهـذه مجلـة قـد كرَّ

ـــرنا ــو اقتص ــة، ول ــة موقعهــا مــن احلجَّ ــا هــذا جلالل يف  يف كتابن

ـا كـذلك  حلِّ هذه الشـبهة عليهـا لكانـت مغنيـة كافيـة، كـام أهنَّ

ــول ــاه مــن األُص ــيام ذكرن ــيلها . ف ــد وضــوحًا يف تفص ــا نزي لكنَّن

ــذا  ــه ه رنا ب ــدَّ ــيام ص ــك ف ــل ذل ــام مل نفع ــا، ك ـــر عليه وال نقتص

 .عن املعايص الكتاب من الكالم يف تنزيه األنبياء 

ــول ــؤمنني : فنق ــري امل ــم خم إنَّ أم ــا حك ــل م ــارًا، ب ت

ــحابه  ــه، ألنَّ أص ــئ إلي ــيم وُأجل ــوج إٰىل التحك ــانوا  ُأح ك

من التخاذل والتقاعـد والتواكـل إالَّ القليـل مـنهم عـٰىل مـا هـو 

معــروف مشــهور، ولـــامَّ طالــت احلــرب، وكثــر القتــل، وجــلَّ 

ــيوف،  ــة الس ــن مقارع ــًا م ــوا خمرج ــك وطلب ــوا ذل ــب مّل اخلط

ــاحف وال ــل الشــام املص ــن رفــع أه ــوع واتَّفــق م تامســهم الرج

إليها، وإظهارهم الرضا بام فيهـا مـا اتَّفـق، باحليلـة التـي نصـبها 

عدّو اهللا عمرو بن العـاص، واملكيـدة التـي كـاد هبـا لــامَّ أحـسَّ 

ـــده  ـــل احلـــّق، وأنَّ معاويـــة وجن ـــّو كلمـــة أه ـــالبوار، وعل ب

مــأخوذون قــد علــتهم الســيوف، ودنــت مــنهم احلتــوف، فعنــد 

ــام ط ــؤالء األغن ــد ه ــك وج ــبيالً إٰىل ذل ــرار، وس ــًا إٰىل الف ريق

ولعــلَّ مــنهم مــن دخلــت عليــه الشــبهة . وقــوف أمــر املنــاجزة

لبعده عن احلّق وغلـط فهمـه، وظـنَّ أنَّ الـذي دعـٰى إليـه أهـل 

الشــام مــن التحكــيم وكــّف احلــرب عــٰىل ســبيل البحــث عــن 

ــدة واخلديعــة،  ــة، ال عــٰىل وجــه املكي احلــّق واالستســالم للحجَّ

احلــرب والرضــا بــام بذلــه القــوم، فــامتنع  بكــّف  فطــالبوه 

  ،ــة ــٰىل احليل ــاهر ع ــدة، ظ ــامل باملكي ــاع ع ــك امتن ــن ذل م

ــفق  ــوا، فأش ــأبوا وجلّ ــداع، ف ــر وخ ــك مك ــأنَّ ذل ــم ب ح هل ورصَّ

  ــكره ــم عس ــم ج ــم وه ــالف هل ــيهم واخل ــاع عل يف االمتن

ومجهـور أصـحابه مـن فتنـة صــّامء هـي أقـرب إليـه مـن حــرب 

مــا بينــه وبيــنهم إٰىل أن ُيســلِّموه إٰىل  عــدّوه، ومل يــأمن أن يتعــّدٰى 

ــض،  ــٰىل مض ــيم ع ــاب إٰىل التحك ــه، فأج ــفكوا دم ــدّوه أو يس ع

وردَّ من كـان قـد أخـذ بخنـاق معاويـة وقـارب تناولـه وأرشف 

ــم قـالوا لألشـرت رمحـه اهللا تعــاٰىل  ٰى أهنَّ  _عـٰىل الـتمّكن منـه، حتـَّ
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أيقـن وقد امتنع من أن يكفَّ عـن القتـال وقـد أحـسَّ بـالظفر و

ــك ظفــرت هاهنــا وأمــري ]] ٢٣١ص /[[أحتــّب : _بالنصـــر  أنَّ

ــؤمنني  ــحابه  امل ق أص ــرَّ ــدّوه، وتف ــلِّم إٰىل ع ــد ُس ــه ق بمكان

 عنه؟ 

: عنـد رفعهـم املصـاحف وقال هلـم أمـري املـؤمنني 

اتَّقـوا اهللا وامضــوا عــٰىل حّقكــم، فــإنَّ القــوم ليســوا بأصــحاب «

صـحبتهم أطفـاالً دين وال قـرآن، وأنـا أعـرف هبـم مـنكم، قـد 

ــم واهللا مــا رفعــوا  ورجــاالً، فكــانوا ّرش أطفــال وّرش رجــال، إهنَّ

ـــام رفعوهـــا خديعـــًة ودهـــاًء  املصـــاحف ليعملـــوا هبـــا، وإنَّ

 .»ومكيدةً 

إٰىل التحكــيم دفعــًا للشــّر القــوي بالشـــّر  فأجـاب 

األيســر، ] الضــرر[الضعيف، وتالفيًا للضـرر األعظم بتحّمـل 

م م ن جهته عبد اهللا بن العبّاس رمحة اهللا عليه، فـأبوا وأراد أن ُحيكِّ

ال بدَّ من يامين مـع : عليه وجلّوا كام جلّوا يف أصل التحكيم، وقالوا

 .مرضي

 .»فضّموا األشرت وهو يامين إٰىل عمرو«: فقال 

ــا : فقــال األشــعث بــن قــيس األشــرت هــو الــذي طرحن

 .فيام نحن فيه

ــٰى  ــا موس ــاروا أب ــعري[واخت ــني] األش ــه مقرتح   ل

مهام بشـرط أن حيكـام بكتـاب اهللا تعـاٰىل  ملزمني له حتكيمه، فحكَّ

ام متٰى تعّدياه فال حكم هلام   ].إالَّ السيف[وال يتجاوزاه، وأهنَّ

ـام لـو  هذا غايـة التحـّرز وهنايـة الـتحّفظ، ألّنـا نعلـم أهنَّ

حكام بـام يف كتـاب اهللا ألصـابا احلـّق، وعلمنـا أنَّ أمـري املـؤمنني 

ــه ال ــة علي ــظَّ ملعاوي ــه ال ح ــاألمر، وأنَّ ــالم أوٰىل ب ــالة والس ص

ولـــامَّ عــدال إٰىل طلــب الــدنيا ومكـــر . وذويــه يف يشء منــه

ــه  ــاب وحكم ــذا الكت ــاحبه ونب ــدمها بص ــا[أح ، ]وراء ظهورمه

ــه  ــذا بعين ــام، وه ــل قــوهلام وحكمه ــيم، وبط ــن التحك خرجــا م

لـــامَّ نــاظر اخلــوارج  موجــود يف كــالم أمــري املــؤمنني 

ص /[[وكــّل مــا ذكرنــاه يف هــذا . وا عليــه يف التحكــيمواحتّجــ

الفصــل مـــن ذكـــر األعــذار يف التحكـــيم والوجـــوه ]] ٢٣٢

نة له مأخوذة من كالمه   . املحسَّ

الً مرشوحاً  وقد روي ذلك عنه   .مفصَّ

ــه  ــع علم ــيمهام م ــا حتك ــؤال  فأمَّ ــال س ــقهام ف بفس

ــل اال ــٰىل أص ــع ع ــراه وق ــا أنَّ اإلك ــد بيَّن ــا ق ــه، إذ كنّ ــار في ختي

ــه  ــه، وأنَّ ــه وفرع ــئ إلي ــو  ُأجل ــيله، ول ــّم إٰىل تفص ــة ث مجل

ــع  خــّيل  ــاره مــا أجــاب إٰىل التحكــيم أصــالً، وال رف واختي

ه أجـاب إليـه ملجـًأ كـام أجـاب  السيوف عن أعناق القوم، لكنـَّ

 .إٰىل ما اختاروه بعينه كذلك

ح  ــذلك يف كالمــه حيــث يقــول وقــد رصَّ لقــد «: ب

أمورًا، وكنـــت أمـــس ناهيـــًا أمســـيت أمـــريًا وأصـــبحت مـــ

 .»وأصبحت اليوم منهيَّاً 

ــه  ــيم من ــون التحك ــف يك ــّك،  وكي ــٰىل الش داالَّ ع

ح بــام فيــه مــن  وهــو  هنــٰى عنــه، وغــري راٍض بــه، ومصـــرِّ

اخلديعة؟ وإنَّام يدلُّ عٰىل شـّك مـن محلـه عليـه وقـاده إليـه، وإنَّـام 

ــ: يقــال ــا ال نع ــّك إذا كنّ ــٰىل الش ــدلُّ ع ــيم ي ــببه إنَّ التحك رف س

ــّك  ـــي الش ــا يقتض ــه إالَّ م ــه ل ــان ال وج ــه، أو ك ــل علي . واحلام

ــه  ــا مــا اقتضــاه وُأدخــل فيــه، وعلمنــا أنَّ ــا قــد عرفن ــا إذا كنّ فأمَّ

  مــا أجــاب عليــه إالَّ لــدفع الضـــرر العظــيم، وألن تــزول

ــه ال يــرٰىض بالكتــاب،  الشــبهة عــن قلــب مــن ظــنَّ بــه  أنَّ

 وقـد أجـاب . ا ذكـروهوال جييب إٰىل حتكيمه، فـال وجـه ملـ

أشـككت؟ : عن هذه الشبهة بعينهـا يف منـاظرهتم لــامَّ قـالوا لـه

ــال  ــّي «: فق ــي أم النب ــكُّ يف دين ــأن ال أش ــا أوٰىل ب ؟ 9أن

ـِد : أَوما قـال اهللا تعـاٰىل لرسـوله
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ــائل ــول الس ــا ق ــه : وأمَّ ــه  فإنَّ ــع إمامت ض خلل ــرَّ تع

ــاذ اهللا أن  ــل، فمع ــه بالباط ــام علي ــن أن حيك ــقني م ــن الفاس ومكَّ

مهـام بشــرط لـو  يكون كذلك، ألّنـا قـد بيَّنـا أنَّـه  إنَّـام حكَّ

ا إمامتــه وأوجبــا طاعتــه، لكــنَّهام  ــرَّ وفيــا بــه وعمــال عليــه، ألق

ــل  ــه فبط ــدال عن ــع ع ــن خل ــنهام م ــام مكَّ ــام، ف ص /[[حكمه

ــذلك]] ٢٣٣ ــنهام ل ض م ــرَّ ــه، وال تع ــم أنَّ . إمامت ــن نعل ونح

ــد حـاكًام أو وّىلٰ أمــريًا لـيحكم بــاحلّق ويعمـل بالواجــب  مـن قلَّ

ه  فعدل عـامَّ رشط عليـه وخالفـه، ال يسـوغ القـول بـأنَّ مـن والَّ

نــه مــن العــدول عــن الواجــب، ومل يلحقــه  ضــه لباطــل ومكَّ عرَّ

ء من اللـوم بـذلك، بـل كـان اللـوم عائـدًا عـٰىل مـن خـالف يش

 .ما رشط عليه

ــن  ــأيت م ــا ي ــل م ــاملني وتأجي ــاد الظ ــأخريه جه ــا ت فأمَّ

ختــاذلوا  استئصــاهلم، فقــد بيَّنــا العــذر فيــه، وأنَّ أصــحابه 

وتواكلــوا واختلفــوا، وأنَّ احلــرب بــال أنصــار وبغــري أعــوان ال 

ر بنفسه و ض هلا مغرِّ  .أصحابهيمكن، واملتعرِّ



 ٧٧  ..............................................................................................  عيل بن أيب طالب ) ١٤٠/ (حرف العني 

ــاره  ــؤمنني واقتص ــأمري امل ــمية ب ــن التس ــه ع ــا عدول فأمَّ

ــا ــت إليه ــال دع ـــرورة احل دة، فض ــرَّ ــمية املج ــٰىل التس ــد . ع وق

لــني واآلخــرين رســول اهللا   9ســبق إٰىل مثــل ذلــك ســيّد األوَّ

ــته مــع ســهل بــن عمــرو، وأنــذره   9يف عــام احلديبيــة، وقصَّ

ه ، فكـان كـام »ستُدعٰى إٰىل مثل ذلـك وجتيـب عـٰىل مضـض«: بأنَّ

ــول اهللا  ــربَّ رس ــذر وخ ــامَّ . 9أن ــل ع ــكال زائ ــال إش ــوم ب والل

 . 9اقتدٰى فيه بالرسول 

ــة تفصــيلها يطــول، وفيهــا ملــن أنصــف مــن  وهــذه مجل

 .نفسه بالغ وكفاية

 ]:يف أنَّ عليَّاً مل يندم عٰىل التحكيم[

مــن أمــر التحكــيم  فــإذا كــان : فــإن قيــل: مســألة

ــَم روي ع ــني فِل ــة ويق ــٰىل ثق ــه ع ــد  ن ــول بع ــان يق ــه ك أنَّ

 :التحكيم يف مقام بعد آخر

ــــرب ــــرًة ال تنج ــــرت عث ــــد عث    لق

ـــدها وأســـتمر  ـــوف أكـــيس بع   س

ـــر  ــتيت املنتش ــرأي الش    وأمجــع ال

 ]من الرجز[

أَولـــيس هـــذا إذعانـــًا بـــأنَّ التحكـــيم ]] ٢٣٤ص /[[

 جرٰى عٰىل خالف الصواب؟

قـد علـم كـّل عاقـل قـد سـمع األخبـار : قلنـا: اجلواب

ـــؤمنني  ـــري امل ـــيعته  رضورة أنَّ أم ـــاء ش ـــه وخلص وأهل

وأصحابه كانوا مـن أشـدِّ النـاس إظهـارًا لوقـوع التحكـيم مـن 

ــن،  ــه حس ــي إلي ــذي دع ــه، وأنَّ ال ــداد موقع ــواب والس الص

ــه  ــه، وأنَّ ــدبري أوجب ــه، وال  والت ــأ في ــّط بخط ــا اعــرتف ق م

فه، كيــف  أغضـــٰى عــن االحتجــاج عــٰىل مــن شــكَّ فيــه وضــعَّ

ــل  واخلــوارج ــه، ألج ــته وخرجــت علي ــه وعص ــام ضــلَّت عن إنَّ

ــّل  ــامتنع ك ــيم ف ــل يف التحك ــرتاف بالزل ــٰىل االع ــه ع ــا أرادت أهنَّ

امتنــاع، وأبــٰى أشــّد إبــاء، وقــد كــانوا يقنعــون منــه ويعــاودون 

ــه  ــافوه إلي ــذي أض ــذا ال ــدون ه ـــرته ب ــه ونص ــن  طاعت م

لـو مل أحكـم لكـان خـري، : اإلقرار باخلطـأ، مثـل أن يقـول 

ــدمفهــو دو ــار الن ــرار باخلطــأ وإظه ــن . ن اإلق ــع م ــف يمتن وكي

ــب إٰىل  ــزء وجيي ــن ج ــب م ــه، ويغص ــأكثر من ــرتف ب يشء ويع

 .هذا ممَّا ال يظنُّ به أحد ممَّن يعرفه حّق معرفته! كّل؟

ــا أن يكــون بــاطالً  وهــذا اخلــرب شــاّذ ضــعيف، فإمَّ

ــن  ــوم م ــه الق ــا ظنَّ ــري م ــه غ ــرض في ــون الغ ــوعًا، أو يك موض

ــأ  ــرتاف باخلط ــيماالع ــه . يف التحك ــد روي عن ــٰى  فق معن

ــري مــراده  ــرب وتفس ــه[هــذا اخل ــة ]من ــرق معروف ــَل مــن ط ، وُنِق

لــامَّ ُسـِئَل عـن مـراده  موجودة يف كتـب أهـل السـري، أنَّـه 

كتـب إيلَّ حمّمـد بـن أيب بكـر بـأن أكتـب لـه «: هبذا الكالم، قـال

كتابـًا يف القضـاء يعمـل عليـه، فكتبـت لـه ذلـك وأنفذتـه إليـه، 

ــذه فاع ــة فأخ ــه معاوي ــه[رتض ــف »]من ــر  ، فأس ــٰىل ظف ع

ــه مــن األحكــام،  ــام في ــذلك، وأشــفق مــن أن يعمــل ب عــدّوه ب

ــده،  ــن عن ــه وم ــن علم ــك م ــحابه أنَّ ذل ــعفة أص م ض ــوهَّ وت

ــيهم ــه عل ــبهة ب ــوٰى الش ـــي . فتق ــحيح يقتض ــه ص ــذا وج وه

التأّســـف والتنـــّدم، ولـــيس يف اخلـــرب املتضـــّمن للشـــعر مـــا 

عـٰىل التحكـيم دون غـريه، فـإذا جـاءت يقتضـي أنَّ تنّدمـه كـان 

 .، كان األخذ هبا أوىلٰ رواية بتفسري ذلك عنه 

للخوارج كان بعهد من  يف أنَّ قتله [ ]]٢٣٥ص /[[

 ]:9رسول اهللا 

فــام الوجــه فــيام فعلــه أمــري املــؤمنني : فــإن قيــل: مســألة

ــروان  ــوم النه ــوارج ي ــه للخ ــد حرب ــالم عن ــالة والس ــه الص علي

ــه إىلٰ  ــه رأس ــن رفع ــا تــارًة وإٰىل األرض  م ــاظرًا إليه ــامء ن الس

بت«: ُأخــرٰى، وقولــه  ، فلــامَّ »واهللا مــا كــذبت وال ُكــذِّ

يـا أمـري «: قتلهم وفرغ مـن احلـرب، قـال لـه ابنـه احلسـن 

ـــول اهللا  ـــان رس ـــؤمنني، أك ـــؤالء  9امل ـــك يف ه م إلي ـــدَّ تق

ـــيء؟ ــرين رســول اهللا «: ، قــال»بش بكــّل  9ال، ولكــن أم

ــّق أن  ــن احل ــطنيحــّق، وم ــاكثني والقاس ــارقني والن ــل امل ، »ُأقات

ــت ــروف بالنك ــه املع ــام يف كتاب ــذا النظ ــق هب ــد تعلَّ ــيس ق . أَول

ــال ــه : وق ــوهيم من ــذا ت ــول اهللا  ه ــحابه أنَّ رس  9ألص

م إليــه يف أنَّ اخلــوارج ســيخالفوه ويقــاتلهم، إذ يقــول : قــد تقــدَّ

بت«  ؟»واهللا ما كذبت وال ُكذِّ

عـٰىل النّظـام كـذب إّنـا ال نـدري كيـف ذهـب : اجلـواب

نة لقولـــه  م  هـــذه الروايـــة، يعنـــي املتضـــمِّ ـــه مل يتقـــدَّ أنَّ

ــول  ــا  9الرس ــام رواه ــان النّظ ـــيء، إن ك ــك بش ــه يف ذل إلي

ــف اســتجاز أن يضــيفها إليــه !ونقلهــا إن كــان  ؟ أم كي

ــها ص ــع !خترَّ ــد م ــٰىل أح ــٰى ع ــك خيف ــل ذل ــنَّ أنَّ مث ــف ظ ؟ وكي

نـذار لقتـال أهـل باإل ظهور احلـال وتـواتر الروايـات عنـه 

؟ !النهــروان وكيفيتــه، واإلشــعار بقتــل املخــدج ذي الثديــة

ــام كــان  ــّم إٰىل األرض ويقــول وإنَّ ــامء ث ــا «: ينظــر إٰىل الس م

بت عنـد  اسـتبطاًء لوجـود املخـدج، ألنَّـه » كذبت وال ُكـذِّ
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ــر يف  ــال األم ــامَّ ط ــتٰىل، فل ــة الق ــه يف مجل ــر بطلب ــوم أم ــل الق قت

شــبهة مــن ضــعفة أصــحابه مــن وقــوع  وجــوده وأشــفق 

لـذلك واشـتدَّ  فيام كان ُخيِرب بـه وينـذر مـن وجـوده فقلـق 

ــه ر قول ــرَّ ــه وك بت«: ّمه ــذِّ ــذبت وال ُك ــا ك ــاح اهللا »م ، إٰىل أن أت

ــٰىل اهلي ــتٰىل ع ــني الق ــه ب ــر ب ــوده والظف ــوج ــان ئ ــي ك  ة الت

واستبشـــر بــزوال  أحضـــروه إّيــاه كــربَّ ] أن[ذكرهــا، فلــامَّ 

ة   .خربهالشبهة يف صحَّ

 وقــد روي مــن طــرق خمتلفــة وجهــات كثــرية عنــه 

اإلنـذار بقتـال اخلـوارج وقتـل املخــدج عـٰىل صـفته التـي ُوِجــَد 

ــه  ــا، وأنَّ ــحابه عليه ــول ألص ــان يق ــربون : ك ــم ال يع إهنَّ

ــر  ــل ]] ٢٣٦ص /[[النه ــه ال ُيقتَ ــه، وأنَّ ـــَرعوا دون ــٰى ُيص حتَّ

ــو ــن اخل ــٰى م ـــرة، وال يبق ــحابه إالَّ دون العش ــن أص ارج إالَّ م

يــا أمــري : دون العشــرة، حتَّــٰى أنَّ رجــالً مــن أصــحابه قــال لــه

ــر ــوا النه ــوم وقطع ــب الق ــؤمنني، ذه ــال . امل ال واهللا «: فق

ــن اهللا  ــدًا م ــه عه ــوا دون ــٰى ُيقتَل ــه حتَّ ــوه وال يقطعون ــا قطع م

مــن غــري ] كــان[، فكيــف يستشــعر عاقــل أنَّ ذلــك »ورســوله

 قوعه وكونه؟عٰىل و 9علم وال اّطالع من الرسول 

 وقــد روي عــن ابــن أيب عبيــدة الــيامين لـــامَّ ســمعه 

ة طويلــة  9ُخيــِرب عــن النبــّي  بقتــال اخلــوارج قبــل ذلــك بمــدَّ

ــه ــه لضــعف بصــريته فقــال ل ــَت «: وقتــل املخــدج، شــكَّ في أن

وربِّ  _إي : ، فقـــال»ذلـــك؟ 9ســـمعت مـــن رســـول اهللا 

ات _الكعبة   .مرَّ

ــ ــري امل ــال أم ــوارج وقت ــر اخل ــد روي أم  ؤمنني وق

بــذلك مجاعــة مــن الصــحابة، لــوال  9هلــم وإنــذار الرســول 

أنَّ يف ذكـر ذلـك خروجـًا عــن غـرض الكتـاب لـذكرناه، حتَّــٰى 

ــال ـــروق ق ــن مس ــامر ع ــه ع ــيام رفع ــك ف ــة روت ذل : أنَّ عائش

قـتلهم : مـن قتـل اخلـوارج؟ قلـت: دخلت عٰىل عائشة، فقالـت

ــب  ــن أيب طال ــيل ب ــاع ــت هل ــكتت، فقل ــه، : ، فس ــا ُأّم ي

أســألك بحــّق اهللا وحــّق نبيّــه وحّقــي، فــإّين لــك ولــد إن كنــت 

. يقــول فــيهم شــيئًا ملــا أخربتنيــه 9ســمعت مــن رســول اهللا 

ــول اهللا ]] ٢٣٧ص /[[ ــمعت رس ــت س ــول 9قال ــم «: يق ه

ــرهبم  ــة، وأق ــق واخلليق ــري اخلل ــتلهم خ ــة يق ــق واخلليق ّرش اخلل

 .»عند اهللا وسيلة

ـا قالـت مـن قتـل  :وعن مسـروق أيضـًا عـن عائشـة أهنَّ

لعــن اهللا عمــرو : قالــت. عــيل بــن أيب طالــب: ذا الثديــة؟ قلــت

ـه قتلـه باإلســكندرية، إالَّ  بـن العـاص، فإنَّـه كتـب إيلَّ ُخيـِربين أنَّ

أنَّـه ال يمنعنـي مـا يف نفســي أن أقـول مـا سـمعت مـن رسـول 

تــي «: فيــه، ســمعته يقــول 9اهللا  ] مــن[يقــتلهم خــري ُأمَّ

 .»بعدي

يلة وهو ممَّن كان شهد مع رسول وروٰى فضالة بن أيب فض

بينبـع شـكاة ثقـل  اشتكٰى أمري املؤمنني : بدرًا، قال 9اهللا 

]: لـه[منها، فخرج أيب يعوده، فخرجت معه، فلامَّ دخل عليه قال 

أال خترج إٰىل املدينة؟ فإن أصابك أجلك شهدك أصحابك وصّلوا 

ّين إ«: فقـال . عليك، وإنَّك هاهنا بني ظهراين أعراب جهينة

أّين ال  9ال أموت من مريض هذا، ألنَّه فيام عهده إيلَّ رسول اهللا 

ٰى  ر وُأقاتل الناكثني والقاسطني  واملـارقني، وحتـَّ أموت حتَّٰى ُأؤمَّ

 . »_إٰىل حليته ورأسه  وأشار  _ختضب هذه من هذا 

 وذكر املروّي يف هذا الباب يطول، واألمر يف إخبـاره 

ة اخلوارج وقتاله  اً  بقصَّ  . هلم وإنذاره بذلك ظاهر جدَّ

قد يعـرض يف كالمـه  بيان أنَّ عليَّاً [ ]]٢٣٨ص /[[

 ]:خدعة احلرب

مــن  فــام الوجــه فــيام روي عنــه : فــإن قيــل: مســألة

ــه ــول اهللا «: قول ــن رس ثتكم ع ــدَّ ــام  9إذا ح ــو ك ــديث فه بح

ثتكم، فـَواهللا ألن أخـرَّ مـن السـامء أحـبُّ إيلَّ مـن أن أكـذب  حدَّ

ث فـــيام بينـــي 9ول اهللا عـــٰىل رســـ ، وإذا ســـمعتموين ُأحـــدِّ

، أَولــيس هــذا ممَّــا نفــاه النّظــام »وبيــنكم، فــإنَّام احلــرب خدعــة

ـــه لــو: [أيضــًا، وقـــال ثهم عـــن رســـول اهللا ] إنَّ  9مل ُحيـــدِّ

باملعــاريض ملــا اعتــذر مــن ذلــك، وذكــر أنَّ هــذا جيــري جمــرٰى 

 .التدليس يف احلديث

ـــواب ـــا: [اجل ـــؤ]: قلن ـــري امل ـــرط  منني إنَّ أم لف

احتياطه يف الدين، وختّشـنه فيـه، وعلمـه بـأنَّ املخـِرب ربَّـام دعتـه 

ــريض، أراد ان  ــتعامل التع ـــريح واس ــرك التص ـــرورة إٰىل ت الض

ز للسـامعني بـني األمـرين، ويفصـل هلـم بـني مـا ال يـدخل  ُيميـِّ

ا باطنـه كظـاهره، وبـني مـا جيـوز أن  فيه التعريض من كالمـه ممـَّ

وإزالـة  ة، وهـذا هنايـة احلكمـة منـه يعرض فيـه للضــرور

ــه  اللــبس والشــبهة، وحتــّري البيــان واإليضــاح بالضــّد ممَّــا تومهَّ

النّظـام مـن دخولـه يف بـاب التـدليس يف احلـديث، ألنَّ املـدلِّس 

يقصــد إٰىل اإلهبــام، ويعــدل عــن البيــان واإليضــاح طلبــًا لــتامم 

ق بـني أنواعـه، ح وهـو . غرضه ز بـني كالمـه، وفـرَّ ٰى ميـَّ تـَّ

 .ال تدخل الشبهة فيه عٰىل أحد
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ــه ــه قول ــذا كّل ــن ه ــن : وأعجــب م ث ع ــدِّ ــو مل ُحي ــه ل إنَّ

مـا  باملعاريض ملـا اعتـذر مـن ذلـك، ألنَّـه  9رسول اهللا 

ــدخل  ــا ي ــريض ممَّ ــون التع ــٰى أن يك ــام نف ــه، وإنَّ ــام ظنَّ ــذر ك اعت

ــام . 9عــن رســول اهللا ]] ٢٣٩ص /[[روايتــه ]قولــه و[ ك

ُخيـِرب بـه عـن نفسـه قصـدًا لإليضـاح، ونفـي  أنَّه ربَّـام دخـل مـا

وليس كّل من نفٰى عـن نفسـه شـيئًا وأخـرب عـن براءتـه . الشبهة

يـدلُّ عـٰىل » ألن أخـرَّ مـن السـامء«: وقولـه . منه فقد فعلـه

ٰى  يلتـبس عـٰىل ] ال[أنَّه ما فعل ذلـك وال يفعلـه، وإنَّـام نفـاه حتـَّ

ا يرويـه يسـنده ] مـا[و أحد خربه عـن نفسـه، ومـا جيـوز فيـه ممـَّ

 .9إٰىل رسول اهللا 

*   *   * 

 ]:بعد غنيمة املال والذّرية يف حكمه [ ]]٢٤٢ص [[

فـام الوجـه فـيام ذكـره النّظـام يف كتابـه : فإن قيـل :مسألة

ا حكـم بـه عـيل بـن : من قولـه) النكت(املعروف بـ  العجـب ممـَّ

قتـل املقاتلـة  أيب طالب يف حـرب أصـحاب اجلمـل، ألنَّـه 

إن كــان قــتلهم حــالالً : فقــال لــه قــوم مــن أصــحابه ومل يغــنم،

ــرام،  ــتهم ح ــًا فغنيم ــتلهم حرام ــان ق ــالل، وإن ك ــتهم ح فغنيم

ــال  ــِب؟ فق ــَت ومل تس ــة «: فكيــف قتل ــذ عائش ــأّيكم يأخ ف

ــوم»يف ســهمه؟ ــال ق ــول اهللا : ، فق ــان لرس ، 9إنَّ عائشــة تص

 9فنحن ال نغنمهـا ونغـنم مـن لـيس سـبيله مـن رسـول اهللا 

فقـال لـه عبـد اهللا . فلـم جيـبهم إٰىل يشء مـن ذلـك: قال. سبيلها

ألـيس قـد جـاز أن ُيقتَـل كـّل مـن حـارب : بن وهـب الراسـبي

بـٰىل، قـد جـاز ذلـك وأحلَّـه «: مع عائشة وال ُتقتَل عائشة؟ قـال

فِلـَم جـاز ]: الراسـبي[عبـد اهللا بـن وهـب ] لـه[فقال . »اهللا 

ـن حاربنــا وتكــون  ]] ٢٤٣ص /[[أن نغــنم غــري عايشــة ممـَّ

غنيمة عائشة غـري حـالل لنـا فـيام تـدفعنا عـن حّقنـا؟ فأمسـك 

  ،ــن جوابــه ل يشء حقدتــه الشــ] وكــان[ع ــذا أوَّ راة ـه

 ؟عٰىل عيلٍّ 

ـــواب ـــا: اجل ـــؤمنني : قلن ـــري امل ـــنع أم ـــيس يش  ل

ويعرتضه يف األحكـام إالَّ مـن قـد أعمـٰى اهللا قلبـه وأضـلَّه عـن 

د عـىلٰ  رشده، ألنَّـه  مـا دلَّـت عليـه  املعصـوم املوفَّـق املسـدَّ

ثـّم لـو مل يكـن كـذلك وكـان عـٰىل مـا يعتقـده . األدلَّة الواضحة

 بأنَّـه  9املخالفون، أليس هـو الـذي شـهد لـه الرسـول 

ـة وأعرفهـا بأحكـام الشـ ريعة؟ وهـو الـذي شـهد ـأقضــٰى األُمَّ

له بأنَّ احلـقَّ معـه يـدور كيـف مـا دار؟ فينبغـي ملـن جهـل  9

نفســه بــاللوم ويقــّر عليهــا  أن يعــود عــىلٰ  وجــه يشء فعلــه 

ـــواب  ـــق للص ـــك مواف ـــم أنَّ ذل ـــنقص، ويعل ـــالعجز وال ب

ته  .والسداد، وإن جهل وجهه وضلَّ عن علَّ

وهـــذه مجلـــة يغنـــي التمّســـك هبـــا عـــن كثـــري مـــن 

 .التفصيل، واستعامل كثري من التأويل

ــؤمنني  ــري امل ــد  وأم ــة إالَّ بعه ــل القبل ــل أه مل يقات

ــول اهللا  ــن رس ح 9م ــد رصَّ ــن  ، وق ــري م ــذلك يف كث ب

كالمه الذي قـد مضــٰى حكايـة بعضـه، ومل يســر فـيهم إالَّ بـام 

ــرية ــن الس ــه م ــده إلي ــام . عه ــف احك ــر أن ختتل ــيس بمنك ول

ــل وُيغــنَم ــل . املحــاربني فيكــون مــنهم مــن ُيقتَ ومــنهم مــن ُيقتَ

ــاتلو  ــة، ومق ــل خمتلف ــار يف األص ــام الكّف ــنَم، ألنَّ أحك وال ُيغ

ــؤمنني  وإذا كــان يف . ار لقتــاهلم لــهعنــدنا كّفــ أمــري امل

الكّفار من يقـّر عـٰىل كفـره وُتؤَخـذ اجلزيـة منـه، ومـنهم مـن ال 

ــا  ــك ممَّ ــري ذل ــه، إٰىل غ ــن حماربت ــد ع ــره وال يقع ــٰىل كف ــّر ع يق

األحكــام جــاز أيضــًا أن ]] ٢٤٤ص /[[اختلفــوا فيــه مــن 

يكون فيهم مـن ُيغـنَم ومـن ال ُيغـنَم، ألنَّ الشــرع ال ينكـر فيـه 

 .رب من االختالفهذا الضـ

ًا عــٰىل عهــد أيب بكــر ُيعــَرف بـــ  ــد روي أنَّ مرتــدَّ وق

، فلـم يعـرض أبـو بكـر ملالـه) عالنة( إن : وقالـت امرأتـه. ارتـدَّ

 .يكن عالنة ارتدَّ فإّنا مل نرتدّ 

وروي مثــل ذلــك يف مرتــّد ُقتِــَل يف أّيــام عمــر بــن 

 .اخلّطاب، فلم يعرض ملاله

ــؤمنني  ــري امل ــل م وروي أنَّ أم ــيل قت ــتوردًا العج س

 .ومل يعرض ملرياثه

فالقتـــل ووجوبـــه لـــيس بأمـــارة عـــٰىل تنـــاول املـــال 

ف  ــرَّ ــة حم ــن القصَّ ــام م ــذي رواه النّظ ــٰىل أنَّ ال ــتباحته، ع واس

معـدول عــن الصـواب، والــذي تظـاهرت بــه الروايـات ونقلــه 

أهل السـري يف هـذا البـاب مـن طـرق خمتلفـة، أنَّ أمـري املـؤمنني 

 رة وأجــاب عــن مســائل شــتّٰى ُســِئَل لـــامَّ خطــب بالبصـــ

رة، قـام إليـه عـّامر ـعنها، وأخرب بمالحم وأشـياء تكـون بالبصـ

يـا أمـري املـؤمنني، إنَّ النـاس يكثــرون يف : فقـال بـن يـارس 

. مـن قاتلنــا فهــو ومالـه وولــده يفء لنــا: أمـر الفــيء، ويقولــون

عبّـاد بـن قـيس، فقـال : وقام رجل من بكـر بـن وائـل ُيقـال لـه

يـا أمـري املـؤمنني، واهللا مـا قسـمت بالسـوّية، وال عـدلت ]: له[

 .ةيف الرعيَّ 
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 .»وحيك؟] ذلك[ولِـَم «: فقال 

ــمت مــا يف العســكر وتركــت األمــوال : قــال ــك قسَّ ألنَّ

 .والنساء والذّرية

يـا أّهيـا النـاس، مـن كانـت «: فقـال أمـري املـؤمنني 

 .»به جراحة فليداوها بالسمن

ــاد  ا نطلــب غنائمنــا فجاءنــا جئنــ]: بــن قــيس[فقــال عبّ

 .بالّرتهات

ـٰى «: فقــال  إن كنــت كاذبــًا فــال أماتــك اهللا حتـَّ

 .»يدركك غالم ثقيف

 يا أمري املؤمنني، ومن غالم ثقيف؟: فقال رجل

رجـــل ال يـــدع هللا حرمـــة إالَّ «: فقـــال]] ٢٤٥ص /[[

  .»انتهكها

 أيموت أو ُيقتَل؟: الرجل] له[فقال 

ـــؤمنني  ـــري امل ـــال أم ـــ«: فق ـــل يقص ـــم ب مه قاص

ته لكثرة مـا حيـدث مـن بطنـه يـا أخـا بكـر، . اجلبّارين خيرتق رسَّ

أنــت امــرؤ ضــعيف الــرأي، أَمــا علمــت أّنــا ال نأخــذ الصــغري 

ــم  بـذنب الكبــري، وأنَّ األمــوال كانــت بيــنهم قبــل الفرقــة، يقسَّ

مــا حــواه عســكرهم، ومــا كــان يف دورهــم فهــو مــرياث 

ه، وإن كـفَّ عنّـا مل لذّريتهم، فإن عـدا علينـا أحـد أخـذناه بذنبـ

يـا أخـا بكـر، واهللا لقـد حكمـت فـيهم . نحمل عليه ذنب غـريه

ـــول اهللا  ـــواه  9بحكـــم رس ـــا ح ـــم م ـــة، قسَّ ـــل مّك يف أه

وإنَّـام اقتفيـت أثـره حـذو . العسكر، ومل يعرض ملـا سـوٰى ذلـك

يا أخـا بكـر، أَمـا علمـت أنَّ دار احلـرب حيـلُّ مـا . النعل بالنعل

م  مـا فيهـا إالَّ بحـّق، مهـالً مهـالً رمحكـم فيها، ودار اهلجرة حمـرَّ

ــة  ــه عايش ــذ ُأّم ــأّيكم يأخ ، ف ــيلَّ ــرتم ذلــك ع ــتم أنك اهللا، فــإن أن

يـــا أمـــري املـــؤمنني، أصـــبَت وأخطأنـــا، : ، قـــالوا»بســـهمه؟

 .وعلمَت وجهلنا، أصاب اهللا بك الرشاد والسداد

ــا قــول النّظــام ل مــا حقدتــه الشـــراة ] إنَّ : ([فأمَّ هــذا أوَّ

وال  ألنَّ الشـــراة مــا شــّكوا قــّط فيــه فباطــل، ) عليــه

يء مــن أفعالــه قبــل التحكــيم الــذي منــه دخلــت ـارتــابوا بشــ

ــه  ــارصون ل ــم الن ــك وه ــون ذل ــف يك ــيهم، وكي ــبهة عل الش

ــت  ــه، والســافكون دمــاءهم حت ــني يدي بصــّفني، واملجاهــدون ب

ــة،  ة طويل ــدَّ ــل بم ــد اجلم ــت بع ــّفني كان ــرب ص ــه؟ وح رايت

عٰى أنَّ الشـــكَّ مـــن ـــدَّ هم يف أمـــره كـــان ابتـــداءه يف فكيـــف ُي

 اجلمل لوال ضعف البصائر؟] حرب[

وهـو مل  يف أنَّ الزبري مل يلحـق بعـيل [ ]]٢٤٦ص /[[

 ]:يقتل قاتله

فام الوجه فيام ذكـره النّظـام مـن أنَّ ابـن : فإن قيل: مسألة

برأس الزبري وقد قتلـه بـوادي  جرموز لـامَّ أتٰى أمري املؤمنني 

واهللا مـا كـان ابـن صـفيّة «: املـؤمنني  أمري] له[السباع، قال 

: فقال ابن جرموز. »بجبان، وال لئيم، لكن احلني ومصارع السوء

 9سـمعت النبـّي ] مـا[«: فقـال . اجلائزة يا أمري املؤمنني

ـر قاتل ابن صفيّة بالنار: يقول  .»بشِّ

 :فخرج ابن جرموز وهو يقول

ـــــزبري ـــــرأس ال ـــــًا ب ـــــُت عليَّ    أتي

ـــــه   ـــــت ُأرّجـــــي ب   الزلفـــــةوكن

ـــــ ـــــانـفبشَّ ـــــار قبـــــل العي    ر بالن

ــــــة  ــــــارة والتحف ــــــئس البش   فب

ـــــزبري ـــــل ال ـــــه إنَّ قت ـــــُت ل    فقل

  لـــــوال رضـــــاك مـــــن الكلفـــــة 

   فـــإن تــــرَض ذاك فمنـــك الرضــــا

  وإالَّ فــــــــــدونك يل حلفــــــــــة 

ــــــــرمني ــــــــني واملح    وربِّ املحلِّ

  وربِّ اجلامعــــــــــة واألُلفــــــــــة 

   لســـــيَّان عنـــــدي قتـــــل الـــــزبري

ــــز  ــــة عن ــــة ورضط ــــذي اجلحف   ب

 ]من املتقارب[

ــده  وقــد كــان جيــب عــٰىل عــيل : قــال النّظــام أن يقيّ

أنَّـه عـٰىل خطـأ أن ] لـه[بالزبري، وكـان جيـب عـٰىل الـزبري إذ بـان 

 .فيجاهد معه يلحق يعيل 

ــواب ــا: [اجل ــب عــٰىل ]: قلن ــبهة يف أنَّ الواج ــه ال ش إنَّ

ــؤمنني  ــري امل ــدل إٰىل أم ــزبري أن يع ــه  ال ــاز إلي ــذل وينح ويب

ــة . نصـــرته الســيّام إن كــان رجوعــه عــٰىل طريــق التوبــة واإلناب

ــنيَّ  ــاب وتب ــة واملحاربــة إذا ت ومــن أظهــر مــا أظهــره مــن املباين

خطأه جيـب عليـه أن ُيظِهـر ضـّد مـا كـان أظهـره السـيّام وأمـري 

يف تلـــك احلـــال مصـــاف لعـــدّوه وحمتـــاج إٰىل  املـــؤمنني 

ـــزبري  ـــن هـــو دون ال ـــجاعة  يف]] ٢٤٧ص /[[نصــــرة م الش

والنجدة، وليس هـذا موضـع استقصـاء مـا يتَّصـل هبـذا املعنـٰى 

م ذكره  .وقد ذكرناه يف كتابنا الشايف املقدِّ
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ــؤمنني  ــري امل ــا أم ــدل فأمَّ ــإنَّام ع ــن[، ف ــد ] ع أن يقيّ

إن كـان ابـن جرمـوز قتلـه : ألحـد أمـرين] بـالزبري[ابن جرموز 

ــدبر ــد أن وّىلٰ م ــه بع ــه، أو قتل ــد أن آمن ــدرًا وبع ــان غ ــد ك ًا، وق

أمـــر أصـــحابه أن ال يتَّبعـــوا مـــدبرًا وال  أمـــري املـــؤمنني 

مـدبرًا كـان ] الـزبري[جيهزوا عٰىل جريح، فلـامَّ قتـل ابـن جرمـوز 

ــه  ــر إمام ــًا ألم ــيًا خمالف ــذلك عاص ــه مل ب ــبب يف أنَّ ، فالس

ــالبوا  ــزبري مل يط ــم أوالد ال ــذين ه ــدم ال ــاء ال ــه أنَّ أولي ــده ب يقيّ

، وكــان كبــريهم واملنظــور إليــه مــنهم بــذلك، وال حكمــوا فيــه

ــؤمنني  ــري امل ــًا ألم ــد اهللا حمارب ــداوة عب ــه بالع ــاهرًا ل ، جم

ـه، ألنَّـه لـو أراد أن يطالـب  ] بـه[واملشاّقة فقد أبطـل بـذلك حقَّ

ــك  ــد ذل ــب بع ــّم طال ــلَّم، ث ــايع وس ــرب وب ــن احل ــع ع لرج

 .فانتصف له منه

وإن كـان االمــر اآلخـر وهــو ان يكــون ابـن جرمــوز مــا 

م عــٰىل مــا  قتـل الــزبري إالَّ مبــارزًة مــن غــري غــدر وال أمــان تقــدَّ

ذهب إليه قـوم، فـال يسـتحّق بـذلك قـودًا وال مسـألة هاهنـا يف 

 .القود

 فعٰىل هذا الوجه ما معنٰى بشارته بالنار؟: فإن قيل

املعنــٰى فيهــا اخلــرب عــن عاقبــة أمــره، ألنَّ الثــواب : قلنــا

ــب األ ــٰىل عواق ــالن ع ــام حيص ــاب إنَّ ــا، والعق ــامل وخواتيمه ع

وابن جرموز هذا خـرج مـع أهـل النهـروان عـٰىل أمـري املـؤمنني 

 ــار ال ــن أهــل الن ــذلك اخلــروج م ــاك، فكــان ب ــَل هن ، فُقتِ

 .بقتل الزبري

فــأّي فائــدة إلضــافة البشــارة بالنــار إٰىل قتــل : فــإن قيــل

ــارة  ــاف البش ــب أن تض ــام جي ــة، وإنَّ ــة وقرب ــه طاع ــزبري وقتل ال

 حّق به النار؟بالنار إٰىل ما يست

 :عن هذا جوابان: قلنا

ــــدمها]] ٢٤٨ص /[[ ــــه : أح ــــف  أنَّ أراد التعري

والتنبيه، وإنَّـام ُيعـَرف اإلنسـان باملشـهور مـن أفعالـه، والظـاهر 

مــن أوصــافه، وابــن جرمــوز كــان غــافالً خــامالً، وكــان فعلــه 

ــه  ــذا وج ــه، وه ــه مثل ــَرف ب ــا ُيع ــهر م ــن أش ــالزبري م ] يف[ب

 .التعريف صحيح

ــوا ــاينواجل ــتحقاق : ب الث ــان باس ــزبري إذا ك ــل ال أنَّ قت

ــات،  ــرب القرب ــات وأك ــم الطاع ــن أعظ ــواب م ــه الص ــٰىل وج ع

ــأراد  ــة، ف ــه الفــوز باجلنَّ ــده يظــّن ب أن  ومــن جــرٰى عــٰىل ي

ــا إذا  ــر ثواهب ــي يكث ــة الت ــة العظيم ــذه الطاع ــاس أنَّ ه ــم الن ُيعِل

بت بام ُيفِسده غري نافعة هلـذا القاتـل، وأنَّـه سـيأيت مـن فعلـه  تعقَّ

يف املستقبل ما يستحّق به النار، فـال تظنّـوا بـه ملـا اتَّفـق عـٰىل يـده 

وهـذا جيـري جمـرٰى أن يكـون ألحـدنا . من هـذه الطاعـة خـرياً 

صــاحب خّصــيص بــه، خفيــف يف طاعتــه، مشــهور بنصــيحته، 

فيقول هذا املصحوب بعـد برهـة مـن الزمـان ملـن يريـد إطرافـه 

كانـت لـه مـن احلقـوق  أَولـيس صـاحبي فـالن الـذي: وتعّجبه

ــه،  ــذا قتلتَ ــة ك ــاص يب إٰىل منزل ــن االختص ــذا، وبلــغ م كــذا وك

وأبحـَت حريمـه، وسـلبَت مالــه؟ وإن كـان ذلـك إنَّـام اســتحّقه 

د منه يف املسـتقبل، وإنَّـام عـرف باحلسـن مـن أعاملـه عـٰىل  بام جتدَّ

 .سبيل التعّجب، وهذا واضح

*   *   * 

 :للمزيد راجع

 النصِّ  لداّلة عىلٰ اآليات والروايات ا. 

*   *   * 

١٤١ -  ا   :  

 :تنزيه األنبياء

 ]:لوالية العهد يف وجه قبول الرضا [ ]]٢٧٥ص [[

ــل: مســألة ــوّىلٰ  :إن قي ــف ت ــا كي ــٰى الرض ــن موس ــيل ب  ع

 اإلمامــة منهــا،  للمــأمون، وتلــك جهــة ال يســتحقُّ  العهــد

 بالدين؟ قفيام يتعلَّ  ليس هذا إهياماً أوَ 

ٰى مــن الكــالم يف ســبب ـقــد مضــ :قلنــا: جلــوابا

هـذا  ]يف[يف الشـورٰى مـا هـو أصـل   دخول أمري املـؤمنني

ـ ذا احلـّق  نَّ إ :الباب، ومجلته جهـة،  إليـه مـن كـّل  للـه أن يتوصَّ

ــســبب، الســيّ  ]بكــّل [و  تكليــف ق بــذلك احلــّق ام إذا كــان يتعلَّ

ـــ ـــه، فإنَّ ـــاً علي ـــري واجب ـــ ه يص ـــه التوّص ـــل والتعلي  ،لمّح

ه الرضــا صــلوات اهللا عليــه يســتحقّ  اف يف اإلمامــة ممَّــرّ ـصــوالت

إليـه  َل ِعـوُج  عـن ذلـك عَ فِـفـإذا دُ  ،]عليـه[ من آبائه وآله بالنّص 

، وجــب عليــه أن جييــب إٰىل ]فيــه[ف رَّ ـمــن وجــه آخــر أن يتصــ

 .هالوجه ليصل منه إٰىل حقّ  ذلك

ـــام ـــيس يف هـــذا إهي ـــاألدلَّـــ نَّ أل ،ول  ة عـــىلٰ ة الداّل

مامــة بنفســه متنــع مــن دخــول الشــبهة إلا اســتحقاقه 

ـحلهيـام بعـض اإل كـان فيـهلـو بذلك، و رورة ـالضـ تنه دفعـسَّ

عـــٰىل إظهـــار  وآبائـــه  ]]٢٧٦ص [[/كـــام محلتـــه  ،إليـــه

ــة ــ متابع ــامتهم، ولعلَّ ــول بإم ــاملني والق ــاب إٰىل  ه الظ أج

ٰىل مــن عــه مل يــؤثر االمتنـاع واخلــوف، وأنَّـ ةواليـة العهــد للتقيـَّ
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ـــك ـــه ذل ـــه ،ألزم ـــه علي ـــ ،ومحل ـــري األـفيفض ـــة  م إٰىل املباين

 .وهذا بنيِّ  ،واحلال ال يقتضيها ،واملجاهرة

*   *   * 

  :  اب - ١٤٢

:  

 ):٤ج (الشايف يف اإلمامة 

ع كالمه يف إمامـة عمـر بـن يف تتبّ : فصل ]]١٧١ص [[/ 

 :اباخلطّ 

 مناه مـن الكـالم يف إمامـة أيب بكـرمجيـع مـا قـدَّ  علم أنَّ ا

ــاٍف  ــة ك ــاً  يف إمام ــثامن مع ــر وع ــامتهام مبن ألنَّ  ،عم ــإم ــٰىل يَّ ة ع

طــريقهم إٰىل إمامــة عمــر  ألنَّ  ،ة اختيــارهإمامــة أيب بكــر وصــحَّ 

أيب بكــر، واآلخــر رضــا اجلامعــة  أحــدمها بــنصِّ  :مــن وجهــني

ــذين تنعقــد ــه ال ــيٌّ والوجــه األوَّ  ،اإلمامــة عنــدهم ب عــٰىل  ل مبن

رين، فـام عهـده وعقـده مـؤثِّ  نٰى يكـوة إمامـة أيب بكـر حتـَّصحَّ 

 والوجـه الثـاين مبنـيٌّ  .أبطل إمامـة أيب بكـر مبطـل هلـذا الوجـه

 وذلــك أيضــاً ، العقــد لواحــد بخمســة بــه يصــري إمامــاً  عــٰىل أنَّ 

 ة إمامــة أيب بكــر، وأنَّ ة االختيــار وصــحَّ عــٰىل صــحَّ  مبنــيٌّ 

 منـا عـٰىل إبطـال كـّل انعقدت عٰىل هـذا الوجـه، وقـد تكلَّ  إمامته

ة عـٰىل مبنيـَّ وإمامـة عـثامن أيضـاً  .عليـه مبنـيٌّ  فبطل ما هو ،ذلك

حيـل صـاحب الكتـاب  ومل ،دهافِسـفـام أفسـده يُ  ،الوجه األخري

ذكــره يف   عــٰىل مــاعمــر يصــلح لإلمامــة إالَّ  مــن كالمــه عــٰىل أنَّ 

منـا يف ذلـك أيب بكر مـن اآليـات واألخبـار وغريهـا، وقـد تكلَّ 

مـا أورده يف هـذا الفصـل بـأكثر ع فـال معنـٰى لتتبّـ ،كفايـة بام فيه

 .من هذه اجلملة الكافية

*   *   * 

ا ا:  

 :االقتداء بالشيخني _ ١

 ):٢ج : (الشايف يف اإلمامة

ــــداء]] ٣٠٧ص [[ ــــديث االقت ــــأن  ،وأفســــدوا ح ب

ــ ،باالقتــداء بــالرجلني يســتحيل األمــر ذكــروا أنَّ  ام خمتلفــان ألهنَّ

ـــاهلام، ـــامهام وأفع ـــن أحك ـــري م ـــاملختلفني  يف كث ـــداء ب واالقت

ــذِّ واالتّ  ــاع هلــام متع ــ ،ر غــري ممكــنب ــمتهام، ـه يقتضــوألنَّ ي عص

واملنع من جواز اخلطـأ علـيهام، ولـيس هـذا بقـول ألحـد فـيهام، 

راويـه عبـد امللــك  روايـة اخلـرب بــأنَّ  ]]٣٠٨ص [[/ وطعنـوا يف

 القضـاء هلـم، تـوّىلٰ  نة، وممـَّميّـوهـو مـن شـيع بنـي أُ  ،بن عمري

ــديد ــان ش ــاً  وك ــت أيض ــل البي ــن أه ــراف ع ــب واالنح ، النص

 .يف نفسه وأمانته ظنيناً 

ــ ــيل  ه كــان يمــرُّ وروي أنَّ ــن ع ــٰىل أصــحاب احلســني ب ع

 ــم ــيهم وه ــز عل ــٰى فيجه ــامَّ  ،جرح ــك فل ــٰىل ذل ــب ع  عوت

ــال ــ: ق ــرب ام أُ إنَّ ــة اخل ــٰى رواي ــن حك ــيهم م ــم، وف ــد أن أرحيه ري

يني منــاد  وجعــل أبــا بكــر وعمــر عــٰىل هــذه الروايــة ،بالنصــب

اللــذين «: مـأمورين باالقتـداء بالكتــاب والعـرتة، وجعــل قولـه

ة كناية عـن الكتـاب والعـرتة، واستشـهد عـٰىل صـحَّ » من بعدي

ك هبـام والرجـوع يف غـري هـذا اخلـرب بالتمّسـ 9تأويله بـأمره 

ــإّين «: إلــيهام يف قولــه ــ ف خملِّ كتم هبــام فــيكم الثقلــني مــا إن متسَّ

ــ ،هــل بيتــيكتــاب اهللا وعــرتيت أ :والــن تضــلّ  لــن يفرتقــا  اموأهنَّ

 .»احلوض ٰى يردا عيلَّ حتَّ 

تأويــل اخلــرب  وأبطــل مــن ســلك هــذه الطريقــة يف

ــدوا(اعــرتاض اخلصــوم بلفــظ  ــ، )اقت ــع الوأنَّ  ه خطــاب للجمي

ــوغ توّج  ــنييس ــه إٰىل االثن ــال ،ه ــأن ق ــيس يُ : ب ــل ــون نَك ر أن يك

ــدوا باللــذين( ــع األُ  هــاً متوجِّ ) اقت ــإٰىل مجي  مــن« :وقولــه ،ةمَّ

 ،التخصـيص هلـام هلـام عـٰىل سـبيل نـداءً » بعدي أبـا بكـر وعمـر

ـــ ـــد احلجَّ ـــيهاملتأكي ـــودة يف  ،ة عل ـــة موج ـــذه اجلمل ورشح ه

ـــدفعون ورود  مواضـــعه ـــا ي مـــن الكتـــب، وإن كـــان خمالفون

ــويــدَّ  ]]٣٠٩ص [[/دفــع،  الروايـة بالنصــب أشــدّ  ا ه ممَّــعون أنَّ

 .خرج عٰىل سبيل التأويل من غري رجوع إٰىل رواية

ــعتَ يمكــن أن يُ  اوممَّــ ه لــو مــد يف إبطــال خــرب االقتــداء أنَّ

الــذي عـارض بــه أبــو هاشــم  عـٰىل الوجــه للــنصِّ  كـان موجبــاً 

أن يعـدل إٰىل  بـه أبـو بكـر لنفسـه يف السـقيفة، وملـا جـاز حتجَّ ال

ــه  ــةاأل أنَّ (روايت ــريش ئمَّ ــن ق ــد يف أنَّ ، )م ــٰىل أح ــاء ع  وال خف

ــ ــغب وأخ ــع للش ــداء أقط ــرب االقت ــاج بخ ــ ّص االحتج ة باحلجَّ

ة واخلـوف عنـه زائـالن، ووجــوه ام والتقيـَّالسـيّ  ،وأشـبه باحلـال

الـذي  عيـه الشـيعة بـالنصِّ يدَّ  االحتجاج له معرضة، ومجيـع مـا

بــه  أن حيــتجَّ  تــذهب إليــه عــن الرجــل منتفيــة، ولوجــب أيضــاً 

عـٰىل عمـر،   نازعـه فـيام رواه مـن الـنصِّ امَّ ـأبو بكر عٰىل طلحـة لـ

فكـان احتجاجـه يف تلـك احلـال بـاخلرب  ،هوأظهر اإلنكـار لفعلـ

عــٰىل عمــر ودعائــه النــاس إٰىل  9رســول اهللا  ي لــنصِّ ـاملقتضـ

 يـا ربِّ : أقـول: (بـاع لـه أوٰىل وألـزم مـن قولـهاالقتداء بـه واالتّ 

ــكلّ وُ  ــري أهل ــيهم خ ــت عل ــاً  ،)ي ــرب  وأيض ــذا اخل ــان ه ــو ك ل

ــاً  لكــان حــاظراً  صــحيحاً  ملــوافقتهام يف  خمالفــة الــرجلني وموجب
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ــرياً  ــا كث ــد رأين ــاهلام، وق ــواهلام وأفع ــع أق ــد  مجي ــحابة ق ــن الص م

ــالفهام ــذهبان  خ ــا ي ــري م ــوا إٰىل غ ــامهام وذهب ــن أحك ــري م يف كث

ــاة  ــذلك عص ــوا ب ــب أن يكون ــك، فيج ــروا ذل ــد أظه ــه، وق إلي

ــد كــان جيــب أيضــاً ، 9الرســول  خمــالفني لــنصِّ  ــأن يُ  وق ه نبِّ

ـٰى هـذا اخلـرب، ويــالرجالن مـن خيـالفهام عـٰىل مقتضـ م ذكر أهنَّ

ــأنَّ  ــٰىل أنَّ  ب ــه، ع ــوع من ــور ممن ــام حمظ ــ خالفه ــو اقتض ــك ل ٰى ـذل

وا لوجــب أن يكـون مــا رووه عنــه باإلمامــة عـٰىل مــا ظنّـ الـنّص 

 م اقتــديتم اهتــديتمأصــحايب كــالنجوم بــأّهي «: مــن قولــه «

يكــن هــذا اخلــرب  ]]٣١٠ص [[/ ، وإذا ملإلمامــة الكــّل  موجبــاً 

ــاً  ــ موجب ــر، وق ــذلك اآلخ ــة فك ــاً لإلمام ــه  د رووا أيض  عن

ـ ـاهتـدوا هبـدي عـّام «: ه قـالأنَّ  ،»عبـد مّ كوا بعهـد ابـن أُ ر، ومتسَّ

 ،بإمامــة وال فــرض طاعــة مــن ذلــك نــصٌّ  ـيءيكــن يف شــ ومل

خــرب االقتــداء وحكــم اجلميــع واحــد يف  هــذا يف فكيــف يظــنّ 

 ؟ٰى ظاهر اللفظـمقتض

منا روايـة األخبـار ه، وسـلَّ وبعد، فلو جتاوزنا عن هذا كّلـ

 .وال تلويح إليه ريح بنّص ـمنها تص ـيءتها، مل يكن يف شوصحَّ 

ــ ــأمَّ اتركــوا «: عونــه مــن قولــه ة ومــا يدَّ ا خــرب اخللَّ

ــي ــاحبي يل أخ ــن ، »وص ــدمها ع ــل يف بع ــٰىل عاق ــبهة ع ــال ش ف

 .الداللة عٰىل النصِّ 

 ـيءشـ  يف أّي بنيِّ ه مل يُ ألنَّ  ،ا خرب االقتداء فهو كاملجملفأمَّ 

جمملـة لـيس فيهـا  )بعدي(ولفظة  ،وجه ٰىل أيِّ وال ع، قتدٰى هباميُ 

 ،خـرٰى مـن أحـوايلوفايت دون بعد حال أُ  املراد بعد داللة عٰىل أنَّ 

كـان  9 النبّي  سبب هذا اخلرب أنَّ  إنَّ : وهلذا قال بعض أصحابنا

رين عنـه جـائيني وكان أبو بكر وعمر متأّخ ، بعض الطريق سالكاً 

عليه وآلـه لـبعض  ]]٣١١ص [[/  اهللاصّىلٰ  فقال النبّي  ،عٰىل عقبه

اقتـدوا «: باعه واللحوق بهمن سأله عن الطريق الذي يسلكه يف اتّ 

وعنـٰى بسـلوك الطريـق دون غـريه، وهـذا ، »باللذين من بعـدي

وإن كان غري مقطوع به فلفظ اخلرب حمتمله كاحتامله لغـريه،  القول

حيـث  والتسوية بينه وبني أخبارنا، ونحن عٰىل النصِّ  وأين الداللة

ر عــٰىل حمــض ـمل نقتصــ وغــريه إٰىل الــنصِّ  ذهبنــا يف خــرب الغــدير

بل كشفنا عن وجه الداللة، واستقصـينا مـا يـورد مـن  ،الدعوٰى 

عاء إجياهبا وادِّ  الشبه، وقد كان جيب عٰىل من عارضنا هبذه األخبار

 .منه أن يفعل مثل ما فعلناه أو قريباً  للنصِّ 

ــدٍ  ــيس ألح ــرَّ  أن ول ــايتط ــن ق إٰىل إبط ــاه م ــا ذكرن ل م

ــأن يــدَّ  ــار بــني منكــر  النــاس يف هــذه عي أنَّ التــأويالت ب األخب

ــ ــومتقبِّ ــه، واملتقبِّ ــل ل ــاملنكر ال تأوي ــىلٰ ل، ف ــا ع ــنصِّ  ل حيمله  ال

ــأويالت ــائر الت ــدفع س ــدلُّ  ألنَّ  ،وي ــول ي ــذا الق ــة  ه ــٰىل غفل ع

 عـاؤه صــحيحاً قائلــه أو مغالطـة، وكيـف يكــون ادِّ  شـديدة مـن

ــم أنَّ  ــن نعل ــّل  ونح ــن ك ــق  م ــن طري ــر م ــة أيب بك ــت إمام أثب

ينقلــون  الــنّص  االختيـار وهــم أضـعاف مــن أثبتهـا مــن طريـق

 .عليه هذه األخبار من غري أن يعتقدوا فيها داللة عٰىل نصٍّ 

*   *   * 

 :دا كهول اجلنَّةسيِّ  _ ٢

 ):٣ج (الشايف يف اإلمامة 

ــ]] ١٠٦ص [[ ــمَّ فأمَّ ــذي يتض ــرب ال ــا اخل ــيّ ن أهنَّ  داام س

ـ ،ةاجلنـَّ كهول أهل نصـاف ال أصـل هـذا اخلـرب بعـني فمـن تأمَّ

ملـا روي مـن قولـه  ة معارضـةً ميّـام بنـي أُ موضوع يف أّيـ هعلم أنَّ 

ــإ«: احلســن واحلســني  يف 9 دا شــباب أهــل ام ســيّ هنَّ

عـوه يروونـه وهـذا اخلـرب الـذي ادَّ  ،»مـنهام ة، وأبومهـا خـرياجلنَّ 

ـــن عمـــر ـــد اهللا ،عـــن عبيـــد اهللا ب  بـــن عمـــر يف وحـــال عبي

 إىلٰ  كاجلــارِّ  االنحــراف عــن أهــل البيــت معروفــة، وهــو أيضــاً 

دا كهـول أهـل سـيّ «: ه ال خيلـو مـن أن يريـد بقولـهنفسه، عٰىل أنَّ 

ــ» ةاجلنَّــ ــ ،ةدا الكهــول يف اجلنَّــســيّ  امأهنَّ دا مــن ام ســيّ أو يريــد أهنَّ

ــ ــدخل اجلنَّ ــدنيا، ي ــول ال ــن كه ــان  ]]١٠٧ص [[/ة م ــإن ك ف

ــا 9ســول اهللا ر ألنَّ  ،ل فــذلك باطــلاألوَّ  وأمجعــت  قــد وقفن

ــاألُ  ــٰىل أنَّ مَّ ــ ة ع ــل اجلنَّ ــلأه ــدخلها كه ــرد، وأن ال ي ــرد م  ،ة ج

الثــاين فـذلك دافــع ومنـاقض للحــديث املجمـع عــٰىل  وإن كـان

ــإ«: يف احلســن واحلســني  9روايتــه مــن قولــه  دا ام ســيّ هنَّ

ــ ــل اجلنَّ ــباب أه ــنهام، ةش ــري م ــا خ ــرب  ألنَّ  ،»وأبومه ــذا اخل ه

ــيقتض كـان ال يـدخلها  ة إذامـن يـدخل اجلنـَّ دا كـّل  سـيّ امي أهنَّ

 كهـل يف الــدنيا داخلــون يف وأبــو بكـر وعمــر وكــّل  ، شـبابإالَّ 

ي ـديه، واخلــرب الــذي رووه يقتضــســيّ  مجلــة مــن يكونــان 

دي الكهـول يف دامها مـن حيـث كانـا سـيّ أبا بكـر وعمـر سـيّ  أنَّ 

 .يف الدنيا مجلة من كان كهالً  الدنيا، ومها من

مـا » ةدا شـباب أهـل اجلنـَّسـيّ «: مل يـرد بقولـه: لفإن قيـ

ــ ــتم، وإنَّ ــ امظنن ــيّ أراد أهنَّ ــام س ــدخل اجلنَّ ــن ي ــباب دا م ــن ش ة م

 .»ةكهول أهل اجلنَّ  داسيّ «: الدنيا كام قلنا يف قوله

ــا ــة: قلن ــد ثابت ــربين بع ــني اخل ــة ب ــ ،املناقض ه إذا أراد ألنَّ

بـذلك  فقـد عـمَّ ة شباب يف الـدنيا مـن أهـل اجلنـَّ دا كّل ام سيّ أهنَّ 

ة مـن الشـباب والكهـول أهـل اجلنـَّ مجيع من كان يف الـدنيا مـن
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ــيوخ ــّل  ألنَّ  ،والش ــباباً  الك ــانوا ش ــاوهلم ك ــد تن ــول، وإذا  فق الق

ـإ :قـال يف غريمهـا  دا الكهــول فقـد جعلهـام هبـذا القــولام سـيّ هنَّ

ــيّ  ــالقول األوَّ س ــام ب ــن جعله ــيّ دين مل ــر  ألنَّ  ،دهيامل س ــا بك أب

ــا  ــر إذا كان ــابّ وعم ــن  نيش ــودمها احلس ــيمن يس ــال ف ــد دخ فق

فقــد دخــال فــيمن  ،التكهيــل مــن اً إذا بلغــا ســنَّ  واحلســني 

كانـت هـذه  وإذا ،يسـودمها أبـو بكـر وعمـر بـاخلرب الـذي رووه

 صورة اخلـربين وجـب العمـل عـٰىل الظـاهر يف الروايـة املنقولـة

ــك موجــب  ،طــراح اآلخــرإو فــق عليهــا عنــه املتَّ  وذل

ــن ــل احلس ــيهام  ]]١٠٨ص [[/ لفض ــني وأب ــٰىل  واحلس ع

 .مجيع اخللق

، مـن »ةدا كهـول أهـل اجلنـَّسيّ «: ام أراد بقولهإنَّ : فإن قيل

دا مهـا سـيّ : ه قالفكأنَّ  ،احلال كذلك دون من يأيت من بعد كان يف

يف وقتهام وزماهنام، وكذلك القول يف اخلرب اآلخر  ةكهول أهل اجلنَّ 

 .ين عٰىل هذاتعارض بني اخلرب فال ،الذي رويتموه

لـو كـان معنـٰى اخلـرب الـذي رويتمـوه مـا ذكرمتـوه : قلنا

عٰى بــه فضــل دَّ فضــيلة، وال ســاغ أن ُيــ مل يكــن فيــه كثــري

ــحابة، وأن ــائر الص ــٰىل س ــرجلني ع ــلهام  يســتدّل  ال ــٰىل فض ــه ع ب

ــ ــريه ممَّ ــٰىل غ ــؤمنني وع ــري امل ــٰىل أم ــالً ع ــن كه ــال  يف ن مل يك ح

ــتكهّ  ــٰىل أنَّ ــام، ع ــله ــ َل ه إذا ُمحِ ــاخل ــذا الض ــٰىل ه ــن ـرب ع رب م

مـن  لغـريهم محلـه عـٰىل مـا هـو أخـّص  سـاغ أيضـاً  التخصيص

قبيلـة مـن القبائـل أو مجاعـة مـن  لكهـول ذلك، وجيعله متنـاوالً 

حـال مـن األحـوال  للكهـول يف اجلامعات، كام جعلـوه متنـاوالً 

ـ ، عـىلٰ دون غريها، وهذا خيرجـه مـن معنـٰى الفضـيلة مجلـةً  م أهنَّ

 مـــا خيـــالف فائـــدة هـــذا اخلـــرب 9 قـــد رووا عـــن النبـــّي 

ــ ــّي ويناقضــها، ألهنَّ ــ 9 م رووا عــن النب ــد  بنــو«: ه قــالأنَّ عب

وعـيل وجعفـر ابنـا أيب طالـب،  ،أنـا :ةلـب سـادة أهـل اجلنـَّاملطَّ 

ــن ــد املطَّ  ومحــزة ب وال  ،»لــب، واحلســن واحلســني، واملهــديعب

يعـــارض يف الفائـــدة اخلـــرب الـــذي  هـــذا اخلـــرب شـــبهة يف أنَّ 

وجـب العمـل هبـذا  فق عليـه أوىلٰ كان العمـل بـاملتَّ  ذكروه، وإذا

 .طراح خربهمإو

وبعــد، ففــي ضــمن هــذا اخلــرب مــا  ]]١٠٩ص [[/

ــدلُّ  ــاده، ألنَّ  ي ــٰىل فس ــرب أنَّ  ع ــؤمنني  يف اخل ــري امل ــان  أم ك

 ،يــا عــيل«: أبــو بكــر وعمــر فقــال إذ أقبــل 9عنــد الرســول 

ــيّ  ــذان س ــه ــل اجلنَّ ــول أه ــن األوَّ دا كه ــنية م ــرين  ل  إالَّ واآلخ

ــ ــيلالنبيّ ــا ع ــذلك ي ــا ب ــلني، ال ختربمه ــا ،»ني واملرس ــا رأين  وم

 وال هنـٰى  ،مـن أصـحابه أمـر بكـتامن فضـل أحـدٍ  قطّ  9النبّي 

ــرَّ ـعــن إذاعــة مــا تشــ ل بــه أصــحابه، وقــد روي مــن ف وتفضَّ

القــوم مــا هــو أعــٰىل وأظهــر مــن فضــيلة هــذا  فضــائل هــؤالء

بإذاعتــه  بكتامنــه، بــل أمــر أحــداً  9اخلــرب مــن غــري أن يــأمر 

ــا بكــر كــروايتهم أنَّ  ،رهـونشــ  9اســتأذن عــٰىل رســول اهللا  أب

ــال ــا« :فق ــه وبشِّ ــذن ل ـــئ ــال ،»ةره باجلنَّ ــر، فق ــتأذن عم : واس

ـا« ذن لــه ائـ«: واسـتأذن عـثامن، فقـال ،»ةره باجلنـَّـئـذن لـه وبشِّ

 فام بال هـذه الفضـيلة مـن بـني سـائر الفضـائل ،»ةره باجلنَّ ـوبشِّ 

 ؟!طوٰى عنهامم وتُ كتَ تُ 

*   *   * 

 :لسانه احلقُّ ينطق عىلٰ  _ ٣

 ):٣ج (الشايف يف اإلمامة 

ـــ]] ١٢٩ص [[ ـــهوأمَّ ـــن قول ـــا رواه م ـــقَّ  إنَّ «: ا م  احل

عصـمة  إن كـان صـحيحاً  ضٍ فهـو مقـت ،»ينطق عٰىل لسـان عمـر

ـأقوالـه كلّ  عمر، والقطع عـٰىل أنَّ  ة، ولـيس هـذا مـذهب هـا حجَّ

ــر ــد يف عم ــ ،أح ــألنَّ ــالف يف أنَّ ــه ال خ ــوم، وه ل  نَّ أيس بمعص

عـٰىل لسـان مـن يرجـع  ناطقـاً  خالفه سائغ، وكيف يكـون احلـقُّ 

ــأ ــه باخلط ــٰىل نفس ــهد ع ــول، ويش ــول إٰىل ق ــن ق ــام م  ،يف األحك

ــالف يف  ــ ]]١٣٠ص /[[وخي ــمّ  ـيءالش ــن  ث ــول م ــود إٰىل ق يع

لـوال «و ،»لـوال عـيل هللـك عمـر«: خالفه فيوافقه عليـه ويقـول

هبــذا اخلــرب هــو لنفســه يف  وكيــف مل حيــتّج  ؟»معــاذ هللــك عمــر

ــا ــاج فيه ــاج إٰىل االحتج ــي احت ــات الت ــض املقام ــف مل  ؟بع وكي

يـت ك إذ ولَّ مـا تقـول لرّبـ:  قـال لـهامَّ ـيقل أبـو بكـر لطلحـة لـ

 9يـت مــن شـهد الرســول ولَّ : ؟ أقـول لــهغليظــاً  اً علينـا فظَّـ

 ؟ينطق عٰىل لسانه احلقَّ  بأنَّ 

ــدٍ  ــيس ألح ــدَّ  ول ــن االحتأن ي ــاع م ــاج عي يف االمتن ج

ــبباً  ــذلك س ــاً  ب ــام ندَّ  مانع ــؤمنني ك ــري امل ــرك أم ــه يف ت  عي

ــ ،االحتجــاج بــذلك بــالنصِّ  ــا فــيام تقــدَّ ا قــد بيَّ ألّن لرتكــه  م أنَّ ن

  ًــببا ــك س ــاهراً  ذل ــاط ظ ــه، وانبس ــوم علي ــآمر الق ــو ت ، وه

ــدهيم، وأنَّ  ــ أي ــوف والتقيَّ ــاخل ــان ممَّ ــلطانة واجب ــه الس وال  ،ن ل

الســلطان كــان فــيهام  ألنَّ  ،حــدٍ ة عــٰىل عمــر وأيب بكــر مــن أتقيَّــ

ــ ــام، والتقيَّ ــيهاموهل ــنهام ال عل ــٰىل أنَّ  .ة م ــان  ع ــو ك ــرب ل ــذا اخل ه

ه يوجـب عـٰى أنَّـيف سـنده ومعنـاه لوجـب عـٰىل مـن ادَّ  صحيحاً 

ر عـــٰىل ـ كيفيـــة إجيابـــه لـــذلك، وال يقتصـــبـــنيِّ اإلمامـــة أن يُ 

عي يف كــذا إذا جــاز أن يــدَّ : الــدعوٰى املحضــة، وعــٰىل أن يقــول



 ٨٥  ....................................................................................................  عمر بن اخلّطاب) ١٤٢/ (حرف العني 

عينـا  ادَّ امَّ ـا لـألّنـ ،ه يوجـب اإلمامـة جـاز يف هـذا اخلـربذا أنَّ وك

ـــك مل نقتصـــ ـــي ذكرناهـــا ذل ـــار الت ـــض ـيف األخب ـــٰىل حم ر ع

قنـا بـه عـٰىل اإلمامـة، وقـد نا كيفيـة داللـة مـا تعلَّ الدعوٰى، بل بيَّ 

 .كان جيب عليه إذا عارضنا بأخباره أن يفعل مثل ذلك

*   *   * 

  :ااات

 :9 ة النبيِّ إنكار وفا _ ١

 ):٤ج (الشايف يف اإلمامة 

ــل ]]١٧٣ص [[/ ــ: فص ــن يف تتبّ ــه ع ــه وجواب ع كالم

 :املطاعن عٰىل عمر

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــا طُ (: ق ــد م ــأح ــه،  نَ ِع ــه علي ب

املـوت جيـوز عـٰىل  ه مل يعلـم أنَّ ة علمـه أنَّـمـن قلَّـ ه بلغإنَّ : قوهلم

ــّي  ــ9 النب ــكه أُ ، وأنَّ ــاء يف ذل ــوة األنبي ــ ،س ــال ذحتَّ ــك ٰى ق ل

ــوم ــات: الي ــا م ــ واهللا م ــحمّم ــوت حتَّ ــدي د وال يم ــع أي ٰى يقط

 : قولـه تعـاىلٰ   تـال عليـه أبـو بكـررجال وأرجلهـم، فلـامَّ 
َ
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ــه، وكــأّين  ــة، فلــوأيقنــت بوفات ــظ   مل أســمع هــذه اآلي كــان حيف

ـفالقرآن أو يُ   عـٰىل بعـده مـن وهـذا يـدلُّ  ،ر فيـه ملـا قـال ذلـككِّ

 .)حفظ القرآن، ومن هذا حاله ال جيوز أن يكون إماماً 

ــوهــذا ال يصــحُّ (: قــال ثــمّ  ــ، وذلــك ألنَّ ه ه روي عنــه أنَّ

: يمـــوت وقـــد قـــال اهللا تعـــاىلٰ  ]]١٧٤ص [[/ كيـــف: قـــال
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ـ ه، ألنَّـنفـٰى موتـه  لــك يف ا خـرب عـن ذمحـل اآليـة عـٰىل أهنَّ

ــ ــه، حتَّ ــال حيات ــرح ــو بك ــال أب ــذلك  إنَّ : ٰى ق ــده ب ــد وع اهللا ق

ام فـأيقن عنـد ذلـك بموتـه، وإنَّـ ،وسيفعله، وتـال عليـه مـا تـال

 .)ه منع من موتهر عن ذلك الوقت، ال أنَّ موته يتأخَّ  أنَّ  ظنَّ 

ــمّ  ــل(: قــال ث ــإن قي ــ: ف ــراءة  مَ فِل ــد ق ــال أليب بكــر عن ق

، )؟!ه أيقـن بالوفـاةه بأنَّـووصـف نفسـ ،أسـمعها  ملكـأّين : اآلية

ه مـا أزال أبـو بكـر  كـان الوجـه يف ظنـِّامَّ ـلـ(: وأجاب بـأن قـال

 .)نالشبهة جاز أن يتيقَّ  فيه

ــمّ  ــيام ال يُ  ث ــه ف ــبب يقين ــن س ــه ع ــأل نفس ــس  م إالَّ عَل

قرينـة احلـال عنـد سـامع اخلـرب أفادتـه  بـأنَّ (وأجاب ، باملشاهدة

عـاؤه لـذلك بكـر وادِّ   خـرب أيبذلـك إالَّ  اليقني، ولـو مل يكـن يف

ــه  مل أقــرأ هــذه كــأّين : والنــاس جمتمعــون حلصــل اليقــني، وقول

ه ال أنَّـ ،االسـتدالل هبـا اآلية ومل أسـمعها تنبيـه عـن ذهابـه عـن

ذهـب عـن  عٰىل احلقيقة مل يقرأهـا ومل يسـمعها، وال جيـب فـيمن

ذلــك  ألنَّ  ،بعــض أحكــام الكتــاب أن يكــون ال يعــرف القــرآن

 مـــن يعـــرف مجيـــع حيفـــظ القــرآن إالَّ  لوجـــب أن ال لــو دلَّ 

 ).أحكامه

ــمّ  ــر  ث ــب، وال  أنَّ (ذك ــري واج ــرآن غ ــع الق ــظ مجي حف

أمـري  أنَّ ( عـن أيب عـيل ٰى وحكـ، )بـه يف الفضـل خالليقدح اإل

بجميــــع  ]]١٧٥ص [[/ مل حيــــط علمــــه املــــؤمنني 

ــام ــله ،األحك ــن فض ــك م ــع ذل ــتدلَّ )ومل يمن ــام روي  ، واس ب

ــديثاً  ــن ح ــه م ــم«: قول ــت إذا س ــول اهللا كن ــن رس  9عت م

ــي حــديثاً  ــدَّ  نفعن ــي، وإذا ح ــاء أن ينفعن ــا ش ــه م ــريه اهللا ب ثني غ

ثني أبـو بكـر وصـدق أبـو قته، وحـدَّ صـدَّ  أحلفته، فإن حلف يل

ــ»بكــر ــ يعــرف أّي  مل ه ، وذكــر أنَّ ن رســول اهللا دفَ موضــع ُي

ـ ٰى رجـع إٰىل مـافيه حتـَّ 9 ة الـزبري رواه أبـو بكـر، وذكـر قصَّ

ـــفيَّ  ـــوايل ص ـــؤمنني  وأنَّ ة، يف م ـــري امل ـــذ  أم أراد أن يأخ

ــام أنَّ  ــرياثهم ك ــل عَ  م ــه أن حيم ــلَ قْ علي ــم حتَّ ــربهه ــر  ٰى أخ عم

 ).املرياث لألب والعقل عٰىل العصبة بخالف ذلك من أنَّ 

كيــف جيــوز مــا ذكرمتــوه عــٰىل (: ســأل نفســه فقــال ثــمّ 

ــؤمنني  ــري امل ــه أم ــع قول ــدوين«: م ــل أن تفق ــلوين قب ، »س

ــه ــا  إنَّ «: وقول ــامً هاهن ــ عل ــه» اً مجَّ ــه، وقول ــومي إٰىل قلب ــو «: ي ل

التــوراة بتــوراهتم، وبــني  ثنيــت يل الوســادة حلكمــت بــني أهــل

بزبــورهم، وبــني  وبــني أهــل الزبــور ،أهــل اإلنجيــل بــإنجيلهم

وإذا  جبــتأُ  كنــت إذا ســألُت «: وقولــه ،»أهــل القــرآن بقــرآهنم

ــ أنَّ ( ـوأجـاب عــن ذلـك بــ، )؟»ابتــديت سـكتُّ   ام يــدلُّ هـذا إنَّ

ــّل  ــم املح ــٰىل عظ ــم ع ــدلَّ  يف العل ــري أن ي ــن غ ــة  م ــٰىل اإلحاط ع

: عــن أيب عــيل اســتبعاده مــا روي مــن قولــه ٰى وحكــ، )بــاجلميع

ه ال جيـوز ألنَّـ: (إٰىل آخـر اخلـرب، قـال» ...الوسـادة لو ثنيـت يل«

ــ ــ ه حيكــمأن يصــف نفســه بأنَّ ال  ه بــام ال جيــوز، ومعلــوم أنَّ

لــه ثنيــت  ]]١٧٦ص [[/ بــالقرآن، حيكــم بــني اجلميــع إالَّ 

 .)هذا اخلرب موضوع عٰىل أنَّ  الوسادة أو مل تثن، وذلك يدلُّ 

ــه ــال ل ــول : يق ــاة رس ــر يف وف ــالف عم ــو خ ــيس خيل ل

ــبيل اإل 9اهللا ــٰىل س ــون ع ــن أن يك ــلِّ م ــٰىل ك ــه ع ــار ملوت  نك
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وجـه، أو  املـوت ال جيـوز عليـه عـٰىل كـلِّ  حـال، واالعتقـاد بـأنَّ 

ن حيـث مل يظهـر دينـه عـٰىل ملوته يف تلـك احلـال، مـ يكون منكراً 

ـ: (الكتـاب ا قـال صـاحبه، ومـا أشـبه ذلـك ممـَّالدين كّلـ ا إهنَّ

فـإن كـان الوجـه ، )ر موتـه عـن تلـك احلـالكانت شبهة يف تأّخ 

ـاألوَّ  ــو ممـَّ ــالف العقــالء يف مثلــه، والعلــم ل فه ا ال جيــوز خ

فيـه عاقــل، والعلــم  ر ال يشــكُّ ـبجـواز املــوت عـٰىل ســائر البشـ

ــه ــن دين ــ  م ــه رضوري، بأنَّ ــن قبل ــات م ــام م ــيموت ك ه س

هذا إٰىل اآليـات التـي تالهـا أبـو بكـر، مـن  وليس حيتاج يف مثل

 : قولــه تعــاىلٰ 
َ
ــون ُهــْم َمي�تُ
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ــأوَّ  ــاين ف ــه الث ــٰىل الوج ــه ع ــان خالف ــه أنَّ وإن ك ــا في ــذا  ل م ه
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ــٌت َو�ِ� ــ، �َمي� ــواز ألنَّ ــذا ج ــٰىل ه ــر ع ه مل ينك

: أن يقـول لــه مـه، وقـد كــان جيـبام خــالف يف تقدّ املـوت، وإنَّـ

ــ وأيُّ  املــوت  9ز عليــه ة يف هــذه اآليــات عــٰىل مــن جــوَّ حجَّ

وبعــد، فكيــف دخلــت  ؟!يف املســتقبل، وأنكــره يف هــذه احلــال

ومــن أيــن  ؟!اخللــق دة عــٰىل عمــر مــن بــني ســائرالشــبهة البعيــ

ــ ــم أنَّ ــزع ــوت حتَّ ــمه ال يم ــال وأرجله ــدي رج ــع أي  ؟!ٰى يقط

ــاىلٰ  ــه تع ــٰى قول ــل معن ــهِ : وكيــف مح
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 ؟!الوفــاة ســتقبل بعــدذلــك ال يكــون يف امل عــٰىل أنَّ  أ

ضـعف الشـبهة  وكيف مل خيطـر هـذا لعمـر وحـده، ومعلـوم أنَّ 

ــ ــ امإنَّ ــرة وقلَّ ــعف الفك ــن ض ــون م ــيك ــريةة التأّم  ؟!ل والبص

ــه لــ ســالم مــن رأٰى مــا عليــه أهــل اإل امَّ ـوكيــف مل يــوقن بموت

 وهـالَّ  ؟!لفقـده اعتقـاد موتـه، ومـا ركـبهم مـن احلـزن والكآبـة

 يـل البعيــد، فلـم حيــتج إٰىل موقــفدفـع هبــذا اليقـني ذلــك التأو

أن يقـول  _إن كانـت هـذه شـبهة  _وقد كـان جيـب  ؟!فومعرِّ 

وقــد رأٰى مــن جــزع أهلــه  9يف حــال مــرض الرســول 

وأصــحابه وخــوفهم عليــه الوفــاة حتَّــٰى يقــول ُأســامة بــن زيــد 

رًا مـن تـأّخره عـن اخلـروج يف اجلـيش الـذي كـان رسـول  معتذِّ

ــ 9اهللا  د األم ــردِّ ر وُي ــرِّ ــذهُيك ــٍذ بتنفي ــأل : ر حينئ ــن ألس مل أك

مــا هـذا اجلـزع واهللــع وقـد أمـنكم اهللا بكــذا : _عنـك الركـب 

وكــذا مــن وجــه كــذا، ولــيس هــذا مــن أحكــام الكتــاب التــي 

 .ر من ال يعرفها عٰىل ما ظنَّه صاحب الكتابعذَ يُ 

*   *   * 

 :واملجنونة رجم احلبىلٰ  _ ٢

 ):٤ج (الشايف يف اإلمامة 

شـــبهة هلـــم : (حب الكتـــابقـــال صـــا]] ١٧٩ص [[

ه أمـر بـرجم حامـل عمـر أنَّـ وأحـد مـا طعنـوا بـه عـىلٰ  :خرٰى أُ 

ــ ــه ،هــه معــاذٰى نبَّ حتَّ عليهــا فــال  إن يكــن لــك ســبيل: وقــال ل

لـوال : وقـال ،فرجـع عـن حكمـه ،سبيل لك عـٰىل مـا يف بطنهـا

ومــن جيهــل هــذا القــدر ال جيــوز أن : هللــك عمــر، قــالوا معــاذ

ــيصــري إمامــاً  رع، بــل العقــل ـصــول الشــجمــرٰى أُ  جيــري ه، ألنَّ

ب مـن عاَقـجيـوز أن يُ  الـرجم عقوبـة، وال عـٰىل ذلـك، ألنَّ  يدلُّ 

 ).ال يستحّق 

ه أمـر ه لـيس يف اخلـرب أنَّـوهـذا غـري الزم، ألنَّـ: (قال ثمّ 

ـ برمجها مع ن خيفـٰى عليـه هـذا ه لـيس ممـَّا حامـل، ألنَّـعلمه بأهنَّ

ام ثبـت عنـده تضـع، وإنَّـٰى م حتـَّرَج ال ُتـ احلامل القدر، وهو أنَّ 

ه قـال مـا قـال يف معـاذ ألنَّـ امزناها فأمر برمجها عٰىل الظاهر، وإنَّـ

 ).ا حاملهه عٰىل أهنَّ نبَّ 

ــمّ  ــال ث ــل: (ق ــإن قي ــف  :ف ــية فكي ــه معص ــن من إذا مل تك

هللـك : ه مل يـردأنَّـ( بــوأجـاب عـن ذلـك ، )؟!معاذ هيلك لوال

بقولـه قتـل مـن  ه كـان جيـريأنَّـ: ام أرادمن جهـة العـذاب، وإنَّـ

 ،الفقـر إذ افتقـر هلـك مـن :كام يقـال للرجـل ،القتل ال يستحقُّ 

 وجيــوز أن يريــد بــذلك تقصــريه يف ،هلالكــه وصــار الفقــر ســبباً 

ــرّ  ]]١٨٠ص [[/ ــا، ألنَّ تع ــون  ف حاهل ــع أن يك ــك ال يمتن ذل

 ....)خطيئة وإن صغرت

لــت بــه يف اخلــرب مــن التأويــل البعيــد، مــا تأوَّ : يقــال لــه

عٰىل ما ظننتـه مل يكـن تنبيـه معـاذ لـه عـٰىل هـذا  كان اخلرب ه لوألنَّ 

هـي حامـل، وال : بـأن يقـول لـه هـهنبِّ الوجه، بل كان جيـب أن يُ 

سـبيل لـك عـٰىل مـا يف  إن كـان لـك سـبيل عليهـا فـال: يقول له

ــ بطنهــا، ألنَّ  العلــم  ه أمــر برمجهــا مــعهــذا القــول مــن عنــده أنَّ

ه صـاحب ألمـر عـٰىل مـا ظنـَّما جيب لو كـان ا ا حامل، وأقّل بأهنَّ 

ــ أنَّ  مــا ذهــب عــيلَّ : أن يقــول ملعــاذ الكتــاب م، رَج احلامــل ال ُت

ــ لفقــد علمــي بحملهــا، فكــان ينفــي هبــذا  ام أمــرت برمجهــاوإنَّ

ة احلاجــة إمسـاكه عنــه مـع شــدَّ  القـول عــن نفسـه الشــبهة، ويف

أن يســأل  أيضـاً  ة قولنـا، وقــد كـان جيــبإليـه دليــل عـٰىل صــحَّ 

ارتفاعـه  ه أحـد املوانـع مـن الـرجم، فـإذا علـمألنَّـ ،عن احلمل

تـرك املسـألة  أمر بـالرجم، وصـاحب الكتـاب قـد اعـرتف بـأنَّ 

ـذلك تقصري وخطيئـة، وادَّ  عن ا صـغرية، ومـن أيـن لـه عـٰى أهنَّ
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ــل ــك وال دلي ــدلُّ  ذل ــاء  ي ــري األنبي ــده يف غ ــيةً  أنَّ  عن  معص

 ؟!عنده صغرية

ــ ــفأمَّ ــاذ فه ــه مع ــوال تنبي ــاهلالك ل ــراره ب ــا إق ي ـو يقتض

 بالتقصـري لشـأن الفعـل، وال يليـق ذلـك إالَّ  التعظيم والتفخـيم

ــإالواقــع،  ــ ا يف األمــر برمجهــا مــعمَّ ا حامــل، أو تــرك العلــم بأهنَّ

ــ لــوم عليــه البحــث عــن ذلــك واملســألة عنــه، وأيُّ  ه كــان يف أنَّ

القتـل إذا مل يكـن عـن تفـريط  جيري بقوله قتـل مـن ال يسـتحقُّ 

 ؟!وال تقصري منه

حــد مــا أو :خـرٰى شــبهة هلــم أُ : (صــاحب الكتـابقـال 

هـه أمـري فنبَّ  ،ذلـك خـرب املجنونـة التـي أمـر برمجهـا طعنوا به يف

ـــؤمنني  ـــال ]]١٨١ص [[/، امل ـــوع  إنَّ «: وق ـــم مرف القل

ــ ــون حتَّ  ،)هللــك عمــر لــوال عــيل(: فقــال، »ٰى يفيــقعــن املجن

 ).ه مل يعرف الظاهر من الرشيعةعٰىل أنَّ  وذلك يدلُّ 

ــمّ  ــال ث ــري الزم(: ق ــذا غ ــ ،وه ــألنَّ ــرب أنَّ ــيس يف اخل ه ه ل

ه عليــه جنوهنــا دون عـرف جنوهنــا، فيجــوز أن يكــون الـذي نبَّــ

ام ، وإنَّـحـال اجلنـون ال يقـام احلـدّ  يف ه كـان يعلـم أنَّ احلكم، ألنَّ 

املعصــية واإلثــم،  ال مــن جهــة )لــوال عــيل هللــك عمــر(: قــال

ة شـدَّ  يفه، ويقـال حكمـه لـو نفـذ لعظـم غّمـ لكن من جهـة أنَّ 

ــ: الغــمّ  هــالك، وذلــك  :كــام يقــال يف الفقــر وغــريه ،ه هــالكإنَّ

 ،الــذي زال هبــذا التنبيــه كــان يلحقــه مــن الغــمِّ  مبالغـة منــه ملــا

ريعة أن يكـــون ـيف الشـــ ا ال يمتنـــعهـــذا الوجـــه ممَّـــ عـــٰىل أنَّ 

فإقامتـه عليهـا  للحـدِّ  ةً إذا كانـت مسـتحقَّ : ، وأن يقـالصحيحاً 

يكـون  مـن أن ه ال خيـرج احلـدّ عقـل، ألنَّـ ، وإن مل يكن هلـاتصحُّ 

ــرُ «: موقعــه، ويكــون قولــه  واقعــاً  » القلــم عــن ثــالث عَ فِ

ــ ــم ُي ــراء احلك ــنهم دون زوال إج ــف ع ــذلك زوال التكلي راد ب

ــع أن يكــون مشــتبهاً  علــيهم، ومــن هــذا ــه ال يمتن فريجــع  حال

ة ا يعظـم فيمنـع مـن صـحَّ ممـَّ فيه إٰىل غريه، فال يكون اخلطـأ فيـه

 ....)ةاإلمام

ــه ــال ل ــذي : يق ــرب ال ــن اخل ــرب م ــذا يق ــالم يف ه الك

املجنونـة مـن غـري علـم بجنوهنـا  ه لو كان أمر بـرجممه، ألنَّ تقدَّ 

القلـم مرفـوع  علمـت أنَّ  اأَمـ«: ملا قـال لـه أمـري املـؤمنني 

: مـن ذلـك بل كـان يقـول لـه بـدالً  ،»؟!ٰى يفيقعن املجنون حتَّ 

ن التنبيــه لــه عــٰىل مــا  ســمع مــامَّ ـلــ هــي جمنونــة، ولكــان أيضــاً 

ــ ــ ]]١٨٢ص [[/ يـيقتض ــه أنَّ ــاد في ــع االعتق ــا م ــر برمجه ه أم

علمـت بجنوهنـا،  مـا: عـن الشـبهة ئـاً العلم بجنوهنا يقـول متربِّ 

ــه أنَّ ولســت ممَّــ ــذهب علي ــ ن ي ــون ال ُي ــتعظامه ،مرَج املجن  واس

ه كـان عـٰىل أنَّـ يـدلُّ  )لـوال عـيل هللـك عمـر(: بـه وقولـه رَ مِ ملا أُ 

 ا ال جيـوز وال حيـلُّ ه ممـَّبوقـوع األمـر بـالرجم، وأنَّـ جرَّ م وحتـتأثَّ 

 .معنٰى هلذا الكالم  فالله أن يأمر به، وإالَّ 

كـان يلحقـه إذا فعـل مـا لـه أن  غـمٍّ  ، فأيُّ ا ذكره الغمّ أمَّ 

ه إذا كـان جنوهنـا ألنَّـ ؟!يكـن منـه تقصـري وال تفـريط يفعله ومل

ــت ــه، وكان ــم ب ــث مل يعل ــا والبح ــن حاهل ــألة ع ــ املس ان ال جيبّ

وهـل  ؟!عـه واسـتعظامه ملـا فعلـهه وتوّج وجـه لتأملّـ عليه، فـأيُّ 

لإلمـام بعـد  ه لـو ظهـر كرجم املشهود عليه بالزنـا يف أنَّـهذا إالَّ 

ــتعظمه،  ــه ويس ــٰىل فعل ــدم ع ــب أن ين ــاحته مل جي ــراءة س ــك ب ذل

 ؟!اً مستحقَّ  وقع صواباً  هألنَّ 

ــ ــهفأمَّ ــ: (ا قول ــام ع ــل أن يق ــع يف العق ــان ال يمتن ٰىل ك

ي زوال ـلــه اخلــرب املــروي بــام يقتضــوتأوّ  ،)املجنــون احلــدّ 

ــ ــإن أراد أنَّ ــام، ف ــف دون األحك ــل أن  هالتكلي ــع يف العق ال يمتن

وال  اسـتخفاٍف  بغـري يقام عٰىل املجنون مـا هـو مـن جـنس احلـدّ 

ــةٍ  ــ إهان ــدّ فــذلك صــحيح، كــام يقــام عــٰىل التائــب، وأمَّ  يف ا احل

 اف واإلهانـة فـال يقـام إالَّ ه االسـتخفاحلقيقة فهـو الـذي يضـامّ 

ـــٰىل املكلَّ  ـــنيع ـــتحقّ  ف ـــد زال ومس ـــاجلنون ق ـــاب، وب ي العق

 .الذي يتبعه احلدّ  التكليف فزال استحقاق العقاب

ال يمتنع أن يرجع فيام هذا حالـه (: وقوله ]]١٨٣ص [[/

فليس هذا من املشتبه الغامض، بل جيـب أن ، )من املشتبه إٰىل غريه

اإلمـام ال جيـوز  نا أنَّ ا قد بيَّ العلامء، عٰىل أنّ  عن فضالً  يعرفه العوامّ 

 .مشتبه من أحكام الدين وال أن يرجع إٰىل غريه يف جيلّ 

ة اخلطـأ يف ذلـك ال يعظــم فيمنـع مـن صــحَّ  إنَّ : (وقولـه

ــبيَّ  فقــد ،)اإلمامــة ــنــا أنَّ ــه اقــرتاح بغــري حجَّ ه إذا اعــرتف ة، ألنَّ

 .ه صغريأنَّ  باخلطأ فال سبيل إٰىل القطع عىلٰ 

*   *   * 

 :املغاالت يف املهور _ ٣

 ):٤ج (الشايف يف اإلمامة 

ــاب ]] ١٨٣ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــر  _ق ــد أن ذك بع

م ممَّــا قــد  الطعــن بمفارقــة جــيش ُأســامة وأحــال عــٰىل مــا تقــدَّ

ــه  ــا إٰىل إعادت ــة بن ــا ال حاج ــه ممَّ ــا في ــا م ــه وبيَّن ــا علي : _تكلَّمن

ه حــديث أيب وأحــد مــا طعنــوا بــ(: قــال ،)خــرٰى هلــمشــبهة أُ (

ــ ،العجفـاء بــام  منـه مــن مغـاالة الصــداق يف النسـاء اقتــداءً  هوأنَّ

ــّي  ــن النب ــان م ــة  9 ك ــداق فاطم ــ، يف ص ــت حتَّ ٰى قام



 عمر بن اخلّطاب) ١٤٢/ (حرف العني    ....................................................................................................  ٨٨

ــرأة ونبَّ  ــهامل ــاىلٰ  هت ــه تع ــال : بقول
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: فقــال ،ذلــك عــٰىل جــواز] ٢٠: النســاء[ ت

ــ، )أفقــه مــن عمــر النــاس كــّل ( ر عــٰىل قــوم ه تســوَّ وبــام روي أنَّ

 :جهـات أخطـأت مـن كإنَّـ :ووجدهم عـٰىل منكـر، فقـالوا لـه

 ]]١٨٤ص [[/َوال: ســـت وقـــال اهللا تبـــارك وتعـــاىلٰ جتسَّ 

ــــوا ُس َس�
َ

� ]ــــرات ــــري  ،]١٢: احلج ــــت بغ ومل  ،ذنإودخل

م عمــر يف علمنــا بتقــدّ : (، وأجــاب عــن ذلــك بــأن قــال)مســلِّ تُ 

بأخبــار  ح فيــهقــدَ فــال جيــوز أن يُ  ،له فيــه رضوريوفضــ ،العلـم

ـــهورة ـــري مش ـــاد غ ـــ ،آح ـــور أنَّ وإنَّ ـــتحبَّ  ام أراد يف امله  املس

ــول اهللا  ــداء برس ــيس وأنَّ ، 9االقت ــا ل ــاالة فيه ــة،  املغ بمكرم

عـٰىل طيـب الـنفس، فقـال مـا  ذلـك مبنـيٌّ  عند التنبيه علم أنَّ  ثمّ 

ادة مـن غــريه مـن أظهـر االسـتف عـٰىل جهـة التواضـع، ألنَّ  قـال

ــلَّ  ــد وإن ق ــه فق ــاط علم ــ ٰى تع ــوع، ونبَّ ــٰىل أنَّ اخلض ــه  ه ع طريقت

ــدها ــنام وج ــدة أي ــذ الفائ ــريَّ  ،أخ ــ  نفســهوص دوة يف ذلــك ق

ـ. سـوة، وذلــك حيسـن مــن الفضــالءوأُ  س ا حــديث التجّســفأمَّ

جيتهــد يف إزالــة  لإلمــام أن ألنَّ  ،فــإن فعلــه فقــد كــان لــه ذلــك

ــ  يف ٰى روام حلقــه عــٰىل مــا ُيــاملنكــر هبــذا اجلــنس مــن الفعــل، وإنَّ

ــ ــل ألنَّ ــرب اخلج ــا أُ اخل ــٰىل م ــر ع ــادف األم ــه مل يص ــه يف  يلق إلي

 ...).املنكر إقدامهم عىلٰ 

ــ: يقــال لــه روري بكونــه ـا تعويلــك عــٰىل العلــم الضــأمَّ

ــ ،واالجتهــاد فــذلك ال ينفعــك إذا صــحَّ  مــن أهــل العلــم ه ألنَّ

ٰى حتـَّكثـري مـن األحكـام  قد يذهب عٰىل مـن هـو هبـذه الصـفة

ـ ثابتـاً  روريـولـيس العلـم الضـ ،ه عليها أو جيتهـد فيهـانبَّ يُ  ه بأنَّ

 .عٰىل هذه األخبار عامل بجميع أحكام الدين فيكون قاضياً 

ــ ]]١٨٥ص [[/ ــا تأوّ فأمَّ ــه إّي ــديث ومحل ــه احل ــٰىل ل اه ع

ه منـع مـن ذلـك املـروي أنَّـ ألنَّ ، االستحباب، فهو دفـع للعيـان

 عـن ة مـا قالـت، ولـو كـان راغبـاً ٰى قالـت لـه املـرأوحظره حتـَّ

ـ  وال كـان ،ة عليـهاملغاالة وغري حاظر هلـا ملـا كـان يف اآليـة حجَّ

ــ ،لكـالم املــرأة موقــع بــل  ،ا أفقــه منــهوال كــان يعــرتف هلــا بأهنَّ

ــعرِّ خهــا ويُ وبِّ عليهــا ويُ  كــان الواجــب أن يــردَّ  ه مــا حظــر فهــا أنَّ

 .مانعاً  كان حاظراً  ة عليه لوام تكون اآلية حجَّ ذلك، وإنَّ 

ـ ي إظهـار القبـيح، وتصــويب ـا التواضـع فـال يقتضــفأمَّ

ـ ولو كـان ،اخلطأ ه صـاحب الكتـاب لكـان األمـر عـٰىل مـا تومهَّ

ه م أنَّـوهِ يتواضـع بكـالم ُيـ فكيـف ،هو املصـيب واملـرأة خمطئـة

 ؟!وهي املصيبة ئاملخط

ــ ــفأمَّ ــا التجّس ــالقرآن والسُّ ــور ب ــو حمظ ــيس نَّ س فه ة، ول

ــ يــؤدّ فــيام لإلمــام أن جيتهــد ة، وقــد نَّ ي إٰىل خمالفــة الكتــاب والسُّ

أن يعتــذر بــه إٰىل مــن  صــحيحاً  كــان جيــب إن كــان هــذا عــذراً 

ــ ك أخطــأتإنَّـ: أه يف وجهــه، وقــال لــهخطَّـ  ،ة مــن وجــوهنَّ السُّ

 ه بمعاذير نفسـه أعلـم مـن صـاحب الكتـاب، وتلـك احلـالفإنَّ 

ـــق  وكـــّل  ،تـــدعو إٰىل االحتجـــاج وإقامـــة العـــذر هـــذا تلزي

 .قوتلفي

*   *   * 

 :التّرصف يف بيت املال _ ٤

 ):٤ج (الشايف يف اإلمامة 

شـــبهة هلـــم : (قـــال صـــاحب الكتـــاب]] ١٨٥ص [[

عطـي مـن يُ [كـان  هوأحد ما طعنـوا بـه ونقمـوا عليـه أنَّـ :خرٰى أُ 

ــ ــوز حتَّ ــا ال جي ــال م ــت امل ــان يُ  ]ٰى بي ــة ك ــة وحفص ــي عائش عط

ــ ــلِّ  رةـعش ــم يف ك ــنة آالف دره ــ ،س ــل الوبأنَّ ــرم أه ــت ه ح بي

ــالواصــل إلــيهم مــن قِ  مخســهم الــذي جيــري جمــرٰى  ل رســول بَ

ــ، 9اهللا  ثامنــون ألــف درهــم مــن بيــت املــال  ه كــان عليــهوأنَّ

ص [[/ بـــأنَّ (وأجـــاب عــن ذلـــك  ،)عــٰىل ســـبيل القــرض

ـ هلـنَّ  أنَّ  دفعه إٰىل األزواج مـن حيـث ظـنَّ  ]]١٨٦ يف بيـت  اً حقَّ

هـذا الفعـل ذلـك عـٰىل قـدر مـا يـراه، و املال، ولإلمام أن يـدفع

 ملـا اسـتمرَّ  منكـراً  ولـو كـان ،ا قد فعلـه مـن قبلـه ومـن بعـدهممَّ 

عليـه، ولـو كـان  وقـد ثبـت اسـتمراره، عليه أمري املـؤمنني 

ــاً  ــدفع إٰىل احلســن واحلســني  ذلــك طعن  لوجــب إذا كــان ي

ــون يف  ــال أن يك ــت امل ــن بي ــريهم م ــر وغ ــن جعف ــد اهللا ب وعب

ام بيـت املـال إنَّـ ألنَّ  ،ل مـا قـالوهبطِـذلـك يُ  وكـّل ، حكم اخلائن

 لألمـر االجتهـاد إٰىل املتـوّيل  ثـمّ  ،هـاراد لوضـع األمـوال يف حقِّ يُ 

ا أمـر اخلمـس فمـن بـاب االجتهـاد، وقـد فأمَّ  .ة والكثرةيف القلَّ 

ــه ــاس في ــ فمــنهم مــن ،اختلــف الن ــه حقَّ ــٰى  اً جعل لــذوي القرب

مــن  ومــنهم ،هلــم عــٰىل مــا يقتضــيه ظــاهر اآليــة مفــرداً  وســهامً 

هلـم مـن جهـة الفقـر وأجـراهم جمـرٰى غـريهم، وإن  اً حقَّ  جعله

ــد ــانوا ق ــ ك ــخّص ــام وإن خّص ــرٰى األيت ــام أج ــذكر ك وا وا بال

ــ ون بــالفقر، والكــالم يف يســتحقّ  مبالــذكر جمــرٰى غــريهم يف أهنَّ

طريــق االجتهــاد،  فلــم خيــرج بــام حكــم بــه عــن ،ذلــك يطــول

قـة طري ام يقـدح يف االجتهـاد الـذي هـوومن قـدح يف ذلـك فـإنَّ 

ــ. مناه مــن قبــلمجيــع الصــحابة عــٰىل مــا قــدَّ  ا اقرتاضــه مــن فأمَّ

كـان أحـوط إذا  امفهـو غـري حمظـور، بـل ربَّـ بيت املال فإن صـحَّ 
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، ه بمعرفـة الوجـه الـذي يمكنـه منـه الـردّ كان عـٰىل ثقـة مـن ردّ 

االحتيـاط يف مـال  إنَّ  :وقـال أكثـرهم ،وقد ذكـر الفقهـاء ذلـك

ــريهم أن ــام وغ ــ األيت ــن جيعــل يف ذمَّ ــأمون لبعــده ع ــي امل ة الغن

ومـن بلــغ  ،يقــرتض وال فــرق بـني أن يقــرض الغـري أو ،اخلطـر

 معَلـمن أمره أن يطعن عـٰىل عمـر بمثـل هـذه األخبـار مـع مـا يُ 

ــيام يتَّ مــن ســريته وتشــدّ  صــل بملــك ده يف ذات اهللا واحتياطــه ف

ــه ــ ]]١٨٧ص [[/ اهللا وتنزهي ــه حتَّ ــذي عن ــبي ال ــل بالص ٰى فع

ٰى كــان يرفــع وحتَّــ واحــدة مــا فعــل بــهأكــل مــن متــر الصــدقة 

ــ د عــٰىل كــلِّ نفســه عــن األمــر اخلطــري ويتشــدَّ   ٰى عــىلٰ أحــد حتَّ

 ...).ولده فقد أبعد يف القول واملطاعن

ــه ــ: يقــال ل ــأمَّ ــيل األزواج فإنَّ ــوزا تفض ــ ،ه ال جي ه ال ألنَّ

ــيهنَّ  ـــيقتضــ ســبب ف ــك، وإنَّ ــام يُ ي ذل ــاء فضِّ ــام يف العط ل اإلم

مـور مثـل اجلهـاد وغـريه مـن األُ  لـذلك ذي األسـباب املقتضـية

ـ هلــنَّ  إنَّ : (وقولــه ،نفعهــا للمسـلمني العـامّ  ) يف بيــت املــال اً حقَّ

ــحيح ــإالَّ  ،ص ــ أنَّ ــيلهنَّ ـه ال يقتض ــريهنَّ  ي تفض ــٰىل غ ــا  ،ع وم

ــ هــنَّ بــدفع حقّ  عيــب  ومــا نعلــم أنَّ  ،ام عيــب بالزيــادة عليــهوإنَّ

كــام  حاً وإن كــان صــحي ،عــٰىل ذلــك اســتمرَّ  أمــري املــؤمنني 

 .االستمرار عٰىل مجيع األحكام ب الداعي إىلٰ عٰى فاملسبِّ ادَّ 

ـــ إٰىل احلســـن  قـــه بـــدفع أمـــري املـــؤمنني ا تعلّ فأمَّ

ه مل ألنَّــ ،وغريهــا مــن بيــت املــال فعجيــب  واحلســني

ــيُ  ــفضِّ ــاه يف األزواج ةل هــؤالء يف العطيَّ ــبه مــا ذكرن ــ ،فيش ام وإنَّ

 .همغري ٰى بينهم وبنيأعطاهم حقوقهم وسوّ 

ــ ــول فأمَّ ــو للرس ــس فه ــا 9ا اخلم ــٰىل م ــه ع  وألقربائ

ــرآن ــه الق ــق ب ــ ،نط ــوإنَّ ــه ٰى ام عن ــاٰىل بقول ــْر� : تع
ُ
ق
ْ
ي ال َوِ�ِ
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ْ
ــا� َوا� َت

ْ
ــال[ َوا� ــن  ]٤١: األنف م

ــ 9كــان مــن آل الرســول  مــور كثــرية ال حاجــة بنــا ة ألُ خاصَّ

قــيس  ]]١٨٨ص [[/ بــن وقــد روٰى ســليم ،إٰىل ذكرهــا هاهنــا

نحــن واهللا «: يقــول ســمعت أمــري املــؤمنني  :قــال ،اهلــاليل

ــ ــذين عن ــ ٰى ال ــذين قــرهنم اهللا بنفســه وبنبيّ ــٰى ال ــذي القرب ه اهللا ب
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ْ
ـــر[ َوا� ــّل ، ]٧و ٦: احلش ــ وك ــؤالء منّ ا ه

ــ ــهامً  ،ةخاصَّ ــا س ــل لن ــدقة يف مل جيع ــرم  ،الص ــا أك ــاٰىل هب اهللا تع

ــ ــا 9هنبيّ ــا أن يطعمن ــاس وأكرمن ــدي الن ــا يف أي ــاخ م ، »أوس

ــز ــن هرم ــد ب ــال ،وروٰى يزي ــن :ق ــدة إٰىل اب ــب نج ــ كت اس عبّ

كتبـت تسـألني  :فكتـب إليـه: يسأله عن اخلمس ملـن هـو؟ قـال

ه لنـا فـأبٰى قومنـا علينـا ا نـزعم أنَّـا كنّـوإّنـ ،اخلمس ملن هـو عن

ــربنا ــذلك فص ــالم يف  ب ــه، والك ــولعلي ــاب يط ــذا الب وال  ،ه

 .يه هاهناحاجة بنا إٰىل تقّص 

ــ ــوَّ وأمَّ ــذي ع ــاد ال ــذراً ا االجته ــه ع ــه وجعل يف  ل علي

 .أهله قد أبطلناه إخراج اخلمس عن

ا يـدعو إٰىل الريبـة ا االقرتاض من بيـت املـال فهـو ممـَّفأمَّ 

ــة ــن ،والتهم ــدّ  وم ــن التش ــان م ــتحفّ ك ــد وال ــٰىل ظ والتعّف ف ع

نفســه بــاالقرتاض مــن بيــت  تطيــبالــذي ذكــره فكيــف  احلــدِّ 

ــ ــاملــال وفيــه حقــوق وربَّ  ؟!فيهــا خــراجت احلاجــة إٰىل اإلام مسَّ

ــتقلِّ  وأيُّ  ــان م ــن ك ــة مل ــناً  الً حاج ــن  خش ــل خش ــب املأك جش

 ؟!بالقوت إٰىل اقرتاض األموال غامللبس يتبلَّ 

ــ  االحتيــاط أن جيعـــل ا حكايتـــه عــن الفقهـــاء أنَّ فأمَّ

ــ مل يكــن  أمون، فــذلك إذا صــحَّ ة الغنــي املــأمــوال األيتــام يف ذمَّ

وقـد  ،ملـا اقـرتض اً ولـو كـان غنيـَّ ،اً مل يكـن غنيـَّ عمر ألنَّ  ،نافعاً 

ام رشط بـاب االحتيـاط، وإنَّـ خرج اقرتاضـه عـن أن يكـون مـن

إليـه فـال يمكـن  احلاجـة  متـسُّ الفقهاء مـع اإلمامـة الغنـٰى لـئالَّ 

ــه ــا ،ارجتاع ــذا قلن ــال إنَّ  :وهل ــه إٰىل امل ــه حلاجت ــن اقرتاض  مل يك

ويف هــذه  ،وحســن نظــر للمســلمني صــواباً  ]]١٨٩ص [[/

 .اجلملة كفاية

*   *   * 

 :تعطيل احلدود _ ٥

 ):٤ج (الشايف يف اإلمامة 

ــاب]] ١٨٩ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــبهة أُ : (ق ــرٰى ش خ

اهللا تعـاٰىل يف  ل حـدَّ ه عطَّـإنَّـ: قـوهلم وأحد مـا نقمـوا عليـه :هلم

ــ ــعبة ل ــن ش ــرية ب ــهامَّ ـاملغ ــهدوا علي ــ  ش ــا، ولقَّ ــاهد بالزن ن الش

  فعـل ذلـك عـادهلـواه، فلـامَّ  باعـاً الرابع االمتناع مـن الشـهادة اتِّ 

ــدَّ  ــهود فح ــإٰىل الش ـــهم وض ــرية رهبم، فتجنَّ ــح املغ ب أن يفض

ــح ــد وفض ــو واح ــة وه ــاٰىل  ،الثالث ــم اهللا تع ــه حلك ــع تعطيل م

ــدّ  ــعه احل ــعه ووض ــري موض ــاب ،)يف غ ــك  وأج ــن ذل ــ(ع ه مل أنَّ

ــيُ  ــدّ عطِّ ــهادةإالَّ  ل احل ــل الش ــث مل تكم ــن حي ــع ، م  وإرادة الراب

ــل البيّ كِمــألن يشــهد ال تُ   أنَّ (وذكــر  ،)ل الشــهادةكِمــام تُ نــة وإنَّ

مــن املســلمني  رجــل ال يفضــح اهللا بــه رجــالً  أرٰى وجــه :قولــه



 عمر بن اخلّطاب) ١٤٢/ (حرف العني    ....................................................................................................  ٩٠

ـ مـا روي عنـه  ه سـائغ صـحيح جمـرٰى جيري يف أنَّـ ه مـن أنَّ

 امَّ ـة لــميّــلصــفوان بــن أُ  وقــال ،»ال تفــر«: يت بســارق فقــال لــهأُ 

 ،مــا رسق يعنــي» هــي لــه«: أتــاه بالســارق وأمــر بقطعــه فقــال

 فـال يمتنـع مـن عمـر أن جييــب أالَّ  ،»؟ قبـل أن تـأتيني بـههـالَّ «

ــالشــهادة، ويُ  تكمــل  أنَّ (وذكــر  ،)ال يشــهدأن ه الشــاهد عــٰىل نبِّ

ه لـيس حـاهلم وأنَّـ ،مـن حيـث صـاروا قذفـة له أن جيلد الثالثة

احليلــة  الشــهادة عليـه، ألنَّ  تتكامـلوقـد شــهدوا كحـال مــن مل 

ــة احلــدّ  بتنبيــه   تكاملــت الشــهادة ممكنــةامَّ ـعنــه ولــ يف إزال

وال حيلــة فــيام قــد وقــع مــن الشــهادة، فلــذلك  ،وتلقــني

علـيهم مـن الفضـيحة مـا  وليس يف إقامـة احلـدّ : (قال ،)همحدَّ 

، وحيكـم ه زانٍ ر بأنَّـه يتصـوَّ ألنَّـ، يف تكامل الشـهادة عـٰىل املغـرية

ــ ــهود، ألهنَّ ــال الش ــذلك ح ــيس ك ــذلك، ول ــوَّ  مب رون ال يتص

ــم القذفــة ــوا يف حك ــم أن جيعل ــب يف احلك ــذلك وإن وج  ،)ب

م مــنهم الثالثــة كــان القــذف قــد تقــدَّ  عــن أيب عــيل أنَّ  ٰى وحكــ

ـــ ـــ[، ]]١٩٠ص [[/ رةـللمغـــرية بالبص ـــتهر ل ـــرج امَّ ـواش  خ

ا نشـهد م صـاحوا بـه مـن نـواحي املسـجد بأّنـألهنَّ  ،للصالة هبم

فلـم  ،هم ال حمالـةفلـو مل يعيـدوا الشـهادة لكـان حيـدّ  ،زانٍ  كبأنَّ 

عـن  ٰى وحكـ ،]عـنهم مـا أمكـن يف املغـرية يمكن يف إزالة احلـدّ 

ه نفسـه بـام روي عـن عمـر أنَّـ أيب عيل يف جـواب اعرتاضـه عـىلٰ 

ــول ــان إذ رآه يق ــي اهللا ( :ك ــت أن يرمين ــد خف ــارة  لق بحج

ـ ،هـذا اخلـرب غـري صـحيح أنَّ  )من السـامء  لكـان اً ولـو كـان حقَّ

بصـدق القـوم ملـا شـهدوا  ة الظـنّ تأويله التخويف وإظهاره قـوَّ 

ــ ،لــه ردعــاً  ليكــون ،عليــه ه غــري ممتنــع أن جيــب أن ال وذكــر أنَّ

ــاً  ــا كــان متولي ــ يفضــح مل ــهبَ قِ  رة مــنـللبص ــمّ  ،ل ــن  ث ــاب ع أج

ــهادة،  ــن الش ــاد م ــاع زي ــن امتن ــأله ع ــن س ــؤال م ــل(س  وه

ــ ــق أم الـيقتض ــ ؟)ي الفس ــأن ق ــال يُ : (الب ــعَل ــتمّ م أنَّ ــان ي  ه ك

رع ـذلــك لكـان مــن حيـث ثبــت يف الشــ ولــو علمنـا ،الشـهادة

ــاً  أنَّ  ــاً  ، ولــولــه الســكوت ال يكــون طعن ــد  كــان ذلــك طعن وق

ــا والَّ  ــؤمنني مل ــري امل ــره ألم ــر أم ــهظه ــا ائتمن ــارس ومل ــٰىل  ه ف ع

 ).أموال الناس وعٰىل دمائهم

ــ: يقــال لــه مــن حيــث  دّ عمــر إٰىل تعطيــل احلــ َب ِســام نُ إنَّ

ــم ــان يف حك ــ ك ــت، وإنَّ ــهادة، ألنَّ الثاب ــل الش ــه مل تكم  ام بتلقين

ح رَّ ـشـهد بـه أصـحابه، وقـد صـ  ليشـهد بـامر إالَّ ـما حض زياداً 

يكـن هـذا هكـذا  حوا قبـل حضـورهم، ولـو ملرَّ ـبذلك كـام صـ

يف  ملا شهد القوم قبلـه وهـم ال يعلمـون حـال زيـاد، هـل حالـه

 رأٰى كراهيــة امَّ ـمـع بالشــهادة لـه جمذلـك احلكـم كحــاهلم، لكنـَّ

ــــلكامهلـــا، وتصـــ  األمـــرمتـــوّيل  ه ال يريـــد أن يعمـــل رحيه بأنَّ

عـن  يطلـب احليلـة يف دفـع احلـدّ  بموجبهـا، ومـن العجايـب أن

ــدفع إالَّ  ــو ال ين ــواحــد وه ــة رافه إىلٰ ـ بانص ــان درء  ،ثالث ــو ك فل

ثالثـة  بعـة فـدرؤه عـنواالحتيـال يف دفعـه مـن السـنن املتَّ  احلدّ 

 . من درئه عن واحدأوىلٰ 

عــن املغــرية  دفــع احلــدّ  إنَّ : (وقولــه ]]١٩١ص [[/

ه ألنَّـ ،طريـف) غـري ممكـن ممكن ودفعه عن ثالثـة وقـد شـهدوا

ـلو مل يُ  ن الشـاهد الرابـع االمتنـاع مـن الشـهادة النـدفع عـن لقِّ

فكيـف ال تكـون احليلـة ممكنـة فـيام ذكـره؟ بـل لـو  ،الثالثة احلدّ 

 .ملة ملا حلق الثالثة حدّ عن االحتيال يف اجل أمسك

ــه ــوَّ  إنَّ : (وقول ــرية يتص ــورة زانٍ املغ ــت  ر بص ــو تكامل ل

غـري ) الثالثـة مـن الفضـيحة مـا لـيس يف حـدِّ  ويف هذا ،الشهادة

ــحيح ــرين ألنَّ  ،ص ــم يف األم ــد احلك ــا  ألنَّ  ،واح ــة إذا م الثالث

ــدّ  ــنّ ح ــوَّ  وا يظ ــذب وإن ج ــم الك ــواهب ــادقني زوا أن يكون  ،ص

ــا لُظــواملغــرية لــو كملــت  ذلــك بــه مــع  نَّ الشــهادة عليــه بالزن

ــويز ــة التج ــهود كذب ــون الش ــرين  ،ألن يك ــد األم ــيس يف أح ول

 . ما يف اآلخرإالَّ 

ــ ومــا روي عنــه  ال «: يت بســارق فقــال لــهه أُ مــن أنَّ

ه لـيس يف دفـع ال يشبه مـا نحـن فيـه، ألنَّـ كان صحيحاً  إن» تقرّ 

ــدّ  ــارق احل ــن الس ــ ع ــروه، وقصَّ ــريه يف املك ــاع غ ــرية  ةإيق املغ

 .ختالف هذا ملا ذكرناه

ـ فــال يشــبه » ؟ قبــل أن يـأتيني بــههــالَّ «: ا قولــه فأمَّ

لـو  ط احلـدّ سـقِ ذلـك القـول كـان يُ   أنَّ ه بـنيَّ فيه، ألنَّ  ما نحن كّل 

 .يوجب إسقاط احلدّ  م، وليس فيه تلقنيتقدَّ 

القـذف مـن الثالثـة  ا مـا حكـاه عـن أيب عـيل مـن أنَّ فأمَّ 

ــدَّ  ــ ]]١٩٢ ص[[/، مكــان قــد تق ــدوا الشــهادة وأهنَّ ــو مل يعي م ل

املــروي  والظــاهر ،هم ال حمالــة، فغــري معــروفلكــان حيــدّ 

 هم عنــد نكــول زيــاد عــن الشــهادة، وأنَّ حــدَّ  خالفــه، وهــو أنَّ 

 .هبم كان السبب يف إيقاع احلدّ  ذلك

ــأوَّ  ــا ت ــهوم ــه قول ــت أن(: ل علي ــد خف ــي اهللا  لق يرمين

ــال يليــق بظــاهر الكــال )بحجــارة مــن الســامء ي ـه يقتضــم، ألنَّ

ــدّ  ــ مالتن ــوالتأّس ــع، ولِ ــريط وق ــٰىل تف ــاف أن يُ  مَ ـف ع ــخي  ٰى رم

ولـو أراد الـردع  ؟لـه عـن مسـتحقٍّ  باحلجارة وهو مل يـدرء احلـدّ 
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ــٰى بكــالم يليــق ي ـبــذلك، وال يقتضــ والتخويــف للمغــرية ألت

ي ـيقتضــ لــه البَ مــن قِ  إضــافة التفــريط إٰىل نفســه، وكونــه واليــاً 

 .ويعدل به إٰىل غريه أن يدرأ عنه احلدّ 

 ،)هادةم الشـكان يـتمّ  زياداً  ا نعلم أنَّ ا ما كنّ إنّ : (ا قولهوأمَّ 

ومن قـرأ مـا روي يف هـذه  ،بالظاهر ذلك كان معلوماً  أنَّ  نافقد بيَّ 

ر ـام حضـه إنَّ حال زياد كحال الثالثة يف أنَّ  أنَّ  ة علم بال شّك القصَّ 

 .لكالم عمر ام عدل عنهاليشهد، وإنَّ 

 ألنَّ  ،لـيس بصـحيح) الرشع يبيحه السكوت إنَّ : (وقوله

 .الرشع قد حظر كتامن الشهادة

ــ ــٰىل أنَّ فأمَّ ــتدالله ع ــق باإل ا اس ــاد مل يفس ــن زي ــاك ع مس

ــتدلَّ  ــهادة، واس ــيس  الش ــارس فل ــه ف ــؤمنني ل ــري امل ــة أم بتولي

ــ ،مــدعتَ يُ  ـيءبشـ  ،تــاب بعــد ذلــك ه ال يمتنــع أن يكــون قــدألنَّ

 .يهفجاز أن يولّ ،  وأظهر توبته ألمري املؤمنني

، وإن باً طيِّ  ة املغرية شيئاً وكان بعض أصحابنا يقول يف قصَّ 

ام امتنـع مـن زيـاد إنَّـ إنَّ : كـان يقـول ،ةباب احلجَّ  يف كان معتمداً 

ه شـاهده بـني وقد شـهد أنَّـ ،يف الزنا ريح بالشهادة املطلوبةـالتص

ة بشـهادة عـٰىل املغـري صحَّ  فقد ،عالياً  وسمع نفساً  ،شعبها األربع

مات إٰىل غري ذلك من مقـدّ  ،األربع وجلوسه منها جملس الفاحشة

 صـحَّ  إٰىل جلد الثالثة تعزير هذا الذي قـد  ضمَّ الزنا وأسبابه، فأالَّ 

ن أو مـا ذُ من الفاحشة مـن تعريـك أُ  عنده بشهادة األربع ما صحَّ 

جمراه من خفيف التعزير ويسريه، وهل يف العدول عن ذلك  جيري

 عن لومه وتوبيخه واالستخفاف به إالَّ  ]]١٩٣ص [[/ كفَّ ٰى حتَّ 

 احلال به؟ ما ذكروه من السبب الذي يشهد

*   *   * 

 :التلّون يف األحكام _ ٦

 ):٤ج (الشايف يف اإلمامة 

ــاب]] ١٩٣ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــبهة أُ : (ق ــرٰى ش خ

ٰى ن يف األحكـام حتـَّكـان يتلـوَّ  هوأحـد مـا نقمـوا عليـه أنَّـ :هلم

ــه ــ روي عن ــأنَّ ــدّ ـه قض ــيَّ  ٰى يف اجل ــبعني قض ــة بس ة، وروي مائ

ــقضــيَّ  ــه كــان يُ ة، وأنَّ  ٰى اهللال يف القســمة والعطــاء وقــد ســوّ فضِّ

ــع ــني اجلمي ــاٰىل ب ــ ،تع ــرأي وأنَّ ــة ال ــن جه ــام م ــال يف األحك ه ق

 ).واحلدس والظنّ 

ــأنَّ  مســائل االجتهــاد جيــوز فيهــا  وأجــاب عــن ذلــك ب

مــارات ســب األاالخــتالف والرجــوع مــن رأي إٰىل رأي بح

يف  هــذه طريقــة أمــري املــؤمنني  عــٰى أنَّ ، وادَّ وغالــب الظــنّ 

ـــات األوالدمَّ أُ  ـــدّ  ،ه ـــمة اجل ـــع ومقاس ـــوة م ـــألة  ،اإلخ ومس

ام الكـالم يف أصـل القيـاس واالجتهـاد، فـإذا وإنَّـ: (قال .احلرام

ــرج ــت خ ــاً  ثب ــك طعن ــون ذل ــن أن يك ــت أنَّ  ،م ــد ثب ــري  وق أم

ــؤمنني  ــوّيل  امل اس فــه كــابن عبّــمــن يــرٰى خال كــان ي

الفتيـــا مـــع  وال يمنـــع زيـــد وابـــن مســـعود مـــن ،ورشيـــح

ــنهام ــه وبي ــتالف بين ــ. االخ ــا روفأمَّ ــبعني قضــيَّ  يا م ة يف الس

ــدّ  ــه يف مســائل اجل ــاملراد ب ــا  مســألة ألنَّ  ف واحــدة ال يوجــد فيه

ــيَّ  ــدلُّ ســبعون قض ــل ي ــب ب ــيس يف ذلــك عي ــٰىل  ة خمتلفــة، ول ع

مثــل  9الرســول يف زمــان  وقــد صــحَّ ( :قــال، )ســعة علمــه

ــ ــك، ألنَّ ــذل ــر األُ امَّ ـه ل ــاور يف أم ــار أن ال  ش ــر أش ــا بك رساء أب

ـــر بقـــتلهم ]]١٩٤ص [[/يقـــتلهم،  ـــدحهام  ،وأشـــار عم فم

مــن  ، فــام الــذي يمنــع مــن كــون القــولني صــواباً مجيعــاً 

ــالني ــد يف احل ــن الواح ــدين، وم ــد!املجته ــت أنَّ  ،؟ وبع ــد ثب  فق

ف اجتهــاد يف طلــب اإلمامــة كــان بخــال احلســن  اجتهــاد

ــني  ــلَّ ، ألنَّــاحلس ــن متّكــم األمــر ومتكّ ه س ــه أكثــر م ن ن

 ...).يمنع ذلك من كوهنام مصيبني ومل، احلسني 

ــه ــال ل ــكَّ : يق ــوّ  أنَّ  ال ش ــوع التل ــام، والرج ن يف األحك

إذا بطــل  وطعنــاً  ام يكــون عيبــاً قضــاء، إنَّــ  مــن قضــاء إىلٰ 

 .ذلك عيباً لو ثبت مل يكن  ااالجتهاد الذي تذهبون إليه، فأمَّ 

ــ ــؤمنني فأمَّ ــري امل ــٰىل أم ــدعوٰى ع ــ ا ال ــل يف أنَّ ه ينتق

ــ ،ورجــع مــن مــذهب إٰىل آخــر، األحكــام ا غــري صــحيحة فإهنَّ

النــزاع، ونــذهب إٰىل  ذلــك كــّل  ونحــن ننازعــه يف[ ،مهســلِّ وال نُ 

صــاحبه يف  نوهــو ال ينازعنــا يف تلــوّ  ،الــدفاع دفعــه أشــدّ 

ا روي يف ذلـك خـرب هـر مـظوأ ،]فـال يشـتبه األمـران ،األحكام

وقــد ســلف مــن كالمنــا يف هــذا الكتــاب مــا  ،األوالد هــاتمَّ أُ 

غــري  كـان واحـداً  يف بـيعهنَّ  مذهبــه  إنَّ : فيـه كفايـة، وقلنـا

رب ـيف بعـض األحـوال لضـ وإن كـان قـد وافـق عمـر ،خمتلف

 .من الرأي

ــ ــك فأمَّ ــيس ذل ــه، فل ــالف رأي ــرٰى خ ــن ي ــه مل ا توليت

ل بَـنـاه مـن قِ إليـه، بـل ملـا بيَّ  الـذي تـذهبون لتسويغه االجتهـاد

ه كـان جيـري أكثـر مـن اختيـاره، وأنَّـ نكان غري مـتمكّ  ه أنَّ 

ــدّ األُ  ــا املتق ــور جمراه ــةم ــبب يف  م للسياس ــذا الس ــدبري، وه والت

 .ه مل يمنع من خالفه من الفتياأنَّ 

ـــ ]]١٩٥ص [[/ ـــهفأمَّ ـــيَّ  إنَّ : (ا قول ـــبعني قض ة مل الس

فكـال ) مسـائل مـن اجلـدّ  يف ام كانـتتكن يف مسألة واحـدة وإنَّـ
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خيتلــف  حكــم اهللا تعــاٰىل ال ألنَّ  ،األمــرين واحــد فــيام قصــدناه

 .يف املسألة الواحدة واملسائل

ــ ــر األُ فأمَّ ــحَّ ا أم ــإن ص ــارٰى ف ــ س ــام فإنَّ ــبه أحك ه ال يش

ــ ــدين املبنيَّ ــىلٰ ال ــ ة ع ــني، ألنَّ ــم واليق ــر العل ــبيل أليب بك ه ال س

ــر األُ  ــورة يف أم ــر إٰىل املش ــق الظــنّ إالَّ  ســارٰى وعم ــن طري   م

 .وأحكام الدين معلومة وإٰىل العلم هبا سبيل ،واحلسبان

ـــ  االجتهـــاد مـــن احلســـن  عـــاؤه مـــن أنَّ ا ادِّ فأمَّ

ذلــك  ألنَّ  ،هفلــيس عـٰىل مــا ظنـَّ احلسـني  بخـالف اجتهــاد

فمـن أيـن  ،بـل كـان عـن علـم ويقـني، مل يكن عن اجتهاد وظنّ 

ـ  فـام ؟!عمـال عـٰىل الظـنِّ  ام له أهنَّ   ،ةنـراه اعتمـد عـٰىل حجَّ

ــه أنَّ  ــن ل ــن أي ــ وم ــن متّك ــر ن احلس ــان أكث ــ ك ــن متّك ن م

 هذا لـو كـان عـٰىل مـا قالـه مل حيسـن مـن عٰىل أنَّ ؟ !احلسني 

 ملقيــاً  راً املقاتـل كــان مغـرَّ  هـذا التسـليم ومــن ذاك القتـال، ألنَّ 

ــه إىلٰ  ــلِّ  بيدي ــر مفرِّ  عاً م مضــيِّ التهلكــة، واملس ــان  ،طــاً لألم وإذا ك

ام كانـا أصـاهبا عـن التسـليم والقتـال إنَّـ ند صـاحب الكتـابع

ــنّ  ــبأو ظ ــوز أن يغل ــيس جي ــارات، فل ــنّ  م ــأنَّ  الظ ــرأي يف  ب ال

ــاع  ــع ارتف ــال م ــتمكّ أالقت ــارات ال ــنِّ  ،نم ــب يف الظ  وال يغل

ــوَّ  ــارات الق ــع أم ــتمكّ املســاملة م ــنيِّ ة وال ــذا ب ــدبَّ ن، وه ــن ت ره  مل

 .بعني بصرية

*   *   * 

 :حتريم املتعتني _ ٧

 ):٤ج (الشايف يف اإلمامة 

شـــبهة هلـــم : (قـــال صـــاحب الكتـــاب]] ١٩٥ص [[

ــواأو :خــرٰى أُ  ــه ونقم ــوا ب ــا طعن ــد م ــه ح ــه، قول ــان : (علي متعت

ــول اهللا  ــد رس ــٰىل عه ــا ع ــنهام وأُ  9كانت ــٰى ع ــا أهن ــب أن عاق

ص [[/املعنــٰى،  وهــذا اللفــظ قبــيح لــو صــحَّ : قــالوا ،)علــيهام

ــ ،فكيــف إذا فســد ]]١٩٦ ع فيقــول هــذا رِّ ـشــن يُ ه لــيس ممَّــألنَّ

ــ  ،يف األمــر والنهــي 9الرســول  ه يــوهم مسـاواةالقـول، وألنَّ

، )9بــاع الرســول باعــه أوٰىل مــن اتِّ اتِّ  أنَّ ] ه أوهــم وألنَّــ[

أنـا أهنـٰى عـنهام : بقولـه نـٰى ام عه إنَّـألنَّـ ،الزم وهـذا غـري: (قال

ده فيـه مـن حيـث هنـٰى عاقـب علـيهام، كراهيـة لـذلك وتشـدّ وأُ 

ــول اهللا ــد أن 9 رس ــا يف أيّ  بع ــهكانت ــٰىل منبِّ  ،ام ــذلك ع ــا ب ه

 بعـاً ه كـان متَّ نعلـم أنَّـ األّنـ ، احلكـمحصول النسخ فـيهام وتغـّري 

ــديِّ  ــول ومت ــوز أن ُحي باإل ناً للرس ــال جي ــالم، ف ــس ــىلٰ َم ــه ع  ل قول

ذلـك  نَّ أعـن أيب عـيل  ٰى وقـد حكـ ،)خالف ما تواتر مـن حالـه

ٰ أنـا أُ : يقـول بمنزلة أن  بيـت املقـدس، وإن  إىلٰ عاقـب مـن صـىلَّ

 ٰ ــىلَّ ــد ص ــان ق ــتك ــول اهللا   إٰىل بي ــاة رس ــدس يف حي ، 9املق

ــويبه ــد يف تص ــفِّ  واعتم ــٰىل ك ــه،  ع ــري علي ــن النك ــحابة ع الص

ــٰى أنَّ وادَّ  ــن ع ــٰىل اب ــر ع ــؤمنني أنك ــري امل ــ أم ــالل  اس عبّ إح

ــ ــ: (قـال ،حتريمهــا 9 ه روٰى عـن النبــّي املتعـة، وأنَّ ا متعــة فأمَّ

ه كــان ألنَّـ ،احلـّج  ا كــانوا يفعلـون مـن فســخام أراد مـفـإنَّ  احلـّج 

ــ ــحيصــل هلــم عنــده التمتّ  ع الــذي جيــريع، مل يــرد بــذلك التمتّ

ــّج  ــافة احل ــرة وإض ــديم العم ــك جمــرٰى تق ــد ذل ــا بع ــ ،إليه ه ألنَّ

 ).فسخ جائز مل يقع فيه

ــه ــال ل ــني : يق ــر يف املتعت ــن عم ــروي ع ــرب امل ــاهر اخل ظ

انتـا عـٰىل عهـد رسـول متعتـان ك(: ه قـالألنَّـ، ل هذا التأويلبطِ يُ 

، وأضـاف النهـي إٰىل )عاقـب علـيهامأهنـٰى عـنهام وأُ  أنا 9اهللا 

ـــول ـــان الرس ـــو ك ـــه، ول ـــنهام  ]]١٩٧ص [[/ نفس ـــٰى ع هن

 فنهـٰى : ألضاف النهـي إليـه، ولكـان أوكـد وأوٰىل، وكـان يقـول

 .عاقب عليهامعنهام أو نسخهام وأنا من بعده أهنٰى عنهام وأُ 

ــبه ــيس يش ــن ا ول ــره م ــا ذك ــك م ــت ذل ــالة إٰىل بي لص

ــدس ــت ألنَّ  ،املق ــالة إٰىل بي ــخ الص ــوم رضورةً  نس ــدس معل  املق

ــه  ــن دين ــذلك، 9م ــيس ك ــة ول ــ .املتع ــٰىل أنَّ ــالع ــو ق  إنَّ : ه ل

ــ ــت يف أّي ــدس كان ــت املق ــالة إٰىل بي ــّي الص ــائزة  9 ام النب ج

، جيـري جمـرٰى مـا قبيحـاً  وأنا اآلن أهنٰى عنهام لكـان ذلـك قـوالً 

عــٰىل  اً ردَّ  ل، ولــيس هـذا القـول منـهاسـتقبحناه مـن القـول األوَّ 

ــ، 9الرســول  ــع أن يكــون استحســنألنَّ حظرهــا يف  ه ال يمتن

ــدَّ أيّ  ــيام تق ــن ف ــه مل يك ــه لوج ــد أنَّ  ،مام ــ واعتق ــة يف أّي ام اإلباح

ــول ــد يف أيّ  9 الرس ــا رشط مل يوج ــان هل ــد روي ك ــه، وق ام

للنـاس  اهللا املتعـة ام أحـلَّ إنَّـ: ح هبـذا املعنـٰى، فقـالرَّ ـه صأنَّ  عنه

ــول ــد رس ــٰىل عه ــذٍ  9اهللا  ع ــاء يومئ ــل والنس ــذلك  ،قلي وك

ــة ــه يف متع ــّج  روي عن ــ احل ــتم أنَّ : ه قــالأنَّ ــد علم ــول اهللا  ق رس

ــد 9 ــحابه ق ــا وأص ــ ،فعله ــت أن يظّل ــن كره ــنَّ ولك  وا هب

 .تقطر رؤسهم يرجعوا باحلجِّ  معرسني حتت األراك، ثمّ 

ــ ــ معــن النكــري، فقــد تقــدَّ  ا اعــتامده عــٰىل الكــفِّ فأمَّ ه أنَّ

ـــ عــٰىل رشائـــط رشحناهــا وأوضـــحناها وال  إالَّ  ةلــيس بحجَّ

ه قـال بعـد هنيـه عمـر أنَّـ ه قـد روي عـنمعنٰى إلعادهتا، عٰىل أنَّـ

 بتــه عذَّ إالَّ  ج متعــةً وال أقــدر عــٰىل أحــد تــزوَّ : عــن املتعــة

 مت فيهـا لرمجـت، ومـا وجـدنا أحـداً باحلجارة، ولو كنـت تقـدَّ 
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 ع عنــدهم ال يســـتحقُّ تمتّــامل القـــول، ألنَّ  أنكــر عليــه هــذا

 .صوابه ترك النكري عىلٰ  الرجم، ومل يدّل 

ــ ــاؤه أنَّ ا ادِّ فأمَّ ــؤمنني  ع ــري امل ــن  أم ــٰىل اب ــر ع أنك

ــ ــا اسعبّ ــه  ،إحالهل ــد روي عن ــه، فق ــه وعكس ــاألمر بخالف ف

 ــ ]]١٩٨ص [[/ بطــرق كثــرية ه كــان يفتــي هبــا وينكــر أنَّ

ــن حرَّ  ــٰىل م ــنع ــر ب ــن عم ــا، وروي ع ــٰى عنه ــا وهن ــع مه د س

سـمعت أمـري املـؤمنني : قـال ،بيش بـن املعتمـرعن ُح  ،اهلمداين

 اب يف املتعـة مـا زنـٰى لوال ما سـبق مـن ابـن اخلّطـ«: يقول

ــ: وروٰى أبــو بصــري قــال ،»شــقي إالَّ  د ســمعت أبــا جعفــر حمّم

سـمعت عـيل بـن احلسـني يــروي «: يقـول  بـن عـيل البـاقر

ابــن  لـوال مـا سـبقني بـه: يقــول  ه أمـري املـؤمننيعـن جـدّ 

ــ ــٰى إالَّ اخلّط ــا زن ــقياب م ــد، » ش ــن  وق ــة م ــة مجاع ــٰى باملتع أفت

ابـــن  اس وعبـــد اهللالصـــحابة والتـــابعني كعبـــد اهللا بـــن عبّـــ

ــ ــاري وَس ــد اهللا األنص ــن عب ــابر ب ــوع لَ مســعود وج ــن األك مة ب

ــري وابــن جــريج وجماهــد  وأيب ســعيد ــن جب اخلــدري وســعيد ب

 .ذكره ن يطولوغري من ذكرنا ممَّ 

ــ ]]١٩٩ص [[/ ا ســادة أهــل البيــت وعلامؤهــم فأمَّ

بـن احلسـني زيـن العابـدين،  فأمرهم واضح يف الفتيـا هبـا كعـيل

ـــادق، وأيب ـــد اهللا الص ـــاقر، وأيب عب ـــر الب ـــن  وأيب جعف احلس

 .موسٰى الكاظم، وعيل بن موسٰى الرضا 

ومـا ذكرنـا مـن فتيـا مـن أرشنـا إليـه مـن الصـحابة هبــا 

ارتفـاع النكـري  ذكـره صـاحب الكتـاب مـن عٰىل بطالن مـا يدلُّ 

 .نكرة مقامهم عٰىل الفتيا هبا ألنَّ  ،لتحريمها

أمجـع مـن  والنـاس، 9 فقد فعلها النبّي  ا متعة احلّج فأمَّ 

 .بل صواباً  بعده، والفقهاء يف أعصارنا هذه ال يروهنا خطأً 

 )ام أنكر فسخ احلّج عمر إنَّ  إنَّ : (ا قول صاحب الكتابفأمَّ 

ام يف أّيـ َل عِ ذلك ما فُ  ، وألنَّ ٰى متعةً سمّ ال يُ  الً ذلك أوَّ  ألنَّ  ،فباطل

 ام هو مـن سـنن، وال فعله أحد من املسلمني بعده، وإنَّ 9 النبّي 

 ؟!9متعتان كانتا عٰىل عهد رسـول اهللا : اجلاهلية، فكيف يقول

 وهـذا الكــالم ؟!لفَعــل وال يُ فَعـد فـيام مل يُ شــدِّ وكيـف يغلـظ ويُ 

 .كثار فيهأضعف من أن حيتاج إٰىل اإل

  * *   * 
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 ):٤ج (الشايف يف اإلمامة 

شـــبهة هلـــم : (قـــال صـــاحب الكتـــاب]] ١٩٩ص [[

ـ ثمّ  ،)خرٰى أُ  خـرج هبـا عـن  هوأنَّـ ،ة الشـورٰى ذكـر الطعـن بقصَّ

 ثـمّ [ ،واحـد بـأن ذكـر فيـه طعنـاً  كّل  وذمَّ  ،معاً  االختيار والنّص 

ة، جعـل األمـر إٰىل سـتَّ  ]هللخالفـة بعـد أن طعـن فيـه، وأنَّـ لهأهَّ 

ـــمّ  ـــة ث ـــمّ  ،إٰىل أربع ـــد ث ـــد ،إٰىل واح ـــعف  وق ـــفه بالض وص

قــااله،  إن اجتمــع عــيل وعــثامن فــالقول مــا: والقصــور، وقــال

وإن صــاروا ثالثــة وثالثــة فــالقول للــذين فــيهم عبــد الــرمحن، 

ــه ــأنَّ  لعلم ــ ب ــان، وأنَّ  اً عليَّ ــثامن ال جيتمع ــرمحن ال  وع ــد ال عب

ــن ــاألمر ع ــدل ب ــاد يع ــ يك ــن عمِّ ــه واب ــ ،هختن ــوأم رب ـر بض

ــأخَّ  ــاقهم إن ت ــةأعن ــوق ثالث ــة ف ــن البيع  ]]٢٠٠ص [[/ روا ع

والـذين لـيس  ،ه أمـر بقتـل مـن خيـالف األربعـة مـنهمام، وأنَّ أيّ 

ر الظـاهرة ومـاألُ  بـأنَّ : (الـرمحن، فأجـاب عـن ذلـك فيهم عبـد

عليهــا بأخبــار آحــاد غــري صــحيحة،  ضعــَرت ال جيــوز أن يُ 

 ،خلــت فيهــا بــالرٰىض د اجلامعـة نَّ أواألمـر يف الشــورٰى ظــاهر و

ـــدلُّ [ ـــه ي ـــٰىل وج ـــاورون ع ـــون ويتش ـــانوا جيتمع ـــىلٰ  وك  ع

ه دخـل فيهـا نَّـإ :فال فـرق بـني مـن قـال يف أحـدهم ،]ٰى ـالرض

وبــني مــن قــال ذلــك يف مجــيعهم، ولــذلك ، ٰى ـ بالرضــإالَّ 

يف الشـورٰى أحـد مـا نعتمـد  جعلنا دخـول أمـري املـؤمنني 

وأطنـب  ،)باإلمامـة املخـتّص  هعـٰىل أنَّـ يـدلُّ  ال نـصَّ  عليه يف أنَّ 

وال حيتـاج إٰىل ، عـٰىل نفسـه ح بـالنصِّ رِّ ـصـه كـان جيـب أن يُ يف أنَّ 

ــه ــائله ومناقب ــر فض ــاظرة ألنَّ  ،ذك ــال من ــال ح ــن  ،احل ومل يك

ــر ــتقرَّ  األم ــن أن يُ  اً مس ــد، وال يمك ــلواح ــتعلَّ ــال ،ةق بالتقيَّ : ق

ــ( ــه أنَّ ــورٰى  ه لــوواملتعــامل مــن حال ــدخول يف الش ــع مــن ال امتن

ــة  أنَّ (وذكــر  ،)عــن غــريه مل يلحقــه اخلــوف فضــالً  صــالً أ دالل

 الفعل أقـوٰى مـن داللـة القـول مـن حيـث كـان االحـتامل فيـه

ــّل  ــر  ،)أق ــة  أنَّ (وذك ــٰىل اجلامع ــاق ع ــذ امليث ــرمحن أخ ــد ال عب

ــاره ــن خيت ــا بم ــال ،)بالرض ــال : (ق ــدح يف األفع ــب الق وال جي

حــتامل، ة دون االالصــحَّ  بــل جيـب محلهــا عــٰىل ظـاهر ،بـالظنون

للفاعــل حالــة  متوجيــب إذا تقــدَّ  ،كــام جيــب مثلــه يف األلفــاظ

ــه أن ُحي  ي حســن الظــنّ ـتقتضــ ــب ، )ل فعلــه عــٰىل مــا يطابقهــاَم

ومـا كـان عليـه مـن النصـيحة  حـال عمـر وقد علمنـا أنَّ : (قال

ــلمني ــراض  للمس ــورٰى إٰىل األغ ــره يف الش ــن رصف أم ــع م يمن

كـان مـراده بالشـورٰى  :أن يقولـوا ها القوم، فـال يصـحُّ التي يظنّ 

ــة ــر إٰىل الفرق ــل األم ــأن جيع ــد  ب ــرمحن عن ــد ال ــا عب ــي فيه الت

ــــتمَّ  ــــالف أن ي ــــثامن اخل ــــر لع ــــ[ ،األم ــــنـوينص  رف ع
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ــ ،]عــيل ]]٢٠١ص[[/ ه لــو كــان هــذا مــراده مل يكــن هنــاك ألنَّ

 ،عـثامن، كـام مل يمنـع ذلـك أبـا بكـر عـىلٰ  ما يمنعـه عـن الـنصِّ 

ــه أيب بكــرأمــره إن مل يكــن أقــوٰى مــن أمــر  ألنَّ  ــنقص عن  ،)مل ي

ــيس ذلــك بدعــة : (قــال ــ ،]ةنَّ وال خــالف ُســ[ول  ه إذا جــازألنَّ

أن يفعــل ذلــك، بــأن ينظــر ] اإلمــام[يف غــري اإلمــام إذا اختــار 

ــل ــيعلم  يف أماث ــوم ف ــأالق ــهنَّ ــمّ ـم عش ــ رة، ث ــر يف العش رة ـينظ

مـنهم، فـام الـذي  ينظـر يف واحـدٍ  األماثـل مخسـة، ثـمّ  فيعلم أنَّ 

 ؟أقـوٰى اختيـاراً  وهـو يف هـذا البـاب ،يف اإلمـام يمنع من مثلـه

ـنَّـأ(وذكـر  ،)بعينـه لـه أن خيتـار واحـداً  ألنَّ  ر األمــر ـام حصـه إنَّ

وجعلــه شــورٰى  ،اجلامعــة الــذين انتهــٰى إلــيهم الفضــل يف

ــنهم ــمّ  ،)بي ــنيَّ  ث ــال  أنَّ ب ــتَّ  االنتق ــن الس ــن م ــة، وم ة إٰىل األربع

ــاً  ــون مناقض ــة ال يك ــة إٰىل الثالث ــة،  ألنَّ  ،األربع ــوال خمتلف األح

ــاً  ــت أيض ــو كان ــدة، ول ــال واح ــت احل ــدة لكــان وليس  واح

ه يف حكــم ألنَّـ ،لإلمـام أن يرجـع يف مثــل ذلـك ألنَّ  ،كـالرجوع

ــيَّ  ــال ،ةالوص ــوهلم: (ق ــإ: وق ــم أنَّ نَّ ــان يعل ــ ه ك ــثامن ال  اً عليَّ وع

فلـذلك قـال مـا [ ،إٰىل عـثامن عبـد الـرمحن يميـل نَّ أو ،جيتمعان

الفعـل خالفـه،  والظـاهر مـن ،منـه ذلـك ظـنٌّ  ا أنَّ نقال، وقد بيَّ 

املسـتقبلة  مـوراألُ  ألنَّ  ،ة ديـنقلَّـ] ه كـان يعلـم ذلـكإنَّ : وقوهلم

مــارات واأل: (وقــال ،)مــارةأام حيصــل فيهــا م، وإنَّــعَلــال تُ 

ــ توجــب ــيهم حــرص شــديد عــٰىل اإلمامــة أنَّ عــٰىل [ه مل يكــن ف

ــه ــع في ــه يق ــتالف وج ــاهلم ط ،]االخ ــن ح ــب م ــل الغال ــب ب ل

ــاالتّ  ام فــاق واالئــتالف واالســرتواح إٰىل قيــام الغــري بــذلك، وإنَّ

ــرمحن ــد ال ــر إٰىل عب ــر األم ــل عم ــه  جع ــتالف لعلم ــد االخ عن

ــ ،بزهــده يف األمــر ــوأنَّ  ألنَّ ، ته ألجــل ذلــك أقــرب إٰىل أن يتثبَّ

ــ ــن الش ــب ع ــ ـيءالراغ ــن التثبّ ــه م ــل ل ــل حيص ــا ال حيص ت م

وم إٰىل الرضـا بـه للراغب فيه، ومـن كانـت هـذه حالـه كـان القـ

ــرب ــو ،)أق ــيل ٰى حك ــن أيب ع ــة  نَّ أ( ]]٢٠٢ص [[/ ع املخادع

يء مـور طريـق الفسـاد، وعمـر بـربمـن قصـده يف األُ  نُّ َظـام تُ إنَّ 

والضــعف الــذي وصــف بــه عبــد الــرمحن : (قــال ،)مــن ذلــك

ــ ــهإنَّ ــرأي ام أراد ب  ،الضــعف عــن القيــام باإلمامــة ال ضــعف ال

ــ ٰى وحكــ ،)إليــه االختيــار والــرأي ولــذلك ردَّ  ه عــن أيب عــيل أنَّ

ــاق القــوم إذـف مــا روي مــن أمــره بضــضــعَّ  ــأخَّ  رب أعن روا ت

 ألنكــره القـوم، ومل يــدخلوا يف عـن البيعـة، وإن ذلــك لـو صـحَّ 

ــصــحَّ  مَ لِّ لـه إذا ُســتأوَّ  رط، ثــمّ ـالشـورٰى هبــذا الشــ م ته عــٰىل أهنَّ

العصــا وطلــب األمــر  البيعــة عــٰىل ســبيل شــّق  روا عــنإن تــأخَّ 

يمتنــع أن يقــول ذلــك عــٰىل طريــق  ال(: جهــه، وقــالمــن غــري و

ْ : التهديد، وإن بعد عنـده أن يقـدموا عليـه، كـام قـال تعـاىلٰ 
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ــه ــال ل ــد بيَّ : يق ــدَّ ق ــيام تق ــا ف ــاً ن ــالم يف  م طرف ــن الك م

ــ ــورٰى، وذكرن ــذي رتَّ  ا أنَّ الش ــدد ال ــب الع ــن ترتي ــا م ــه فيه ب

أصـــحاب  عـــٰىل بطـــالن مـــذهب فاقـــه واختالفـــه يـــدلُّ واتّ 

ــ ــة، وأنَّ ــدد العاقــدين لإلمام ــار يف ع ــتمُّ االختي ــدٍ  ه ي ــد واح  بعق

ــ ه ال يــتمُّ ٰى أربعــة، وأنَّـــبرضــ لغــريه ة بــدون ذلــك، وقصَّ

ــورٰى تُ  ــالش ــالفرِّ ـص ــوه  ح بخ ــن وج ــذا م ــار، فه ــذا االعتب ه

ـ املطـاعن يف ــقصَّ واحــد  وصـف كـّل  هة الشــورٰى مـن مجلتهـا أنَّ

ــ  جعــل األمــر ه يمنــع مــن اإلمامــة، ثــمّ مــنهم بوصــف زعــم أنَّ

 .فيمن له هذه األوصاف

عبد اهللا  د بنعن حممّ  ،عن الواقدي ،د بن سعدوروٰى حممّ 

: قـال ،اسعن ابن عبّ  ،عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة ،الزهري

ـأُ صـنع بأال أدري مـا : قال عمر وذلـك قبـل أن  ،9د ة حمّمـمَّ

: ولِـَم هتتم وأنت جتد من تسـتخلفه علـيهم؟ قـال: ن، فقلتطعَ يُ 

واهللا هو هلا أهل يف قرابته مـن  ،نعم: قلت، اً يعني عليَّ  ؟أصاحبكم

وصهره وسـابقته وبالئـه، فقـال  9 ]]٢٠٣ص [[/ رسول اهللا

: فأين أنـت عـن طلحـة؟ قـال: فيه بطالة وفكاهة، قلت إنَّ : عمر

هـو رجـل صـالح : عبد الرمحن، قال: والنخوة، قلت أين الزهوف

ذاك صاحب مقنب وقتـال ال : فسعد، قال: عٰىل ضعف فيه، قلت

مـؤمن  ٌس قِ لَ  ةٌ قَ عْ وَ : قال ،فالزبري: قلت ،أمرها ليقوم بقرية لو ُمحِّ 

 هذا األمر ال يصلح لـه إالَّ  ٰى، كافر الغضب، شحيح، وإنَّ ـالرض

ق يف غري ضـعف، جـواد يف غـري رسف، يف غري عنف، رفي القوّي 

لو وليها حلمل بنـي أيب معـيط عـٰىل : أنت وعثامن؟ قال أين: قلت

 .رقاب الناس، ولو فعلها لقتلوه

ـــق أنَّ  ـــد روي مـــن غـــري هـــذا الطري عمـــر قـــال  وق

ــورٰى  ألصــحاب ــامَّ  ،حــوا إيلَّ روِّ : الش ــالفل ــيهم ق ــر إل ــد :  نظ ق

 ،ون خليفــةً عقريتــه يرجـو أن يكـ واحــد مـنهم هيـزّ  جـائني كـّل 

ــ ــلأمَّ ــت القائ ــة أفلس ــا طلح ــت ي ــ :ا أن ــّي  َض بِ إن ُق  9 النب

ببنــات  بـأحّق  داً حمّمـ أزواجـه مــن بعـده فـام جعــل اهللا لنـنكحنَّ 

ــ ــا منّ ــك ؟اأعاممن ــأنزل اهللا في وا : ف
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ً
ـ، ]٥٣: األحـزاب[ دا اهللا مـا ا أنـت يـا زبـري، فـوَ وأمَّ

ـجافيـاً  ، ومـا زلـت جلفــاً وال ليلــةً  الن قلبـك يومـاً  ا أنــت ، وأمَّ

ــ ،اهللا لروثــة أهلــك خــري منــكعــثامن فــوَ  يــا ا أنــت يــا عبــد وأمَّ

ـقومـك مجيعـاً  حتـّب  ك رجل ماالرمحن فإنَّ  ا أنـت يـا سـعد ، وأمَّ

ـ إيامنـك  نَ زِّ اهللا لـو وُ وَ عـيل فـ ا أنـت يـافأنت رجل عصـبي، وأمَّ

ــيل  ــام ع ــرجح، فق ــل األرض ل ــإيامن أه ــاً مولِّ  ب ــال  ،ي فق

حلملكـم  اهيتموهـا إّيـ ألعلـم مكـان رجـل لـو ولَّ واهللا إّين : عمر

ــ ٰ : مــن هـو؟ قــال: قــالوا ،ة البيضــاءعـٰىل املحجَّ   مــنهــذا املــوىلَّ

ــالوا ــنكم، ق ــن ذلــك؟ قــال: بي ــك : فــام يمنعــك م ــيس إٰىل ذل ل

 .سبيل

ــهخــرب آ ويف ــبالذري يف تارخي ــر رواه ال ــ نَّ أ: خ  امَّ ـعمــر ل

وهـا األجلـح سـلك إن ولّ  :عنـده قـال خرج أهل الشـورٰى مـن

منـه يـا أمـري املـؤمنني؟  فـام يمنعـك: هبم الطريق، قال ابن عمـر

 .تاً وميِّ  اً لها حيَّ أكره أن أحتمَّ  :قال

القـوم كـام تـرٰى بوصـف قبـيح  واحـد مـن فوصف كـّل 

ــة ــن اإلمام ــع م ــمّ  ،يمن ــجع ث ــتهم حتَّ ــا يف مجل ــأنَّ له ــك  ٰى ك تل

ــم أنَّ  ــن نعل ــتامع، ونح ــال االج ــزول يف ح ــاف ت ــذي  األوص ال

واحـد عـٰىل االنفـراد، فهـو  مـن اإلمامـة يف كـلِّ  مانعـاً  ذكره كان

ــع ــتامع، م ــع االج ــانع م ــأ م ــنَّ ــف عليَّ ــف ال   اً ه وص بوص

ه مـن عليـه، وهـو معـروف بضـدِّ  قـطّ  عـاه عـدوّ يليق به، وال ادَّ 

ــة وال ــذاالركان ــة، وه ــن املــزاح والفكاه ــد ع ــوم رضورةً  بع  معل

عـن  بـه ذلـك وقـد روي وكيـف يظـنّ ، ملن سـمع أخبـاره 

ــابـن عبّـ إذا أطـرق هبنــا  كــان أمـري املــؤمنني : ه قـالاس أنَّ

ــون إالَّ  ]]٢٠٥ص [[/ أن ــذا ال يك ــالكالم، وه ــدءه ب ــن نبت  وم

 .الدعابة والفكاهة ر، وما خيالفت والتوقّ ة التزمّ شدَّ 

ــ ــمَّ ا توممَّ ــض ــاعن، أنَّ ــن املط ــورٰى م ــالنته الش  ال: ه ق

ــتــاً وميِّ  اً لهـا حيَّــأحتمَّ  عــٰىل  ة عدولــه عــن الــنصِّ ، وهــذا كــان علَّ

ــتلمِّ  ــول م ــو ق ــه، وه ــد بعين ــتخلِّ واح ــٰىل س م ــات ع ص ال يفت

ة مـن بـني عـٰىل سـتَّ  بـأن نـصَّ  نقـض هـذا ثـمّ  ،الناس يف آرائهم

اختيـار  إٰىل أنَّ  يـؤل خمصوصـاً  ب العـدد ترتيبـاً رتَّـ ه، ثمّ العامل كلَّ 

مـن  ل أكثـريكـون التحّمـ ـيءشـ م، وأيُّ عبد الـرمحن هـو املقـدَّ 

ــذا ــني أن يتحمَّ  وأيُّ  ؟!ه ــرق ب ــنصَّ ف ــأن ي ــا ب ــد  له ــٰىل واح ع

 ؟!لها بام فعله من احلرص والرتتيبيتحمَّ  بعينه، وبني أن

روا عن رب أعناقهم إن تأخَّ ـه أمر بضومن مجلة املطاعن أنَّ 

ون القتـل، بذلك ال يسـتحقّ  ام، ومعلوم أنَّ ثالثة أيّ أكثر من  البيعة

فوا أن جيتهـدوا آراءهـم يف اختيـار اإلمـام، لِّ ام كُ كانوا إنَّ  م إذاألهنَّ 

فيـه مـن يعـرض ام قرص بحسب ما زمان االجتهاد وربَّ  ام طالفربَّ 

أمـر بقتـل مـن خيـالف  ثـمّ  ؟معنٰى لألمر بالقتـل العوارض، فأيُّ 

ا ال ذلك ممَّ  الذي فيه عبد الرمحن، وكّل  دداألربعة، وما خيالف الع

 .به القتل حقُّ ستَ يُ 

ــ ــوأمَّ ــيس بحجَّ ــل، فل ــذكر القت ــيل ل ــعيف أيب ع  ،ةا تض

ــ مجيــع مــن روٰى  مــع أنَّ  ة الشــورٰى روٰى ذلــك، وقــد ذكــر قصَّ

 .ذلك الطربي يف تارخيه وغريه

ر عـٰىل املـراد بـه إذا تـأخَّ  له األمـر بالقتـل عـٰىل أنَّ ا تأوّ فأمَّ 

ــق ــّق  طري ــري  ]]٢٠٦ص [[/ ش ــن غ ــر م ــب األم ــا وطل العص

اخلـرب ذلـك،  ه لـيس يف ظـاهرألنَّـ ،وجهه، فبعيد مـن الصـواب

ــ وا العصــا وطلبــوا األمــر مــن غــري وجهــه مــن م إذا شــقّ وألهنَّ

ــب أن يُ  لأوَّ  ــوم، وج ــوا ويُ منَ ي ــاتَ ع ــأيُّ ق ــ لوا، ف ــٰى لض رب ـمعن

 ؟!إطالقاً  ام الثالثةاأليّ 

ــ ــد فكيــفا تعلّ فأمَّ د اإلنســان جيــوز أن يتهــدَّ  قــه بالتهدي

 ؟!ه ال يعزم عليهه، وإن علم أنَّ يستحقّ  عٰىل فعل بام ال

ــ  : ا قولــه تعــاىلٰ فأمَّ
َ
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ــر[ ــا ]٦٥: الزم ــالف م ــر، ألنَّ  فيخ ــ ذك ــتَ رك يُ ـالش ــه  حقُّ س ب

 .البيعة القتل ر عنبالتأّخ  حقُّ ستَ إحباط األعامل، وليس يُ 

ــ ــاب أنَّ ا ادِّ فأمَّ ــاحب الكت ــاء ص ــوا يف  ع ــة دخل اجلامع

عبــد الــرمحن أخــذ علــيهم  ٰى، وأنَّ ـســبيل الرضــ الشـورٰى عــىلٰ 

ــ ــرأ قصَّ ــن ق ــه، فم ــام يفعل ــوا ب ــد أن يرض ــٰىل العه ــورٰى ع ة الش

ــامَّ  ــدل ع ــا، وع ــوِّ  تُ وجهه ــاءس ــن بن ــنفس م ــٰىل  له ال ــار ع األخب

 .األمر بخالف ما ذكره املذاهب، علم أنَّ 

ربي يف تارخيــه، عــن أشــياخه مــن طــرق وقــد روٰى الطــ

 خــرج مـن عنــد عمــر امَّ ـقـال لــ أمــري املــؤمنني  خمتلفـة، أنَّ 

م ذكـره لقـوم كـانوا معـه مـن بنـي بـام تقـدَّ  بعد خطابه للجامعـة

ــم ــومكم مل« :هاش ــيكم ق ــع ف ــ إن طم ــداً ؤمِّ ُت ــ»روا أب اه ، وتلّق

، »ات عنّـلَ دِ ُعـ، يـا عـمّ «: فقـال  ،لـباس بن عبـد املطَّ العبّ 

 كونــوا مــع: وقــال ،قــرن يب عــثامن«: ومــا علمــك؟ قــال: لقــا

فكونــوا مــع  ورجــالن رجــالً  رجــالن رجــالً  األكثــر، وإن رٰىض 

ــن عــوف، فســعد  ]]٢٠٧ص [[/ الــذين فــيهم ــد الــرمحن ب عب

الـرمحن صـهر عــثامن  ه عبـد الـرمحن، وعبــدال خيـالف ابـن عّمــ

د عبـ يهـا عـثامنيهـا عبـد الـرمحن عـثامن، أو يولّ فيولّ  ،ال خيتلفان
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 ال أرجــو إّين  هَ ْلــبَ  ،الــرمحن، فلــو كــان اآلخــران معــي مل ينفعــاين

ـــ، » أحـــدمهاإالَّ   إالَّ  ـيءمل أدفعـــك يف شـــ: اسفقـــال لـــه العبّ

ــأخِّ  رجعــت إيلَّ  ــد ،راً مت ــول اهللا  أرشت إليــك عن ــاة رس  9وف

فأبيـت، وأرشت عليـك بعـد وفاتـه  أن تسأله فـيمن هـذا األمـر

ك عمــر يف ني ســّام حــ وأرشت عليــك ،أن تعاجــل األمــر فأبيــت

ــورٰى أالَّ  ــتالش ــم فأبي ــدخل معه ــ ، ت ــاحفظ عنّ ــدةف  ،ي واح

وك، واحـذر  أن يوّلـإالَّ  ،ال :عـرض عليـك القـوم فقـل ما فكّل 

ــرهط ــؤالء ال ــإهنَّ  ،ه ــر  م الف ــذا األم ــن ه ــدفعوننا ع ــون ي يربح

ــ ــا حتَّ ــا غرين ــه لن ــوم ب ــريهم[ٰى يق ــم اهللا]وغ ــه إالَّ  ، وأي  ال تنال

ــه أمــري املــؤمنني ال ينفــع معــه خــري،  رّ ـبشــ ــ«:فقــال ل  اأَم

ــ ــر ألذكرنَّ ــي عم ــات واهللا ألن بق ــئن م ــٰى، ول ــل وأت ــا فع ه م

 ، ثـمّ »ني حيـث يكرهـونها بيـنهم، ولـئن فعلـوا لتجـدنَّ نَّ ليتداولُ 

 :لمتثَّ 

ـــربِّ  ـــت ب ـــيةً  حلف ـــات عش    الراقص

ـــاً   ـــدون خفاف ـــبا غ ـــدرن املحص   يبت

ـــاً  ليحتلـــبنَّ     رهـــط ابـــن يعمـــر قارب

ـــو الشـــد نجيعـــاً   ـــمُ  اخ ورداً بن   بالَّ َص

ــاري  ]]٢٠٨ص [[/ ــة األنص ــا طلح ــرأٰى أب ــت ف فالتف

 .ترع أبا حسن ال :تركه مكانه، فقال أبو طلحة

ــل ــإن قي ــ أيُّ : ف ــول العبّ ــٰى لق ــك إٰىل إّين  :اسمعن  دعوت

ــه،  9اهللا  أن تســأل رســول ــل وفات فــيمن هــذا األمــر مــن قب

 ؟عونه من النصِّ ملا تدَّ  مبطالً  أليس هذا

ٰى ـٰى الكـالم عــٰىل هـذا املعنـٰى فـيام مضـــقـد مضـ: قلنـا

سـؤاله  اس ه ال يمتنـع أن يريـد العبّـأنَّـ نـامن الكتـاب، وبيَّ 

ه مـن ه قـد يسـتحقّ ن يصل األمر إليه، وينتقـل إٰىل يديـه، ألنَّـعمَّ 

ولـيس يمتنـع  ،]هيسـتحقّ  وقـد يصـل إٰىل مـن ال[ال يصل إليـه، 

ــد ــ :أن يري ــإّن ــأله ا كنّ ــدَّ  9ا نس ــوت ليتج ــل امل ــقب د، د ويتأكَّ

 .حطرَ ويكون لقرب العهد أبعد من أن يُ 

ــل ــإن قي ــاب : ف ــاحب الكت ــٰىل ص ــرتم ع ــد أنك ــيس ق أل

فــيام اســتعمله فــيام روي عــن أيب بكــر مــن  هــذا التأويــل بعينــه

ــه ــول اهللا: قول ــألت رس ــت س ــي كن ــار يف  9 ليتن ــل لألنص ه

 ؟هذا األمر حّق 

ــ: قلنــا ــإنَّ مــن  ه ال يليــق بــهام أنكرنــاه يف ذلــك اخلــرب ألنَّ

ال ننازعـه أهلـه، وهـذا قـول مـن ال علـم لـه  افكنّـ: حيث قـال

ــ  اإلمامــة، ومــن كــان يرجــع يف أنَّ  يف ه لــيس لألنصــار حــّق بأنَّ

ـ  ،هلـم فيـه، إٰىل مـا يسـمعه مسـتأنفاً  يف األمـر أو ال حـقَّ  اً هلم حقَّ

 .وليس يف هذا اخلرب الذي ذكرناه ما يف ذلك اخلرب

ــ عــن أيب  ،أبيــه عــن ،اس بــن هشــام الكلبــيوروٰى العبّ

أمــري املــؤمنني صــلوات اهللا وســالمه عليــه  أنَّ  خمنــف يف إســناده

 :عليــه مــا ســمع مــن قــول عمــر اس رضــوان اهللاشــكا إٰىل العبّــ

 ]]٢٠٩ص [[/، كونــوا مــع الثالثــة الــذين فــيهم عبــد الــرمحن

ــ«: وقــال ــ ،»اواهللا لقــد ذهــب األمــر منّ فكيــف : اسفقــال العبّ

ه ال خيـالف ابـن عّمـ سـعداً  إنَّ «: قـال ؟أخـي قلت ذاك يـا ابـن

ــرمحن نظــري ــد ال ــد الــرمحن، وعب ــدمها  ،عــثامن وصــهره عب فأح

ــة ــاحبه ال حمال ــار لص ــي ،خيت ــة مع ــزبري وطلح ــان ال ــن  وإن ك ل

 .»ينفعاين إذا كان ابن عوف يف الثالثة اآلخرين

ــي ــن الكلب ــد الــرمحن زوج أُ : وقــال اب ــوم بنــت  مّ عب كلث

 مّ ريـــز، وأروٰى أُ هـــا أروٰى بنـــت كمّ وأُ  ،معـــيط عقبـــة بـــن أيب

 .صهره :فلذلك قال ،عثامن

ــربي أنَّ  ــة الط ــا  ويف رواي ــوف دع ــن ع ــرمحن ب ــد ال عب

بكتــاب اهللا  عليــك عهـد اهللا وميثاقــه لـتعملنَّ : فقـال  اً عليـَّ

أرجــو أن «: وســرية اخلليفتــني بعــده، فقــال 9ة رســول نَّ وُســ

 .»بمبلغ علمي وطاقتي أفعل وأعمل

ــل أنَّ  ــن أيب الطفي ــر ع ــرب آخ ــال  ويف خ ــرمحن ق ــد ال عب

يدك خـذها بـام فيهـا عـٰىل أن تسـري فينـا بسـرية  هلمَّ : لعيل 

ــر ــر وعم ــيل ، أيب بك ــال ع ــٰىل أنَّ «: فق ــا ع ــام فيه ــذها ب  آخ

ــ ــاب اهللا وُس ــيكم بكت ــري ف ــول اهللا  ةنَّ أس ــديو 9رس ، »جه

يـا عـثامن أن تأخـذها بـام فيهـا عـٰىل  يـدك هلـمَّ : فرتك يده وقـال

هـي لـك : نعـم، قـال: قـال ،ر وعمـرأن تسري فينا بسرية أيب بكـ

 .يا عثامن

، ه قال لعـثامن مثـل قولـه لعـيل ويف رواية الطربي أنَّ 

ختونـة «: فقـال عـيل  ،فبايعـه ،نعـم: فقال ]]٢١٠ص [[/

نفعت اخلتونة يا ابـن عـوف، لـيس «: آخر ويف خرب ،»ت دهراً حنَّ 

  ل ما تظاهرتم علينا فيههذا أوَّ 
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  لـريدَّ يـت عـثامن إالَّ واهللا مـا ولَّ ، ]١٨: يوسف[ �ما ت

 .»يوم هو يف شأن واهللا كّل  ،األمر إليك

قـد قلـت : عبد الرمحن قـال لـه ويف غري رواية الطربي أنَّ 

 .»مل يكن ذلك كام ظننتأوَ «: فقال عيل ، ذلك لعمر

ال جتعـل  ،يليـا عـ: عبـد الـرمحن قـال وروٰى الطربي أنَّ 

 نظـرت وشــاورت النــاس، فــإذا هــم فــإّين  ،ســبيالً  عـٰىل نفســك
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ــرج ــثامن، فخ ــدلون بع ــيل  ال يع ــول ع ــو يق ــيبلغ «: وه س

 .»الكتاب أجله

ــة الطــربي أنَّ  ــ ويف رواي ــاس ل ــامَّ ـالن ــايعوا عــثامن تلكَّ أ  ب
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ٰى بايعــه وهــو حتَّــ فرجــع  ،]١٠: الفــتح[ ... �َعِظيمــا

 .»خدعة خدعة وأيُّ «: يقول

عــن  ،وروٰى الـبالذري يف كتابــه عـن الكلبــي، عـن أبيــه

 بــايع عبــد امَّ ـلــ أمــري املــؤمنني  نَّ أ: إســناد لــه أيب خمنــف يف

بــايع : فقعــد، فقــال لــه عبــد الــرمحن ئامً قــا الــرمحن عــثامن كــان

ــعوإالَّ  ــن م ــك، ومل يك ــذٍ   أرضب عنق ــد يومئ ــريه أح ــيف غ  ،س

ـــال ـــ إنَّ : فيق ـــباً   اً عليَّ ـــرج مغض ـــه خ ـــحاب  فلحق أص

ــورٰى، فقــالوا لــه ــايع، وإالَّ : الش  جاهــدناك فأقبــل معهــم ب

 .ٰى بايع عثامنحتَّ  ]]٢١١ص [[/ يـيمش

ــأيُّ  ــاً  ف ــا وأيُّ  رض ــاع هاهن ــاراً وكيــف ي ؟!إمج ــون خمت  ك

ــن ــ م ــاددَّ ُهي ــل واجله ــديث  ؟!د بالقت ــي ح ــٰى يعن ــذا املعن وه

لتضـاحك املخـالفون  رب العنـق لـو روتـه الشـيعةـالتهديد بض

ــالوا ــامزوا وق ــه، ولتغ ــا يدَّ : من ــة م ــن مجل ــذا م ــنوه ــه م  عون

املحــال، ويروونــه مــن األحاديــث، وقــد أنطــق اهللا بــه رواهتــم، 

 .أفواه ثقاهتم وأجراه عىلٰ 

ــ املقــداد يف ذلــك اليــوم بكــالم طويــل نفنــد  موقــد تكلَّ

ــوه مــن ــه مــا فعل ــري  في ــاألمر عــن أم ــة عــثامن، وعــدوهلم ب بيع

 ،ق اهللاتَّـ ،يـا مقـداد: عبـد الـرمحن إٰىل أن قال لـه، املؤمنني 

ــإّين  ــمّ ف ــة، ث ــك الفتن ــائف علي ــري  خ ــاء إٰىل أم ــؤمنني  ج  امل

ــ»؟نقاتــل فــبمن«: أتقاتــل فنقاتــل؟ فقــال : فقــال م ، وتكلَّ

 أيـن ،ر قـريشـيـا معشـ: ر فـيام رواه أبـو خمنـف فقـالعـّام  يضاً أ

لونــه هاهنــا وِّ كم؟ ُحت رفون هــذا األمــر مــن أهــل بيــت نبــيّ ـتصــ

ــا مــرَّ مــرَّ  ــ، ةة وهاهن ــآمن أن ينزعــه اهللا مــنكم أَم ــا ب ــا أن ا واهللا م

فيضـعه يف غــريكم كــام نزعتمــوه مــن أهلــه ووضــعتموه يف غــري 

عـدوت  لقـد ،بـن سـميةيـا ا: أهله، فقال لـه هشـام بـن الوليـد

ــريش  ــه ق ــا رأت ــت وم ــا أن ــدرك، وم ــت ق ــا عرف ــورك، وم ط

ــها ــنحَّ  ألنفس ــا، فت ــا، وتكلَّ  وإمارهت ــا عنه ــريش بأمجعه ــت ق م

ــّام  ــاحت بع ــالوص ــه، فق ــوان : ر وانتهرت ــا زال أع ــد هللا م احلم

 .قليالً  احلّق 

 :قال يف ذلك اليوم  راً عّام  وروٰى أبو خمنف أنَّ 

  فانعـــه مْ ســـالم ُقـــيـــا نـــاعي اإل

 

 

ـــر  ـــٰى منك ـــرف وأت ـــات ع ـــد م   ق

لقـــاتلتهم،  يل أعوانـــاً  ا واهللا لـــو أنَّ أَمـــ ]]٢١٢ص [[/ 

ــؤمنني  ــري امل ــال ألم ــوننَّ : وق ــد ألك ــاتلتهم بواح ــئن ق  ل

أن  بُّ ِحـوال أُ  ،أجـد علـيهم أعوانـاً  واهللا مـا«: ، فقـال ثانياً 

 .»ضكم ملا ال تطيقونعرِّ أُ 

عــن  ،عــن عبــد الـرمحن بــن جنــدب ،وروٰى أبـو خمنــف

ــه ــت: قــال ،أبي ــؤمنني  دخل ــارضاً  عــٰىل أمــري امل  وكنــت ح

ــة ــت ،باملدين ــب، فقل ــم كئي ــو واج ــإذا ه ــوم : ف ــاب ق ــا أص م

ــال ــنكم، فق ــر ع ــذا األم ــوا ه ــل«: رصف ــرب مجي ــت، »ص : فقل

تقـوم : قلـت ،»فأصـنع مـاذا؟«: قـال ،ك لصـبورسبحان اهللا إنَّـ

ـــك يف ـــدعوهم إٰىل نفس ـــاس وت ـــ ،الن ـــالنبّي إنَّ  9 ك أوٰىل ب

ــأهلم النصــبالعمــل وال ــاهرين ـســابقة، وتس ــٰىل هــؤالء املتظ ر ع

رة عــٰىل ـرة مــن مائـة شـددت بالعشــعليـك، فـإن أجابـك عشـ

لـك مـا أحببـت، وإن أبـوا قـاتلتهم،  وإن دانـوا لـك كـان ،املائة

ــلطان اهللا ــو س ــيهم فه ــرت عل ــإن ظه ــ ف ــاه نبيّ ــذي أت  9ه ال

ــوا ــنهم، إذ ذهب ــه م ــت أوٰىل ب ــردَّ  وكن ــذلك ف ــك، وإن ب ه اهللا إلي

بالعــذر عنــد اهللا يف  ، وكنــت أوىلٰ لــت شــهيداً تِ لــت يف طلبــه قُ تِ قُ 

ــال ــرة، فق ــدنيا واآلخ ــّل أوَ «: ال ــن ك ــابعي م ــان ت ــراه ك ــة ت  مائ

لكـن ال أرجـو، وال «: قـال ،أرجـو ذلـك: فقلت لـه ،»رة؟ـعش

ام النـاس إنَّـ إنَّ  ،خربك مـن أيـن ذلـكاثنـني، وسـأُ  واهللا من املائة

ــون ــريش فيقول ــرون إٰىل ق ــوم  :ينظ ــم ق ــه ــه،  9د حمّم وقبيلت

ــاً  وإنَّ  ــر قريش ــون تنظ ــا ويقول ــالنبوَّ  إنَّ  :فين ــم ب ــالً هل ــٰىل  ة فض ع

ــ ــريش، وإهنَّ ــائر ق ــرس ــذا األم ــن دون قــريش  م أوليــاء ه م

ــ أحــد  وه مل خيــرج هـذا الســلطان مـنهم إىلٰ م إن وّلـوالنـاس، إهنَّ

ــداً أ ــال واهللا ال ب ــنكم، ف ــداولتموه بي ــريهم ت ــان يف غ ــٰى ك ، ومت

ــا أبــداً الســلطا تــدفع هــذا أفــال : فقلــت ،»ن قــريش طائعــة إلين

بمقالتـك هـذه، وأدعـو النـاس  خرب النـاسر فـأُ ـأرجع إٰىل املصـ

، فرجعــت »ذاك لــيس هــذا زمــان ،يــا جنــدب«: إليــك؟ فقــال

ــ ــيئاً فكلَّ ــاس ش ــرت للن ــيل  ام ذك ــل ع ــن فض ــروين  م زب

ــ ــروين حتَّ ــٰى رُ وقه ــة،  عَ فِ ــن عقب ــد ب ــري إٰىل الولي ــن أم ــك م ذل

 .فحبسني إيلَّ  ]]٢١٣ص [[/ فبعث

ــري يف ــن كث ــل م ــا قلي ــي أوردناه ــة الت ــذه اجلمل  أنَّ  وه

ــاً  ــاً اخلــالف كــان واقع ــ ،، والرضــا كــان مرتفع ــمَّ واألمــر إنَّ  ام ت

ه مكـر بـه عبـد الـرمحن أنَّـ ـيءل شـواملكر واخلـداع، وأوَّ  باحليلة
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ــأخرج ــدأ ف ــتمكَّ  ابت ــر لي ــن األم ــه م ــن نفس ــه إٰىل م ــن رصف ن م

ــال ــد، وليق ــإ :يري ــوال إنَّ ــاره ل ــّق  يث ــا احل ــة مل ــده يف الوالي ، وزه

ـ عـرض عـٰىل أمـري املـؤمنني  أخرج نفسه، ثـمّ  ه مـا يعلـم أنَّ

بسـرية  ال جييب إليه، وال تلزمـه اإلجابـة إليـه مـن السـرية فـيهم

ــ ــم أنَّ ــرجلني، وعل ــتمكَّ ال ــوله ال ي ــن أن يق ــريهتام ال  إنَّ : ن م س

سـريهتام  ملـزَ ب إٰىل الطعـن علـيهام، وكيـف يُ نَسـ يُ تلزمني، لـئالَّ 

بسـرية صــاحبه، بـل اختلفـا وتباينــا  رـواحـد مــنهام مل يسـ وكـّل 

ــام ــن األحك ــري م ــال ؟يف كث ــد أن ق ــذا بع ــورٰى  ه ــل الش : أله

خرجــت  كم ترضــون باختيــاري إذاقــوا يل مــن أنفســكم بــأنَّ وثِّ 

ــ ــا ـنفس ــناده إٰىل م ــف بإس ــو خمن ــا رواه أب ــٰىل م ــابوه ع ي، فأج

ــيهم ــرض عل ــؤمنني إالَّ  ع ــري امل ــ  أم ــالفإنَّ ــر«: ه ق ، »أنظ

ٰى أتـاهم أبـو طلحـة فـأخربه عبـد حتـَّ، هـذا املكـر لعلمه بام جيرُّ 

، فأقبــل  اً عليـَّ اه إالَّ الـرمحن بــام عـرض، وبإجابــة القـوم إّيــ

د أبـا حمّمــ إنَّ  ،احلســن يـا أبـا: فقــال أبـو طلحـة عــٰىل عـيل 

عـن  فـام بالـك ختالفـه وقـد عـدل بـاألمر ،ثقة لك وللمسـلمني

ــ ــن يتحمَّ ــه، فل ــريهنفس ــأثم لغ ــ ؟ل امل ــيل أف ــد  حلف ع عب

ـــرمحن ـــؤثر احلـــّق  ال ـــل إٰىل هـــوٰى، وأن ي ـــد أن ال يمي ، وجيته

ـ ة، وال حيـامي ذامَّ لألُ  ن قرابـة، فحلـف لـه، وهـذا غايـة مـا متكَّ

 أخـرج امَّ ـعبـد الـرمحن لـ احلـال، ألنَّ  يف منه أمري املـؤمنني 

ــ ــر ظنَّ ــن األم ــه م ــري، وفوَّ نفس ــة اخل ــه اجلامع ــه ت ب ــوا إلي ض

أن خيـالفهم، ويـنقض  الختيار، فلـم يقـدر أمـري املـؤمنني ا

ـ ح رَّ ـن منـه أن أحلفـه وصـما اجتمعوا عليه، فكان أكثـر مـا متكَّ

 غـري أنَّ  ،خياف من جهتـه مـن امليـل إٰىل اهلـوٰى وإيثـار القرابـة بام

 .شيئاً  نِ غْ ه مل يُ ذلك كلّ 

 يف الشـورٰى  دخوله  إنَّ : (ا قول صاحب الكتابوأمَّ 

ولـو كـان  ،عليـه باإلمامـة ه ال نصَّ داللة عٰىل أنَّ  ]]٢١٤ص [[/

وكـان ذكـره أوٰىل مـن ذكـر  ،احلـال ح به يف تلكرَّ ـلص عليه نصٌّ 

نـا وبيَّ  ،ٰى ـهـذا مستقصـ م الكالم يففقد تقدَّ  ،)الفضائل واملناقب

وذكرنـا  ،وغريهـا بـالنصِّ  يف تلك احلال رحيه ـاملانع من تص

بـام  ليحـتجَّ  ولو مل يـدخل فيهـا إالَّ  ،ة دخوله يف الشورٰى علَّ  أيضاً 

به مـن مقاماتـه وفضـائله وذرائعـه ووسـائله إٰىل اإلمامـة،  احتجَّ 

 ،واإلشـارة باإلمامـة إليـه لها عٰىل النصِّ ة عند تأمّ وباألخبار الدالّ 

، وكيف ال يدخل يف الشـورٰى اً قويَّ  ، وداعياً صحيحاً  لكان غرضاً 

مسـلمني، وفعـل مـا مل واضعها قد أحسـن النظـر لل وعندهم أنَّ 

 ؟!للدين زيسبق إليه من التحرّ 

ــه  ــال ل ــان يق ــا ك ل م ــأوَّ ــا  _ف ــع منه ــو امتن ــ: _ل ك إنَّ

واضــعها، وعـــٰىل مجاعــة املســـلمني  ح بــالطعن عـــىلٰ رِّ ـمصــ

ــك إالَّ  ــيس طعن ــا، ول ــا هب ــبالرض ــرٰى  ألنَّ ــك،  أنَّ  ك ت ــر ل األم

 قمـن تفـرّ  خيافـه به، فيعـود األمـر إٰىل مـا كـان  ك أحقُّ وإنَّ 

ـــاألُ  ـــتّ مَّ ـــة، وتش ـــوع الفتن ـــةة، ووق ـــحابنا  .ت الكلم ويف أص

ــ: مــن يقــول بــالنصِّ  القــائلني ــ ه إنَّ ام دخــل يف الشــورٰى إنَّ

ـ لتجـويزه أن ينـال ل إٰىل مـا يلزمـه األمـر منهـا، وعليـه أن يتوصَّ

 .توصل إليه هأنَّ  وجه يظنّ  القيام به من كلِّ 

ـــاب ـــاحب الكت ـــول ص ـــ إنَّ : (وق ـــن أن التقيَّ ة ال يمك

ــيُ  ــاتعلَّ ــتقرَّ  ألنَّ  ،ق هب ــن اس ــر مل يك ــد األم ــف) لواح  ألنَّ  ،طري

ــال ــك احل ــن يف تل ــر وإن مل يك ــتقرَّ  األم ــدٍ  اً مس ــوم أنَّ  ألح  فمعل

ــدِّ  ــن يف املتق ــا يطع ــار مل ــر الاإلظه ــن والة األم ص [[/ مني م

ــتمكَّ  ]]٢١٥ ــه، وال يُ ي ــن من ـــرض ــروج ممَّ ــذلك اخل ــه، وك ا ٰى ب

 ون أحــداً هم بــه، ال يقــرِّ ٰى جهــودـويرضــ فــق أكثــرهم عليــهيتَّ 

 .ةمَّ عٰىل األُ  اجلامعة، وخالفاً  عن ونه شذوذاً عليه، بل يعدّ 

ــ ــهفأمَّ ــال ال يُ  إنَّ : (ا قول ــل قــدَ األفع ــالظنون، ب ــا ب ح فيه

ــدَّ  ة، وإنَّ عــٰىل ظــاهر الصــحَّ  لَمــجيــب أن ُحت  مت الفاعــل إذا تق

ل فعلـه عـٰىل مـا َمـبـه جيـب أن ُحي  ي حسن الظـنّ ـله حالة تقتض

قصـده فيهـا،  يـتمّ  مـة ملمنا لـه هـذه املقدّ ا متٰى سـلَّ فإنّ  ،)ايطابقه

 إالَّ  ل عـٰىل ظــاهرهَمـالفعـل إذا كـان لـه ظــاهر وجـب أن ُحي  ألنَّ 

بدليل يعدل بنـا عـن ظـاهره، كـام جيـب مثلـه يف األلفـاظ، وقـد 

 ،ي مــا ذكرنــاهـظــاهر الشــورٰى ومــا جــرٰى فيهــا يقتضــ نــا أنَّ بيَّ 

هرة، فـام عـدلنا عـن ظـاهر إٰىل الظـا مارات الالئحـة الوجـوهلأل

 .أن نعدل عن الظاهر حمتمل، بل املخالف هو الذي يسومنا

ــ م م لــه مــن األحــوال فمتــٰى تقــدَّ ا الفاعــل ومــا تقــدَّ فأمَّ

ــه اخلــري مــن غــري علــم وال  ي أن يظــنَّ ـللفاعــل حالــة تقتضــ ب

ــدَّ  ــ يقــني، فــال ب ــةؤثِّ مــن أن ُي ــه حال ــرٰى ل  ر فيهــا، ويقــدح أن ي

لداللــة ظاهرهـا عــٰىل ذلــك،  ،القبــيح بـه نُّ ي ظــخـرٰى تقتضــأُ 

 وٰىل عــٰىل الثانيـــة ومهـــا مجيعـــاً ي بـــاألُ ـنقضـــ ولــيس لنـــا أن

ــان، ألنَّ  ــول مظنونت ــة أن يق ــك بمنزل ــل ذل ــة : قائ ــوا بالثاني اقض

ـــٰىل األُ  ـــدَّ ع ـــذلك إذا تق ـــيس ك ـــةوٰىل، ول ـــل حال  مت للفاع

ــ ــمّ ـتقتض ــه، ث ــاخلري من ــم ب ــ ي العل ــة تقتض ــا حال ــنُّ ـتليه  ي ظ

ــيح  ــالقب ــه، ألّن ــذٍ  اب ــ حينئ ــٰىل الظــنّ ـنقض ــالعلم ع ــونُ  ،ي ب ل بطِ

مت ملـن هـذه اجلملـة فـام تقـدَّ  تحكمه ملكان العلم، وإذا صـحَّ 

ــ ــة تقتض ــر حال ـــذك ــاخلري، وإنَّ ــم ب ــدَّ ي العل ــاام تق ــ م م ي ـيقتض
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ــنّ  ــن الظ ــحس ــا أن ال نس ــيس لن ــنَّ  ـيء، فل ــور  الظ ــد ظه عن

 .ذلك مظنون غري معلوم كّل  ، ألنَّ الظنّ  مارات سوءأ

ــه ــنصَّ : (وقول ــن أن ي ــه م ــا منع ــك م ــو أراد ذل ــٰىل  ول ع

لـيس ) عليـه مل يمنـع ذلـك أبـا بكـر مـن الـنصِّ  عثامن مانع، كام

عـٰىل  مقـام الـنّص  ]]٢١٦ص [[/ ه فعـل مـا يقـوم، ألنَّــيءبش

ـ مـن  رفه عنـهـن أراد أن يصـمن أراد إيصـاله إليـه، ورصفـه عمَّ

ـــغــري شــناعة للتصــ  أيب بكــر، ٰى ال يقــال مــا قيــل يفريح، وحتَّ

ــع ــ ويراج ــيف نصِّ ــر، ومل يتعسَّ ــو بك ــع أب ــام روج ــد ه ك ف أبع

 .أقرهبام من الطريقني وغرضه يتمّ 

ــ ــان صــاحب الكتــابفأمَّ ة االنتقــال مــن الســتَّ  إنَّ : (ا بي

ــة يف ــورٰى  إٰىل األربع ــة ،الش ــة إٰىل الثالث ــن األربع ــون  ،وم ال يك

مـن ذلـك تنـاقض، فلـيس  عـٰىل مـن زعـم أنَّ  فهـو ردٌّ  ،)تناقضاً 

 .لناهاففصَّ  نا وجوه املطاعنبل قد بيَّ  ،اهذا الوجه طعنّ 

ـ ام حتصــل م وإنَّـعَلــمــور املسـتقبلة ال تُ األُ  إنَّ : (ا قولـهفأمَّ

 عمـــر كـــان يعلـــم أنَّ  إنَّ : عـــٰىل مـــن قـــال اً ردَّ  )مـــارةأفيهـــا 

ــ ــثامن ال اً عليَّ ــان وع ــرمحن يميــل إٰىل  وأنَّ  ،جيتمع ــد ال عب

ــعه، أل ــري موض ــالم يف غ ــثامن، فك ــنّ  نَّ ع ــذلك الظ ــراد ب ال  امل

َ وإن ُعـ ،العلـم االســتعامل  يف بـالعلم فعـٰىل طريقـةٍ  عـن الظــنّ  ربِّ

 .مونمعروفة، ال يتناكرها املتكلِّ 

صـاحب الكتـاب قـد اسـتعمل يف العلـم موضـع  ولعلَّ 

 .من كتابه هذا وغريه ٰى كثرةً ـحيص فيام ال الظنّ 

أمري  خمنف أنَّ نا فيام ذكرناه من رواية الكلبي عن أيب وقد بيَّ 

 اس شـاكياً ل من سبق إٰىل هذا املعنٰى يف قوله للعبّ أوَّ   املؤمنني

ه عبـد ال خيـالف ابـن عّمـ سعداً  ألنَّ  ،اذهب واهللا األمر منّ «: إليه

فأحـدمها خمتـار لصـاحبه ال  ،الرمحن صـهر عـثامن الرمحن، وعبد

نتفع بذلك إذا كـان ابـن أوطلحة معي فلن  حمالة، وإن كان الزبري

 .»عوف يف الثالثة اآلخرين

ــ ــهفأمَّ ــداً  إنَّ : (ا قول ــان زاه ــرمحن ك ــد ال ــر عب  ،يف األم

نـا وجـه إظهـار الزهـد فيـه، فقـد بيَّ  ،)تالتثبّـ والزاهد أقرب إىلٰ 

 .ه جعله الذريعة إٰىل مرادهوأنَّ 

ــــ ]]٢١٧ص [[/ الضــــعف الــــذي  إنَّ : (ا قولــــهفأمَّ

ال ضـعف  القيـام باإلمامـة ام أراد بـه الضـعف عـنوصفه بـه إنَّـ

أحــد مــن  ألــيس قــد جعلــه ،األمــر كــذلك نَّ أفهــب  ،)الــرأي

ــفـوَّ تـار لإلمامــة ويُ جيـوز أن ُخي   ؟ه ضـعيف عنهــاض إليــه مـع أنَّ

ــذا ــمّ   وه ــق ث ــفه بالفس ــة أن يص ــوم، دِخ يُ  بمنزل ــة الق ــه يف مجل ل

الفســق كــذلك،  مــانع منهــا كــام أنَّ  الضــعف عــن اإلمامــة ألنَّ 

 .الفصل ه يفوهذا الكالم يأيت عٰىل مجيع ما ذكر

*   *   * 

 :البدعة يف الدين _ ٩

 ):٤ج (الشايف يف اإلمامة 

شـــبهة هلـــم : (قـــال صـــاحب الكتـــاب]] ٢١٧ص [[

ـــ :خـــرٰى أُ  ـــالواوربَّ ـــ: ام ق ـــدع يفإنَّ ـــوز  ه أب ـــدين مـــا ال جي ال

الســواد،  كــالرتاويح، ومــا عملــه يف اخلــراج الــذي وضــعه عــىلٰ 

ــلذلــك خمــالف  ويف ترتيــب اجلزيــة، وكــّل  ــنَّ لقــرآن والسُّ  هة، ألنَّ

تعاٰىل جعل الغنيمـة للغـانمني، واخلمـس منهـا ألهـل اخلمـس، 

ــ فخــالف  عــٰىل كــّل  ة تنطــق يف اجلزيــة أنَّ نَّ القــرآن وكــذلك السُّ

ـ فخـالف حـامل دينـاراً   يف اجلامعـة ال تكــون إالَّ  ة أنَّ نَّ ذلــك، والسُّ

 ).ةنَّ املكتوبات فخالف السُّ 

ــد إنَّ : (وأجــاب عــن ذلــك روي  قيــام شــهر رمضــان ق

ـ 9 عن النبـّي  الـرتك لـيس  أنَّ  مَ ِلـتركـه، وإذا عُ  ه عملـه ثـمّ أنَّ

ل هبـا، وإذا كـان مـا ألجلـه تـرك عَمـة جيـوز أن يُ نَّ صار ُسـ بنسخ

 ــ مــن ه لــيس بفــرض ومــن ختفيــف التنبيــه بــذلك عــٰىل أنَّ

وإذا [عمـر مل يمتنـع أن يـدوم عليـه،  د ليس بقـائم يف فعـلالتعبّ 

ــالة  ــدعاء إٰىل الص ــه ال ــان في ــدّ ك ــرآن د يفوالتش ــظ الق ــام  ]حف ف

 ).؟!]ه مسنونأنَّ  عٰىل وجهٍ [ل به عمَ الذي يمنع أن يُ 

ـــال ]]٢١٨ص [[/ ـــ: (ق ـــله فأمَّ ـــراج فأص ـــر اخل ا أم

ــ ــّي  ة ألنَّ نَّ السُّ ــنيَّ  9 النب ــوّىلٰ   أنَّ ب ــن يت ــاً مل ــر رضب ــن   األم م

ــ االختيــار يف الغنيمــة، وكــذلك  ،ل بــني األمــوال والرجــالفصَّ

ــار يف ال ــال إٰىل اإلمــام يف القتــلفجعــل االختي ــرتقاق  رج واالس

ــ ، )ل بينــه وبــني املــال، وإن كــان اجلميــع غنيمــةواملفــاداة، وفصَّ

ــر أنَّ  ــك وذك ــبيل املل ــٰىل س ــانمني ع ــف إٰىل الغ ــة مل تض  ،الغنيم

مـا لــيس  ذلـك مـن االختصـاص واحلـّق  هلـم يف ام املـراد أنَّ وإنَّـ

مـام أمـر آخـر جـاز لإل ي تقـديمـفإذا عرض مـا يقتضـ ،لغريهم

ــواد االحتيــاط ــل، ورأٰى عمــر يف أرض الس ســالم لإل أن يفع

ــأن يُ  ــعه رَّ ِق ــذي وض ــراج ال ــٰىل اخل ــدهيم ع ــن [ ،يف أي ــه م ــا في مل

ــوال ــوَّ املؤدّ  األح ــة للق ــهي ــول وأنَّ  ،]ة بفعل ــن يق ــاس م  :يف الن

 ،]بعضـــهم[ض فعـــل ذلـــك برضـــا الغـــانمني، وبـــأن عـــوَّ 

ــتدلَّ  ــحَّ  واس ــٰىل ص ــه باإلع ــن األُ ة فعل ــاع م ــمج ــ ة،مَّ ــوبأنَّ  امَّ ـه ل

عــٰىل مجلتــه، ولــو كــان [ٰى األمــر إٰىل أمــري املــؤمنني تركــه ـأفضــ

وذكـر يف  ،]مـور املنكـرةامـه األُ  يف أيّ غـريَّ  ه كـاملغـريَّ  ذلك منكراً 
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اخلـرب املــروي يف هـذا البــاب  وأنَّ  ،طريقهـا االجتهــاد اجلزيـة أنَّ 

ــ ،لـيس بمقطـوع بـه، وال معنــاه معلـوم  م عـٰىل مــاتكلَّـ هذكـر أنَّ

ــن املطــاعن ــه م ــا يُ  ،في ــا دون م ــٰىل املشــهور منه ــوع ــعَل ه ال م أنَّ

ل يف الطعـن ه لـو جـاز أن يعـوَّ عـن أيب عـيل أنَّـ ٰى وحك ،له أصل

يسـلم أحـد مـن الطعـن، وعـارض بـاخلوارج  عٰىل مثل ذلـك مل

ــمّ ، وطعــنهم عــٰىل أمــري املــؤمنني  ــ ث ــنبَّ ا ه عــٰىل مــا تــرك ممَّ

ــه ظــاهر عــٰى أنَّ ادَّ  عــن أيب بكــر  نحــو مــا روي األمــر يف بطالن

ــه ــالة وقول ــه يف الص ــنَّ : وكالم ــره ال يفعل ــا آم ــد م ــا  ،خال وم

ملفتـون  داً حمّمـ إنَّ  :عمر قـال أليب بكـر يـوم الغـدير من أنَّ  روي

وحـديث مـا عـزم  ،]لفعـل اً جيعلـه نبيـَّ ولو قـدر أن[ ،هبابن عمّ 

 ،السـالم ]]٢١٩ص [[/ عليه مـن إحـراق بيـت فاطمـة عليهـا

ثالثـة أشـياء كانـت عـٰىل عهـد : عـن عمـر قـال ونحو ما رووه[

عـٰىل خـري  وحـيَّ  :وزادوا عـٰىل ذلـك ،اهللا أنـا أهنـٰى عنهـا رسول

 ]...األذان العمل، يف

ــه ــال ل ــ: يق ــأمَّ ــبهة أهنَّ ــال ش ــرتاويح ف ــد ا ال ــة، وق ا بدع

ــّي  ــ 9 روي عــن النب ــالأنَّ ــ«: ه ق ــا أّهي ــاسي ــالة  إنَّ  ،ا الن الص

ــهر ــل يف ش ــة مج بالي ــن النافل ــان م ــالة رمض ــة، وص ــة بدع اع

ــة، أَال  ــحٰى بدع ــواالض ــال جتتمع ــيالً   ف ــان يف  ل ــهر رمض يف ش

ة خــري نَّ ُســ يف قلــيالً  وا صــالة الضــحٰى، فــإنَّ النافلــة، وال تصــلّ 

ضــاللة  بدعــة ضــاللة، وكــّل  كــلَّ   وإنَّ مــن كثــري يف بدعــة، أَال 

 .»يف النار سبيلها

فــرأٰى  عمــر خــرج يف شــهر رمضــان لــيالً  وقــد روي أنَّ 

النــاس  إنَّ : ومــا هــذا؟ فقيــل لــه: فقــال ،املســاجد يف املصــابيح

بدعــة، ونعمـت البدعــة، : ع، فقـالالتطــوّ  قـد اجتمعــوا لصـالة

ــ  بــأنَّ  9ا بدعــة، وقــد شــهد الرســول فــاعرتف كــام تــرٰى بأهنَّ

 .بدعة ضاللة كلَّ 

 ملا اجتمعوا إليـه بالكوفـة أمري املؤمنني  وقد روي أنَّ 

هبم نافلة شهر رمضان زجرهم،  صّيل يُ  فسألوه أن ينصب هلم إماماً 

ـ فهم أنَّ وعرَّ   ،ة فرتكـوه، واجتمعـوا ألنفسـهمنَّ ذلك خـالف السُّ

فدخل عليهم املسـجد  بعضهم، فبعث إليهم احلسن  مواوقدَّ 

 .عمراه وا : رأوه تبادروا األبواب وصاحوافلامَّ  ،ةالدرَّ  ومعه

ــ ــاؤه أنَّ ا ادِّ فأمَّ ــهر ع ــام ش رمضــان  ]]٢٢٠ص [[/ قي

ــ ــول كــان يف أّي ــمّ  9ام الرس ــه ،تركــه ث ــة من ــ ،فمغالط ال  األّن

ــ ،ننكــر قيــام شــهر رمضــان بالنوافــل عــٰىل ســبيل االنفــراد ام وإنَّ

 .عٰىل ذلك أنكرنا االجتامع

ــٰى أنَّ فــإن ادَّ  ــالَّ  9الرســول  ع ــهيف أيّ  ها مجاعــةً ص  ،ام

ولـو كـان كـذلك مـا قـال  ،مكـابرة مـا أقـدم عليهـا أحـد افإهنَّ 

ــ: عمــر  ألنَّ  ،أراد غــري ذلــك فهــو مــا ال ينفعــه ا بدعــة، وإنإهنَّ

 .الذي أنكرناه غريه

ــن أنَّ  ــره م ــذي ذك ــدّ  وال ــه التش ــرآن في ــظ الق د يف حف

تعــاٰىل ورســوله  اهللا ألنَّ  ـيء،واملحافظــة عــٰىل الصــالة لــيس بشــ

ــا 9 ــه لكان ــام قال ــان ك ــو ك ــم، ول ــذلك أعل ــنّ  ب ــذه يس ان ه

 أنَّ  نُّ َظـيُ  ع يف الـدين بـامبـدِ الصالة ويأمران هبـا، ولـيس لنـا أن نُ 

 .ذلك ال يسوغ وال حيّل  ه ال خالف يف أنَّ ألنَّ  ،فيه مصلحة

ــ ــنصِّ فأمَّ ــالف ل ــراج فهــو خ ــر اخل ــرآن ا أم اهللا  ألنَّ  ،الق

فمــن خالفهــا فقــد  ،الغنيمــة يف وجــوه خمصوصــة تعــاٰىل جعــل

ــريه ــام وال لغ ــيس لإلم ــدع، ول ــنّص  أب ــالف ال ــد فيخ ، أن جيته

ــه ــل قول ــ: (فبط ــاإنَّ ــن االحتي ــالمط لإله رأٰى م ــرَّ  س يف  أن تق

 ال يكـــون مـــن خـــالف الــنّص  ألنَّ  ،)أيــدهيم عـــٰىل اخلــراج

ــان  ــو ك ــه، ول ــاط من ــم باالحتي ــوله أعل ــاط، واهللا ورس االحتي

عــاه عــٰىل مــا ادَّ  ةنــضــهم بيِّ عــن ذلــك أو عوَّ  ٰى الغــانمنيـأرضــ

ومـا عرفنــا  ،معَلـذلـك ويُ  صـاحب الكتـاب، لوجـب أن يظهــر

اإلمجــاع  عــاه مــنلون، ومــا ادَّ ، وال نقلــه النــاقمــن ذلــك شــيئاً 

ــه لــه فيــه عــٰىل تــرك النكــري الــذي قــد تقــدَّ فمعوّ  م الكــالم علي

م الكــالم يف وجــه إقــرار أمــري املــؤمنني ر، وكــذلك تقــدَّ وتكــرَّ 

  َّخـرب اجلزيـة غـري  عـاؤه أنَّ أحكـام القـوم وادِّ  ه مـنما أقـر

ــب ــه، فه ــوع ب ــوم، وال مقط ــ أنَّ  معل ــك ُس ــه مَ لِّ ذل ــا في ــٰىل م  ،ع

ــيس  ــه أنَّ أل ــن مذهب ــ م ــاد يف الش ــار اآلح ــيُ  ريعةـأخب ــا عَم ل هب

 عمــل عمــر بــاخلرب الــذي روي يف فــأالَّ  ؟!وإن مل تكــن معلومــة

البـــاب، وعـــدل عـــن اجتهـــاده الـــذي أداه إٰىل خمالفـــة  هـــذا

 ؟!النّص 

ـــ ]]٢٢١ص [[/ ا مـــا عـــارض بـــه مـــن مـــذهب فأمَّ

ــدة، ألنَّ  ،اخلــوارج ــنقم عــٰىل  فمــن املعارضــة البعي اخلــوارج مل ت

ــؤمنني  ــري امل ــإالَّ  أم ــه، وإنَّ ــوم وقوع ــو معل ــا ه ــتبه  م ام اش

 عليهم صـفته، وهـل يـدخل يف بـاب القـبح أو احلسـن، وعلينـا

ه حسـن صـواب، ومـا  هلم زوال القـبح عـن ذلـك، وأنَّـبنيِّ أن نُ 

 .منهم يطعن بام خيالف ما ذكرناه نعرف أحداً 

ـفأمَّ  وخفـي الـبطالن  ،ه إٰىل بعيـد وقريـببَ ا تقسـيمه الشُّ

عـٰىل  ل يف هـذا التمييـز بـني األمـرين إالَّ وجدناه عوَّ  وظاهره، فام

يكـون  ذلك ظاهر الـبطالن، ومثـل هـذا ال عائه أنَّ استبعاده، وادِّ 

وجـه كـان خـرب خالـد مـن أيِّ  بـنيِّ ة، وقـد كـان جيـب أن يُ حجَّ 
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بحيـث ال جيـوز أن  بن الوليد وما شاكله من السـخف والـبطالن

ه مـا م عليـه، فإنَّـب مـا تكلَّـد هذا وقـرَّ عَّ م عليه، وما الذي بيتكلَّ 

 .ة فيه وال شبهة عٰىل ما ال حجَّ اعتمد يف ذلك إالَّ 

فـال  ،مفقد مٰىض ما فيه كفاية فـيام تقـدَّ  حراقا خرب اإلفأمَّ 

 .معنٰى إلعادته

*   *   * 

  :اض - ١٤٣

 األعواض. 

*   *   * 

١٤٤ -  :  

 :تنزيه األنبياء

 :]لوهيةعائه األُ عن ادِّ  عيسٰى تنزيه [ ]]١٧٣ص [[

ــألة ــل: مس ــإن قي ــاىلٰ  :ف ــه تع ــٰى قول ــام معن  : ف
َ
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ْ
ولــيس خيلــو مــن أن يكــون  ،]١١٦ :املائــدة[ �ال

وهـذا خـالف . ن قـال ذلـك، أو جيـوز أن يقولـهممـَّ عيسٰى 

ن مل يقـل ذلـك يكـون ممـَّ أو. يف األنبيـاء  ]إليـه[ما تذهبون 

ــوز أن[وال  ــتفهامه  ]جي ــال معنــٰى الس  ]تعــاٰىل منــه[يقولــه ف

ـــره ـــمّ  ؟وتقري ـــه أّي  ث ـــٰى يف قول ـــا ِ� : معن ـــُم م
َ
ل
ْ
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َوال أ
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ِسك
ْ
ف
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�،  ُعمل يف اهللا تعاٰىل؟ستَ وهذه اللفظة ال تكاد ت 

ـاِس  :قوله تعـاىلٰ  إنَّ  ]:قلنا[ :اجلواب
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فهام عٰىل احلقيقة وإن كـان خارجـا خمـرج االسـتفهام، ليس باست

عٰى ذلـك عليـه مـن النصـارٰى وتـوبيخهم واملراد به تقريع من ادَّ 

 :وتكذيبهم، وهـذا جيـري جمـرٰى قـول أحـدنا لغـريه ]وتأنيبهم[

ويكون مراده تقريـع  ،ه مل يفعلهوهو يعلم أنَّ  ،)أفعلت كذا وكذا؟(

ن خوطب بـذلك واجلحود ممَّ  عٰى ذلك عليه، وليقع اإلنكارمن ادَّ 

 .عاه عليهبكت من ادَّ فيُ 

ه تعـاٰىل أراد هبـذا القـول تعريـف وهو أنَّـ: وفيه وجه آخر

ام ه أهنَّ مّ ويف أُ  ]]١٧٤ص /[[قد اعتقدوا فيه  قوماً  أنَّ  عيسٰى 

يف  ]إالَّ [مل يعـرف ذلـك  ه ممكن أن يكـون عيسـٰى إهلان، ألنَّ 

إٰىل قـوم  رسل الرجل رسـوالً ونظريه يف التعارف أن ي. تلك احلال

لون مـا بـدِّ غ الرسول رسالته ويفارق القوم فيخالفونه بعده ويُ فيبلِّ 

 له ذلك، فإذا أحـبَّ  املرَسل] لاملرِس [م علِ أتٰى به وهو ال يعلم، ويُ 

أأنت أمـرهتم بكـذا ( ]:له[مه خمالفة القوم له جاز أن يقول علِ أن يُ 

 .وابام صنع ]له[عٰىل سبيل اإلخبار  )؟وكذا

 :]بيان معنٰى النفس يف اللغة[

ـُم مـا ِ� : ا قوله فأمَّ 
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� َّخمتلفة إٰىل معانٍ  ]يف اللغة[لفظة النفس تنقسم  ، فإن: 

ــس اإل ــالنفس نف ــي ف ــوان، وه ــن احلي ــريه م ــان وغ نس

 : ومنـه قولـه تعـاىلٰ  ،اً التي إذا فقـدها خـرج عـن كونـه حيـَّ
� ُ
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ُ
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َ
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ْ
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َ
� ]٣٥ :نبياءاأل.[ 

فعـل (:  عنه كقوهلمِرب الذي ُخي  ـيءذات الش والنفس أيضاً 

 .)أعطٰى كذا وكذا بنفسه(و ، فعله، إذا توّىلٰ )ذلك فالن نفسه

، أي ال )ليس لفالن نفس(: اآلنفة، كقوهلم :والنفس أيضاً 

 .أنفة له

فــالن يف كــذا نفــس : (اإلرادة، يقولــون :والــنفس أيضــاً 

 .أي إرادته ،])وكذا[

 :قال الشاعر

   فنفساي نفس قالـت ائـت ابـن بجـدل

ــٰى   ــّل ُغمَّ ــن ك ــًا م ــد فرج ــا جت   هتاهب

   ونفس تقـول اجهـد نجـاءك ال تكـن[

ـــاهبا  ـــيئًا خض ـــن ش ـــبة مل يغ   كخاض

 ]من الطويل[

مل أحجــج  ،يـا أبــا سـعيد: قــال للحسـن رجـالً  ومنـه أنَّ 

حجـج، ونفـس تقـول أُ  :فـنفس تقـول يل، ] ويل نفسـانإالَّ [ قطّ 

 !جتزوَّ  :يل

ــال احلســن ]]١٧٥ص /[[ ــ: فق ام الــنفس واحــدة، إنَّ

 ،جتـزوَّ  ]:لـك[قـول تحجـج، وهـم أُ ]: لـك[قـول تولكن هم 

 .وأمره باحلّج 

 :ق العبديوقال املمزّ 

ـــا ـــا محيمه ـــد نآه ـــني ق ـــن لع    أَال م

ــــام مهومهــــا  ــــد املن ــــا بع قه   وأرَّ

ــتَّٰى [ ــان ش ــه نفس ــت ل ــامه فبان    ]ومه

هيــــا ونفـــس تلومهــــا    فـــنفس ُتَعزِّ

 ]من الطويل[

ــاً  ــنفس أيض ــي تُ  :وال ــالصــيب اإلالعــني الت ــان، يق  :نس

 .أي عني ،)نفس أصابت فالناً (
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ــول اهللا  وروي أنَّ  ــول 9رس ــي فيق ــان يرق ــم «: ك بس

ــكاهللا أُ  ــّل  ،رقي ــن ك ــفيك م ــك واهللا يش ــو في ــني  ،داء ه ــن ع م

 .»وحسد حاسد ،ونفس نافس ،عائن

ــ ــال اب ــرايبوق ــاس : ن األع ــيب الن ــي تص ــوس الت النف

 .كذوباً  نفوساً  كان واهللا حسوداً : فقال وذكر رجالً . بالنفس

 :اتد اهللا بن قيس يف الرقيّ يوقال عب

ــــا ــــوس عليه ــــا النف ــــي أهله    يتَّق

  والتمــــيم نحرهــــا الرقــــٰى  فعــــىلٰ  

 ]من اخلفيف[

ــاً  ــنفس أيض ــة،  وال ــدار الدبغ ــدباغ مق ــن ال ــولم : تق

 .ةدبغ به مرَّ قدر ما أُ  :أي ،)الدباغ من أعطني نفساً (

الغيــــب، يقــــول  :والــــنفس أيضــــاً  ]]١٧٦ص /[[

وهـذا هـو تأويـل . ، أي غيبـه) ال أعلم نفـس فـالنإّين (: القائل

 : قوله
َ
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 .تعلم غيبي وما عندي، وال أعلم غيبك وما عندك

ـــل ـــن إنَّ  :وقي ـــاً ال ـــوهلم :فس أيض ـــن ق ـــة، م : العقوب

 .أي عقوبتي ،)رك نفيسحذِّ أُ (

ــ ــض املفسِّ ــاىلٰ ـوبع ــه تع ــل قول ُم : رين مح
ُ
ُر�
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ــذ َ ُ

َو�

ــهُ  َس
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ــران[ اُهللا � ــٰى ] ٢٨ :آل عم ــذا املعن ــٰىل ه ــ ،ع ــالكأنَّ : ه ق

ــ ــهذِّ ُحي ــ. ركم اهللا عقوبت ــن عبّ ــن اب ــك ع ــنروي ذل . اس واحلس

 .اهم اهللا إيّ ركوحيذِّ  :معنٰى اآلية: وآخرون قالوا

 ه نفس؟فام وجه تسمية الغيب بأنَّ : فإن قيل

نسـان نفـس اإل ال يمتنع أن يكون الوجه يف ذلك أنَّ : قلنا

، أنـزل مـا يكتمـه ]هـاالذي يودعـه ّرس [ة املوضع  كانت خفيّ امَّ ـل

مبالغـة يف وصـفه  )ه نفـسنَّـإ: (فقيل فيـه ،وجيهد يف رسه منزلتها

َوال : ه عن نبيّـ أن يقول خمرباً ام حسن وإنَّ  ،بالكتامن واخلفاء
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أنا ال أعلم مـا يف  :فلهذا ال حيسن ابتداء أن يقول ،ليزدوج الكالم

وهلـذا نظـائر يف . لحسن عـٰىل الوجـه األوَّ  ]إن[نفس اهللا تعاٰىل، و

 .الكالم مشهورة

 :]األمر هللا تعاىلٰ  حول تفويضه[

ــاً  :فــإن قيــل: مســألة ــه تعــاٰىل حاكي ــٰى قول عــن  فــام معن
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ـ وكيف جيـوز هـذا املعنـٰى مـع علمـه  ه تعـاٰىل ال بأنَّ

 ار؟لكفّ يغفر ل

املعنــٰى هبــذا الكــالم تفــويض األمــر إٰىل : قلنــا: اجلــواب

ــد ــليمه إٰىل م ــه وتس ــربّ بّ مالك ــن أن  ]]١٧٧ص /[[ ؤره، والت م

وعــٰىل هـذا يقــول أحــدنا إذا . مــور قومـهمـن أُ  ءيكـون إليــه يش

 ،ويســلم منــه ،مــورأ مــن تــدبري أمــر مــن األُ أراد أن يتــربَّ 

ــوِّ  ــريه، ويف ــول[ض أمــره إٰىل غ ــذا ا(: ]يق ــدخل يل ه ــر ال م ألم

ــه، وإن شــئت أن ترتكــه ،فيــه ، مــع علمــه )فــإن شــئت أن تفعل

ام حسـن وإنَّـ. أن يكـون منـه أحد األمـرين ال بـدَّ  وقطعه عٰىل أنَّ 

 . أخرج كالمه خمرج التفويض والتسليمامَّ ـمنه ذلك ل

هبم إن تعـذِّ  :معنـٰى اآليـة: ه قـالوقد روي عن احلسن أنَّـ

ه فكأنَّـ ،غفر هلم فبتوبة كانـت مـنهمفبإقامتهم عٰىل كفرهم، وإن ت

 .يف الكالم رط ظاهراً ـاشرتط التوبة وإن مل يكن الش

ك أنـت الغفـور وإن تغفـر هلـم فإنَّـ :مل يقل مَ فلِ : فإن قيل

 ؟فهو أليق يف الكالم ومعناه من العزيز احلكيم ،الرحيم

الكـالم مل  هذا سؤال من مل يعرف معنـٰى اآليـة، ألنَّ : قلنا

ام ورد عٰىل وإنَّ  ،يف السؤال رَ كِ ألة غفران، فيليق بام ذُ خيرج خمرج مس

ك أنت الغفور الرحيم، فإنَّ  :فلو قيل. معنٰى تسليم األمر إٰىل مالكه

 عـٰىل أنَّ . بـالكالم ]ذلـك[د قَصـومل يُ  ،ألوهم الدعاء هلم باملغفرة

َِكيُم  :قوله
ْ
َعِز�ُز ا�

ْ
مـن  اسـتيفاءً  وأشـدّ  ]يف املعنٰى [أبلغ  �ال

الغفران والرمحـة قـد يكونـان  وذلك أنَّ  ،الغفور الرحيممن ] هل[

ن طالق ال يـدالَّ فهـام بـاإل ،، ويكونا بخالف ذلكوصواباً  حكمةً 

والوصف بالعزيز احلكيم يشتمل عٰىل معنٰى . عٰىل احلكمة واحلسن

 ويزيد عليهام باسـتيفاء معـانٍ  ،الغفران والرمحة، وإذا كانا صوابني

، وهـذا وال يضامّ  هو املنيع القادر الذي ال يذّل  العزيز كثرية، ألنَّ 

ا احلكـيم فهـو الـذي وأمَّ . ةم من الغفور الرحيم البتَّ فهَ املعنٰى ال يُ 

 صـيب هبـا أغراضـها، وال يفعـل إالَّ يضع األشـياء مواضـعها ويُ 

قضـتهام احلكمـة دخلتـا يف افاملغفرة والرمحـة إذا  ،احلسن اجلميل

َِكيمُ  :قوله
ْ
َعِز�ُز ا�

ْ
اللفـظ علـيهام مـن  اوزاد معنٰى هـذ ،� ال

ام طعـن هبـذا حيث اقتضاء وصفه باحلكمة يف سـائر أفعالـه، وإنَّـ

 فبني مـا وإالَّ  ،الكالم من امللحدين من ال معرفة له بمعاين الكالم

 ،نه القرآن من اللفظ وبني ما ذكروه فـرق ظـاهر يف البالغـةتضمَّ 

 .واستيفاء املعاين واالشتامل عليها

  * *   * 
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ا مـن جعـل لإلمـام مـا هـو صـفة اإللـه فأمَّ ]] ٣٧ص [[

الكــالم يف اإلمامــة هــو الواقــع  فخــارج عــن هــذه اجلملــة، ألنَّ 

ــني  ــن ب ــامم ــب اإلم ــاٰىل نص ــٰىل اهللا تع ــب ع  ]]٣٨ص [[/ أوج

اهللا تعـاٰىل هـو  إنَّ : زمـان وبـني مـن مل يوجبـه، فمـن قـال يف كـّل 

 .خرج عن هذا الباب مجلة اإلمام فقد

ــ ــ(: ا قولــهفأمَّ م ملــا غلــوا يف اإلمامــة فجملــة أمــرهم أهنَّ

ــيس هلــا مــن القــدر ذهبــوا يف اخلطــأ كــّل  وانتهــوا هبــا إٰىل مــا  ل

ـــه ،...)مـــذهب ـــيهم اإلحلـــاد لكـــنَّ  واألصـــل(: إٰىل قول هم ف

 ).وا هبذا املذهبتسرتَّ 

بـام ال يرتضـيه أهلـه مـن فسباب وتشـنيع عـٰىل املـذهب 

مـــنهم، ومـــن أراد أن يقابـــل هـــذه الطريقـــة  اذقـــول الشـــذّ 

ــك ــن ذل ــا، واستحس ــة بمثله ــب  املذموم ــر يف كت ــه فلينظ لنفس

ــ ف منهــا عــٰىل مــا رِ ـشــه يُ ابــن الراونــدي يف فضــائح املعتزلــة فإنَّ

 لـو أمسـكوا معـه عـن تعيـري كثـرياً  جيد به عـٰىل اخلصـوم فضـالً 

مــا يســلك  أعــود علــيهم، وقــلَّ خصــومهم لكــان أســرت هلــم، و

 .ذو الفضل والتحصيل هذه الطريقة

ـــ ]]٣٩ص [[/ ـــهفأمَّ ـــن : ا قول ـــة م ـــة الثاني يف الطبق

ــده ــ(: الغــالة عن هم انتهــوا هــذه الطبقــة لكــنَّ  م نزلــوا عــنوإهنَّ

ام نقصـوا، وهـم الـذين ام زادوا وربَّـة وربَّـباإلمام إٰىل صـفة النبـوَّ 

ــث  ــن حي ــام م ــة إٰىل اإلم ــون احلاج ــتمُّ يوجب ــف وال  ال ي التكلي

 ). به، وبمعرفة ما هو منهمفني إالَّ املكلَّ  حال

ــنٌّ  ــد، ألنَّ  فظ ــن  بعي ــام م ــة إٰىل اإلم ــب احلاج ــن أوج م

ــتمُّ  ــث ال ي ــف إالَّ  حي ــالتكلي ــه نبيَّ ــه مل جيعل ــه إٰىل اً  ب ــغ ب ، وال بل

يف احلاجـة  شـارك اإلمـام النبـّي  ة، ولـيس مـن حيـثصفة النبوَّ 

عنـد اخلصـوم  املعرفـة ، كـام أنَّ اً نبيـَّ إليه مـن هـذا الوجـه يكـون

ــوَّ  وإن وجبــت مــن حيــث كانــت لطفــاً   ةيف التكليــف والنب

اللطــف مل جيـــب عنــدهم أن تكـــون  طريــق وجوهبــا أيضـــاً 

واحــدة مــنهام  الســتبداد كــّل  ،معرفــة ةة، وال النبــوَّ املعرفــة نبــوَّ 

ــ خــرٰى، والنبــّي ركها فيهــا األُ ـبصــفة ال يشــ  اً مل يكــن عنــدنا نبيَّ

ـــل ،رك فيهـــا اإلمـــامـصاصـــه بالصـــفات التـــي يشـــالخت  ب

ــاألداء عــن اهللا تعــاٰىل بغــري واســطة، أو بواســطة  الختصاصــه ب

 .نةة بيِّ هو امللك، وهذه مزيَّ 

*   *   * 

 ):٤ج (الشايف يف اإلمامة 

ـــــ]] ١١٧ص [[ ـــــهفأمَّ ـــــة  إنَّ : (ا قول هـــــذه الرواي

 وأنَّ  ،هــو إرسافيــل عــيل بــن أيب طالــب  كــروايتهم أنَّ 

ــهــو امليكائاحلســن  ــفمــامَّ  ،إٰىل آخــر كالمــه ...)لي  أنَّ  ا نظــنُّ  كنّ

ه عـن ذكـره والتشـاغل باالحتجـاج مثل صـاحب الكتـاب يتنـزَّ 

عليــه ولــه، وال يــذهب إٰىل مــا  حيــتجُّ  نعــرف عــاقالً  ا الألّنــ ،بــه

ــب إىلٰ  ــن ينتس ــاه، وم ــيّ  حك ــالنالتش ــال :ع رج ــد وغ  ،مقتص

ــول، وا ــذا الق ــل ه ــن مث ــه ع ــوم نزاهت ــد معل ــايل مل فاملقتص لغ

ــرَض  ــإالَّ  ي ــن قصَّ ــة، وم ــة والربوبي ــب إٰىل ـ باإلهلي ــنهم ذه ر م

 ،ة، فهــذه احلكايــة خارجــة عــن مــذهب املقتصــد والغــايلالنبــوَّ 

ـ  أودعهــاامَّ ـقـد كــان جيــب لـ هبــا أن يــذكر قائلهــا،  اً كتابــه حمتجَّ

باسـمه، والكتـاب الـذي  والذاهب إليهـا بعينهـا، والـراوي هلـا

 .بنقلها منه إن كان من كتا

فلـو كانـت هـذه احلكايـة صـحيحة، وقـد ذهـب  ،وبعد

لكـان مـن مجلـة مـذاهب الغـالة الـذين نـربأ إٰىل اهللا  إليها ذاهب

ــنهم، وال نُ  ــتعــاٰىل م ــري  همدُّ ِع ــف جت ــلمني، فكي ــيعة وال مس ش

 ا؟هذه الرواية جمرٰى ما حكاه عنّ 

*   *   * 
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ــ: قلنـا]] ٩٥ص [[ عــٰىل عصــمتها قولــه  ا الــذي يــدلُّ أمَّ
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ــ�ا ْطِه

َ
ْم �

ُ
ــَر� ــِت َو�َُطه� َيْ ــزاب[ �ا�ْ ــد بيَّ ، ]٣٣: األح ــا وق ن

هـذه اآليـة تتنـاول مجاعـة مـنهم  سلف من هـذا الكتـاب أنَّ  فيام

ــ ،]بــام تـواترت األخبــار يف ذلـك[ فاطمـة  عــٰىل  ا تـدلُّ وأهنَّ

ــه ــن تناولت ــه عصــمة م ــٰىل  وأنَّ  ،وطهارت ــة ع ــا دالل اإلرادة هاهن

 .إعادته وال طائل يف ،وقوع الفعل املراد

فاطمـة بضـعة «: عـٰىل عصـمتها قولـه  أيضـاً  ويدلُّ 

ــ ــن ، يمنّ ــد آذاينآفم ــة فق ــد آذٰى اهللا و ،ذٰى فاطم ــن آذاين فق م

« ،ـ ،عـٰىل عصــمتها لُّ وهـذا يــد ن يقــارف ا لــو كانـت ممَّــألهنَّ

لـه عـٰىل كـّل حـال، بـل كـان  الذنوب مل يكن مـن يؤذهيـا مؤذيـاً 

ــّد  ــة احل ــا وإقام ــن ذّمه ــتحّق م ــل املس ــا[فع ــان  _] عليه إن ك

ًا له ومطيعاً  _الفعل يقتضيه   .سارَّ

*   *   * 

 :الذخرية يف علم الكالم

ــد]] ٤٧٩ص [[ ــٰىل ص ــًا ع ــدلُّ أيض ــا ي ــلوات وممَّ قها ص

اهللا عليهــا يف دعواهــا قيــام الداللــة عــٰىل عصــمتها، ويــدلُّ عــٰىل 

ــاىلٰ  ــك قولــه تع  اهللاُ [  :ذل
ُ
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�
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ْ
ه

َ
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ْ
ــر�ج ــزاب[ �ا� : األح

ــّي ]٣٣ ــنهم أنَّ النب ــالف بي ــري خ ــل بغ ــل النق ــد روٰى أه ، وق

ـًا وفاطمــة واحلســن واحلســني صــلوات اهللا جلَّــ 9 ل عليـَّ

ــيهم بكســاء وقــال  ــؤالء أهــل بيتــي «: 9عل ــّم إنَّ ه الّله

ــرياً  ــرهم تطه ــرجس وطه ــنهم ال ــب ع ــة »فأذه ــت اآلي ، فنزل

ــت ُأّم ســلمة  ــه Âوكــان ذلــك يف بي ــت ل ــت : 9، فقال ألس

 .»ال، إنَّك عٰىل خري«: 9من أهل بيتك؟ فقال 

ــذكورة  ــو اإلرادة امل ــيس خيل ــون ول ــن أن تك ــة م يف اآلي

إرادة حمضـــة مل يتبعهـــا الفعـــل، أو تكـــون إرادة وقـــع الفعـــل 

 .عندها، وقطع انتفاء الرجس والقبائح بعد نزوهلا

ــــة  ــــل، ألنَّ لفظ ل باط ــــٰى األوَّ ــــام(واملعن ــــد ) إنَّ تفي

ن عـدا مـن تعلَّقـت بـه، وقـد بيَّنـا  االختصاص ونفي احلكم عمَّ

ــال ــلَّ وع ــه ج ــك يف قول ــا وَ : ذل م
�
ُ إِن

ُ
ــو� ــُم اُهللا َورَُس

ُ
���ِ 

، وال اختصـــاص ألهـــل البيـــت صـــلوات اهللا ]٥٥: املائـــدة[

ــا  ــف، فثبــت أهنَّ علــيهم هبــذه اإلرادة بــل هــي عاّمــة لكــلِّ مكلَّ

 .إرادة وقع مرادها

ــا فلــيس املعصــومون مــن مجيــع املكلَّفــني : فــإن قيــل لن

هم من نزلـت هـذه اآليـة فـيهم، فقـد بطـل االختصـاص، فـال 

ــوز أن  ــهجي ــاص في ــا ال اختص ــٰىل م ــا ع ]] ٤٨٠ص /[[  نحمله

ــٰىل العصــمة  ــاوون، وإذا محلناهــا ع ــق فيــه متس ــة، واخلل البتّ

ــيس  ــن ل ــز ممَّ ــل االختصــاص والتميي ــراد اإلرادة حص وقــوع م

هبذه الصفة، وإن شاركهم مشـارك فيـه فرتكنـا الظـاهر لـه جـاز 

ذلك، ألنَّ االختصـاص حاصـل عـٰىل كـلِّ حـال، وعـٰىل الوجـه 

 .يبطل كّل اختصاصاآلخر 

مـــا ســـأل اهللا تعـــاٰىل إالَّ أن  9وأيضـــًا فـــإنَّ النبـــّي 

ــك  ــد ذل ــأل أن يري ــرجس، ومل يس ــنهم ال ــذِهب ع ــرهم وُي ُيطهِّ

وإن مل يقـع، فنزلـت اآليـة مطابقـة لدعوتـه ومتضـّمنة إلجابتــه، 

 .فيجب أن يكون معناها ما بيّناه

اقتضـــٰى احلــال التشـــريف  Âولــو مل تفهــم ُأّم َســَلمة 

ــت وا ــل البي ــة أه ــا يف مجل ــل إٰىل دخوهل ــيم مل تتوصَّ ، لتعظ

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

 .أن يكون الفعل املراد واقعاً 

وهبــذا االعتبــار نعلــم أنَّ اآليــة مل تتنــاول األزواج وممَّــن 

ــا إذا اقتضــت العصــمة خــرج منهــا  مل يقــع عــٰىل عصــمته، ألهنَّ

ــىلٰ  ــوع ع ــيس بمقط ــن ل ــلوات اهللا م ــت ص ــمته، وإذا كان  عص

عيـه، ألنَّ البيّنـة  عليها معلومـة الصـدق مل حتـتج إٰىل بيّنـة فـيام تدَّ

ــقط  ــم يس ــع العل عي، وم ــدَّ ــدق امل ــّن بص ــة الظ ــر غلب ــام تثم إنَّ

اعتبار الظّن، وهلذا جـاز أن حيكـم احلـاكم بعلمـه بغـري شـهادة، 

وٰى مـن ألنَّ علمه أقـوٰى مـن الشـهادة، وهلـذا كـان اإلقـرار أقـ

منا  البيّنــة مــن حيــث كــان الظــّن أقــوٰى مــن اإلقــرار، فــإذا قــدَّ

م العلـم عـٰىل  ة الظـّن، فـاألوٰىل أن ُنقـدِّ اإلقرار عٰىل الشـهادة لقـوَّ
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ـــم  ـــهادة، ألنَّ حك ـــرار إٰىل ش ـــع اإلق ـــتج م ـــع، ومل نح اجلمي

الضــعيف يســقط مــع القــوي، فلــذلك ال حيتــاج مــع العلــم إٰىل 

 .لظنّ بيّنة غاية أمرها أن توجب ا

*   *   * 

 :  

ــ ــائل الش ـــرس ــائل )/ (٣ج ( ىٰ ـريف املرتض ــة مس أجوب

قة  ):متفرِّ

 :)يف تفضيل فاطمة (: مسألة ]]١٤٧ص [[

ــاً  ــألوا أيض ــيّ  وس ــن الس ــة ع ــالوا دة فاطم ــا : فق م

 ؟9 املتفاوت عٰىل سائر بنات النبّي  وجه هذا الفضل

 الَّ أبصـــحيحة النظـــر، و ومـــا يوجـــب ذلـــك وجوبـــاً 

 . اهللا عليهاصّىلٰ ] كذا[يراثها  لغريها منهي مثل متمسلَّ 

ــواب ــم أنَّ ا :اجل ــ عل ــدين إنَّ ــل يف ال ــرة الفض ــو كث ام ه

ام والتبجيـل، والثـواب إنَّـ عـٰىل وجـه التعظـيم الثواب املسـتحّق 

 .والقربات عٰىل اهللا تعاٰىل بالطاعات وفعل اخلريات يستحّق 

ـــإام يكثـــر باســـتحقاقه بأحـــد الـــوجهني، وإنَّـــ ا مَّ

ستكثار من فعـل الطاعـات، أو بـأن تقـع الطاعـة عـٰىل وجـه باال

هبـا  يسـتحّق  خـالص واخلضـوع هللا تعـاٰىل، والقربـة إليـهمن اإل

ــّي  ــواب النب ــان ث ــذا ك ــري، وهل ــواب الكث ــك الث ــل ذل  9 ألج

 طاعــة بصـالة أو صــيام يفعلهــا أكثـر مــن ثــواب كــّل  عـٰىل كــّل 

 .تلك الطاعة ]]١٤٨ص /[[ فاعل منها ملثل

صــول، فــام دة يف األُ ه اجلملــة متمّهــوإذا كانــت هــذ

قـد انتهـت مـن  النسـاء فاطمـة  دةاملنكر من أن تكـون سـيّ 

وقوعهــا عــٰىل أفضــل  مــن االســتكثار مــن فعــل الطاعــات، ثــمّ 

ــدِّ  ــاعفه إٰىل احل ــواب وتض ــرة الث ــة لكث ــوه املوجب ــذي الوج  ال

 . هنفاقت وفضلت عٰىل النساء كلّ 

د ه حمّمــومــا الفضــل الــذي بــان بــ: ولــو قــال لنــا قائــل

ــن 9 ــّي  م ــن نب ــني م ــق أمجع ــائر اخلل ــان  س ــل ك ــريه، ه وغ

 ؟م من جوابنا مثل ما تقدَّ جوابنا له إالَّ 

 ر، ومل يبــَق ـَصــٰى وال ُحت ـصــفوجــوه زيــادة الفضــل ال ُحت 

 . هنأفضل النساء كلّ   اعٰىل أهنَّ   أن يدلَّ إالَّ 

م ، فإهنَّ اإلماميَّةواملعتمد يف الداللة عٰىل ذلك إمجاع الشيعة 

بعلها  أفضل النساء، كام أنَّ  ا خالف فيها عٰىل أهنَّ  جممعون بال

 .9بعد رسول اهللا  أفضل الرجال

*   *   * 

 دار  ا:  

 ):٣ج (الشايف يف اإلمامة 

ــٰى ]] ٢٤٠ص [[ ــن حيي ــد ب ــن أمح ــو احلس ــد روٰى أب وق

وحالـه يف الثقـة عنـد العاّمـة والبعـد عـن  _بن جابر الـبالذري 

ثني حــدَّ : ، قــال_يعة والضــبط ملــا يرويــه معــروف مقاربــة الشــ

عــن  ،عــن معمــر ،اقثنا عبــد الــرزّ حــدَّ  :قــال ،بكــر بــن اهليــثم

بعـث أبـو بكـر  :قـال ،اسعـن ابـن عبّـ ،عن أيب صالح ،الكلبي

 :حــني قعــد عــن بيعتــه وقــال اب إٰىل عــيل عمــر بــن اخلّطــ

 فقـال لـه ، أتـاه جـرٰى بيـنهام كـالمئتني به بأعنف العنـف، فلـامَّ ا

ــيل  ــاً «: ع ــب حلب ــطره احل ــك ش واهللا  ]]٢٤١ص /[[ ،ل

ــمــا حرصــك عــٰىل إمارتــه اليــوم إالَّ   ُس فَ نَ ، ومــا َتــرك غــداً ؤمِّ  ليُ

: ا أنكرنـا تـرككم مشـاورتنا، وقلنـاعٰىل أيب بكر هـذا األمـر لكنّـ

ـ إنَّ  ن وهـذا اخلـرب يتضـمَّ  .أتـٰى فبايعـه ، ثـمّ »ال جتهلونـه اً لنا حقَّ

وقـد أنطـق اهللا  ،ولـه الشـيعة بعينـهومـا يق ،ما جرت عليه احلال

 .تعاٰىل به رواهتم

ــبالذري ــد روٰى ال ــدائني ،وق ــن امل ــن  ،ع ــلمة ب ــن مس ع

أبـا بكـر أرسـل  عـن أيب عـون أنَّ  ،عـن سـليامن التيمـي ،حمارب

يريـده عــٰىل البيعـة فلـم يبــايع، فجـاء عمـر ومعــه  إٰىل عـيل 

ــيس ــة  ،ق ــه فاطم ــت فلقيت ــاب فقال ــٰىل الب ــن «: ع ــا اب ي

نعــم، وذلــك أقــوٰى : قــال ،»بــايب عــيلَّ  أتــراك حمرقــاً  ،اخلطــاب

وهــذا اخلــرب قــد  .فبــايع وجــاء عــيل  ،فــيام جــاء بــه أبــوكِ 

ام الطريـف أن نرويـه بروايـة روته الشيعة مـن طـرق كثـرية، وإنَّـ

ــدِّ  ــيوخ حم ــلش ــنَّ  ،ةثي العامَّ ــمعوا ولك ــا س ــروون م ــانوا ي هم ك

ــ وونــه علــيهم هــوا عــٰىل مــا يف بعــض مــا يرام تنبَّ بالســالمة، وربَّ

 ٰى يبايع؟ق عليه بابه حتَّ رَ اختيار ملن ُحي  وا عنه، وأيُّ فكفّ 

ــال ــي، ق ــعيد الثقف ــن س ــراهيم ب ــد روٰى إب ــدَّ : وق ثنا ح

ــال ــبجيل، ق ــرو ال ــن عم ــد ب ــدَّ : أمح ــب ح ــن حبي ــد ب ثنا أمح

عــن أيب عبــد اهللا جعفــر بــن  ،العــامري، عــن محــران بــن أعــني

ـــ ـــال ،د حمّم ـــيل : (ق ـــايع ع ـــا ب ـــ واهللا م رأٰى  ٰى حتَّ

 .»الدخان قد دخل عليه بيته

*   *   * 

 ):٤ج (الشايف يف اإلمامة 

ــا : (قــال صــاحب الكتــاب]] ١١٠ص [[ ومــن مجلــة م

لغضــبها عــٰىل  فاطمــة  عــاؤهم أنَّ ادِّ ] مــن الطعــن[ذكــروه 

ــر ــ أيب بكــر وعم ــلّ يُ  ت أن الوصَّ ــاص ــ ،يا عليه ــدفَ وأن ُت  اً رَّ ـن س
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ــدُ  ،مــنهام ــيالً نَ فِ ف ــةوادَّ  ،ت ل ــن  رووهــا عــن عــوا برواي جعفــر ب

ــ ــريه أنَّ  د حمّم ــ وغ ــر ض ــة ـعم ــوط رب فاطم  ،بالس

ــ ــيفـوض ــزبري بالس ــروا أنَّ  ،رب ال ــد منزهلــا  وذك ــر قص عم

ــواملقــداد ومجاعــة ممَّــ وعــيل والــزبري ف عــن بيعــة أيب بكــر ن ختلَّ

ــاك ــِك  مــا أحــد: فقــال هلــا ،جمتمعــون هن ــا  أحــبُّ  بعــد أبي إلين

ــِك  ــؤالء النمن ــع ه ــئن اجتم ــم اهللا ل ــدكِ ، وأي ــر عن ــرقنَّ  ف  لنح

 .)فمنعت القوم من االجتامع ،عليهم

ق ذلـك وال صـدِّ ا ال نُ أّنـ :ذلـك اجلـواب عـن: (قـال ثمّ 

ــوِّ نُ  ــ. زهج ــد روي أنَّ فأمَّ ــالة فق ــر الص ــذي  ا أم ــو ال ــر ه ــا بك أب

ــّىلٰ  ــةص ــٰىل فاطم ــربَّ   ]]١١١ص [[/  ع ــاً وك ــذا  ، أربع وه

وال  ،تامليّـ عـىلٰ  به كثـري مـن الفقهـاء يف التكبـري أحد ما استدلَّ 

ــ يصـحُّ   رســول اهللا نَ فِــذلــك فقــد دُ  وإن صــحَّ  ،ت لــيالً نـَـفِ ا دُ أهنَّ

وقـد كـان أصـحاب رسـول  ،وعمـر دفـن ابنـه لـيالً  ،ليالً  9

ــ 9 اهللا ــذا ممَّ ــام يف ه ــل، ف ــدفنون باللي ــار وي ــدفنون بالنه ا ي

أســرت وأوٰىل  لــيالً  دفــنهنَّ  بــل األقــرب يف النســاء أنَّ ، ن بــهطَعــيُ 

 ).ةنَّ بالسُّ 

رب ـعـن أيب عـيل تكـذيب مـا روي مـن الضـ ٰى حكـ ثمّ 

ــوط ــال ،بالس ــ(: ق ــن حمّم ــر ب ــن جعف ــروي ع ــذا امل ــن وه د م

ــه ــل ل ــر ال أص ــن ،رضب عم ــروي م ــل امل ــ ب ــن حمّم ــر ب د جعف

  َّعلـيهام  مسـلِّ ويـأيت القـرب فيُ  ، أبـا بكـر وعمـره كان يتوّىلٰ أن

 اد بـــن، روٰى ذلــك عبّـــ9مــع تســـليمه عــٰىل رســـول اهللا 

حلجـاج ومهـدي بـن هـالل والـدراوردي صهيب وشـعبة بـن ا

ــل  ــني مث ــن احلس ــيل ب ــن ع ــه وع ــن أبي ــد روي ع ــريهم، وق وغ

 عــوه؟ وهــل هــذه الروايــة إالَّ ادَّ  مــا ذلــك، فكيــف يصــحُّ 

عــيل بــن أيب طالــب  أنَّ ] عــن جعفــر يف أخبــار هلــم[كــروايتهم 

ـــل ـــو إرسافي ـــل ،ه ـــن ميكائي ـــل ،واحلس ـــني جربائي  ،واحلس

قوا فـإن صـدَّ  ،ليلـة القـدر نبـّي ال مّ وآمنـة أُ  ،ملك املـوت وفاطمة

فعمـر بـن : قيـل هلـم ]]١١٢ص [[/، قوا هـذا أيضـاً ذلك صـدَّ 

ال : قــالوا وإن ؟اب كيــف يقــدر عــٰىل رضب ملــك املــوتاخلّطــ

ــ وصــحَّ  ،هــذه الروايــات زوا ردّ فقــد جــوَّ  ،ق ذلــكصــدِّ نُ  ه ال أنَّ

ــوز ــنس جي ــذا اجل ــٰىل ه ــل ع ــ ،التعوي ــوإنَّ ــن ام يتعلَّ ــذلك م ق ب

فــال يتــألون مهــام [ ،الراونــدي اق وابــنالورّ حلــاد كــغرضــه اإل

 ).سالميف اإل غرضهم القدح ألنَّ  ،]يوردون ليقع التنفري به

صـار غضـبها لــو  مَ ـلـِـ: (ه قـالعـن أيب عــيل أنَّـ ٰى وحكـ

ــ ــت كأنَّ ــول اهللا  هثب ــب رس ــال 9غض ــث ق ــن حي ــن «: م فم

ــد أغضــبني أغضــبها ــن أن يقــال» فق ــا : أوٰىل م ــن أغضــب أب م

ـ ه روي عنـه ألنَّـ ،فـارق الـدينو بكر وعمـر فقـد نـافق ه أنَّ

ــال ــبُّ «: ق ــر ح ــر وعم ــاق أيب بك ــهام نف ــامن وبغض ــن  ؟»إي وم

يــوهم  وأن ،ســالميــورد مثــل هــذه فقصــده الطعــن يف اإل

نــافقوا مــع مشــاهدة األعـــالم  أصــحاب النبــّي  النــاس أنَّ 

 ...).العلم يف النفوس ليضعفوا داللة

ــال ــ: (ق ــاب فأمَّ ــر يف ب ــديث عم ــن ح ــروه م ــا ذك ا م

د دِّ لـه أن ُهيـ ألنَّ  ،عـٰىل عمـر طعنـاً  مل يكـن حراق، فلـو صـحَّ إلا

ــة إرادةً  ــن املبايع ــع ع ــن امتن ــالف م ــلمني للخ ــٰىل املس ــ ،ع ه لكنَّ

ــت ــري ثاب ــزبري ألنَّ  ،غ ــذلك ال ــايع، وك ــد ب ــؤمنني ق ــري امل  أم

ــيام تقــدَّ واملقــداد واجلامعــة، وقــد بيَّ  ــا القــول يف ذلــك ف  وأنَّ  ،من

ــ ــواترالتمّس ــه اخلــرب ك بــام ت  مــن بيعــتهم أوٰىل مــن هــذه ب

 ).ةالروايات الشاذّ 

ــمّ  ]]١١٣ص [[/ ــرَّ  ث ــاً ك ــيل أنَّ  ر حاكي ــن أيب ع ــري  ع أم

ــؤمنني  ــ امل ــأخَّ إنَّ ــتبدادهم  رام ت ــل اس ــن أج ــة م ــن البيع ع

ــ ذلــك بــايع  ه بعــدوأنَّــ ،م مل يشــاوروهبــالرأي عليــه، وأهنَّ

 .راضياً  امً ره عن البيعة مسلِّ ة تأّخ ي، وإن كان يف مدَّ ـورض

ـــ: يقـــال لـــه ق ذلـــك وال صـــدِّ ا ال نُ إّنـــ: (ا قولـــكأمَّ

ــوِّ نُ  ــ ،)زهج ــنِ مل تُ  كفإنَّ ــس ــارك إٰىل حجَّ ــتكلَّ د إنك ــبهة فن م ة أو ش

 .فت إليهلتَ ة ال يُ حجَّ  روٰى بغريعليها، والدفع ملا يُ 

ــ ٰ  عيــت مــن أنَّ ا مــا ادَّ فأمَّ  عــٰىل أبــا بكــر هــو الــذي صــىلَّ

ون بــه فقهــاء يســتدلّ مــن ال كثــرياً  وأنَّ   أربعــاً وكــربَّ  فاطمــة 

ــ ــٰىل امليّ ــري ع ــ، تيف التكب ــو ش ــ ـيءفه ــا ُس ــكإالَّ  عَ مِ م وإن  ، من

ـكنت تلقَّ   ة، وإالَّ يف العصـبيَّ  ن جيـري جمـراكيتـه عـن غـريك فممَّ

 ،ذلــك فالروايــات املشــهورة وكتــب اآلثــار والســري خاليــة مــن

ــل يف أنَّ  ــل النق ــف أه ــؤمنني  ومل خيتل ــري امل ــذي أم ــو ال  ه

 ٰ ــىلَّ ــص ــٰىل فاطم ــأنَّ ، إالَّ ة  ع ــادرة وردت ب ــاذة ن ــة ش   رواي

ٰ   اسالعبّ   . عليهاصىلَّ

ــة ــن عكرم ــناده ع ــدي بإس ــال ،وروٰى الواق ــألت : ق س

 ،اهـا بليـل بعـد هـدأةدفنّ : دفنـتم فاطمـة؟ قـال متٰى  :اسابن عبّ 

ٰ : قلت: قال  .عيل  : عليها؟ قالفمن صىلَّ

ـــربي[ ]]١١٤ص [[/ ـــن  ،وروٰى الط ـــرث ب ـــن احل ع

ــا ،ملــدائنيعــن ا ،ســامةأيب أُ  فاطمــة  العجــالين أنَّ  عــن أيب زكري

  ُــع ــا َل ِم ــل وفاهت ــش قب ــا نع ــت ،هل ــه وقال ــرت إلي : فنظ

ــرتكم اهللا« ــرتمتوين س ــ»س ــر حمّم ــو جعف ــال أب ــر، ق ــن جري : د ب
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ــك ــت يف ذل ــ والثاب ــة أهنَّ ــب ال فاطم ــفِ دُ  ا زين ــيالً نَ ومل  ت ل

 .والزبري] واملقداد  اس وعيل العبّ رها إالَّ ـحيض

ــايض ــناده يف  وروٰى الق ــل بإس ــن كام ــد ب ــر أمح ــو بك أب

عائشـة  ثني عـروة بـن الـزبري أنَّ حـدَّ  :قـال، تارخيه عن الزهـري

صــلوات اهللا عليــه وعليهــا  فاطمــة بنــت رســول اهللا أخربتــه أنَّ 

يــت دفنهــا  توفّ فلــامَّ  ،أشــهر ةســتَّ  9عاشــت بعــد رســول اهللا 

ــيالً  عــيل  ٰ  ،ل ــن أيبوصــىلَّ ــيل ب ــا ع ــر يف   عليه ــب، وذك طال

ــه  ــذا أنَّ كتاب ــني  ه ــن واحلس ــؤمنني واحلس ــري امل ــا  أم دفنوه

 .بوا قربهاوغيَّ  ليالً 

عــن احلسـن بــن  ،عـن عمـرو ،وروٰى سـفيان بـن عيينــة

 .ت ليالً نَ فِ دُ   فاطمة د أنَّ حممّ 

ــيبة ــن أيب ش ــد اهللا ب ــعيد ،وروٰى عب ــن س ــٰى ب ــن حيي  ع

 .مثل ذلك ،عن الزهري ،رعن معمّ  ،ارالعطّ 

مبتسـمة  رَ مل ُتـ فاطمـة  نَّ إ: وقال البالذري يف تارخيه

 .ومل يعلم أبو بكر وعمر بموهتا ،وفاة رسول اهللا بعد

ب يف االستشهاد طنِ واألمر يف هذا واضح، وأظهر من أن نُ 

 .عليه، ونذكر الروايات فيه

ـ وال يصـحُّ : (ا قولهفأمَّ  فقـد  ، وإن صـحَّ ت لـيالً نَـفِ ا دُ أهنَّ

ــدُ  ة يف الصــحَّ  دفنهــا لــيالً  نــا أنَّ فقــد بيَّ  ،)وفــالن لــيالً  فــالن نَ فِ

ــة ــمس الطالع ــر وأنَّ  ،كالش ــاهدات منك ــدافع املش ــك ك ومل  ،ذل

ــل دفنهــا بمجــرَّ َعــُجي   ]]١١٥ص [[/ فقــد: ة فيقــالده هــو احلجَّ

ــدُ  ــيالً  نَ فِ ــل مــع االحتجــاج بــذلك عــٰىل مــا فــالن وفــالن ل ، ب

ــات ــه الرواي ــاملتواتر  وردت ب ــي ك ــي ه ــاهرة الت ــة الظ املستفيض

ـ  عليهــا الــرجالن، صـّيل يُ  ٰى الحتَّــ ن لــيالً دفَ ا أوصــت بــأن ُتـأهنَّ

اســتأذنا  ، بعــد أن كانــاحت بــذلك وعهــدت فيــه عهــداً رَّ ـوصــ

ــام ــأذن هل ــت أن ت ــا فأب ــها ليعوداه ــا يف مرض ــامَّ  ،عليه ــال فل  ط

يف أن يسـتأذن هلــام  رغبـا إٰىل أمــري املـؤمنني  علـيهام املدافعـة

ــه ــة إلي ــا حاج ــؤمنني فكلَّ ، وجعاله ــري امل ــا أم ــك مه  يف ذل

أعرضـت عـنهام عنــد  الـدخول ثـمّ  عليهـا فأذنـت هلـام يف وألـحَّ 

: ألمـري املــؤمنني   خرجــا قالـتفلـامَّ  ،مهـامكلِّ دخـوهلام ومل تُ 

فهــل «: قالـت ،»نعــم« :قـال ،»ألـيس قــد صـنعت مــا أردت؟«

نشــدك  أُ فـإّين «: قالـت، »نعــم«: قـال ،»؟أنـت صـانع مــا آمـرك

 .»عٰىل قربي وال يقوما ،عٰىل جنازيت ياصلِّ اهللا أن ال يُ 

ــ  أربعــني قــرباً  ورشَّ  ،ٰى عــٰىل قربهــاعّمــ ه وروي أنَّ

ــ يف ــا حتَّ ــٰىل قربه ــرش ع ــع ومل ي ــالبقي ــه، وإنَّ ــديا إلي ام ٰى ال هيت

 ،إعالمهـام بشـأهنا وإحضـارمها الصـالة عليهـا عاتباه عـٰىل تـرك

، ولـو كـان لـيس غـري الـدفن لـيالً  فمن هاهنا احتججنا بالدفن

 .ةيكن فيه حجَّ  ر عنه ملعليه وتأخَّ  مبالليل من غري ما تقدَّ 

ـــ ا حكايتـــه عـــن أيب عـــيل إنكـــاره مـــا روي مـــن فأمَّ

ــ ــاؤه أنَّ وادِّ  ،رهباـض ــ ع ــن حمّم ــر ب ــان يتوالَّ  د جعف ــا ك مه

إنكـار أيب عـيل ملـا  مـا فيـه أنَّ  له كـذلك، فـأوَّ وكان أبـوه وجـدّ 

ـ بـه، وكيـف ال ينكـر  دُّ عتَـة ال يُ وردت به الروايـة مـن غـري حجَّ

 القـوم مل جيلســوا مـن اإلمامــة هــذه الروايـة وعنــده أنَّ  أبـو عـيل

ــ ،هــم بعــض حقّ  جملســهم، وال تنــاولوا إالَّ إالَّ  م كــانوا عــٰىل وأهنَّ

ــد والتحــرّ  ]]١١٦ص [[/ كثــب عظــيم ي مــن التوفيــق والتأيي

املبتـدأة لعـرف  ولـو أخـرج مـن قلبـه هـذه االعتقـادات ،للدين

ــة، أو الشــّك  ــال هــذه الرواي ــلِّ  أمث ــحَّ أح عــٰىل أق ــه يف ص  تهاوال

ــ خمالفينــا يف اإلمامــة يقنعــون فــيام  أنَّ  ا نظــنُّ وفســادها، وقــد كنّ

 ه د وأبيــه وجــدّ عبــد اهللا جعفــر بــن حمّمــ عونــه عــٰىل أيبيدَّ 

ــوم ــوا يف الق ــأن ال يقول ــ ب ــوء ويكّف ــيهم، الس ــة ف ــن املالم وا ع

هلـم مقنـع وبـالغ،  مَ لِّ ُسـ وإضافة املعايب إلـيهم، ففـي هـذا لـو

ــ ا نظـنُّ ومـا كنـّـ عــاه أبــو ادَّ  م حيملـون أنفســهم عـٰىل مثــل مـاأهنَّ

ــ هم وأوليــائهم، ذ مــن خواّصــؤَخــام تُ عــيل، ومــذاهب النــاس إنَّ

ـــن ـــتَّ  وم ـــيس بم ـــيهم، وال يُ ل ـــهم عل ـــدائهم تلقَّ ـــن أع ٰى م

ني املختّصــ أحـد أنَّ  وعلـم كــّل  واملنحـرفني عــنهم، وقـد علمنــا

 هضـافعـيل وإ عـاه أبـومـا ادَّ  هبؤالء السادة قـد رووا عـنهم ضـدّ 

ـإ: إٰىل شعبة بـن احلجـاج وفـالن وفـالن، وقـوهلم فـيهام ل ام أوَّ هنَّ

ــا حقّ  ــمــن ظلمن ــا، ومحَّ ــوهلمن ــا، وق ــٰىل رقابن ــاس ع ــ: ل الن ام إهنَّ

بـه  نحـن أحـقُّ  بإنائنا واضـطجعا بسـبيلنا وجلسـا جملسـاً  أصفيا

ــروف ــهور مع ــنهام، مش ــتظلّ ، م ــون ال ــن فن ــك م ــري ذل م، إٰىل غ

واستقصــيناه الحتــاج إٰىل  دنــاهروب الشــكاية فــيام لــو أورـوضــ

ــن ــا روي ع ــرب م ــن أراد أن يعت ــا، وم ــم كتابن ــل حج ــل  مث أه

ــحاق  ــة أليب إس ــاب املعرف ــر يف كت ــٰى فلينظ ــذا املعن ــت يف ه البي

ه قـد ذكـر عـن رجـل رجـل مـن فإنَّـ ،سعيد الثقفـي إبراهيم بن

 .نة ما ال زيادة عليهباألسانيد البيِّ  أهل البيت 

ا وهو ممَّ  ،ية شعبة وأمثاله ما حكاهة يف رواحجَّ  وبعد، فأيُّ 

؟ منا جوازها عـٰىل سـادتنا ة التي قدَّ خيرج خمرج التقيَّ  جيوز أن

يعارض ذلـك أخبارنـا التـي ال جيـوز أن  ]]١١٧ص [[/ فكيف
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واملـذاهب التـي يـدان اهللا   عن االعتقادات الصـحيحةتصدر إالَّ 

 ؟تعاٰىل هبا

ــ عــيل بــن أيب  أنَّ هــذه الروايــة كــروايتهم  إنَّ : (ا قولــهفأمَّ

ــل طالــب  ــو إرسافي ــو امليكائ وأنَّ  ،ه ــن ه ــاحلس إٰىل  ...)لي

ه عـن مثـل صـاحب الكتـاب يتنـزَّ  أنَّ  ا نظـنُّ  كنّ فمامَّ  ،آخر كالمه

 حيــتجُّ  نعــرف عــاقالً  ا الألّنــ ،ذكــره والتشــاغل باالحتجــاج بــه

ع التشـيّ  عليه ولـه، وال يـذهب إٰىل مـا حكـاه، ومـن ينتسـب إىلٰ 

ــالمقتصــد و :رجــالن ــل  ،غ ــه عــن مث فاملقتصــد معلــوم نزاهت

ــرَض  ــايل مل ي ــول، والغ ــذا الق ــن إالَّ  ه ــة، وم ــة والربوبي  باإلهلي

ــ ــوَّ ـقصَّ ــب إٰىل النب ــنهم ذه ــن ر م ــة ع ــة خارج ــذه احلكاي ة، فه

ــ ،مــذهب املقتصــد والغــايل ــد كــان جيــب ل ــه   أودعهــاامَّ ـق كتاب

ــ هبــا أن يــذكر قائلهــا، والــذاهب إليهــا بعينهــا، والــراوي  اً حمتجَّ

 .باسمه، والكتاب الذي نقلها منه إن كان من كتاب هلا

فلـو كانـت هـذه احلكايـة صـحيحة، وقـد ذهـب  ،وبعد

لكـان مـن مجلـة مـذاهب الغـالة الـذين نـربأ إٰىل اهللا  إليها ذاهب

ــنهم، وال نُ  ــتعــاٰىل م ــري  همدُّ ِع ــف جت ــلمني، فكي ــيعة وال مس ش

 ا؟هذه الرواية جمرٰى ما حكاه عنّ 

هـذا املـذهب يـذهب إليـه  لـم أنَّ ألسـت تع: يقال لـه ثمّ 

ــحاب ــل دالٌّ  أص ــول، والعق ــل  احلل ــوهلم؟ فه ــالن ق ــٰىل بط ع

؟ رب فاطمــة ـروي مــن ضــ عــٰىل اســتحالة مــا العقــل دالٌّ 

اسـتحالة ذلـك يف العقـل  فبـنيِّ : ان، قيـل لـهمهـا سـيّ  :فإن قـال

ــام بيَّ  ــوم ك ــرادك، ومعل ــت م ــد ثب ــول، وق ــتحالة احلل ــت اس ن

 .عجزك عن ذلك

 ،العقـل ال حييـل مـا رويتمـوه: وإن قال ]]١١٨ص [[/

 .خرٰى أُ  م فساده من جهةعلَ ام يُ وإنَّ 

ــه ــل ل ــ: قي ــبَّ  مَ فِل ــروايتني وش ــني ال ــت ب ــني مجع هت ب

 متباينان؟ األمرين ومها خمتلفان

ــؤمنني  ــري امل ــوم يف أم ــال ق ــام غ ــد، فك ــذا  وبع ه

فقـد غـال آخـرون فيـه بـالعكس مـن هـذا  ،الغلـوّ  رب منـالض

ذكــره اجللــود، وكــذلك قــد  مــن  مــا تقشــعرُّ فــذهبوا إىلٰ  ،الغلـوّ 

ــ ــوم ممَّ ــال ق ــغ ــهـن ال يرتض ــاب طريقت ــاحب الكت يف أيب  ي ص

هم إٰىل التفضـيل هلـم عـٰىل بكر وعمـر وعـثامن، وأخـرجهم غلـوّ 

ــائر املالئكــة، ورووا روايــات معروفــة جتــري يف الشــناعة  س

أصـحاب احللـول، فلـو عارضـه معـارض  جمرٰى مـا ذكـره عـن

 كروايـة مـن روٰى تروونـه إالَّ  يـتكم يف عـيل مـامـا روا: فقال لـه

اخلــوارج،  راة، وتــدين بــهـكيــت وكيــت وذكــر مــا ترويــه الشــ

ــثامن مــا تروونــه مــن  ــا روايــتكم يف أيب بكــر وعمــر وع وم

ــيل ــيم إالَّ  التفض ــاً والتعظ ــر طرف ــذا، وذك ــذا وك ــن روٰى ك   كم

ــ ــانممَّ ــا ك ــالة م ــه الغ ــه ا يروون ــون جواب ــٰىل أيِّ  ؟يك ــ وع  ـيءش

ــون مع ــده؟يك ــ! تم ــك إالَّ فإنَّ ــن ذل ــل ع ــا  ه ال تنفص ــل م بمث

 .انفصلنا عنه

ــ  ا حكايتــه عــن أيب عــيل معارضــته ملــن ذهــب إٰىل أنَّ فأمَّ

ــة ــب فاطم ــول اهللا   غض ــب رس ــن  9كغض ــام رواه م ب

ــّب  أنَّ ( ــاق ح ــهام نف ــامن وبغض ــر إي ــر وعم ــد ) أيب بك ــن بعي فم

ث بـاخلرب الـذي حكينـاه مـن حيـ ام احتججنـاا إنَّـاملعارضة، ألنّ 

عليـه غـري مطعـون عليـه ال حمالـة وال خمتلـف فيـه،  كان جممعـاً 

  ام يرويـه قـوم ويدفعـهوإنَّـ ،واخلـرب الـذي رواه غـري جممـع عليـه

ــران؟  ــارض األم ــف يع ــه، وكي ــٰىل بطالن ــمون ع ــرون ويقس آخ

فــق عــٰىل تصــديقه مــا املعلــوم واملجمــع عليــه املتَّ  وكيــف يقابــل

 ؟هو مدفوع مكذوب

ــ ــهفأمَّ ــن  إنَّ : (ا قول ــم ــك إنَّ ــل ذل ام قصــده يــورد مث

العلـــــم، واملعجـــــز يف  ]]١١٩ص [[/ تضـــــعيف داللـــــة

فتشـنيع ) النفوس، مـن حيـث أضـاف النفـاق إٰىل مـن شـاهدها

نفـاق مـن  ، ألنَّ يف غري موضـعه، واسـتناد إٰىل مـا ال جيـدي نفعـاً 

ــالم ال يُ  شــاهد ــضــعِّ األع ــدح يف وهِ فها، وال ُي ن دليلهــا، وال يق

ــ الم ليســت ملجئــة إٰىل العلـــم، وال األعــ ة، ألنَّ كوهنــا حجَّ

ــ موجبــة حلصــوله عــٰىل كــلِّ  تثمــر العلــم ملــن أنعــم  امحــال، وإنَّ

ذلـك  منـه، فمـن عـدل عـن النظر فيها مـن الوجـه الـذي تـدلُّ 

ــؤثِّ  ــه م ــاره ال يكــون عدول ــد  ،يف داللتهــا راً لســوء اختي ــم ق فك

ـــن ـــاب  عـــدل م ـــالم الراجحـــة واأللب العقـــالء وذوي األح

منهــا، ومل  األعــالم، وأصــابه احلــّق  ذهل هــالصــحيحة عــن تأّمــ

ــاب ــاحب الكت ــد ص ــدنا وعن ــك عن ــن ذل ــاً  يك ــة  قادح يف دالل

ــٰىل أنَّ  ــاق األعــالم، ع ــي النف ــه أن ينف ــول يوجــب علي ــذا الق  ه

ــّك  ــلِّ  والش ــن ك ــّي  ع ــحب النب ــن ص ــ م ــاهد ـوعاص ره وش

ن العــاص وأيب ســفيان وفــالن وفــالن ممَّــ كعمــرو بــن ،أعالمــه

ــكّ  ــر ش ــاقهم، وظه ــتهر نف ــد اش ــاهبم هم يفق ــدين وارتي وإن  ،ال

ــة ــدح يف دالل ــؤالء ال تق ــاق إٰىل ه ــافة النف ــت إض ــالم  كان األع

 .فكذلك القول يف غريهم

ـ  ، ولـو صـحَّ حـراق مـا صـحَّ حـديث اإل إنَّ (: ا قولـهفأمَّ

ــاً  ــن طعن ــ ألنَّ ، مل يك ــه أن ُهي ــة إرادةً دِّ ل ــن املبايع ــع م ــن امتن  د م
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حـراق قـد رواه رب اإلخـ أنَّ  نـافقـد بيَّ  ،)للخالف عـٰىل املسـلمني

الروايـات بغـري  دفـع هم عـٰىل القـوم، وأنَّ تَّ ن ال ُيـغري الشيعة ممـَّ

، ة أكثـر مـن نفـس املـذاهب املختلـف فيهـا ال جيـدي شـيئاً حجَّ 

 طريـف، وأيُّ  حـراق إذا صـحَّ والذي اعتذر بـه مـن حـديث اإل

ــذر ملــن أراد ــ ع ــؤمنني وفاطمــة رِ أن ُحي ــري امل  ق عــٰىل أم

ــو ــل يك ــزهلام؟ وه ــ ن يفمن ــك علَّ ــل ذل ــا أو ة يُ مث ــغٰى إليه ص

ــمَ تُ  ــ ؟عس ــاً وإنَّ ــون خمالف ــاً  ام يك ــلمني وخارق ــٰىل املس ص [[/ ع

ــرَّ  ]]١٢٠ ــد تق ــاع ق ــان اإلمج ــاعهم إذا ك ــإلمج ــت، وإنَّ ام ر وثب

ومـن قعـد عـن  كـان أمـري املـؤمنني  هلم اإلمجاع متٰى  يصحُّ 

ــ ــة ممَّ ــتالبيع ــاز إٰىل بي ــة  ن انح ــالً  فاطم ــري  داخ ــه وغ في

 خـالف أمـري املـؤمنني  مـع إمجـاع يصـحُّ  عنـه، وأيُّ  خارج

ة مــن غــريه، وهـذه زلَّـ عـن أن يتابعــه عـٰىل ذلـك وحـده فضـالً 

 .ن حكٰى احتجاجهصاحب الكتاب وممَّ 

ــ ــد بــاإلدِّ وبعــد، فــال فــرق بــني أن ُهي ة التــي حراق للعلَّ

ــني ــا وب ــ ذكره ــة ـض ــ رب فاطم ــذه العلَّ ــل ه ــإنَّ ملث  ة، ف

ومـا حيسـن الكبـري  ،ربه بالسـوطـضـ إحراق املنازل أعظـم مـن

فـال  ،حيسـن الصـغري ن أراد اخلـالف عـٰىل املسـلمني أوٰىل بـأنممَّ 

ربة الســوط، ـوجــه المتعــاض صــاحب الكتــاب مــن ضــ

 .وتكذيب ناقلها، وعنده مثل هذا االعتذار

قـد بـايع بعـد ذلـك  أمـري املـؤمنني  عـاؤه أنَّ ا ادِّ فأمَّ 

ـــ ـــال يـورض ـــرت اخل ـــي أظه ـــة الت ـــذلك اجلامع  ف، وأنَّ وك

القـوم مل يشـاوروه،  ام كـان ألجـل أنَّ البيعـة إنَّـ من امتناعه 

ــ ــد مض ــيامـفق ــك ف ــالم يف ذل ــاب  ٰى الك ــذا الكت ــن ه ــلف م س

 .وال حاجة بنا إٰىل إعادته ،مستوىفٰ 

*   *   * 

 :للمزيد راجع

 آية التطهري. 

 آية املباهلة. 

 فدك. 

*   *   * 

  :ك - ١٤٧

ــ ــائل الش ـــرس ــائل )/ (٣ج ( ىٰ ـريف املرتض ــة مس أجوب

قة  ):متفرِّ

 ):يف فدك: (مسألة]] ١٤١ص [[

ــال ــائل فق ــأل س ــر يف : إن س ــا بك ــون أب ــتم ُختطِّئ إذا كن

مـن أن ُيسـلِّم إليهـا فـدك عـٰىل جهـة النحلـة،  منعه فاطمة 

ــل عصــمتها  ــا دعواهــا ألج ــل فيه ــوم وأن يقب ، وأنَّ املعص

ــن ــن أي ــة، فم ــاج إٰىل بيّن ــدقه ال حيت ــٰىل ص ــوع ع ص /[[ املقط

 ؟ أبا بكر كان يعلم عصمتها ]] ١٤٢

إن مل يكــن عاملــًا بــذلك، فكــان جيــب عليــه : فــإن قلــتم

ط فيه مع قيام الداللة عليه كان ملوماً   . أن يعلمه، فإذا فرَّ

ومـن أيـن جيــب عليـه أن يعلمـه، ولـو كــان : قيـل لكـم

إليه طريـق وعليـه دليـل، فلـيس كـّل يشء إٰىل العلـم بـه طريـق 

 نعلمه؟ وجب علينا أن

ـا أبـو بكـر فلـيس لـه عـٰىل احلقيقـة احلكــم  :اجلـواب فأمَّ

ــة  ــٰىل فاطم ــيعلم  ع ــمتها ل ــم عص ــب أن يعل ــا، وجي وال هل

ــو  ــذي ه ــام ال ــام إٰىل اإلم ــه، واألحك عي ــام تدَّ ــم ب ــوب احلك وج

 .غريه، فصار املنع منه هلا من فدك بغري حّق عٰىل كّل حال

ــان ــك الزم ــام ذل ــم أنَّ إم ــر يعل ــو بك ــيّام وأب ــو  الس ه

ــا مــن  ــا فســح هل ــدك إالَّ ] يف: خ ل[بعلهــا، وم ــه بف ــة إلي املطالب

ة، ومعرفته بإمامته واجبة ال حمالة بال شبهة  .وهي مستحقَّ

رنا أنَّـه اإلمـام واحلـاكم بـني املسـلمني، : فإذا قيل لو قـدَّ

ــمة فاطمــة  ــه أن يعلــم عص ــه؟  أجيــب علي ــب علي أم ال جي

زتم أن ال جيــب عليـه العلـم بالع رمتوه فـإن جـوَّ صــمة، فقـد عــذَّ

هبذا التقدير والفـرض مـن منعهـا يف فـدك، وإن أوجبـتم العلـم 

 بالعصمة، فبيّنوا من أّي وجه جيب عليه ذلك؟

رنا املسـألة هـذا التقـدير الـذي هـو بخـالف : قلنا إذا قدَّ

أنَّ أبـا بكـر إذا كـان لـه أن : احلال التي جـرت عليهـا، فـاجلواب

ر حيكــم لفاطمــة  ة إمامتــه وكــان وعليهــا، بــأن قــدَّ نا صــحَّ

ــد دلَّ عــٰىل عصــمتها  فيجــب ) صــلوات اهللا عليهــا(اهللا تعــاٰىل ق

ٰى إذا ادَّعـت أمـرًا وجــب  عليـه أن يعلـم هـذه احلـال منهــا، حتـَّ

ــدقها،  ــم بص ــا للعل ــليمه إليه ــا ]] ١٤٣ص /[[تس ــوم أهنَّ ومعل

 . ادَّعت فدكاً 

ــأن  ــا، ب ــدقها يف دعواه ــم بص ــق إٰىل العل وأليب بكــر طري

ــه اهللا تعــاٰىل عــٰىل عصــمتها، فيجــب  ينظــر يف الــدليل الــذي نصَّ

ــه ال  ــا، ألنَّ ــليم إليه ــب التس ــدقها وجي ــيعلم ص ــه ل ــر في أن ينظ

عـٰى بيّنـة عنـد احلـاكم، فيجـب عـٰىل  خالف يف أنَّ اخلصـم إذا ادَّ

 .احلاكم أن ينظر يف بيّنته، ليغلب يف ظنّه ثبوت احلّق له به

العلــم، وإذا  ومعلــوم أنَّ الظــّن ال حكــم لــه مــع إمكــان

عي، وجـب أن ينظـر يف  ن احلـاكم مـن أن يعلـم صـدق املـدَّ متكَّ
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ذلك ليعلم بحسـب علمـه، كـام وجـب عليـه النظـر فـيام يـؤّدي 

إٰىل غلبـة الظـّن مـن بيانـه، وإذا مل يفعـل فقـد ] يؤّديه إليه: خ ل[

ط  .فرَّ

عي : فــإذا قيــل عي: ظ[املــدَّ عنــد احلــاكم النظــر ] للمــدَّ

ــند ــي أس ــه الت ــم  يف بيّنت ــب احلك ــا، وطال عي ويمينه ــدَّ ــا امل إليه

ــالنظر فيهــا، وفاطمــة  ــيام  ب ــالنظر ف ــا بكــر ب مــا طالبــت أب

جيري جمرٰى البيّنـة هلـا مـن دليـل عصـمتها، فكيـف جيـب عليـه 

 النظر يف ذلك؟

ر حـاالً مل يكـن، واحلــال اجلاريـة عــٰىل : قلنـا إذا كنّـا نقــدِّ

عتـه وتـرك املعارضـة  ما ذكرنـا يقتضــي وجـوب التسـليم ملـا ادَّ

رنا حاالً ُأخرٰى مل يتَّفق قدرنا ما يليق هبا  .فيه، فإذا قدَّ

ــا ــة : فقلن ــت فاطم ــه أن  ادَّع ــاكم ل ــد ح ــدكًا عن ف

حيكم بني املسلمني، ومل يكن هلـا بيّنـة تقتضــي غلبـة الظـّن مـن 

ــوب  ــة وج ــٰىل أنَّ جه ــاكم ع ــه احل ــا أن ينبّ ــب عليه ــهادة وج ش

ــمتها، ــل عص ــو دلي ــا وه ــّق إليه ــليم احل ــًا إٰىل  تس ــري أيض وتش

ــه  ــٰى يكــون بــني النظــر إليــه ووقــوع العلــم ل ــه حتَّ الــدليل بيّنت

 .التقصري إّياه]] ١٤٤ص /[[ووجوب التسليم وبني لزوم 

له  .وهذا واضح ملن تأمَّ

*   *   * 

ث : حول خرب[]] ١٤٦ص [[ نحن معارش األنبياء ال نـورِّ

 ]:ما تركناه صدقة

ــم مــن أعجــب األشــي: يقــول وُســِمَع منــه   _اء أهنَّ

ــة يف  _يعنــي الناصــبة  ة اإلمجــاع، وكونــه حجَّ يعّولــون يف صــحَّ

 .الرشيعة، عٰىل خرب واحد ال يثبت له سند ومل يبن

ــه  ــاع وأنَّ ــك اإلمج ــوا يف ذل ل ــحيحه عوَّ ــوا بتص وإذا طولب

ــريح؟ ــٰىل ال ــل ع ــذا إالَّ تعوي ــل ه ــة، فه ــدليل ! حجَّ ــيس ال ول

ــّل و ــدليل، وتصــحيح ك ــدلول واملــدلول بال احــد مــنهام بامل

 .بصاحبه

ــن رســول اهللا  ــتهم ع ــاخلرب رواي ــال 9يعنــي ب ــه ق : أنَّ

ث ما تركناه صدقة«  .»نحن معارش األنبياء ال نورِّ

ــان  ــض  وك ــذكره بع ــان ي ــا ك ــر م ــةُينِك يف  اإلماميَّ

ــاج  ــع االحتج ــال]] ١٤٧ص /[[من ــام ق ــه إنَّ ــرب، وأنَّ ــذا اخل : هب

طريقـة، ، فـال يرتضــي هـذه ال)مـا(بنصـب ) ما تركناه صـدقة(

 .ألنَّ من نقل هذه الكلمة إنَّام نقلها موقوفة غري معربة

ــم ال  ــعيه أهنَّ ــرب وواض ــذا اخل ــايف ه ــب ين ــّم إنَّ النص ث

ــور  ــي، لظه ــٰى النف ــدوا إٰىل معن ــة ومل يقص ــذه الكلم ــبون ه ينص

هلا وآخرها  .التناقض والتنايف بني أوَّ

*   *   * 

 ):٤ج (الشايف يف اإلمامة 

ــاحب ]] ٥٧ص [[ ــدأ ص ــل ابت ــذا الفص ــاب يف ه الكت

ــب يف ذلــك كالمــًا ال نرتضــيه، 9بــذكر مــرياث النبــّي  ، ورتَّ

ونحـن بعــد ُنبــنيِّ الرتتيــب فيــه وكيفيـة التعّلــق بــه، ثــّم أجــاب 

عـن ذلـك بــأن قـال يف اخلــرب الـذي احــتجَّ بـه أبــو بكـر، يعنــي 

ــه ث«: قول ــورِّ ــاء ال ُن ــارش األنبي ــن مع ــٰىل : (»نح ـــر ع مل يقتص

ــ ــٰى استش ــه حتَّ ــزبري روايت ــة وال ــثامن وطلح ــر وع ــه عم هد علي

ــر  ــلُّ أليب بك ــان ال حي ــه، فك ــهدوا ب ــرمحن فش ــد ال ــعدًا وعب وس

ــربَّ  ــد خ ــًا وق ــة مرياث ــم الرتك ــه أن ُيقسِّ ــر إلي ــار األم ــد ص وق

ــه صــدقة ولــيس بمــرياث، وأقــّل مــا يف هــذا  9الرســول  بأنَّ

ــاهدين  ــو أنَّ ش ــاد فل ــار اآلح ــن أخب ــرب م ــون اخل ــاب أن يك الب

ـًا ألـيس كـان جيـب أن يصــرفه عـن شهدا يف الرتك ة أنَّ فيها حقَّ

مـــع  9الرســـول ]] ٥٨ص /[[اإلرث؟ فعلمـــه بـــام قـــال 

ــه مل  عيًا، ألنَّ شــهادة غــريه أقــوٰى مــن ذلــك، ولســنا نجعلــه مــدَّ

ِع ذلك لنفسه وإنَّـام بـنيَّ أنَّـه لـيس بمـرياث وأنَّـه صـدقة، وال  يدَّ

ــد وال ــصُّ يف العب ــام خي ــذلك ك ــرآن ب ــيص الق ــع ختص ــل يمتن قات

ــل هــو إجــالل هلــم  ــاء ب ــنقص لألنبي ــيس ذلــك ب وغريمهــا، ول

ــال، وصــار ذلــك مــن  ــوا امل ث ــه قــدرهم عــن أن ُيورِّ يرفــع اهللا ب

ــاغلوا بجمعهــا، ألنَّ الــدواعي  ــد الــدواعي إٰىل أن ال يتش أوك

ــة إٰىل ذلــك تركــه عــٰىل األوالد واألهلــني ـــامَّ ســمعت . القويَّ ول

لـب بـام ثبـت مـن ذلك من أيب بكـر كفَّـت عـن الط فاطمة 

األخبــار الصــحيحة، فــال يمتنــع أن تكــون غــري عارفــة بــذلك 

الً  ــابت أوَّ ــت فأص ــا روٰى كفَّ ــا م ــامَّ روٰى هل ــت اإلرث، فل فطلب

كيــف جيــوز أن ُيبــنيِّ : ولــيس ألحــٍد أن يقــول. وأصــابت ثانيــاً 

ــّي  ــدع أن  9النب ــم يف اإلرث، وي ــقَّ هل ــوم وال ح ــك للق ذل

رث مــع أنَّ التكليـف يتَّصـل بــه، ُيبـنيِّ ذلـك ملــن لـه حـقٌّ يف اإل

وذلك ألنَّ التكليف يف ذلك يتعلَّـق باإلمـام، فـإذا بـنيَّ لـه جـاز 

ــًا لغــريه وإن مل تســمع  أن ال ُيبــنيِّ لغــريه، ويصــري البيــان لــه بيان

ــن الرســول  ــن البيــان جيــب أن 9م ــذا اجلــنس م ، ألنَّ ه

 ).يكون بحسب املصلحة

ــه قــال مــون كــذب أيب أتعل: (ثــّم حكــٰى عــن أيب عــيل أنَّ
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زون كذبــه وصــدقه؟ قــد : (، قــال)بكــر يف هــذه الروايــة أم ُجتــوِّ

شــيء ُيعَلـم بـه قطعـًا كذبـه، فـال بـدَّ ]] ٥٩ص /[[ُعِلَم أنَّه ال 

فهـل كـان : من جتويز كونـه صـادقًا، وإذا صـحَّ ذلـك قيـل هلـم

لــو كــان صــدقًا : ؟ فــإن قــالوا9حيــلُّ لــه خمالفــة رســول اهللا 

إنَّ ذلـك مـن بـاب العمـل، فـال يمتنـع  :قيل هلم. لظهر واشتهر

ــل  ــان مث ــد واالثن ــل الواح ــرية مث ــة يس ــه مجاع د بروايت ــرَّ أن يتف

ــهادات ــل الش ــام ومث ــاير األحك ــالوا. س ــإن ق ــه ال : ف ــم أنَّ نعل

 : يصـــحُّ لقولـــه تعـــاٰىل يف كتابـــه
َ
 داوُد

ُ
يْمان

َ
 ُســـل

َ
 َوَورِث

ــل[ ــم]١٦: النم ــل هل ــع : ، قي ــوال م ــه األم ث ــه ورَّ ــن أنَّ ــن أي وم

ــ ــرادجت ــون امل ــالوا: ويز أن يك ــإن ق ــة؟ ف ــم واحلكم ــه العل ث : ورَّ

إنَّ كتــاب : قيــل هلــم. إطــالق املــرياث ال يكــون إالَّ يف األمــوال

ــال ــه ق ــولكم ألنَّ ــل ق ــَن : اهللا ُيبطِ ي ِ
�

ــاَب ا� ِكت
ْ
ــا ال نَ

ْ
ْوَر�

َ
ــم� أ

ُ
�

يْنا ِمــْن ِعباِدنــا
َ
ــَطف ، والكتــاب لــيس بــامل، ]٣٢: فــاطر[ اصْ

ث اآلبـاء األبنـاء شـيئًا أفضـل مـن أدب  مـا: ويقال يف اللغـة ورَّ

ــالوا ــن، وق ــاء: (حس ــة األنبي ــامء ورث ــنهم )العل ــوا م ــام ورث ، وإنَّ

عـٰىل أنَّ يف آخـر اآليـة مـا يـدلُّ عـٰىل مـا قلنـاه، . العلم دون املال

ــاىلٰ  ــه تع ِ : وهــو قول
ــ�ْ ــَق الط� ِط

ْ
ــا َمن ن مْ

�
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 هــذا �
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، فنبَّـه عـٰىل أنَّ الـذي ورث هـو هـذا العلـم وهـذا ]١٦: النمل[

ل ص . /[[الفضــل، وإالَّ مل يكـــن هلــذا القـــول تعّلــق بـــاألوَّ

ا : فقـد قـال تعـاىلٰ : فإن قالوا]] ٦٠  َوِ�ـ�
َ

ـك
ْ
ن ُ َهـبْ ِ� ِمـْن �َ

َ
�

�  
ْ
ع
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ُ
ــرِث ِ� َو�َ

ُ
ــِرث ــوَب يَ

ُ
ــريم[ ق ــك ]٦و ٥: م ، وذل

ــل اخلــرب لــيس يف ذلــك بيــان املــال أيضــًا، ويف : قيــل هلــم. ُيبطِ

ة والعلـم، ألنَّ زكريــا خــاف  اآليـة مــا يــدلُّ عـٰىل أنَّ املــراد النبــوَّ

 .عٰىل العلم أن ُينَدرس

ـــه ـــا قول ـــْن َوراِ� : وأمَّ ـــواِ�َ ِم َم
ْ
ـــُت ا�

ْ
 ِخف

�
 َو�ِ�

األنبيــاء ال حتــرص عــٰىل  يــدلُّ عــٰىل ذلــك، ألنَّ ] ٥: مــريم[

ــٰىل  ــه ع ــام أراد خوف ــا، وإنَّ ــا هب ــق خوفه ــًا يتعلَّ ــوال حرص األم

ــه ــدين مقام ــوم ال ــًا يق ــاٰىل وليَّ ــأل اهللا تع ــيع، فس ــم أن يض . العل

ــه ــوَب : وقول
ُ
ق

ْ
ع

َ
ــْن آِل �  ِم

ُ
ــرِث ــٰىل أنَّ ] ٦: مــريم[ َو�َ ــدلُّ ع ي

ــوب يف  ــوال آل يعق ــرث أم ــه ال ي ــة، ألنَّ ــم واحلكم ــراد العل امل

ـا مـن يقـولا إّنـا «املـراد يف : حلقيقة وإنَّـام يـرث ذلـك غـريه، فأمَّ

ث مـا تركنـاه صـدقة ال يـدلُّ عـٰىل أّنـا ال » معارش األنبياء ال ُنـورِّ

ــال  ــدقة يف ح ــوه ص ــا جعل ــه أراد أنَّ م ــوال، فكأنَّ ث األم ــورِّ ُن

ثــون، فركيــك مــن القــول، ألنَّ إمجــاع الصــحابة  حيــاهتم ال ُيورِّ

ــه ال يكــون  بخالفــه، ألنَّ أحــداً  لــه عــٰىل هــذا الوجــه، ألنَّ مل يتأوَّ

ــه ــم، وألنَّ قول ــة هل ــاء وال مزيَّ ــيص لألنبي ــك ختص ــا «: يف ذل م

ــة مــن الكــالم مســتقلَّة بنفســها، وال وجــه » تركنــاه صــدقة مجل

ــه  ل، فكأنَّ إذا مل يكـن ذلـك فيهـا أن ُجيَعـل مـن متـام الكـالم األوَّ

  ثـون بـنيَّ جهـة ـم ال ُيورِّ املـال الـذي خلَّفـوه، مع بيانـه أهنَّ

ه كان جيوز أن ال يكون مرياثًا وُيَرصف إٰىل وجه آخر  .ألنَّ

ــا خــرب الســـيف والبغلــة والعاممـــة ]] ٦١ص /[[ فأمَّ

ــه مل يثبــت أنَّ أبــا بكــر دفــع : وغــري ذلــك فقــد قــال أبــو عــيل إنَّ

عــٰىل جهــة اإلرث، وكيــف جيــوز  ذلــك إٰىل أمــري املــؤمنني 

ــًا أن ذلــك مــع اخلــرب الــذي رواه؟ وكيــ ف جيــوز لــو كــان وارث

ــه عصــبة، فــإن كــان  ــه بــذلك وال إرث لــه مــع العــّم؟ ألنَّ خيصَّ

ــة  ــل إٰىل فاطم ــاس  وص ــون العبّ ــي أن يك ــان ينبغ ــد ك فق

ـــّي  ـــك وأزواج النب ـــًا يف ذل ـــون 9رشيك ـــب أن يك ، ولوج

ــم أخــذوا نصــيبهم مــن غــري  ذلــك ظــاهرًا مشــهورًا ليُعــَرف أهنَّ

أبــو بكــر إليــه عــٰىل جهــة  ذلــك أو بدلــه، وال جيــب إذا مل يــدفع

ــّي  ــون النب ــوز أن يك ــد جي ــه ق ــده، ألنَّ ــل يف ي اإلرث أن ال حيص

نحلــه، وجيــوز أيضــًا أن يكــون أبــو بكــر رأٰى الصــالح يف  9

ذلـك أن يكـون بيـده ملـا فيــه مـن تقويـة الـدين وتصـّدق ببدلــه 

 ).بعد التقويم، ألنَّ لإلمام أن يفعل ذلك

أنَّــه ال ( وحكــٰى عــن أيب عــيل يف الــربدة والقضــيب

ـــٰىل  ـــة ع ـــبيل اهللا وتقوي ة يف س ـــه عـــدَّ ـــون جعل ـــع أن يك يمتن

ـةاملشـركني فتداولتـه األ ملـا فيـه مـن التقويـة، ورأٰى أنَّ ذلـك  ئمَّ

ــه  ــت أنَّ ــه إن ثب ق ب ــدَّ ــن أن يتص ــه  أوٰىل م ــد نحل ــن ق مل يك

 ).غريه يف حياته

ـــّىلٰ اهللا   ـــّي ص ـــب أزواج النب ـــه بطل ـــارض نفس ـــّم ع ث

املـــرياث، وتنـــازع أمـــري املـــؤمنني  عليـــه وآلـــه]] ٦٢ص /[[

  ــة ــوت فاطم ــد م ــه بع ــاس في ــن والعبّ ــاب ع ، وأج

ــال ــأن ق ــك ب ــر : (ذل ــة أيب  بك ــوا رواي ــوا مل يعرف ــوز أن يكون جي

فتهنَّ اخلــرب . وغــريه للخــرب وقــد روي أنَّ عائشــة لـــامَّ عــرَّ

أمسكن، وقد بيَّنا أنَّه ال يمتنـع يف مثـل ذلـك أن خيفـٰى عـٰىل مـن 

ــامء يســتحّق اإلرث  ــرف العل ــر كــام تع ــد األم ــه مــن يتقلَّ ويعرف

ــاب اإلرث،  ــه أرب ــا ال يعلم ــث م ــام املواري ــن أحك ــام م واحلّك

وقد بيَّنا أنَّ رواية أيب بكـر مـع اجلامعـة أقـوٰى مـن شـاهدين لـو 

شهدا عـٰىل الرتكـة بـدين، وهـو أقـوٰى مـن روايـة سـلامن وابـن 
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ــل  ــب أن ُيقبَ ــان جي ــوم ك ــد الق ــك عن ــا ذل ــو روي ــعود، ول مس

 ).هاممن

ــال ــواز : (ق ــاهم ج ــرآن أرين ــوم الق ــوا بعم ــٰى تعلَّق ومت

التخصــيص هبــذا اخلــرب، كــام أنَّ عمــوم القــرآن يقتضـــي كــون 

الصـــدقات للفقـــراء، وقـــد ثبـــت أنَّ آل حمّمـــد صـــلوات اهللا 

 ...).عليهم ال حيلُّ هلم الصدقة

الً مـا يـدلُّ عـٰىل أنَّـه : يقال له ث  9نحـن ُنبـنيِّ أوَّ ُيـورِّ

تِّـب الكـالم يف ذلـك الرتتيـب الصـحيح، ثـّم نعطـف املال، وُنر

 .عٰىل ما أورده ونتكلَّم عليه

ــن  ــربًا ع ــاٰىل خم ــه تع ــاه قول ــا ذكرن ــٰىل م ــدلُّ ع ــذي ي وال

ــا  ــْن َوراِ� ]] ٦٣ص : /[[زكري ــواِ�َ ِم َم
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، فخربَّ أنَّه خاف من بنـي عّمـه، ألنَّ املـوايل هاهنـا هـم بنـو ]٦و

ــوه يف  ــه فينفق ــوا مال ــافهم أن يرث ــام خ ــبهة، وإنَّ ــال ش ــّم ب الع

ــرائقهم،  ــم وط ــن خالئقه ــك م ــرف ذل ــان يع ــه ك ــاد، ألنَّ الفس

 .أحقُّ بمرياثه منهمفسأل ربَّه ولدًا يكون 

ــة  ــاملرياث املــذكور يف اآلي ــراد ب ــدلُّ عــٰىل أنَّ امل والــذي ي

ــة  ــون أنَّ لفظ ــا يقول ــٰىل م ة ع ــوَّ ــم والنب ــال دون العل ــرياث امل م

ــرياث( ــا إالَّ ) امل ــد إطالقه ــًا ال ُيعَه ـــريعة مجيع ــة والش يف اللغ

ث إٰىل الـوارث،  ، وأن ينتقـل عـٰىل احلقيقـة مـن املـورِّ عٰىل ما حيـقُّ

األموال ومـــا يف معناهـــا، وال ُيســـتَعمل يف غـــري املـــال إالَّ كـــ

ــل ــول القائ ــن ق ــم م ــذا ال ُيفَه ــاعًا، وهل ــاوزًا واّتس ال وارث : جت

لفـالن إالَّ فـالن، وفـالن يـرث مـع فـالن، بالظـاهر واإلطــالق 

إالَّ مــرياث األمــوال واألعــراض دون العلــوم وغريهــا، ولــيس 

ٰىل جمـازه بغـري داللـة، لنا أن نعدل عن ظـاهر الكـالم وحقيقتـه إ

وأيضًا فإنَّه تعـاٰىل خـربَّ عـن نبيِّـه صـلوات اهللا عليـه أنَّـه اشـرتط 

يف وارثه أن يكون رضـيًا، ومتـٰى مل ُحيَمـل املـرياث يف اآليـة عـٰىل 

ة مل يكـن لالشـرتاط معنـٰى، وكـان لغـوًا  املال دون العلـم والنبـوَّ

ويـرث مكانـه فقـد عبثًا، ألنَّه إذا كان إنَّام سأل مـن يقـوم مقامـه 

ــه  ــة كالم ــا يف مجل ــن الرض ــم م ــو أعظ ــا ه ــا وم ــل الرض دخ

ــن أن  ــه ال حيس ــرٰى أنَّ ــرتاطه، أَال ت ــٰى الش ــال معن ــؤاله، ف وس

ــًا واجعلــه عــاقالً ومكلَّفــًا؟ فــإذا : يقــول الّلهــّم ابعــث إلينــا نبيَّ

ثبتت هذه اجلملـة صـحَّ أنَّ زكريـا مـوروث مالـه، وصـحَّ أيضـًا 

ــا  تها أنَّ نبيّن ــحَّ ــع  9بص ــاع واق ــال، ألنَّ اإلمج ث امل ــورِّ ــن ُي ممَّ

ــا  مني يف  عــٰىل أنَّ حــال نبيّن ال خيــالف حــال األنبيــاء املتقــدِّ

مــرياث املــال، فمــن مثبــٍت لألمــرين ونــاٍف ]] ٦٤ص /[[

 .لألمرين

ــه  ــي عّم ــاف بن ــا خ مناه أنَّ زكري ــدَّ ــا ق ــّوي م ــا يق وممَّ

ملــال فطلــب وارثــًا ألجــل خوفــه، وال يليــق خوفــه مــنهم إالَّ با

ــه  ة والعلــم، ألنَّ كــان أعلــم بــاهللا تعــاٰىل مــن أن  دون النبــوَّ

ث علمـه  ة، وأن يـورِّ خياف أن يبعث نبيَّـًا مـن لـيس بأهـل للنبـوَّ

ــام ُبِعــَث إلذاعــة العلــم  ــه إنَّ وحكمــه مــن لــيس أهــالً هلــا، وألنَّ

ونشـــره يف النــاس، فــال جيــوز أن خيــاف مــن األمــر الــذي هــو 

 .الغرض يف بعثته

ــل ــة  :فــإن قي ــيكم يف اخلــوف مــن وراث فهــذا يرجــع عل

 .املال، ألنَّ ذلك غاية الضنِّ والبخل

معــاذ اهللا أن يســتوي احلــال، ألنَّ املــال قــد يصــحُّ : قلنــا

أن يرزقــه اهللا تعــاٰىل املــؤمن والكــافر، والعــدّو والــوّيل، وال 

ة وعلومهــا، ولــيس مــن الضــنِّ أن يأســٰى  يصــحُّ ذلــك يف النبــوَّ

مـن أهـل الفسـاد أن يظفـروا باملـه فينفقـوه عٰىل بني عّمـه وهـم 

عٰىل املعـايص، ويصــرفوه يف غـري وجوهـه املحبوبـة، بـل ذلـك 

هـو غايـة احلكمـة وحسـن التـدبري يف الـدين، ألنَّ الـدين حيظــر 

تقوية الفّسـاق وإمـدادهم بـام يعيـنهم عـٰىل طـرائقهم املذمومـة، 

 .وما ُيِعدُّ ذلك ُشَحًا وال بخالً إالَّ من ال تأّمل له

فـأالَّ جـاز أن يكـون خـاف مـن بنـي عّمـه أن : فإن قيـل

عيـتم فيستفسـدوا  يرثوا علمه وهم مـن أهـل الفسـاد عـٰىل مـا ادَّ

 به الناس ويمّوهونه عليهم؟

ــا ــن أن : قلن ــه م ــم إلي ــذي أرشت ــم ال ــذا العل ــو ه ال خيل

ــد  ــك ق ــه، ألنَّ ذل ــحف حكمت ــه وص ــب علم ــو كت ــون ه يك

ــاز، أو أن ــق املج ــٰىل طري ــًام ع ــّمٰى عل ــون ]] ٦٥ص /[[ ُيس يك

ل فهـو يرجـع إٰىل  هو العلم الـذي حيـُل القلـوب، فـإن كـان األوَّ

ح أنَّ األنبيــاء  ثــون أمــواهلم ومــا  معنــٰى املــال، وُيصــحِّ ُيورِّ

يف معناها، وإن كان الثاين مل خيـُل هـذا العلـم مـن أن يكـون هـو 

العلم الـذي ُبِعـَث النبـّي صـلوات اهللا عليـه بنشــره وأدائـه، أو 

ـــق بالشــــريعة، وال جيـــب أن يكـــو ن علـــًام خمصوصـــًا ال يتعلَّ

ــري يف  ــا جي ــب وم ــم العواق ــه، كعل ــة علي ــع األُمَّ ــالع مجي اّط

ــم  ــك، والقس ــرٰى ذل ــرٰى جم ــا ج ــات وم ــن األوق ــتقبل م املس

ل ال جيــوز عــٰىل النبــّي  أن خيــاف مــن وصــوله إٰىل بنــي  9األوَّ

ــم  ــَث إٰىل أن يطَّلعه ــذين ُبِع ــه ال ت ــة ُأمَّ ــن مجل ــم م ــه وه ــٰىل عّم ع
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ــا هــو  ــه عــٰىل هــذا الوجــه خيــاف ممَّ ــه إلــيهم، وكأنَّ ذلــك ويؤّدي

والقسـم الثـاين فاسـد أيضـًا، ألنَّ هـذا العلـم . الغرض يف بعثته

ــه  ــه باّطالع ــف علي ــه ويوق ــن جهت ــتفاد م ــام يس ــوص إنَّ املخص

وإعالمــه، ولــيس هــو ممَّــا جيــب نشـــره يف مجيــع النــاس، فقــد 

النــاس فســادًا أن ال كــان جيــب إذا خــاف مــن إلقائــه إٰىل بعــض 

 .يلقيه إليه، فإنَّ ذلك يف يده وال حيتاج إٰىل أكثر من ذلك

ــاء  ــٰىل أنَّ األنبي ــدلُّ ع ــا ي ــاىلٰ  وممَّ ــه تع ــون قول ث : ُيورِّ
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ــن ]١١ ــة إالَّ م ــذه اللفظ ــوم ه ــٰىل عم ــة ع ــت األُمَّ ــد أمجع ، وق

ــذه  ــان ه ــا ملك ــك بعمومه ــب أن ُيتمسَّ ــدليل، فيج ــه ال أخرج

 .رج عن حكمها إالَّ من أخرجه دليل قاطعالداللة، وال خي

ــا تعّلـــق  صــاحب الكتـــاب بـــاخلرب ]] ٦٦ص /[[فأمَّ

عـاه وأنَّـه استشـهد عمـر وعـثامن وفالنـًا  الذي رواه أبو بكـر وادَّ

ــري  ــهاد غ ــن االستش ــاه م ع ــذي ادَّ ــه أنَّ ال ــا في ل م ــأوَّ ــًا، ف وفالن

ـــامَّ  ــر ل ــؤالء النف ــهد ه ــر استش ــذي روي أنَّ عم ــروف، وال مع

ــاس يف املــرياث، فشــهدوا بــاخلرب  مــري املــؤمنني نــازع أ العبّ

ة اخلــرب  ل خمالفينــا يف صــحَّ ــام معــوَّ املتضــّمن لنفــي املــرياث، وإنَّ

ــة فاطمــة  ــد مطالب ــو بكــر عن ــاملرياث عــٰىل  الــذي رواه أب ب

ــرّد لقضــيَّته ــة عــن النكــري عليــه وال ــو ســلَّمنا . إمســاك األُمَّ ول

ـة، ألنَّ اخلـرب عـٰىل استشهاد من ذكر عـٰىل اخلـرب مل يكـن فيـ ه حجَّ

كلِّ حاٍل ال خيـرج مـن أن يكـون غـري موجـب للعلـم، وهـو يف 

ــاهر  ــن ظ ــع ع ــوز أن ُيرَج ــيس جي ــاد، ول ــار اآلح ــم أخب حك

ــصُّ إالَّ  ــرآن بــام جيــري هــذا املجــرٰى، ألنَّ املعلــوم ال ُخيَ الق

ــع  ــز أن ُيرَج ــة مل جي ــاهر معلوم ــة الظ ــت دالل ــوم، وإذا كان بمعل

ــأمر مظنــون،  وهــذا الكــالم مبنــي عــٰىل أنَّ التخصــيص عنهــا ب

ــنَّة املقطــوع هبــا بأخبــار اآلحــاد، وهــو املــذهب  للكتــاب والسُّ

الصحيح، وقد أرشنـا إٰىل مـا يمكـن أن ُيعتَمـد يف الداللـة عليـه 

 .من أنَّ الظنَّ ال يقابل العلم وال ُيرَجع عن املعلوم بالظنِّ 

ــوا ــم أن يقول ــيس هل ــيص ]] ٦٧ص /[[إنَّ : ول التخص

ــق باأل ــان الطري ــم وإن ك ــًا إٰىل عل ــتند أيض ــاد مس ــار اآلح خب

ــوب  ــٰىل وج ــة ع ــن الدالل ــه م عون ــا يدَّ ــريوا إٰىل م ــًا، ويش مظنون

ـة، ألنَّ ذلـك مبنـيٌّ  العمل بخرب الواحـد يف الشــريعة وأنَّـه حجَّ

من قوهلم عـٰىل مـا ال ُنسـلِّمه، وقـد دلَّ الـدليل عـٰىل فسـاده مـن 

ــال ــد، والك ــرب الواح ــل بخ ة العم ــحَّ ــد ص ــرب الواح م يف أنَّ خ

ــا هــذا، والكــالم  ــل ال يليــق بكتابن ــل يف الشـــريعة أو ال ُيقبَ ُيقبَ

َم هلـم أنَّ خـرب الواحـد ُيعَمـل بـه . فيه معروف عـٰىل أنَّـه لـو ُسـلِّ

ــل يف  ــه ُيقبَ ــٰىل أنَّ ــتأنف ع ــل مس ــاجوا إٰىل دلي ـــريعة الحت يف الش

ــة  ــه يف اجلمل ــل ب ــٰىل العم ــا دلَّ ع ــرآن، ألنَّ م ــيص الق ال ختص

 .يتناول هذا املوضع كام ال يتناول جواز النسخ به

إنَّ شـاهدين لـو : (وهذا ُيسـِقط قـول صـاحب الكتـاب

ـــن  ـــان جيـــب أن ُيصــــَرف ع ـــًا لك شـــهدا أنَّ يف الرتكـــة حقَّ

ــا )اإلرث ــل هب ــة فالعم ــت مظنون ــهادة وإن كان ــك أنَّ الش ، وذل

رت العمـل بالشـهادة ومل  استند إٰىل علـم، ألنَّ الشــريعة قـد قـرَّ

ر العمـل بخـرب الواحـد، ولـيس لـه أن يقـيس خـرب الواحـد  ُتقرِّ

عٰىل الشـهادة مـن حيـث اجتمعـا يف غلبـة الظـّن، ألّنـا مل نعمـل 

عٰىل الشهادة مـن حيـث غلبـة الظـّن دون مـا ذكرنـاه مـن تقريـر 

ــا قــد نظــنُّ صــدق الفاســق  ــرٰى أّن الشـــريعة العمــل هبــا، أَال ت

ــدق ــوز ص ــن جي ــري ممَّ ــبي وكث ــرأة والص ــل وامل ــوز العم ه وال جي

ل يف هــذا عــٰىل املصــلحة التــي نســتفيدها  بقولــه، فبــان أنَّ املعــوَّ

ــٰىل  ــو ]] ٦٨ص /[[ع ـــرع، وأب ــل الش ــن دلي ــة م ــق اجلمل طري

ــه  ــالف مــا ظنَّ ــاّر إليهــا بخ عي لنفســه واجل ــدَّ بكــر يف حكــم امل

صاحب الكتـاب، وكـذلك مـن شـهد لـه إن كانـت شـهادة قـد 

ئر املسـلمني سـوٰى أهـل بيـت ُوِجَدت، وذلك أنَّ أبـا بكـر وسـا

ــوز أن  ــدقة، وجي ــم الص ــلُّ هل ــيهم حي ــلوات اهللا عل ــول ص الرس

ولــيس لــه أن . يصــيبوا منهــا، وهــذه هتمــة يف احلكــم والشــهادة

ــول ــٍة : يق ــاهدين يف ترك ــهادة ش ــل ش ـــي أن ال ُيقبَ ــذا يقتض فه

ــاهدين إذا  ــك ألنَّ الش ــرتم، وذل ــا ذك ــل م ــدقة ملث ــا ص ــأنَّ فيه ب

ــام ــدقة فحّظه ــل شــهدا بالص ــرياث، ب ــاحب امل ــا كحــظِّ ص  منه

ــول  ــة الرس ــال ترك ــذلك ح ــيس ك ــلمني، ول ــائر املس ، 9س

ـــائر  ـــا لس ـــه ويبيحه ـــٰىل ورثت ـــا ع مه ـــدقة ُحيرِّ ـــا ص ألنَّ كوهن

 .املسلمني

ــه ــا قول ــنا يف : (فأمَّ ص ــام خصَّ ــذلك ك ــرآن ب ــصُّ الق نخ

صـنامها ) العبد والقاتـل فلـيس بشــيء، ألنَّ مـن ُذِكـَر إنَّـام خصَّ

عاهبدليل مقطوع   .عليه معلوم، وليس هذا يف اخلرب الذي ادَّ

ا قولـه بـل هـو  ولـيس ذلـك بـنقص لألنبيـاء : (فأمَّ

ــه ال : ، فمــن الــذي قــال لــه)إجــالل هلــم ــه نقــص؟ وكــام أنَّ إنَّ



 ١١٥  ...............................................................................................................فدك) ١٤٧/ (حرف الفاء 

نقـص فيــه فــال إجــالل فيـه وال فضــيلة، ألنَّ الــداعي وإن كــان 

ًا قد يقوٰى إٰىل مجـع املـال ليُخلِّـف عـٰىل الورثـة فقـد يقّويـه أيضـ

ــون  ــرين يك ــال األم ــّرب، وك ــري وال ــوه اخل ـــرفه يف وج إرادة ص

داعيـًا إٰىل حتصــيل املــال، بـل الــداعي الــذي ذكرنـاه أقــوٰى فــيام 

 .يتعلَّق بالدين

ــا قولــه ــت  إنَّ فاطمــة : (فأمَّ لـــامَّ ســمعت ذلــك كفَّ

ــن  ــراً ]] ٦٩ص /[[ع ــابت آخ الً وأص ــابت أوَّ ــب فأص ، )الطل

ا كفَّـت عـن الطلـب  ة، فلعمري إهنَّ الـذي هـو املنازعـة واملشـاحَّ

ــبها  ــر يف غض ــًة، واألم ــًة متأملِّ ــبًة متظلِّم ـــرفت مغض لكنَّهــا انص

وســخطها أظهــر مــن أن خيفــٰى عــٰىل منصــٍف، فقــد روٰى أكثــر 

الــرواة الــذين ال يتَّهمــون بتشــيّع وال عصــبيَّة فيــه مــن كالمهــا 

  يف تلــك احلــال وبعــد انصـــرافها عــن مقــام املنازعــة

ــا ــة م ــبها،  واملطالب ــخطها وغض ــن س ــاه م ــا ذكرن ــٰىل م ــدلُّ ع ي

ة قولنا  :ونحن نذكر من ذلك ما ُيستَدلُّ به عٰىل صحَّ

: أخربنــا أبــو عبــد اهللا حمّمــد بــن عمــران املرزبــاين، قــال

ثني حمّمـد بـن أمحـد الكاتـب[ ثنا أمحـد بـن عبيـد بـن ]حدَّ ، حـدَّ

ثنا الزيـادي، قـال: ناصح النحوي، قـال ثنا الشــرقي : حـدَّ حـدَّ

ــن  ــحاق، ب ــن إس ــد ب ــن حمّم ــامي، ع ــال]] ٧٠ص /[[القط : ق

ــة ــن عائش ــروة، ع ــن ع ــان، ع ــن كيس ــالح ب ثنا ص ــدَّ ــال . ح ق

ثنا أبو بكـر أمحـد بـن حمّمـد املّكـي، قـال: املرزباين ثنا : وحدَّ حـدَّ

ــال ــياممي، ق ــم الس ــن القاس ــد ب ــا حمّم ــو العين ــن : أب ثنا اب ــدَّ ح

 أقبلـت فاطمــة  9لـــامَّ ُقـبَِض رســول اهللا : عائشـة، قـال

ــة األُوىلٰ  ــر، ويف الرواي ــدهتا إٰىل أيب بك ــن حف ة م ـــمَّ ــت : يف ل قال

ــة ــة : عائش ـــامَّ ســمعت فاطم إمجــاع أيب ]] ٧١ص /[[ ل

بكــر عــٰىل منعهــا فــدك الثــت مخارهــا عــٰىل رأســها، واشــتملت 

ة مــن حفــدهتا،  ثــّم اجتمعــت [بجلباهبــا، وأقبلــت يف لـــمَّ

ــا ــن هاهن ــان م ــا، ] الروايت ــأ ذيوهل ــا، تط ــاء قومه ــرم ونس ــا خت م

ــول اهللا  ــية رس ــيتها مش ــر 9مش ــٰىل أيب بك ــت ع ــٰى دخل ، حتَّ

ــت  ــريهم، فنيط ــار وغ ــاجرين واألنص ــن امله ــد م ــو يف حش وه

ــة أجهــش القــوم هلــا بالبكــاء وارتــجَّ  ــت أنَّ دوهنــا مــالءة، ثــّم أنَّ

ــوم  ــيج الق ــكن نش ــٰى إذا س ــًة حتَّ ــت ُهنَيْئَ ــّم أمهل ــس، ث املجل

والثنـاء عليــه   وهـدأت فـورهتم افتتحــت كالمهـا باحلمــد هللا

ـــوله  ـــٰىل رس ـــالة ع ـــت9والص ـــّم قال ]] ٧٢ص : /[[، ث
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ــة[ ــا ]١٢٨: التوب ــائكم، وأخ ــدوه أيب دون آب ــزوه جت ــإن تع ، ف

ــ ــي دون رج ــن عّم ــذارة، اب ــادعًا بالن ــالة ص ــغ الرس الكم، فبلَّ

مــائالً عــن ســنن املشـــركني، ضــاربًا ثــبجهم، يــدعو إٰىل ســبيل 

ـــركني،  ــام املش ــذًا بأكظ ــنة، آخ ــة احلس ــة واملوعظ ــه باحلكم رّب

ُبر،  ٰى اهنـزم اجلمـع ووّلـوا الـدُّ م األصنام ويفلـق اهلـاّم، حتـَّ ُهيشِّ

ــٰى تفــّرٰى الليــل عــن صــبحه، وأســفر احلــقُّ عــ ن حمضــه، وحتَّ

ــت  ــياطني، ومتَّ ــق الش ــت شقاش ــدين، وخرس ــيم ال ــق زع ونط

ــزة  ــار، هن ــن الن ــرة م ــفا حف ــٰىل ش ــتم ع ــالص، وكن ــة اإلخ كلم

الطامع، ومذقـة الشـارب، وقبسـة العجـالن، وموطـأ األقـدام، 

ـــرق،  ــــربون الط ـــة ]] ٧٣ص /[[تش ـــّد، أذلَّ ـــاتون الق وتقت

ــذكم اهللا  ــٰى أنق ــن حــولكم، حتَّ ــاس م ــتخطَّفكم الن خاســئني، ي

  ــوله ــهم  9برس ــي بس ــد أن من ــي، وبع ــا والت ــد اللتي بع

مــا الرجــال، وذؤبــان العــرب، ومــردة أهــل النفــاق، 
� ُ
�

ــا اهللاُ 
َ
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َ
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َ
ْطف

َ
ــْرِب أ َح

ْ
 �ِل

ً
ــارا وا ن ــدُ

َ
ْوق

َ
ــدة[ أ ــم ]٦٤: املائ ، ونج

ــاه يف  ــذف أخ ــاغرة ق ـــركني ف ــرت للمش ــيطان أو فغ ــرن للش ق

ٰى يطـأ صـامخها بأمخصـه وي طفـئ عاديـة هلواهتا، فال ينكفـئ حتـَّ

ه مكــدودًا يف ذات اهللا : هلبهــا، أو قالــت وُخيمــد هلبهتــا بحــدِّ

ــون وادعــون ــة فكهــون آمن ــتم يف رفاهي ــٰى »وأن ــا انته ،  إٰىل هاهن

ــة ــن عائش ــن اب ــاء، ع ــرب أيب العين ــن . خ ــروة ب ص /[[وزاد ع

حتَّـــٰى إذا اختـــار اهللا لنبيّـــه دار «: الـــزبري، عـــن عائشـــة]] ٧٤

ــه ظهــرت حســيكة النفــاق،  وســمل جلبــاب الــدين، أنبيائ

ــق  ــدر فني ــني، وه ــل اآلفك ــغ خاِم ــاوين، ونب ــاظم الغ ــق ك ونط

املبطلـــني، فخطـــر يف عرصـــاتكم، وأطلـــع الشـــيطان رأســـه 

ة  صــارخًا بكــم، فــدعاكم فألفــاكم لدعوتــه مســتجيبني، وللغــرَّ

مالحظــني، ثـــّم استنهضــكم فوجـــدكم خفافــًا، وأمحشـــكم 

رشبكـم، فألفاكم غضـابًا، فوسـمتم غـري إبلكـم، ووردتـم غـري 

ـــامَّ ينــدمل،  هــذا والعهــد قريــب، والكلــم رحيــب، واجلــرح ل

ــام زعمــتم ذلــك خــوف الفتنــة،   إنَّ
�
ُطوا َو�ِن

َ
ــِة َســق نَ

ْ
ِفت

ْ
ال ِ� ال

َ
أ

�فِِر�َن 
ْ
 بِال

ٌ
ُمِحيَطة

َ
َم �

�
 ].٤٩: التوبة[ �َجَهن

فهيهــاَت مــنكم وأّنــٰى بكــم وأّنــٰى تؤفكــون وكتــاب اهللا 

ـــني  ـــ]] ٧٥ص /[[ب ـــركم، زواج ـــواهده أظه ره بيِّنـــة، وش

ــدون، أم بغــريه  ــه تري ــًة عن ــحة، أرغب ــره واض ــة، وأوام الئح

 حتكمــون؟ 
ً
ـــا�ِِمَ� بَـــَدال

�
َس �ِلظ

ْ
، ]٥٠: الكهـــف[ �بِـــ�
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ـــوا إالَّ ريـــث أن تســـكن نفرهتـــا ُتســــرون ثـــّم مل  تلبث

حســوًا يف ارتغــاء، ونصــرب مــنكم عــٰىل مثــل حــزِّ املــدٰى، وأنــتم 

 اآلن تزعمـــون أالَّ إرث لنـــا، 
َ
ـــون

ُ
بْغ
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ــْن أ ــدة[ �َوَم : املائ

لقــد (رث أبــاك وال أرث أيب؟ ، يــا ابــن أيب قحافــة، أتــ]٥٠

ــاً  ــيئًا فري ــَت ش ــوم )جئ ــاك ي ــة تلق ــة مرحول ــدونكها خمطوم ، ف

حشــرك، فــنعم احلكــم اهللا، والــزعيم حمّمــد، واملوعــد القيامــة، 

 وعنـد الســاعة خيســـر املبطلــون، و
َ

ر� وََســوْف
َ
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�� ]ــأت إٰىل قــرب أبيهــا»]٦٧: األنعــام  ، ثــّم انكف

 :فقالت

   قـــد كـــان بعـــدك أنبـــاء وهنبثـــةً 

ــب  ــر اخلط ــاهدها مل تكث ــت ش ــو كن   ل

ـــا ـــد األرض وابله ـــدناك فق ـــا فق    إّن

  واختــلَّ قومــك فاشــهدهم وال تغــب 

ــذين ]] ٧٦ص /[[ ــع ه ــال م ــن أيب الع ــي ب وروٰى جرم

 :البيتني بيتًا ثالثًا، وهو

   فليــت قبلــك كــان املــوت صــادفنا

  لكثــبلــامَّ قضــيت وحالــت دونــك ا 

ٰ عـٰىل حمّمـد وآلـه وقـال: قال : فحمد اهللا أبو بكـر وصـىلَّ

ــدوت رأي  ــا ع ــاء، واهللا م ــري األنبي ــة خ ــاء، وابن ــري النس ــا خ ي

ــول اهللا  ــذب رس ــد ال يك ــه، وإنَّ الرائ ــت إالَّ بإذن ، وال عمل

أهلــه، وإّين أشــهد اهللا وكفــٰى بــاهللا شــهيدًا، إّين ســمعت رســول 

ث ذهبـــًا وال إّنـــا معـــارش األن«: ، يقـــولاهللا  بيـــاء ال ُنـــورِّ

ــة،  ــاب واحلكم ث الكت ــورِّ ــام ُن ــارًا، وإنَّ ــًة، وال دارًا وال عق فضَّ

ة  .»والعلم والنبوَّ

ــال ــب : ق ــن أيب طال ــيل ب ــر إٰىل ع ــل األم ــامَّ وص  فل

ــال ــدك، فق ــَم يف ردِّ ف ــيئًا «: ُكلِّ ــن اهللا أن أرد ش ــتحي م إّين ألس

 .»منع منه أبو بكر وأمضاه عمر

ثني عــيل بــن : د اهللا املرزبــاين، قــالوأخربنـا أبــو عبـ حـدَّ

أخــربين عبــد اهللا بــن أمحــد بــن أيب طــاهر، عــن : هــارون، قــال

عـيل بـن احلسـني بـن [ذكـرت أليب احلسـني زيـد بـن : أبيه، قال

 عيل بـن احلسـني بـن زيـد بـن عـيل كـالم فاطمـة ] زيد بن

إنَّ هـؤالء يزعمـون : عند منـع أيب بكـر إّياهـا فـدك، وقلـت لـه

وع وأنَّــه كــالم أيب العينــاء، ألنَّ الكــالم منســوق أنَّــه مصــن

ــال يل ــة، فق ــن : البالغ ــه ع ــب يروون ــائخ آل أيب طال ــت مش رأي

ثني بــه أيب عــن جــّدي  آبــائهم، وُيعلِّمونــه أوالدهــم، وقــد حــدَّ

الســـالم عـــٰىل هـــذه ]] ٧٧ص /[[يبلـــغ بـــه فاطمـــة عليهـــا 

احلكايــة، ورواه مشــائخ الشــيعة وتدارســوه بيــنهم قبــل أن 

ث احلسـني بـن علـوان، عـن عطيَّـة  ُيوَلد جّد أيب العينا وقد حـدَّ

 .العويف أنَّه سمع عبد اهللا بن احلسن ذكر عن أبيه هذا

ــني ــو احلس ــال أب ــّم ق ــالم : ث ــذا ك ــن ه ــر م ــف ُينَك وكي

وهــم يـروون مــن كـالم عائشــة عنـد مــوت أبيهــا  فاطمـة 

ــة  ــالم فاطم ــن ك ــب م ــو أعج ــا ه ــوال  م ــه، ل قون فيحقِّ

 لبيت؟عداوهتم لنا أهل ا

ــات  ــه عــٰىل نســقه، وزاد يف األبي ثــّم ذكــر احلــديث بطول

لني  :بعد البيتني األوَّ

ــت ــدما رحب ــالدي بع ــيلَّ ب ــاقت ع    ض

  وســيم ســبطاك خســفًا فيــه يل نصــُب  

   فليــت قبلــك كــان املــوت صــادفنا

ـــوا  ـــام طلب ـــُأعطوا كلَّ ـــوا ف ـــوم متنّ   ق

متنــــا رجــــاٌل واســــتُِخفَّ بنــــا    جتهَّ

  اإلرث قـد غصـبوا مذ غبت عنّا وكـّل  

فام رأيـت يومـًا كـان أكثـر باكيـًا وباكيـًة مـن ذلـك : قال

 .اليوم

ـــذا ]] ٧٨ص /[[ ـــٰىل ه ـــالم ع ـــذا الك ـــد روي ه وق

الوجـه مـن طــرق خمتلفـة ووجـوه كثــرية، فمـن أرادهـا أخــذها 

ــة  ــا حلاج ــاه منه ــا ذكرن ــذكرنا م ــا ب لن ــط طوَّ ــعها، فق مــن مواض

ــت ر ــا كفَّ عٰى أهنَّ ــدَّ ــف ُي ــه، فكي ــت إلي ــكت مسَّ ــية، وأمس اض

 قانعة، لوال البهت وقلَّة احلياء؟

ــه ــا قول ــه : (فأمَّ ــقَّ يف مرياث ــه ال ح ــنيِّ أنَّ ــوز أن ُيب ــه جي إنَّ

لورثته لغري الورثـة، وال يمتنـع أن يـرد مـن جهـة اآلحـاد، ألنَّـه 

، فكـّل هـذا بنـاء منـه عـٰىل ُأصـوله الفاسـدة يف )من باب العمل

ـــرع، وأ ــة يف الش ــد حجَّ ــرب الواح ــب، أنَّ خ ــه واج ــل ب نَّ العم

ة ذلك خرط القتاد  .ودون صحَّ

ــام جيــوز أن ُيبــنيِّ مــن جهــة دون جهــة إذا تســاويا يف  وإنَّ

ــري  ــوز التخي ــال جي ــاينهام ف ــع تب ــا م ــم، فأمَّ ــوع العل ــة ووق احلجَّ

ــدين بــأن ال يرثــوه فــال  9فــيهام، وإذا كــان ورثــة النبــّي  متعبّ

فهم عـٰىل احلكـم بدَّ من إزاحـة علَّـتهم يف هـذه العبـادة بـأن يـوق
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ـة علـيهم  بعينه، ويشافههم به، أو بـأن ُيلقيـه إٰىل مـن تقـوم احلجَّ

 .بنقله، وكّل ذلك مل يكن

ــه ــا قول زون : (فأمَّ ــة أم ال ُجتــوِّ زون صــدقه يف الرواي ُجتــوِّ

ــه، )ذلــك ــاب اهللا أصــدق من زه، ألنَّ كت ــا ال ُنجــوِّ ، فــاجلواب أّن

 .وهو يدفع روايته وُيبطِلها

ـــا اعرتاضـــه  إنَّ إطـــالق املـــرياث ال : عـــٰىل قولنـــافأمَّ

ــاىلٰ  ــه تع ــوال بقول ــون إالَّ يف األم ــاَب : يك ِكت
ْ
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ــاطر[ ا� ــوهلم]٣٢: ف ــا : (، وق م

ــن ــن أدب حس ــل م ــيئًا أفض ــاء ش ــن اآلب ــاء م ــت األبن ، )ورث

ــاء: (وقــوهلم ــة األنبي ــَر  فعجيــب، ألنَّ كــلَّ ) العلــامء ورث ــا ُذِك م

إنَّ مطلـق لفـظ املـرياث مـن غـري : مقيَّد غري مطلـق، وإنَّـام قلنـا

ص /[[قرينـــة وال تقييـــد يفيـــد بظـــاهره مـــرياث األمـــوال، 

 .فبُعد ما ذكره وعارض به ال خيفٰى عٰىل متأمِّل]] ٧٩

ــه دون  ــليامن ورث داود علم ــٰىل أنَّ س ــتدالله ع ــا اس فأمَّ
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ــه ورث العلــم والفضــل، وإالَّ مل يكــن هلــذا ]١٦ ــام املــراد أنَّ ، وإنَّ

ــه ال  ــه، ألنَّ ل علي ــوَّ ـــيء ُيع ــيس بش ل، فل ــاألوَّ ــق ب ــول تعّل الق

ل بالظـاهر والعلـم هبـذا املعنـٰى مـن يمتنع أن يريد أنَّه ورث املـا

ــة يف بعــض األلفــاظ  ــا الدالل تن االســتدالل، فلــيس جيــب إذ دلَّ

عـٰىل معنـٰى املجـاز أن نقتصــر هبـا عليـه، بـل جيـب أن نحملهــا 

عـٰىل . عٰىل احلقيقة التي هـي األصـل إذا مل يمنـع مـن ذلـك مـانع

ـة، ثـّم يقـول مـع  إّنـا: أنَّه ال يمتنـع أن يريـد مـرياث املـال خاصَّ

ــم  ــنيَّ إٰىل العل ــل املب ــري بالفض ــري، ويش ــق الط ــا منط ــك ُعلِّمن ذل

ــن  ــن مل يك ــٰىل م ــل ع ــًا فض ــاألمرين مجيع ــه ب ــًا، فل ــال مجيع وامل

ــه ــيهام، وقول ءٍ : عل ْ َ
� 

� ُ
ــْن � ــا ِم وتِ�ن

ُ
ــام  َوأ ــال ك ــل امل حيتم

 .حيتمل العلم، فليس بخالص ما ظنَّه

ــا ــة زكري ــا قولــه يف قصَّ ــه خــاف عــٰىل : (فأمَّ ــم أن إنَّ العل

يندرس، ألنَّ األنبيـاء ال حتـرص عـٰىل األمـوال، وإنَّـام خـاف أن 

، فقـد )يضيع العلم، فسـأل اهللا تعـاٰىل وليَّـًا يقـوم بالـدين مقامـه

ــاء  وإن كــانوا ال حيرصــون عــٰىل األمــوال وال  بيَّنــا أنَّ األنبي

م جيتهـدون يف منـع املفسـدين مـن االسـتعانة  يبخلون هبـا، فـإهنَّ

لفسـاد، وال ُيَعـدُّ ذلـك حرصـًا وال بخـالً، بـل فضـالً هبا عـٰىل ا

ودينــًا، ولــيس جيــوز مــن زكريــا أن خيــاف عــٰىل العلــم أن 

ـــي  ــاٰىل تقتض ــة اهللا تع ــم أنَّ حكم ــه يعل ــيع، ألنَّ ــدرس ويض ين

ـة عـٰىل العبـاد، وبـه ]] ٨٠ص /[[حفظ العلـم الـذي هـو  احلجَّ

ــن  ــاف م ــا ال خي ــاف م ــف خي ــاحلهم، فكي ــتهم يف مص تنــزاح علَّ

 ثله؟م

فهبـوا أنَّ األمـر عـٰىل مـا ذكـرتم مـن أنَّ زكريـا : فإن قيل

زًا  كان يأمن عٰىل العلـم أن ينـدرس، ألـيس ال بـدَّ أن يكـون جمـوِّ

ألن حيفظـه اهللا تعــاٰىل بمـن هــو مـن أهلــه وأقاربـه كــام جيــوز أن 

حيفظـه بغريــب أجنبــي؟ فــام أنكــرتم أن يكــون خوفــه مــن بنــي 

ــه أن ال يتعلَّمــوا العلــم وال ــأل اهللا  عّم ــه مقامــه؟ فس ــوا في يقوم

ٰى ال خيــرج العلـم عــن  تعـاٰىل ولـدًا جيمــع فيـه هــذه العلـوم حتـَّ

 .بيته، ويتعّدٰى إٰىل غري قومه، فيلحقه بذلك وصمة

ا إذا ُرتِّـَب السـؤال هـذا الرتتيـب فـاجلواب عنـه : قلنا أمَّ

ما أجبنـا بـه صـاحب الكتـاب، وهـو أنَّ اخلـوف الـذي أشـاروا 

ــيس مــن ضـــر ــه ل ــوي، إلي ــام هــو مــن ضـــرر دني ر دينــي، وإنَّ

ــاء  ــازهلم  واألنبي ــة، ومن ــوا لتحّمــل املضــاّر الدنيوي ــام ُبِعث إنَّ

يف الثواب إنَّام زادت عٰىل كـلِّ املنـازل هلـذا الوجـه، ومـن كانـت 

حاله هـذه احلـال فالظـاهر مـن خوفـه إذا مل ُيعَلـم وجهـه بعينـه 

ـا هـ ي جهـة خـوفهم، أن يكون حمموالً عـٰىل مضـارِّ الـدين، ألهنَّ

، فــإذا قــال  والغــرض يف بعثــتهم حتّمــل مــا ســواها مــن املضــارِّ

ـــّي  ـــائف: (9النب ـــا خ ـــٰىل ) أن ـــه ع ـــة خوف ـــم جه ومل ُيعَل

التفصــيل، جيــب أن ُيصـــَرف خوفــه بالظــاهر إٰىل مضــارِّ الــدين 

دون الدنيا، ألنَّ أحـواهلم وبعـثهم تقتضــي ذلـك، فـإذا كنّـا لـو 

ا وأســباهبا، والتعّفــف عــن اعتــدنا مــن بعضــنا الزهــد يف الــدني

ــا، لكنّــا  ــّرد بالعمــل هل ــة يف اآلخــرة، والتف ــا، والرغب منافعه

نحمل ما يظهر لنا مـن خوفـه الـذي ال ُيعَلـم وجهـه بعينـه عـٰىل 

ــدنيا،  مــا هــو أشــبه وأليــق بحالــه، ونضــيفه إٰىل اآلخــرة دون ال

 وإذا كــان هــذا واجبــًا فــيمن ذكرنــاه فهــو يف األنبيــاء 

 .أوجب

ــ ــا قول ــم فأمَّ ــٰىل العل ــول ع ــرياث حمم ــًا يف أنَّ امل ق ه متعلِّ

ــه  : بقول
ُ

ــرِث ــوَب  ]]٨١ص /[[َو�َ
ُ
ق

ْ
ع

َ
ــْن آِل � ــريم[ ِم  ٥: م

ــرث ]: (٦و ــام ي ــة، وإنَّ ــوب يف احلقيق ــوال يعق ــرث أم ــه ال ي ألنَّ

ــريه ــك غ ــرث ) ذل ــا ي ــد زكري ــواب، ألنَّ ول ــن الص ــد م فبعي

ــل ــه مل يق ــٰىل أنَّ ــواهلم، ع ــوب أم ــن آل يعق ــة م ــرث: بالقراب آل  ي

يـرث مـن آل يعقـوب، منبِّهـًا بـذلك عـٰىل أنَّـه : يعقوب، بل قال

 .يرث من كان أحقُّ بمرياثه بالقرابة
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ل اخلـرب بأنَّـه  ا طعنه عـٰىل مـن تـأوَّ ث مـا  فأمَّ ال ُيـورِّ

لــه عــٰىل : (تركــه للصــدقة بقولــه إنَّ أحــدًا مــن الصــحابة مل يتأوَّ

ــه ــذا الوج ــا ق)ه ــد م ــاه أح ــذي ذكرن ــل ال ــذا التأوي ــه ، فه ال

ــٰىل  ــحابة ع ــاع الص ــه إمج ــن ل ــن أي ــرب، فم ــذا اخل أصــحابنا يف ه

له عٰىل هذا الوجه؟  خالفه، وأنَّ أحدًا مل يتأوَّ

لـو كـان ذلـك لظهـر وانتشــر، ولوقـف أبـو : (فإن قال

فقد مضـٰى مـن الكـالم فـيام يمنـع مـن املوافقـة عـٰىل ) بكر عليه

 .هذا املعنٰى ما فيه كفاية

ــه ــون يف : (وقول ــه ال يك ــاء وال إنَّ ــيص لألنبي ــك ختص ذل

ــة ــذا) مزيَّ ــن ه ــواب ع ــل يف اجل ــد قي ــحيح، وق ــيس بص ــه : ل إنَّ

جيـوز أن يريــد أنَّ مــا ُتنــوٰى فيــه الصــدقة وتفــّرده هلــا مــن  9

غري أن خترجه عـن أيـدينا ال ينالـه ورثتنـا، وهـذا ختصـيص هلـم 

 .ومزيَّة ظاهرة

ــه ــا قول ــه: (فأمَّ ــدقة«: إنَّ قول ــاه ص ــا تركن ــن » م ــة م مجل

ل الكالم ة، فـال وجـه ألن ُجيَعـل مـن متـام الكـالم األوَّ ، )مستقلَّ

ــام تكــون مســتقلَّة بنفســها إذا  ــا إنَّ فكــالم يف غــري موضــعه، ألهنَّ

ــة  ــت لفظ ــا(كان ــوع ) م ــوبة بوق ــن منص ــة ومل تك ــدأ مرفوع مبت

ــة  ــت لفظ ــا، وكان ــل عليه ــدقة(الفع ــري ) ص ــة غ ــًا مرفوع أيض

ــ عي أهنَّ ــدَّ ــف ي ــزاع، فكي ــع الن ــذا وق ــوبة، ويف ه ــة منص ا مجل

ــحُّ  مســتقلَّة بنفســها ونحــن نخــالف يف اإلعــراب الــذي ال يص

 استقالهلا بنفسها إالَّ مع تغّريه؟

ــه ــا نقول ــروه م ــا ذك ــوٰى م ــاءت يف : وأق ــة ج إنَّ الرواي

لتموه ال ) الصــدقة(لفظــة  ]] ٨٢ص /[[بــالرفع، وعــٰىل مــا تــأوَّ

واجلــواب عــن ذلــك أّنــا ال ُنســلِّم الروايــة . يكــون إالَّ منصــوبة

لرفع، ومل جتر عادة الـرواة بضـبط مـا جـرٰى هـذا املجـرٰى مـن با

ح  ـق مـنهم وصــرَّ اإلعراب، واالشـتباه يقـع يف مثلـه، فمـن حقَّ

أنَّ الروايــة بــالرفع جيــوز أن يكــون اشــتبه عليــه فظنَّهــا مرفوعــة 

 .وهي منصوبة

ـا حكايتــه عـن أيب عــيل أنَّ أبـا بكــر مل يـدفع إٰىل أمــري  فأمَّ

ــؤمنني  ــيف وال امل ــبيل اإلرث، الس ــٰىل س ــة ع ــة والعامم بغل

ــه ــف : (وقول ــذي رواه؟ وكي ــرب ال ــع اخل ــك م ــوز ذل ــف جي وكي

صــه بــذلك دون العــّم الــذي هــو العصــبة؟ ، فــام نــراه زاد )خصَّ

عــٰىل التعّجــب، وممَّــا عجــب منــه عجبنــا، ومل يثبــت عصــمة أيب 

 .بكر فننفي عن أفعاله التناقض

فرتكـه نحلـه إّيـاه  9النبـّي [جيـوز أن يكـون : (وقولـه

ق ببدلــه] أبــو بكــر ، )يف يــده ملــا فيــه مــن تقويــة الــدين وتصــدَّ

ــه قــد كــان جيــب أن ُيظِهــر أســباب  فكــلُّ مــا ذكــره جــائز إالَّ أنَّ

ــك  ــن ذل ــر م ــا، ومل ُيظِه ــة عليه ــا واحلجَّ ــهادة هب ــة والش النحل

 .شـيء فنعرفه

ــة  عي فاطم ــدَّ ــب أن ت ــن العجائ ــة،  وم ــدك نحل ف

وغــريه، فــال ُيصــغٰى  ني وتستشــهد عــٰىل قوهلــا أمــري املــؤمن

إليهـا وإٰىل قوهلـا، ويــرتك السـيف والبغلـة والعاممــة يف يـد أمــري 

ــؤمنني  ــة ظهــرت، وال  امل عــٰىل ســبيل النحلــة بغــري بيِّن

عٰىل أنَّـه كـان جيـب عـٰىل أيب بكـر أن ُيبـنيِّ ذلـك، . شهادة قامت

ص /[[ويذكر وجهه بعينـه أّي شــيء كـان لــامَّ نـازع العبّـاس 

ــه،]] ٨٣ ــذا  في ــن ه ــك أوٰىل م ــه يف ذل ــذكر الوج ــت ل ــال وق ف

ــٰىل  ــة أو ع ــان نحل ــيب إن ك ــربدة والقض ــول يف ال ــت، والق الوق

ــاه مــن وجــوب الظهــور  الوجــه اآلخــر جيــري جمــرٰى مــا ذكرن

يطــالبون  _أي املعتزلــة  _واالستشــهاد، ولســنا نــرٰى أصــحابنا 

ــا  عين ــه إذا ادَّ ــا بمثل ــام يطالبون ــع ب ــذه املواض ــومهم يف ه خص

ـم ال يقنعـون منّـا بـام جيـوز وجوهًا  زة، ألهنَّ وأسـبابًا وعلـالً جمـوَّ

عيــه الظهــور واالستشــهاد، وإذا  ويمكــن، بــل يوجبــون فــيام ندَّ

 .كان هذا عليهم نسوه أو تناسوه

ــه ــا قول ــّي : (فأمَّ ــرياث  9إنَّ أزواج النب ــبن امل ــام طل إنَّ

ــازع  ــام ن ــذلك إنَّ ــرب، وك ــر للخ ــة أيب بك ــرفن رواي ــنَّ مل يع ألهنَّ

ـــؤمنني الع ـــاس أمـــري امل ـــة  بّ يف  بعـــد مـــوت فاطم

ــه ــذا الوج ــرياث هل ــاب )امل ــذا الب ــال يف ه ــا يق ــبح م ــن أق ، فم

ــؤمنني  ــري امل ــرف أم ــف ال يع ــواب، وكي ــن الص  وأبعــده م

روايــة أيب بكــر وهبــا ُدفَِعــت زوجتــه عــن املــرياث؟ وهــل مثــل 

ذلــك املقــام الــذي قامتــه، ومــا رواه أبــو بكــر يف دفعهــا خيفــٰى 

ــو ــن ه ــٰىل م ــة  ع ــو يف املدين ــن ه ــالً عمَّ ــبالد فض ــايص ال يف أق

ــٰى  ــاهد ُيعن ــارض ش ــا؟ إنَّ ]] ٨٤ص /[[ح ــار ويراعيه باألخب

، وكيـف خيفـٰى عـٰىل األزواج  هذا اخلـروج يف املكـابرة عـن احلـدِّ

ــل  ة بعــد ُأخــرٰى، ويكــون عــثامن املرتسِّ ــٰى يطلبنــه مــرَّ ذلــك حتَّ

، وعـثامن عـٰىل زعمهـم أحـد مـ ن شـهد أنَّ هلنَّ واملطالب عـنهنَّ

ــّي  ــت  9النب ــال أنَّ بن ــلِّ ح ــمعن عــٰىل ك ــد س ث؟ وق ــورِّ ال ُي

ــّي  ــن  9النب ــألن ع ــد س ــنَّ ق ــدَّ أن يك ــه، وال ب ــورث مال مل ت

ــال ــف يق ــرب، فكي ــنَّ اخل ــُذِكَر هل ــا ف ــبب يف دفعه ــنَّ مل : الس إهنَّ
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ــبهة  ــع ش ــه موض ــوهم أنَّ ــع ي ــذا املوض ــار يف ه ــه؟ واإلكث يعرفن

 .وليس كذلك

بــو بكــر قــد حكــم بخطــأ يف دفــع إذا كــان أ: فــإن قيــل

ـة فيـه، فـام بـال  فاطمة  عن املـرياث، واحـتجَّ بخـرب ال حجَّ

ــاها  ــه؟ ويف رض ــر علي ــم ومل تنك ــذا احلك ــٰىل ه ــه ع ت ــة أقرَّ األُمَّ

 .وإمساكها دليل عٰىل صوابه

قـد مضــٰى أنَّ تـرك النكـري ال يكـون دليـل الرضـا : قلنا

لرضـا، وبيَّنـا يف إالَّ يف املوضع الـذي ال يكـون لـه وجـه سـوٰى ا

ــد  ــافيًا، وق ــًا ش ــع بيان ــذا املوض ــر ه ــة أيب بك ــٰىل إمام ــالم ع الك

ــاب  ــاحظ يف كت ــثامن اجل ــو ع ــاب أب ــية(أج ــذا ) العبّاس ــن ه ع

السؤال جوابـًا جيِّـد املعنـٰى واللفـظ، نحـن نـذكره عـٰىل وجهـه 

 .وغريها) العثامنية(لنقابل بينه وبني كالمه يف 

 صـدق خربمهـا وقـد زعـم نـاس أنَّ الـدليل عـىلٰ : (قال

ــرك  ــاحتهام ت ــراءة س ــرياث وب ــع امل ــر يف من ــا بكــر وعم ــي أب يعن

 ).النكري عليهام 9أصحاب رسول اهللا 

لـئن كـان تـرك النكـري دلـيالً عـٰىل : فيقـال هلـم: (ثّم قال

ـــنهام،  ـــني م ـــٰىل املتظلِّم ـــري ع ـــرك النك ـــوننَّ ت ـــدقهام ليك ص

ـــني علـــيهام، واملطـــالبني هلـــام، دلـــيالً عـــٰىل صـــدق  واملحتجِّ

ــد  ــيّام وق ــالتهم، والس ــان مق ــواهم، واستحس ]] ٨٥ص /[[دع

ــرت  ــاة، وظه ــة واملالح ــرت املراجع ــات، وكث ــت املحاّج طال

ت املوجـدة، وقـد بلـغ ذلـك مـن فاطمـة   الشكيَّة، واشـتدَّ

ــا أوصــت أن ال ُيصــّيل عليهــا أبــو بكــر، ولقــد كانــت  حتَّــٰى أهنَّ

ــا ــة برهطه ــا، وحمتجَّ ه ــة بحقِّ ــه طالب ــني أتت ــه ح ــت ل ــ«: قال ن م

؟ فـام «: أهـيل وولـدي، قالـت: ، قـال»يرثك يا أبـا بكـر إن مـتَّ

ــّي  ــرث النب ــا ال ن ــها »؟9بالن ــا، وبخس ــا مرياثه ــامَّ منعه ، فل

ــم،  ــت التهّض ــا، وعاين ــح يف أمره ــا، وجل ــلَّ عليه ــا، واعت ه حقَّ

ـــة  ـــّس الضـــعف، وقلَّ ـــزوع، ووجـــدت م وآيســـت مـــن الن

ـــت ــــر، قال ـــك«: الناص ـــونَّ اهللا علي ـــال»واهللا ألدع هللا وا: ، ق

ــت ــِك، قال ــونَّ اهللا ل ــداً «: ألدع ــك أب ــال»واهللا ال ُأكلِّم واهللا : ، ق

ــر  ــري مــنهم عــٰىل أيب بك ــرك النك ــإن يكــن ت ــدًا، ف ال أهجــرِك أب

دلـيالً عــٰىل صــواب منعـه، إن كــان يف تــرك النكـري عــٰىل فاطمــة 

  دليالً عٰىل الصـواب طلبهـا، وأدنـٰى مـا كـان جيـب علـيهم

ريها مـا نسـيت، وصــرفها يف ذلك تعريفهـا مـا جهلـت، وتـذك

ر  عن اخلطأ، ورفـع قـدرها عـٰىل البـذاء، وأن تقـول هجـرًا وجتـوِّ

ـــٰىل  ـــروا ع ـــدهم أنك ـــإذا مل نج ـــالً، ف ـــع واص ـــادالً أو تقط ع

ــباب،  ــور، واســتوت األس ــأت األُم اخلصــمني مجيعــًا فقــد تكاف

ــم،  ــا وبك ــث أوٰىل بن ــم اهللا يف املواري ــل حك ــوع إٰىل أص والرج

 ).وأوجب علينا وعليكم

كيــف نظــنُّ بــأيب بكــر ظلمهــا، : فــإن قــالوا: (قــال ثــمّ 

عليــه غلظــًة  والتعــّدي عليهــا، وكلَّــام ازدادت فاطمــة 

ــول ــث تق ــًة، حي ــًا ورقَّ ــا لين ــك «: ازداد هل ص /[[واهللا ال ُأكلِّم

ــداً ]] ٨٦ ــول»أب ــول: ، فيق ــّم تق ــدًا، ث ــرِك أب واهللا «: واهللا ال أهج

اهللا لــِك؟ ثــّم  واهللا ألدعــونَّ : ، فيقــول»ألدعــونَّ اهللا عليــك

ــة،  ــيظ والقــول الشــديد يف دار اخلالف حيتمــل هــذا الكــالم الغل

ــاء  ــة إٰىل البه ــة اخلالف ــحابة، مــع حاج ــريش والص وبحضـــرة ق

والرفعة، ومـا جيـب هلـا مـن التنزيـه واهليبـة، ثـّم مل يمنعـه ذلـك 

هـا، املكـربِّ ملقامهـا،  بـًا كـالم املعظِّـم حلقِّ رًا أو متقرِّ أن قال متعـذِّ

مــا أحـد أعـزُّ عـيلَّ منــِك : لوجههـا، واملتحـنِّن عليهـا والصـائن

ــول اهللا  ــمعت رس ــن س ــًى، ولك ــِك غن ــبُّ إيلَّ من ــرًا، وال أح فق

ــول 9 ــو «: يق ــا فه ــا تركن ث م ــورِّ ــاء ال ُن ـــر األنبي ــا معش إّن

 .»صدقة

لــيس ذلــك بــدليل عــٰىل الــرباءة مــن الظلــم، : قيــل هلــم

ــامل، ود ــر الظ ــن مك ــغ م ــد يبل ــد، وق ــن العم ــالمة م ــاء والس ه

ــالم  ــر ك ــادًا، أن ُيظِه ــومة معت ــًا، وللخص ــان أديب ــاكر، إذا ك امل

ــّق،  ــة املح ــق، ومق ــدب الوام ــف، وح ــة املنتص ــوم، وذلَّ املظل

ــة قاطعــة، وداللــة واضــحة،  وكيــف جعلــتم تــرك النكــري حجَّ

متعتـان كانتـا عـٰىل عهـد : (وقد زعمتم أنَّ عمر قـال عـٰىل منـربه

ــول اهللا  ــّج أ 9رس ــة احل ــاء ومتع ــة النس ــنهام متع ــٰى ع ــا أهن ن

، فـام وجـدتم أحـدًا أنكـر قولـه، وال استشـنع )وُأعاقب علـيهام

ـــه، وال  ـــب من ـــاه، وال تعجَّ ـــأه يف معن ـــه، وال خطَّ ـــرج هني خم

اســتفهمه؟ وكيــف تقضــون يف معنــاه بــرتك النكــري وقــد شــهد 

ــّي  ــوم الســقيفة وبعــد ذلــك أنَّ النب ــةاأل«: قــال 9عمــر ي  ئمَّ

ــريش ــن ق ــكاته»م ــال يف ش ــّم ق ــو: (؟ ث ــا  ل ــًا، م ــامل حيَّ ــان س ك

حيــث أظهــر الشــكَّ يف ]] ٨٧ص ) /[[خيــاجلني فيــه شــّك 

استحقاق كّل واحد مـن السـتَّة الـذين جعلهـم شـورٰى، وسـامل 

عبد المرأة مـن األنصـار وهـي أعتقتـه، وحـازت مرياثـه، ثـّم مل 

ينكر ذلـك مـن قولـه منكـر، وال قابـل إنسـان بـني خربيـه، وال 

ب منه، وإنَّـام يكـون تـرك النكـري عـٰىل مـن ال رغبـة لـه وال  تعجَّ

ــا  رهبــة عنــده، دلــيالً عــٰىل صــدق قولــه، وصــواب عملــه، فأمَّ
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ترك النكري عـٰىل مـن يملـك الضـعة والرفعـة، واألمـر والنهـي، 

ـة تقـي  والقتل واالسـتحياء، واحلـبس واإلطـالق، فلـيس بحجَّ

 ).وال داللة تضـي

بــل الــدليل عــٰىل صــدق قــوهلام، : وقــال آخــرون: (قــال

ــروج  وصــواب عملهــام، إمســاك الصــحابة عــن خلعهــام، واخل

ــد  ـــر مــن جح ــٰىل عــثامن يف أيس ــوا ع ــذين وثب ــيهام، وهــم ال عل

التنزيــل، ورّد املنصــوص، ولــو كانــا كــام يقولــون ومــا يصــفون 

ـة فـيهام إالَّ كسـبيلهم فيـه وعـثامن كـان أعـزُّ  ما كـان سـبيل األُمَّ

ةً نفرًا، وأرشف رهطًا، وأكثر عددًا وثروًة، وأقوٰى ع  .دَّ

ــا ــوص، : قلن ــرا املنص ــل، ومل ينك ــدا التنزي ــام مل جيح إهنَّ

ولكــنَّهام بعــد إقرارمهــا بحكــم املــرياث ومــا عليــه الظــاهر مــن 

ثا بحـديث مل يكـن بمحـال كونـه،  عيـا روايـة، وحتـدَّ الشـريعة ادَّ

تـه  وال يمتنع يف حجج العقـول جميئـه، وشـهد هلـام عليـه مـن علَّ

م كـان يـرٰى التصـديق للرجــل مثـل علَّـتهام فيـه، ولعـلَّ بعضــه

ــل  ــن قب ــاهره، ومل يك ــًا يف ظ ــه، مأمون ــدالً يف رهط ــان ع إذا ك

ــر ــه بفج ــك عرف ــدر]] ٨٨ص /[[ ةذل ــه غ ــرت علي ، ةوال ج

فيكون تصديقه لـه عـٰىل جهـة حسـن الظـّن، وتعـديل الشـاهد، 

ــذي  ــج، وال ــائق احلج ــرف حق ــنهم يع ــري م ــن كث ــه مل يك وألنَّ

بهة عــٰىل أكثــرهم، يقطــع بشــهادته عــٰىل الغيــب وكــان ذلــك شــ

فلذلك قـلَّ النكـري، وتواكـل النـاس، واشـتبه األمـر، فصـار ال 

ــّدم،  ــه إالَّ العــامل املتق ــّق ذلــك مــن باطل ــة ح ــتخلَّص إٰىل معرف ُي

ــوامّ  ــدور الع ــثامن يف ص ــن لع ــه مل يك ــد، وألنَّ ــد املسرتش ، واملؤيَّ

ــة،  ويف قلــوب الســفلة والطغــام مــا كــان هلــام مــن اهليبــة واملحبَّ

ام  كانا أقـلُّ اسـتئثارًا بالفــيء، وأقـلُّ تفّكهـًا بـامل اهللا منـه، وألهنَّ

ومن شأن النـاس إمهـال السـلطان مـا وفَّـر علـيهم أمـواهلم، ومل 

ــنع  ــذي ص ــورهم، وألنَّ ال ــل ثغ ــراجهم، ومل ُيعطِّ ــتأثر بخ يس

أبـو بكــر مــن منــع العــرتة حّظهــا والعمومــة مرياثهــا، قــد كــان 

ــة قــريش وكــرباء العــرب، وألنَّ عــثامن أيضــًا كــان  موافقــًا جللَّ

ًا بقـدره، ال يمنــع ضــيًام، وال يقمــع  مضـعوفًا يف نفســه، مســتخفَّ

ًا، ولقـــد وثـــب نـــاس عــٰىل عـــثامن بالشـــتم والقـــذف  عــدوَّ

والتشنيع والنكري ألُمور لـو أتـٰى عمـر أضـعافها وبلـغ أقصـاها 

ــه  ــراء ب ــه، واإلغ ــن مبادأت ــالً م ــه، فض ــٰىل اغتياب ــرتأوا ع ــا اج مل

أَمـا إنَّـه لـو : غلظ عيينة بن حصـن لـه فقـال لـهومواجهته، كام أ

ص /[[عمــر كــان : كــان عمــر لقمعــك ومنعــك، فقــال عيينــة

 ).خريًا يل منك وهبني فاتَّقاين]] ٨٩

ــّم قــال ــا يف : (ث ــع مــن خالفن ــا وجــدنا مجي والعجــب أّن

املــرياث عــٰىل اخــتالفهم يف التشــبيه والقــدر والوعيــد يــرد كــّل 

صــومه مــا هــو أقــرب صــنف مــنهم مــن أحاديــث خمالفيــه وخ

ــاروا  ــٰى إذا ص ــاالً، حتَّ ــن اّتص ــاالً، وأحس ــحُّ رج ــنادًا، وأص إس

ــّي  ــرياث النب ــول يف م ــوا  9إٰىل الق ــاب وخّص ــخوا الكت نس

ــه،  ــذبوا ناقلي ــا رووه، وأك ــض م ــداين بع ــام ال ي ــاّم ب ــرب الع اخل

ق مــا  ــام جيــري إٰىل هــواه وُيصــدِّ وذلــك أنَّ كــّل إنســان مــنهم إنَّ

 .أردنا حكايته من كالم اجلاحظ ، مضـٰى ما)وافق رضاه

ليس مـا عـارض بـه اجلـاحظ مـن االسـتدالل : فإن قيل

كـام مل ينكــروا عـٰىل أيب بكــر فلـم ينكــروا : بـرتك النكـري، وقولــه

وال عـٰىل غريهـا مـن املطـالبني بـاملرياث  أيضًا عـٰىل فاطمـة 

ــري أيب  ــك أنَّ نك ــحيحة، وذل ــة ص ــريهنَّ معارض ــاألزواج وغ ك

الحتجــاج عليــه يكفــيهم ويغنــيهم عــن بكــر لــذلك ودفعــه وا

ــر  ــا رواه منك ــر م ــٰىل أيب بك ــر ع ــر، ومل ينك ــري آخ ــف نك تكّل

 .فيستغنوا بإنكاره

ــا ــر : قلن ــا بكــر مل ينك ــذا الســؤال أنَّ أب ــل ه ــا ُيبطِ ل م أوَّ

ــتظّلم  ــن ال ــاخلرب م ــا ب ــد احتجاجه ــه بع ــت علي ــا أقام ــا م عليه

 :_عـــٰىل مـــا روي  _والتـــأّمل والتعنيـــف والتبكيـــت، وقوهلـــا 

ألدعـــونَّ اهللا عليـــك، وال كلَّمتـــك أبـــدًا، ومـــا جـــرٰى هـــذا 

املجرٰى، فقد كـان جيـب أن ينكـره غـريه، فمـن املنَكـر الغضـب 

وبعــد، فــإن كــان إنكــار أيب بكــر ]] ٩٠ص . /[[عــٰىل املنصــف

مقنعـًا أو مغنيــًا عــن إنكــار غـريه مــن املســلمني فإنكــار فاطمــة 

 ــن ن ــي ع ــه يغن ــتظّلم من ــٰىل ال ــا ع ــة، ومقامه ــري حكم ك

 .غريها، وهذا واضح ملن أنصف من نفسه

وأحــد مــا : شــبهة هلــم ُأخـرٰى : (قـال صــاحب الكتـاب

قـد روي عـن : طعنوا به وعظَّمـوا القـول فيـه أمـر فـدك، قـالوا

ــال ــه ق ــدري أنَّ ــعيد اخل ــت: أيب س ـــامَّ نزل ــْر� : ل
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
َوآِت ذ

ـــهُ 
�
فاطمــــة  9، أعطــــٰى رســــول اهللا ]٢٦: اإلرساء[ َحق

  ه عـٰىل فدك، ثّم فعل عمر بـن عبـد العزيـز مثـل ذلـك وردَّ

وال شـكَّ أنَّ أبـا بكـر أغضـبها، إن مل يصـّح كـّل : ولدها، قـالوا

ــنعهم  ــل أن يم ــان األمج ــد ك ــاب، وق ــذا الب ــذي روي يف ه ال

ــا  ــوا فضــالً عــن الــدين، ثــّم ذكــروا أهنَّ ـا ارتكب التكــّرم ممـَّ

ـــؤمنني  ـــري امل ـــهدت أم ـــل  استش ـــم ُتقبَ ـــن فل وُأّم أيم

ــهادهت ــّي ش ــه أزواج النب ــع ترك ــذا م ــرهنَّ ومل  9ام، ه يف حج

قها قهنَّ يف أنَّ ذلك هلنَّ ومل ُيصدِّ  ).جيعلها صدقة، وصدَّ
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ــال ــّم ق ــروون يف : (ث ــا ي ــر م ــك أنَّ أكث ــن ذل ــواب ع اجل

ــن  ــا روي م ة م ــحَّ ــر ص ــحيح، ولســنا ننك ــري ص ــاب غ هــذا الب

ا أنَّه كان يف يـدها فغـري مسـلَّم، بـل لـو  عائها فدك، فأمَّ كانـت ادِّ

ــة  ــة الرتك ــان يف مجل ــإذا ك ــا، ف ــه هل ــاهر أنَّ ــان الظ ــدها لك يف ي

ــه مــرياث، وإذا كــان كــذلك فغــري جــائز أليب بكــر  فالظــاهر أنَّ

ــدعوٰى ال  ــٰىل ال ــل ع ــالف أنَّ العم ــه ال خ ــا، ألنَّ ــول دعواه قب

ـــام ُيعَمـــل  عـــٰىل ذلـــك متـــٰى ُعِلـــَم ]] ٩١ص /[[جيـــوز، وإنَّ

ته بمشــاهدة أو مــا جيــري جمراهــا، أ ــحَّ و حصــل بيِّنــة أو ص

ــرار ــر )إق ــّم ذك ــؤمنني (، ث ــري امل ــا، وأنَّ أم ــدَّ منه ــة ال ب أنَّ البيّن

  لـــامَّ خاصــمه اليهــودي حاكمــه، وأنَّ ُأّم َســَلمة التــي

 ).ُيطبَق عٰىل فضلها لو ادَّعت َنْحالً ملا ُقبَِلت دعواها

هـو اإلمـام بعـده  لـو كـان أمـري املـؤمنني : (ثّم قال

ة هـذه الـدعوٰى مـا الـذي كـان جيـب أن يعمـل؟  ومل يعلم صـحَّ

: يقبـل الـدعوٰى فالشــرع بخـالف ذلـك، وإن قلـتم: فإن قلـتم

، ثـّم تشـاغل بـالكالم )يلتمس بيِّنـة فهـو الـذي فعلـه أبـو بكـر

ــول اهللا  ــن رس ـــٰى دي ــر قض ــا بك ــأنَّ أب ــق ب ــن تعلَّ ــٰىل م ، 9ع

ة فيه وال تعّلـق لنـا بـه، ثـّم قـال ـا قولـه: (وذلك ممَّا ال حجَّ : وأمَّ

رجل مـع رجـل وامـرأة مـع امـرأة، فهـو الـذي يوجبـه الـدين، 

ــؤمنني  ــري امل ــان أم ــك ك ــاهد يف ذل ــت أنَّ الش ــل ومل يثب ، ب

ــا  ــهد هل ــه ش ــة أنَّ ــة املنقول ــع ُأّم  الرواي ــول اهللا م ــوٰىل رس م

ــٍد أن يقــول ــيس ألح ــة : أيمــن، ول ــت ذلــك وال بيِّن فلــامذا ادَّع

ــم ز أن حيك ــوِّ ــع أن ُجت ــه ال يمتن ــا؟ ألنَّ ــاهد  معه ــر بالش ــو بك أب

ــريه  ر غ ــذكَّ ــهد هلــا أن يت ــن ش ــد شــهادة م ز عن ــوِّ واليمــني، وُجت

ص /[[فيشــهد، وهــذا هــو الواجــب عــٰىل ملــتمس احلــّق، فــال 

عتـــب عليهـــا يف ذلـــك، وال عـــٰىل أيب بكـــر يف الـــتامس ]] ٩٢

ــتّم ومل يكــن هلــا هنــاك خصــم، ألنَّ  البيِّنــة، وإن مل حيكــم ملــا مل ي

ــا ذكر ــٰىل م ــدقة ع ــة ص ل يف الرتك ــوِّ ــن أن يع ــان ال يمك ــا، فك ن

 .ذلك عٰىل يمني أو نكول، فلم يكن األمر إالَّ ما فعله

ـا لــامَّ أرادت  وقد أنكر أبو عـيل مـا قالـه السـائل مـن أهنَّ

عتـه إرثـًا، وقـال كـان طلــب : فـدك وُردَّت يف دعـوٰى النحلـة ادَّ

ــّم ادَّعــت  ــت ث اإلرث قبــل ذلــك، فلــامَّ ســمعت منــه اخلــرب كفَّ

 .النحلة

ه عـٰىل  ا فعل عمر بـن عبـد العزيـز فلـم يثبـت أنَّـه ردَّ فأمَّ

سـبيل النحلـة، بـل عمـل يف ذلــك مـا فعلـه عمـر بـن اخلّطــاب 

ه يف يــد أمــري املــؤمنني  هتــا يف  بــأن أقــرَّ ليصـــرف غالَّ

فيــه، فقــام بــذلك  9املوضــع الــذي كــان جيعلهــا رســول اهللا 

هـا إٰىل عمـر يف آخـر سـنيّه، وكـذلك فعـ ة، ثّم ردَّ ل عمـر بـن مدَّ

ــه فعــل بخــالف مــا فعلــه الســلف  ــز، ولــو ثبــت أنَّ عبــد العزي

ــا  ــّوي م ــا يق ــد م ــم، وأح ــوهلم وفعله ــوج بق ــو املحج ــان ه لك

تــرك فــدك  ذكرنــاه أنَّ األمــر لـــامَّ انتهــٰى إٰىل أمــري املــؤمنني 

، وهـذا ُيبـنيِّ عٰىل ما كانت ومل جيعلهـا مرياثـًا لولـد فاطمـة 

لـو كـان هـو الشـاهد لكـان األقـرب أنَّ الشاهد كان غريه، ألنَّه 

ـــة إذا مل  ـــوا يف اهلب ـــاس اختلف ـــٰىل أنَّ الن ـــه، ع ـــم بعلم أن حيك

ــهم  ــد بعض ــليم، وعن ــتَحقُّ بالتس ــهم ُتس ــد بعض ــبَض، فعن ُتق

يصــري وجــوده كعدمــه، فــال يمتنــع مــن هــذا الوجــه أيضــًا أن 

ـــع  ـــؤمنني ]] ٩٣ص /[[يمتن ـــري امل ـــا، وإن  أم ه ـــن ردِّ م

الظـاهر، ألنَّ التسـليم لـو كـان وقـع صحَّ عقد هلبته ، وهذا هـو 

 .لظهر أنَّه كان يف يدها، فكان ذلك كافيًا يف االستحقاق

ــّي  ــر أزواج النب ــا حج ــدهينَّ  9فأمَّ ــت يف أي ــإنَّام ُتِرَك ف

، ونــصُّ الكتــاب يشــهد بــذلك، وهــو قولــه ــا كانــت هلــنَّ : ألهنَّ

 ن�
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ـــــزاب[ َوق ، وروي يف ]٣٣: األح

م مـا كـان لـه مـن احلجـر عـٰىل نسـائه  9النبّي  األخبار أنَّ  قسَّ

ة ذلـك أنَّـه لـو كـان مرياثـًا أو صـدقًة لكـان  وبناته، وُنبنيِّ صـحَّ

ــؤمنني  ــري امل ه أم ــريَّ ــه لغ ــر إلي ـــي األم ـــامَّ ُأفض ــيس . ل ول

ــه : ألحــٍد أن يقــول ــام مل ُيغــريِّ ذلــك ألنَّ امللــك قــد صــار إلي إنَّ

ع بــه، وذلــك أنَّ الــذي حيصــ ل لــه لــيس إالَّ ربــع مــرياث فتــربَّ

، فقــد 9، وهــو الــثمن مــن مــرياث رســول اهللا فاطمــة 

ــة  ــاس وأوالد فاطم ــف ألوالد العبّ ــب أن ينتص ــان جي  ك

، فرتكــه ذلــك  مـنهنَّ يف بــاب احلجـر، ويأخــذ هـذا احلــّق مـنهنَّ

ــك إالَّ  ــد ذل ــنهم بع ــيس يمك ــاه، ول ــا قلن ة م ــحَّ ــٰىل ص ــدلُّ ع ي

ــي هــي مفــزعه ــة الت ــق بالتقيَّ ــو التعّل ــد لــزوم الكــالم، ول م عن

ــه إن جــاز  علمــوا مــا علــيهم يف ذلــك الشــتدَّ هــرهبم منــه، ألنَّ

ــةلأل التقيَّــة وحــاهلم يف العصــمة مــا يقولــون ليجــوزنَّ ذلــك  ئمَّ

ــول اهللا  ــن رس ــق 9م ــب أالَّ يوث ــه يوج ــك في ــويز ذل ، وجت

ــه عــٰىل أمــري املــؤمنني  ــالوا بنصِّ ــٰى ق ــة، ومت : لتجــويز التقيَّ

إمامتـه فقـد أبطلـوا كـون الـنّص طريقـًا لإلمامـة، ُيعَلم باملعجز 

زوا مــع : والكـالم مــع ذلـك الزم هلــم بـأن يقولــوا ص /[[جـوِّ

عي اإلمامــة تقيَّــًة، وأن يفعــل ســائر ]] ٩٤ ظهــور املعجــز أن يــدَّ



 فدك) ١٤٧/ (حرف الفاء    ............................................................................................................. ١٢٢

ًة، وكيـف ُيوَثـق مـع ذلـك بـام ُينَقـل عـن الرسـول  ما يفعله تقيـَّ

ــةوعــن األ 9  منني ؟ وهــالَّ جــاز أن يكــون أمــري املــؤئمَّ

ــًا بعــد الرســول  عــاء ذلــك تقيَّــًة وخوفــًا، فــإنَّ  9نبيَّ وتــرك ادِّ

، ألنَّ التعّصــب للنبــّي   9الشــبهة يف ذلــك أوكــد مــن الــنصِّ

ــة ــريه يف اإلمام ــر وغ ــب أليب بك ــن التعّص ــم م ة أعظ ــوَّ . يف النب

ـــدهم أنَّ  ـــم االضـــطرار فعن ـــك عـــٰىل عل ـــوا يف ذل ل فـــإن عوَّ

، وإن فزعــوا يف ذلــك قائمــةالضـــرورة يف الــنصِّ عــٰىل اإلمامــة 

ـــه ال ُيوَثـــق بـــه، ويلـــزمهم يف : إٰىل اإلمجـــاع، فمـــن قـــوهلم إنَّ

ــون  ــه ال يك ــة، ألنَّ ــق التقيَّ ــٰىل طري ــع ع ــوز أن يق ــاع أن جي اإلمج

وبعــد، . وقــول اإلمــام عنــدهم 9أوكــد مــن قــول الرســول 

ــه إلــه، فــال  فقــد ُذِكــَر اخلــالف يف ذلــك كــام ُذِكــَر اخلــالف يف أنَّ

 ...).رشوطهم أن يتعلَّقوا بذلكيصحُّ عٰىل 

مــا  نحــن نبتــدئ فنــدلُّ عــٰىل أنَّ فاطمــة : يقــال لــه

ادَّعـت مــن نحلـة فــدك إالَّ مـا كانــت مصـيبة فيــه، وأنَّ مانعهــا 

ـا ال حتتـاج  ت عـادل عـن الصـواب، ألهنَّ ومطالبها بالبيِّنـة متعنـِّ

إٰىل شهادة وال بيِّنـة، ثـّم نعطـف عـٰىل مـا ذكرنـاه عـٰىل التفصـيل 

 .تكلَّم عليهفن

ا كانت  ا الذي يدلُّ عٰىل ما ذكرناه أهنَّ معصومة من  أمَّ

الغلط، مأمونًا منها فعل القبيح، ومن هذه صفته ال ]] ٩٥ص /[[

عيه إٰىل شهادة وال بيِّنة  .حيتاج فيام يدَّ

 .دلِّلوا عٰىل األمرين: فإن قيل

ا الـذي يـدلُّ عـٰىل عصـمتها قولـه تعـاىلٰ : قلنا مـا: أمَّ
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�� ]وقـد بيَّنـا فـيام سـلف مـن هـذا ]٣٣: األحـزاب ،

بــام [ الكتــاب أنَّ هــذه اآليــة تتنــاول مجاعــة مــنهم فاطمــة 

ــك ــار يف ذل ــواترت األخب ــن ]ت ــمة م ــٰىل عص ــدلُّ ع ــا ت ، وأهنَّ

وأنَّ اإلرادة هاهنــا داللــة عــٰىل وقــوع الفعــل تناولتــه وطهارتــه، 

 .املراد، وال طائل يف إعادته

فاطمـة بضـعة «: ويدلُّ أيضـًا عـٰىل عصـمتها قولـه 

ــد آذٰى اهللا  ــن آذاين فق ــد آذاين، وم ــة فق ــن آذٰى فاطم ــي، فم منّ

« ـا لــو كانـت ممَّــن يقــارف ، وهـذا يــدلُّ عـٰىل عصــمتها، ألهنَّ

لـه عـٰىل كـّل حـال، بـل كـان  الذنوب مل يكن مـن يؤذهيـا مؤذيـاً 

ــّد  ــة احل ــا وإقام ــن ذّمه ــتحّق م ــل املس ــا[فع ــان  _] عليه إن ك

ًا له ومطيعاً  _الفعل يقتضيه   .سارَّ

عـٰىل أّنـا ال نحتـاج فـيام نريـد أن نبنيـه عـٰىل هـذا الكـالم 

ــم  ــع العل ــذا املوض ــي يف ه ــل يكف ــمتها، ب ــٰىل عص ــع ع إٰىل القط

عتــه، وهــذا ال خــالف فيــه بــني املســلمني، ألنَّ  بصــدقها فــيام ادَّ

ـا  عتـه كاذبـة، ولـيس بعـد  أحدًا ال يشـكُّ أهنَّ ِع مـا ادَّ مل تـدَّ

ــه  ــام اختلفــوا يف أنَّ أن ال تكــون كاذبــة إالَّ أن تكــون صــادقة، وإنَّ

عتــه ]] ٩٦ص /[[هـل جيـب مـع العلــم بصـدقها تسـليم  مـا ادَّ

 بغري بيِّنة أم ال جيب ذلـك؟ والـذي يـدلُّ عـٰىل الفصـل الثـاين أنَّ 

ــرٰى أنَّ  عي، أَال ت ــدَّ ــام ُتــراد ليغلــب يف الظــنِّ صــدق امل البيِّنــة إنَّ

العدالـة معتـربة يف الشـهادة ملـا كانـت مـؤثِّرة يف غلبـة الظـّن ملــا 

ذكرناه؟ وهلـذا جـاز أن حيكـم احلـاكم بعلمـه مـن غـري شـهادة، 

ألنَّ علمه أقـوٰى مـن الشـهادة، وهلـذا كـان اإلقـرار أقـوٰى مـن 

ــا ــث ك ــن حي ــة م َم البيِّن ــدِّ ــّن، وإذا ُق ــة الظ ــأثري غلب ــغ يف ت ن أبل

م العلــم  ة الظـّن عنــده فـأوٰىل أن ُيقـدَّ اإلقـرار عـٰىل الشــهادة لقـوَّ

ــقوط  ــهادة لس ــرار إٰىل ش ــع اإلق ــتَج م ــع، وإذا مل ُحي ــٰىل اجلمي ع

حكم الضعيف مـع القـوي فـال ُحيتـاج أيضـًا مـع العلـم إٰىل مـا 

 .ُيؤثِر الظّن من البيِّنات والشهادات

ة مـا ذكرنـاه أنَّـه ال خـالف  والذي يدلُّ أيضًا عـٰىل صـحَّ

ــًا نــازع النبــّي  يف ناقــة فقــال  9بــني أهــل النقــل يف أنَّ أعرابي

، فقـــال »هـــذه يل وقـــد خرجـــت إليـــك مـــن ثمنهـــا«: 9

: من يشـهد لـك هبـذا؟ فقـام خزيمـة بـن ثابـت فقـال: األعرايب

ــّي  ــال النب ــذلك، فق ــهد ب ــا أش ــت؟ «: 9أن ــن علم ــن أي م

ال، ولكـن علمـت ذلـك مـن : ، فقـال»ي هلـا؟أحضـرت ابتيـاع

قـــد «: 9حيــث علمــت أنَّــك رســـول اهللا، فقــال النبــّي 

، فُســّمي خزيمــة بــذلك »أجـزت شــهادتك وجعلتهــا شـهادتني

ــة فاطمــة  ــة مشــبهة لقصَّ ، ألنَّ ذا الشــهادتني، وهــذه القصَّ

، وشـهد يف العلـم بـأنَّ الناقـة لـه  ٰى خزيمة بـن ثابـت اكتفـ

ــ ــم أنَّ ــث عل ــن حي ــذلك م ــول اهللا ب ــول إالَّ 9ه رس ، وال يق

ًا، وأمضـٰى النبـّي  ذلـك عـٰىل هـذا الوجـه، فلـم يدفعـه  9حقَّ

عن الشهادة من حيـث مل حيضــر ابتياعـه، فقـد كـان جيـب عـٰىل 

الســالم ال تقــول إالَّ ]] ٩٧ص /[[مــن علــم أنَّ فاطمــة عليهــا 

ًا أالَّ يستظهر عليها بطلب شهادة أو بيِّنة  .حقَّ

نَّ أبـا بكـر لــامَّ شـهد هلـا أمـري املـؤمنني هذا وقـد روي أ

  كتب بتسـليم فـدك إليهـا، فـاعرتض عمـر قضـيَّته فخـرق

ــن  ــراهيم ب ــد الثقفــي، عــن إب ــن حمّم ــراهيم ب ــه، روٰى إب مــا كتب

ثنا عيسٰى بـن عبـد اهللا بـن حمّمـد بـن عمـر بـن : ميمون، قال حدَّ
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عـيل بـن أيب طالــب، عـن أبيــه، عـن جــّده، عـن جــّد أبيـه عــيل 

جـــاءت فاطمــة : ، قــال إنَّ «: إٰىل أيب بكـــر وقالـــت

مـا كنـِت : ، قـال»أيب أعطاين فـدكًا، وعـيل يشـهد يل، وُأّم أيمـن

لتقويل إالَّ احلـّق، نعـم قـد أعطيتـِك إّياهـا، ودعـا بصـحيفة مـن 

مــن أيــن : أدم فكتـب هلــا فيهـا، فخرجــت فلقيـت عمــر، فقـال

ول مـن عنـد أيب بكـر، أخربتـه أنَّ رسـ: جئت يا فاطمـة؟ قالـت

]] ٩٨ص /[[أعطــــاين فــــدك، وعــــيل يشــــهد وُأّم  9اهللا 

ــّم  ــاب، ث ــا الكت ــا يل، فأخــذ عمــر منه أيمــن، فأعطانيهــا وكتبه

ــال ــر، فق ــع إٰىل أيب بك ــا : رج ــت هب ــدك وكتب ــة ف ــت فاطم أعطي

ــال ــا؟ ق ــر: هل ــال عم ــم، ق ــن : نع ــه، وُأّم أيم ــرُّ إٰىل نفس ــيل جي ع

 .امرأة، وبصق يف الصحيفة وحماها

ــٰى  ــذا املعن ــد روي ه ــن أراد  وق ــة، م ــوه خمتلف ــن وج م

 .الوقوف عليها واستقصاءها أخذها من مواضعها

ــوا ــم أن يقول ــيس هل ــا وإن : ول ــاد، ألهنَّ ــار آح ــا أخب إهنَّ

ــن  ــع م ــّن، ومتن ــب الظ ــا أن توج ــلُّ أحواهل ــذلك فأق ــت ك كان

 .القطع عٰىل خالف معناها

م إليهــا فــدك وهــو : ولــيس هلــم أن يقولــوا كيــف ُيســلِّ

ــه ال أ 9يــروي عــن الرســول  نَّ مــا خلَّفــه صــدقة؟ وذلــك أنَّ

ـه إنَّـام سـلَّمها عـٰىل مـا وردت بـه الروايـة  تنايف بني األمـرين، ألنَّ

عــٰىل ســبيل النحــل، فلــامَّ وقعــت املطالبــة بــاملرياث روٰى اخلــرب 

 .يف معنٰى املرياث، فال اختالف بني األمرين

ا إنكـار صـاحب الكتـاب كـون فـدك يف يـدها   فأمَّ

ـة، بـل قـالفام رأيناه اعت لـو كـان : (مد يف إنكار ذلـك عـٰىل حجَّ

ــا هلــا ، واألمــر عــٰىل مــا قــال، )ذلــك يف يــدها لكــان الظــاهر أهنَّ

ـا مل ختـرج عـن يـدها عـٰىل وجـه يقتضــي الظـاهر  فمن أيـن أهنَّ

خالفه، وقد روي مـن طـرق خمتلفـة مـن غـري طريـق أيب سـعيد 

َوآِت  :الذي ذكره صـاحب الكتـاب أنَّـه لــامَّ نـزل قولـه تعـاىلٰ 
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  فأعطاهـا فـدك، وإذا كــان ذلـك مرويـًا فــال معنـٰى لدفعــه

ة  .بغري حجَّ

ـــه]] ٩٩ص /[[ ـــٰىل : (وقول ـــل ع ـــالف أنَّ العم ال خ

ــا أنَّ قوهلــا ) الــدعوٰى ال جيــوز إذا كــان  صــحيح، وقــد بيَّن

ته وجب العمل به، وبيَّ  تهمعلومًا صحَّ  .نا أنَّه معلوم صحَّ

ــا قولــه ته : (وأمَّ ــام ُيعَمــل عــٰىل ذلــك متــٰى ُعِلــَم صــحَّ إنَّ

ــرار ــة أو إق ــلت بيِّن ــا أو حص ــري جمراه ــا جي ــاهدة أو م ، )بمش

ـا بيِّنتـه فقـد : فيقال له ـا علـم مشـاهدة فلـم يكـن هنـاك، وأمَّ أمَّ

مـن أكــرب  كانـت عــٰىل احلقيقـة، ألنَّ شــهادة أمـري املــؤمنني 

ت وأعـدهلا، ولكـن عـٰىل مـذهبك أنَّـه مل يكـن هنـاك بيِّنـة، البيِّنا

ــه مل يكــن هنــاك علــم؟ وإن كــان مل يكــن  فمــن أيــن زعمــت أنَّ

 .عن مشاهدة فقد أدخلت ذلك يف مجلة األقسام

ده ال يكون جهة للعلم: فإن قال  .ألنَّ قوهلا بمجرَّ

ـا : قيل له لنـا عـٰىل أهنَّ ولِــَم قلـت ذلـك؟ أَولـيس قـد دلَّ

ــ ــت معص ــن كان ــو مل يك ــّم ل ــا؟ ث ــأمون عليه ــأ م ومة، وأنَّ اخلط

ته عــٰىل كــلِّ كـذلك لكــان قوهلـا يف تلــك القضـيَّ  ة معلومــًا صـحَّ

ــيام  ــية ف ــة عاص ــت مبطل ــيبة لكان ــن مص ــو مل تك ــا ل ــال، ألهنَّ ح

ـة  عته، إذ الشـبهة ال تـدخل يف مثـل ذلـك، وقـد أمجعـت األُمَّ ادَّ

ــا  ــال  معصــية 9مل يظهــر منهــا بعــد الرســول  عــٰىل أهنَّ ب

ِع إالَّ الصــحيح وإن  ـا مل تـدَّ شـّك وارتيـاب، بـل أمجعــوا عـٰىل أهنَّ

هـو : مانعهـا خمطـئ، وآخـر يقـول: اختلفـوا، فمـن قائـل يقـول

 .أيضًا مصيب لفقد البيِّنة وإن ُعِلَم صدقها

ـــا قولـــه ـــه : (فأمَّ لـــو حـــاكم غـــريه لطولـــب  إنَّ

ــة ــن)بالبيِّن ــة ب ــة خزيم ــي، وقصَّ ــا يكف ــذا م م يف ه ــدَّ ــد تق  ، فق

 .الكالم]] ١٠٠ص /[[ثابت، وقبول شهادته ُتبطِل هذا 

ـا قولـه حــاكم هيوديـًا عــٰىل  إنَّ أمــري املـؤمنني : (وأمَّ

فقـد روي ذلـك، إالَّ أنَّ أمـري ) الوجه الواجـب يف سـائر النـاس

ع بـه،  املؤمنني  مل يفعل ذلـك وهـو واجـب عليـه وإنَّـام تـربَّ

ـة فيـه، وقـد أخطـأ مـن  طالبـه ببيِّنـة كائنـًا واستظهر بإقامة احلجَّ

 .من كان

ا اعرتاضه بُأّم َسَلمة، فلم يثبت من عصـمتها مـا ثبـت  فأمَّ

 .، فلذلك احتاجت يف دعواها إٰىل بيِّنةمن عصمة فاطمة 

ــه  عــاؤه أنَّ الشــاهد يف ذلــك مل يثبــت أنَّ ــا إنكــاره وادِّ فأمَّ

ــؤمنني  ــري امل ــدعوٰى أم د ال ــرَّ ــٰىل جم ــك ع ــزد يف ذل ــم ي ، فل

ــار،  ــك واإلنك ــدفع ذل ــا، ف ــهد هل ــه ش ــة بأنَّ ــار مستفيض واألخب

 .باقرتاح وال يغني شيئاً 

ــه ــول اهللا : (وقول ــوٰىل لرس ــا م ــاهد هل ــو ) 9إنَّ الش ه

 .املنكر الذي ليس بمعروف

ــه ــا قول ــا : (وأمَّ ــر  إهنَّ ــو بك ــم أب زت أن حيك ــوَّ ج

ــني ــاهد واليم ــد) بالش ــيام بع ــه ف ــع قول ــف م ــة : (فطري إنَّ الرتك

، أفــرتٰى )ال يــدخل اليمــني يف مثلهــاصــدقة وال خصــم فيهــا و

مل تكـن تعلـم مـن الشــريعة هـذا املقـدار الـذي  أنَّ فاطمة 
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ــه ــاب علي ــاحب الكت ــه ص ــري !نبَّ ــان أم ــا ك ــه أَم ــو مل تعلم ؟ ول

 ؟ !وهو أعلم الناس بالرشيعة يوقفها املؤمنني 

ــه ــا أن : (وقول ــهد هل ــن ش ــهادة م ــد ش زت عن ــوَّ ــا ج إهنَّ

ر غــريهم فليشــهد ــة باطــل) يتــذكَّ ض للظنَّ ، ألنَّ مثلهــا ال يتعــرَّ

، وقــد كــان جيــب أن تعلــم مــن  والتهمــة ويعــرض قولــه للــردِّ

ــٰىل  ــا ع ــون دعواه ــٰى تك ــهد حتَّ ــن ال يش ــا ممَّ ــهد هل ص /[[يش

الوجه الـذي جيـب معـه القبـول واإلمضـاء، ومـن هـو ]] ١٠١

دوهنـــا يف الرتبـــة واجلاللـــة والصـــيانة مـــن أفنـــاء النـــاس ال 

ض ملثــل هــذه اخل طهــا للتجــويز الــذي ال أصــل يتعــرَّ ّطــة ويتورَّ

 .له وال أمارة عليه

عـاء  عـاء النحـل قبـل ادِّ ا إنكار أيب عـيل ألن يكـون ادِّ فأمَّ

ل ما فيـه أّنـا ال نعـرف لـه غرضـًا  املرياث وعكسه األمر فيه، فأوَّ

صحيحًا يف إنكار ذلك، ألنَّ كـون أحـد األمـرين قبـل اآلخـر ال 

ح له مذهبًا، وال ُيفِسد  .عٰىل خمالفيه مذهباً  ُيصحِّ

م  ثــّم إنَّ األمــر يف أنَّ الكـــالم يف النحــل كــان املتقـــدِّ

ــدئ  ــوز أن يبت ــف جي ــه واردة، وكي ــا ب ــات كّله ــاهرًا، والرواي ظ

ــب أن  ــذا يوج ــيس ه ــالً؟ أَول ــه َنْح ــه بعين عي ــيام تدَّ ــاملرياث ف ب

ــع  ــه م ــتحّقه من ــه ال تس ــن وج ــا م ــت بحّقه ــد طالب ــون ق يك

املـرياث يشــركها فيـه غريهــا ؟ وكيـف جيـوز ذلــك و!االختيـار

ــا مــن حيــث  ــل ذلــك علين ــه؟ وال ينقلــب مث والنحــل تنفــرد ب

ــا يف االبتــداء طالبــت  طالبــت بــاملرياث بعــد النحــل، ألهنَّ

بالنحل وهو الوجه الـذي تسـتحقُّ منـه فـدك، فلـامَّ ُدفَِعـت عنـه 

طالبـــت رضورًة بـــاملرياث، ألنَّ للمـــدفوع عـــن حّقـــه أن 

ل إٰىل تناولـه بكـلِّ  وجـه وسـبب، وهـذا بخـالف مـا قالـه  يتوصَّ

ــه أضــاف إليهــا  ــو عــيل، ألنَّ ــه ال  أب عــاء احلــّق مــن وج ادِّ

 .تستحّقه منه وهي خمتارة

ــز ردَّ فــدك  ــن عبــد العزي ــا إنكــاره أن يكــون عمــر ب فأمَّ

عـاؤه أنَّـه فعـل يف ذلـك مثـل مـا فعلـه  عٰىل وجه النحـل، ثـّم ادِّ

ــؤ ــري امل ــد أم ــا يف ي ــن إقراره ــاب م ــن اخلّط ــر ب  منني عم

ل مــا فيــه أّنـا ال نحــتجُّ عليــه  هتــا يف جهاهتــا، فـأوَّ ليصــرف غالَّ

بفعل عمر بن عبـد العزيـز عـٰىل أيِّ وجـه وقـع، ألنَّ فعلـه لـيس 

ــنس ]] ١٠٢ص /[[ ــذا اجل ــاج هب ــا االحتج ــو أردن ــة، ول بحجَّ

من احلجج لـذكرنا فعـل املـأمون، فإنَّـه ردَّ فـدك بعـد أن جلـس 

ــني ــه ب ــم في ــهورًا حك ــًا مش ــدمها  جملس ــبهام، أح ــمني نصَّ خص

ــة  ــة  لفاطم ــام احلجَّ ــد قي ــا بع ه ــر، وردَّ ــر أليب بك واآلخ

ووضوح األمر، ومع ذلـك فإنَّـه أنكـر مـن فعـل عمـر بـن عبـد 

العزيــز مــا هــو معــروف مشــهور بــال خــالف بــني أهــل النقــل 

 .فيه

وقد روٰى حمّمـد بـن زكريـا الغـاليب، عـن شـيوخه، عـن 

لــامَّ وّيل عمـر : آل عـثامن، قـالأيب املقدام هشام بـن زيـاد مـوٰىل 

وكتــب إٰىل  بــن عبــد العزيــز فــردَّ فــدك عــٰىل ولــد فاطمــة 

بــن حــزم ]] ١٠٣ص /[[واليــه عــٰىل املدينــة أيب بكــر بــن عمــر 

ــه ــذلك، فكتــب إلي ــأمره ب ــَدت يف آل  إنَّ فاطمــة : ي ــد ُولِ ق

ــا بعــد، فــإّين لــو : عــثامن وآل فــالن وآل فــالن، فكتــب إليــه أمَّ

ــك ــت إلي ــت كتب ــألتني كن ــاة لس ــذبح ش ــرك أن ت ــاء أو : آم ّمج

مـا لوهنـا، فـإذا : قرناء، أو كتبت إليـك أن تـذبح بقـرة لسـألتني

ــيل،  ــد فاطمــة مــن ع ــني ول ــايب هــذا فاقســمها ب ورد عليــك كت

 .والسالم

ة ذلـك عـٰىل عمـر بـن فنقمـت بنـو ُأميـَّ: قال أبو املقـدام

هجنـت فعـل الشـيخني، : عبد العزيـز وعـاتبوه فيـه، وقـالوا لـه

خرج إليه عمـرو بـن عـبس يف مجاعـة مـن أهـل الكوفـة، فلـامَّ و

ــال ــه، ق ــٰىل فعل ــاتبوه ع ــيتم : ع ــت، ونس ــتم وعلم ــم جهل إنَّك

ثني، عـن  وذكرت، إنَّ أبـا بكـر حمّمـد بـن عمـرو بـن حـزم حـدَّ

فاطمـة بضـعة منّـي، «: قـال 9أبيه، عـن جـّده أنَّ رسـول اهللا 

ــيها ــا ُيرض ــيني م ــِخطها، وُيرض ــا ُيس ــِخطني م ــدك  ، وإنَّ »ُيس ف

كانــت صــافية عــٰىل عهــد أيب بكــر وعمــر، ثــّم صــار أمرهــا إٰىل 

ــواين،  ــا وإخ ــا أن ــز، فورثته ــد العزي ــا أليب عب ــروان، فوهبه م

ـــتهم منهــا، فمـــنهم مـــن  ص /[[فســألتهم أن يبيعـــوين حصَّ

ـٰى اســتجمعتها، ]] ١٠٤ ــاعني، ومــنهم مــن وهــب يل، حتـَّ ب

إالَّ  إن أبيــت: ، فقــالوافرأيـت أن أرّدهــا عــٰىل ولــد فاطمــة 

 .هذا فأمسك األصل، وأقسم الغلَّة، ففعل

ــا مــا ذكــره مــن تــرك أمــري املــؤمنني  فــدك لـــامَّ  فأمَّ

ُأفضـي األمر إليـه، واسـتدالله بـذلك عـٰىل أنَّـه مل يكـن الشـاهد 

ــه  ــه يف ترك ــا، فالوج ــراره  فيه ــه يف إق ــو الوج ــدك ه رّد ف

هـذا أحكام القوم، وكّفـه عـن نقضـها وتغيريهـا، وقـد بيَّنـاه يف 

ــه  ــا أنَّ ــالً، وذكرن ــالً ومفصَّ ــاب جمم ــاء  الكت ــان يف انته ك

 .ة من التقيَّة قويَّةاألمر إليه يف بقيَّ 

ـــّي  ـــر أزواج النب ـــٰىل أنَّ حج ـــتدالله ع ـــا اس  9فأمَّ

ــه  ــنَّ بقول ــت هل ن�  :كان
ُ
ــوتِ�  ِ� ُ�يُ

َ
ــْرن

َ
ــزاب[ َوق : األح

ـــافة ال ]٣٣ ـــذه اإلض ـــتدالل، ألنَّ ه ـــب االس ـــن عجي ، فم
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ـا ُتسـتَعمل مـن جهـة تقتضـي ا مللك، بل العـادة جاريـة فيـه بأهنَّ

ــال ــذا يق ــكنٰى، وهل ــراد : الس ــكنه وال ُي ــالن ومس ــت ف ــذا بي ه

ن� ِمـــْن : بــذلك امللـــك، وقــد قـــال اهللا تعــاىلٰ 
ُ
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 أنَّــه تعــاٰىل أراد منــازل األزواج ، وال شــبهة يف]١: الطــالق[

 .التي ُيسِكنون فيها زوجاهتم، ومل يرد هبذا اإلضافة امللك

ــا مــا رواه مــن أنَّ رســول اهللا  ــره  9فأمَّ ــم حج قسَّ

عٰىل بناته ونسائه، فمـن أيـن لـه إذا كـان هـذا اخلـرب صـحيحًا أنَّ 

ــزال؟  ــكان واإلن ــك دون اإلس ــة التملي ــٰىل جه ــمة ع ــذه القس ه

 .ملكهنَّ ذلك لوجب أن يكون ظاهرًا مشهوراً  ولو كان قد

ــؤمنني  ــري امل ــرك أم ــه يف ت ــا الوج ــار  فأمَّ ـــامَّ ص ل

ــر إليــه يف يــده  منازعــة األزواج يف هــذه ]] ١٠٥ص /[[األم

ر م وتكرَّ  .احلجر، فهو ما تقدَّ

*   *   * 

 :الذخرية يف علم الكالم

ــ]] ٤٧٨ص [[ ــن ردِّ فأمَّ ــانع م ــا  ا امل ــة م ــو مجل ــدك ه ف

ن كــان يف رّدهــا مــن املجــاهرة واملظــاهرة والشــهادة إ، وذكرنــاه

ة امتناعـه ذا كـان الكـالم يف علَّـإبالتظليم مـا لـيس يف غريهـا، و

ه جـرٰى عـٰىل أنَّـ ٰىل جهتهـا فرعـاً إفـدك  عليه مـن ردِّ اهللا صلوات 

مـن بيـان مجلـة مقنعـة تليـق  فيها مـا خيـالف الواجـب، فـال بـدَّ 

ــاب، و ــذا الكت ــرض ه ــإبغ ــن كنّ ــد اس ــا ا ق ــك يف كتابن توفينا ذل

 :الشايف، فنقول

ــّي  إنَّ  ــلوات  9النب ــة ص ــل فاطم ــدك اهللا نح ــا ف عليه

هلــا مــن هــذا  ةّياهــا وجعلهــا يف يــدها، فهــي مســتحقَّ إكهــا وملَّ 

ـأرث، والوجه دون اإل ت عـن النحلـة طالبـت هبـا َعـوفِ ا ملـا دُ هنَّ

ــرياث ــة امل ــن جه ــ. م ــن حّق ــدفوع م ــه[ه وامل ــ]  ل ٰىل إل أن يتوصَّ

 .جهة إليه من كّل وصوله 

 عـــٰىل اســـتحقاقها  والـــذي يـــدلُّ ]] ٤٧٩ص /[[

ــأ: لفــدك مــن جهــة النحلــة ، وقــد عــت ذلــك بغــري شــّك ا ادَّ هنَّ

ـمَّ اجتمعت األُ  عليهـا مـا كـذبت يف هـذه اهللا ا صـلوات ة عٰىل أهنَّ

ــدَّ  ــاذب ال ب ــيس بك ــن ل ــدعوٰى، وم ــادقاً  ال ــون ص ــن أن يك ، م

عتـه دقها تسـليم مـا ادَّ ام اختلفوا يف هل جيب مـع العلـم بصـنَّ إو

 ؟ال جيب ذلك نة أوبغري بيّ 

ــ ــدلُّ وممَّ ــاً  ا ي ــلوات  أيض ــدقها ص ــٰىل ص ــا يف اهللا ع عليه

عــٰىل ذلــك قولــه  دعواهــا قيــام الداللــة عــٰىل عصــمتها، ويــدلُّ 

ــاىلٰ  ــُد اهللاُ [  :تع ــا يُِر� م
�
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ــزاباأل[ �ا ــد روٰى ]٣٣ :ح ، وق

ــنهم أنَّ  ــالف بي ــري خ ــل بغ ــل النق ــّي  أه ــ 9النب ــجلَّ  اً ل عليَّ

علــيهم بكســاء وقــال اهللا وفاطمــة واحلســن واحلســني صــلوات 

هــؤالء أهــل بيتــي فأذهــب عــنهم الــرجس و  الّلهــّم إنَّ «: 9

ّم سـلمة ، فنزلـت اآليـة وكـان ذلـك يف بيـت أُ »طهـرهم تطهـرياً 

Â ــه ــال : 9، فقالــت ل ــك؟ فق ــن أهــل بيت : 9ألســت م

 .»ك عٰىل خرينَّ إ ،ال«

ــون  ــن أن تك ــة م ــذكورة يف اآلي ــو اإلرادة امل ــيس خيل ول

إرادة حمضـــة مل يتبعهـــا الفعـــل، أو تكـــون إرادة وقـــع الفعـــل 

 .عندها، وقطع انتفاء الرجس والقبائح بعد نزوهلا

ــــٰى األوَّ  ــــل، ألنَّ واملعن ــــة  ل باط ــــإ(لفظ ــــد  )امنَّ تفي

ــاالختصــاص و نفــي  قــت بــه، وقــد ن عــدا مــن تعلَّ احلكــم عمَّ

ُ  :وعـال نـا ذلــك يف قولـه جــلَّ بيَّ 
ُ

ــُم اُهللا َورَُســو�
ُ
مــا َوِ���

�
 إِن

اهللا ، وال اختصـــاص ألهـــل البيـــت صـــلوات ]٥٥ :املائـــدة[

ــ ــ ة لكــلِّ علــيهم هبــذه اإلرادة بــل هــي عامَّ ــمكلَّ ا ف، فثبــت أهنَّ

 .إرادة وقع مرادها

ــاإفــ فــني مــن مجيــع املكلَّ  فلــيس املعصــومون: ن قيــل لن

هم من نزلـت هـذه اآليـة فـيهم، فقـد بطـل االختصـاص، فـال 

ــه ــاص في ــا ال اختص ــٰىل م ــا ع ــوز أن نحمله ]] ٤٨٠ص /[[  جي

ــ ــاوون، والبتّ ــق فيــه متس ــٰىل العصــمة إة، واخلل ذا محلناهــا ع

ــ ــز ممَّ ــل االختصــاص والتميي ــراد اإلرادة حص ــيس وقــوع م ن ل

كنـا الظـاهر لـه جـاز ن شاركهم مشـارك فيـه فرتإهبذه الصفة، و

حـال، وعـٰىل الوجـه  االختصـاص حاصـل عـٰىل كـلِّ  ذلك، ألنَّ 

 .اختصاص اآلخر يبطل كّل 

 أن الَّ إتعـــاٰىل اهللا مـــا ســـأل  9 النبـــيَّ  نَّ إفـــ وأيضـــاً 

ــيُ  ــطهِّ ــك ذهِ رهم وُي ــد ذل ــأل أن يري ــرجس، ومل يس ــنهم ال ب ع

جابتــه، نة إلن مل يقـع، فنزلـت اآليـة مطابقـة لدعوتـه ومتضـمّ إو

 .ناهأن يكون معناها ما بيَّ  فيجب

ريف ـٰى احلــال التشـــاقتضــ Âمة لَ َســ مّ ولــو مل تفهــم أُ 

ــ ــيم مل تتوصَّ ــت إل والتعظ ــل البي ــة أه ــا يف مجل ، ٰىل دخوهل

ــإو ــان ال تش ــب ـذا ك ــة، وج ــة يف اإلرادة املحض ريف و ال مدح

 .أن يكون الفعل املراد واقعاً 

ن واج وممَّــاآليــة مل تتنــاول األز وهبــذا االعتبــار نعلــم أنَّ 

ــ ذا اقتضــت العصــمة خــرج منهــا إا مل يقــع عــٰىل عصــمته، ألهنَّ
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ــمته، و ــٰىل عص ــوع ع ــيس بمقط ــن ل ــلوات إم ــت ص اهللا ذا كان

نـة البيّ  عيـه، ألنَّ نـة فـيام تدَّ ٰىل بيّ إعليها معلومـة الصـدق مل حتـتج 

ــإ ــنّ نَّ ــة الظ ــر غلب ــدَّ  ام تثم ــدق امل ــقط وعي، بص ــم يس ــع العل م

حيكـم احلـاكم بعلمـه بغـري شـهادة،  ، وهلذا جـاز أناعتبار الظنّ 

قـرار أقـوٰى مـن علمه أقـوٰى مـن الشـهادة، وهلـذا كـان اإل ألنَّ 

منا ذا قــدَّ إقــرار، فــأقــوٰى مــن اإل نــة مــن حيــث كــان الظــنّ البيّ 

م العلـم عـٰىل قـدِّ ، فـاألوٰىل أن نُ ة الظـنّ قرار عٰىل الشـهادة لقـوَّ اإل

ـــع اإل ـــتج م ـــع، ومل نح ـــرار اجلمي ـــهادة، ألنَّ إق ـــم ح ٰىل ش ك

ٰىل إالضــعيف يســقط مــع القــوي، فلــذلك ال حيتــاج مــع العلــم 

 .نة غاية أمرها أن توجب الظنّ بيّ 

يف الناقــة،  9 نــازع النبــّي امَّ ـاألعــرايب لــ ن أنَّ و تــرأَال 

ــن  9وطلــب األعــرايب مــن يشــهد لــه  هبــا، فقــال خزيمــة ب

ــت ــهد: ثاب ــا أش ــّي ]] ٤٨١ص /[[  أن ــه النب ــال ل ــذلك، فق ب

ــت«: 9 ــن علم ــن أي ــ ؟م ــا؟ـأحض ــاعي هل ــال ،»رت ابتي : فق

ــأ ال، ولكــن علمــت ذلــك مــن حيــث علمــُت  . اهللاك رســول نَّ

، »قــد أجــزت شــهادتك وجعلتهــا شــهادتني«: 9فقــال 

ــ ــذلكفُس ــهادتني ل ــة ذو الش ــّي  ؟ّمي خزيم ــام النب ــام  9 فأق ك

 .ترٰى العلم بالصدق مقام الشهادة، وأمٰىض احلكم بذلك

اهللا وات شـهد هلـا صـل أمـري املـؤمنني  وقد روي أنَّ 

 .ن كان املخالفون يدفعون ذلك والرواية مستفيضةإ، وعليها

ــ ــه أهنَّ ــد علي ــا نعتم ــوّي م ــن ق ــلوات وم ــا اهللا ا ص عليه

عليهــا مــن أن تكــون اهللا طالبــت ال حمالــة، فــال ختلــو صــلوات 

ال جيـب ذلـك،  عـت إليهـا واجـب أوتسـليم مـا ادَّ  اعتقدت أنَّ 

ــاين فهــي صــلوات إفــ مــن أن  قــدراً  عليهــا أجــلُّ اهللا ن كــان الث

ه جيـب منعهـا منـه، و بعلهـا أفقـه وأعلـم مـن تطلب ما تعلم أنَّـ

ــذلك، وعرِّ أن يُ  ــها ل ــم األوَّ إض ــان القس ــحيح ن ك ــو الص ل فه

 .ومن دفعها فهو مبطل

ـــإ: ولـــيس يمكـــن أن يقـــال عليهـــا اهللا ا صـــلوات هنَّ

ن مل يكـن إعتـه واعتقدت لشـبهة دخلـت وجـوب تسـليم مـا ادَّ 

ا يـدخل يف مثـل شـبهة، وكـّل هـذا ممـَّ ألنَّ واجب عٰىل احلقيقـة، 

نـة د الـدعوٰى مـن غـري علـم مقـرتن هبـا وال بيّ جمرَّ  أحد يعلم أنَّ 

ا يــدخل فيــه ال توجــب تســليم مــا تناولتــه، ولــو كــان هــذا ممَّــ

ــا دخلــت عــٰىل أمــري املــؤمنني عليــه الصــالة والســالم  شــبهة مل

 اهللاوهــو أفقــه اخللــق وأعلمهــم، وال جيــوز أن تكــون صــلوات 

 .ذنه وبعد مشاورتهإ عن عليها برزت للطلب إالَّ 

ـــإ: وقـــول بعـــض املخـــالفني عليهـــا اهللا ا صـــلوات هنَّ

ــوَّ  ــذكَّ ج ــا أن تت ــهد هل ــن ش ــهادة م ــد ش ــهد زت عن ــريه فيش ر غ

ــبطالن، ألنَّ  ــاهر ال ــ ظ ــن أحلَّ ــاٰىل حملَّ اهللا ه م ــنتع ــا م ص /[[   ه

ـــرَّ ]] ٤٨٢ ـــة ال يتع ـــيانة والنزاه ـــة والص ـــة اجلالل ض للتهم

ــ ــام والظنَّ ــه، وك ــارة علي ــر ال أم ــوع أم ــويزه وق ــأل لتج ــني امل ة ب

ز أن يقــع فاألغلــب أن ال يقــع، وأمــري املــؤمنني صــلوات جــوِّ نُ 

كـان جيـب أن  _ ولـيس بجـائز _ عليه لـو جـاز هـذا عليهـااهللا 

ــــبيمنعهـــا ويُ  رها، ولـــو مل تكـــن فـــدك منحولـــة لكانـــت صِّ

ــتحقَّ  ــة الس ــلوات موروث ــّق اهللا تها ص ــد ح ــا بع ج األزوا عليه

ــه تعــاىلٰ  ــاهر قول ــ  بظ
ُ
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، وهـذا عمـوم مقطـوع بـه ]١١ :النسـاء[ ن

 . بام يوجب العلم و جيري جمراه يف اليقنيإالَّ  صُّ ال ُخيَ 

 :مـن قولـه 9 واخلرب الـذي رواه أبـو بكـر عـن النبـيِّ 

ــاء ال « ــارش األنبي ــن مع ــنح ــدقةورِّ ُن ــاه ص ــا تركن ــو »ث م ، ه

عــي مـن استشــهاده عليــه موقـوف عــٰىل روايـة أيب بكــر، ومـا ادُّ 

جـه مـن أن يكـون رِ بفالن وفالن غـري معـروف، ولـو ثبـت مل ُخي 

ع بــه رَجــته، فــال يُ ال مقطــوع عــٰىل صــحَّ وغــري موجــب للعلــم 

ــُت :  عــن زكريــا  عــن ظــاهر قولــه تعــاٰىل خمــرباً 
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 ].٥ :مريم[ �َوِ��ا 

ــظ  ــد بلف ــوز أن يري ــرياث(وال جي ــرياث  )امل ــة م يف اآلي

ــوَّ  ــام، ألنَّ النب ــم واملق ــظ  ة والعل ــرياث(لف ــ )امل ــإرع ـيف الش ام نَّ

ــوارث إطالقــه مــا ينتقــل يف احلقيقــة عــن املــوروث إيفيــد  ٰىل ال

ــيام ال جيــوز كــاأل موال ومــا جــرٰى جمراهــا، وال يســتعمل ف

ــه إالَّ  ــال علي ــبيها أو اتّ االنتق ــاعاً  تش ــا عــن . س ــدول لن وال ع

 .ٰىل جمازه من غري دليلإظاهر الكالم وحقيقته 

ــاً  ــإف وأيض ــرتط نَّ ــيَّ  ه اش ــون رض ــه أن يك ، اً يف وارث

ــ ــذا الش ــق إالَّ ]] ٤٨٣ص /[[  رط الـوه ــق يلي ــال، وال يلي  بامل

 .ة والعلم واملقامبالنبوَّ 

مـن بنـي عّمـه  خائفـاً ]  كـان[ه  أنَّـخـربَّ  ه نَّ إف وأيضاً 

 باملــال، ليــزول عنــه اخلــوف، وال يليــق ذلــك إالَّ  وطلــب وارثــاً 

ه جيــوز أن خيــاف أن يظفــروا باملــه فينفقــوه يف الفســاد ألنَّــ

ــاً  ــب وارث ــيَّ  فطل ــيَّ . اً رض ــون رض ــرتط أن يك ــذا  اً واش ــزول ه لي

ــه ــوف عن ــال أ. اخل ــوه نبوَّ وحم ــه أن يرث ــي عّم تــه ن خيــاف بن

 .غري حمّله وموضعه]  يف[هذا خوف  ومقامه وعلمه، ألنَّ 
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ــاىلٰ  ــه تع    :وقول
َ
 داوُد

ُ
يْمان

َ
ــل  ُس

َ
ــل[ َوَورِث ] ١٦ :النم

ــدلُّ  ــرياث  أيضــاً  ي ــاه، ومحــل ذلــك عــٰىل م ظــاهره عــٰىل مــا قلن

 .منا ذكرهة يبطل بام قدَّ العلم والنبوَّ 

*   *   * 

 :م والعملرشح مجل العل

ـــن ]] ٢٢٣ص [[ ـــد اهللا ب ـــة عب ـــائلون بإمام ـــا الق وأمَّ

ـة ]] ٢٢٤ص /[[وهــم الــذين ُيســّمون  _جعفــر   _الفطحيـَّ

. قـوهلم بنفـي القطـع عـٰىل عصـمته وكونـه منصوصـًا عليـه فإنَّ 

ــ ــد روي وألنَّ ــذموم، وق ــاء امل ــول باالرج ــذهب إٰىل الق ــان ي ه ك

 .ه كان ينفيه يف كثري من األحكامعن أبيه أنَّ 

*   *   * 

١٤٨ - ا:  

 :احلدود واحلقائق

ــلِّ  _ ٦٦]] ٧٣٣ص [[ ــن ك ــارة ع ــو عب ــق ه ــدُّ الفس ح

وهــو . معصــية هللا تعــاٰىل، وال ختــتصُّ بــذلك كبــاير مــن صــغاير

ـم بالتعـارف ـيف اللغة عبـارة عـن اخلـروج عـن الشـ يء، إالَّ أهنَّ

 .جعلوه عبارة عن اخلروج عن اليشء من حسن إٰىل قبيح

 .كلُّ ما خرج به من طاعة اهللا إٰىل خمالفته: قحدٌّ آخر للفس

*   *   * 

 :الذخرية يف علم الكالم

 :كفار والتفسيقيف اإل :فصل ]]٥٣٣ص [[

ــم أنَّ  ــلِّ  اعل ــن ك ــارة ع ــدنا عب ــق عن ــية  الفس هللا معص

ــصُّ  ــاٰىل، وال خي ــذلك تع ــغائر، ]] ٥٣٤ص /[[  ب ــن ص ــائر م كب

ــايص  ألنَّ  ــائر، واهللا مع ــدنا كب ــاٰىل عن ــإتع ــض ام نَّ ــٰىل بع ــول ع نق

ــوال ــافات :األح ــغرية باإلض ــرية وص ــا إو. كب ــفنا م ــا أض ذا م

بـه قليلـه،  ٰىل مـا يسـتحقُّ إٰىل املعـايص إبه كبـري العقـاب  يستحقُّ 

ٰىل إذا أضـفنا ذلـك القليـل العقـاب إ من ذلـك، فـربكأهذا  :قلنا

فقـد . هـذا أصـغر :ل أكثـر مـن عقابـه، قلنـاما عقاب ذلك األوَّ 

ــبح الو ــع يف الق ــغرياً جيتم ــون ص ــد أن يك ــرياً  اح ــافتني إب كب ض

 .خمتلفتني

ــ ــن الش ــروج ع ــن اخل ــارة ع ــة عب ــق يف اللغ يء، ـوالفس

ــإالَّ  ٰىل إم بالتعــارف جعلــوه عبــارة عــن اخلــروج مــن حســن  أهنَّ

ه فسـق نَّـإ :ٰىل حسـنإقبيح، وال يقولون فـيمن خـرج مـن قبـيح 

 .باإلطالق

*   *   * 

  :اة - ١٤٩

 ):٤ج (األمايل 

ــرب[ ]]٢ص [[ ــل خ ــٰى إ :]تأوي ــن معن ــائل ع ــأل س ن س

ــو هريــرة ــّي  ،مــا رواه أب مولــود  كــّل « :مــن قولــه  عــن النب

 .»رانهـدانه وينصِّ ٰى يكون أبواه هيوِّ د عٰىل الفطرة حتَّ ولَ يُ 

ـ: اجلواب ه قـال يف ا أبـو عبيـد القاسـم بـن سـالم فإنَّـأمَّ

 :تفسـريه فقـال د بـن احلسـن عـنسـألت حمّمـ :تأويل هذا اخلرب

ــذ ــان ه ــرائضل اإلا يف أوَّ ك ــزل الف ــل أن تن ــالم قب ــ ،س ر ؤمَ وُي

 .املسلمون باجلهاد

د عـٰىل وَلـه لـو كـان يُ ه يـذهب إٰىل أنَّـكأنَّـ :قال أبو عبيـد

ــمّ  ،الفطــرة ــ ث ــاهوهيــوِّ  ره أبــواهـمــات قبــل أن ينصِّ  ،داه مــا ورث

ــ ،وكــذلك لــو ماتــا قبلــه مــا ورثهــام  ،ه مســلم ومهــا كــافرانألنَّ

 نزلـت الفـرائض وجـرت فلـامَّ  ،ٰى سـبيُ  جيـوز أن وما كـان أيضـاً 

 .أبويه د عٰىل دينولَ ه يُ أنَّ  مَ لِ السنن بخالف ذلك عُ 

ـ :قال أبو عبيد هـذا  :ه قـالا عبـد اهللا بـن املبـارك فإنَّـوأمَّ

ــذي ــر ال ــديث اآلخ ــة احل ــمَّ  بمنزل ــأن يتض ــالة نَّ ــه الص ه علي

ــ ــالم ُس ــ َل ئِ والس ــال املش ــن أطف ــالـع ــام «: ركني فق ــم ب اهللا أعل

ـ. »املنيكانوا ع دون عـٰىل مـا يصـريون مـن وَلـم يُ يذهب إٰىل أهنَّ

د وَلـه يُ فإنَّـ ه يصـري مسـلامً نَّـأفمن كـان يف علمـه  ،سالم أو كفرإ

ــأومــن كــان يف علمــه  ،عـٰىل الفطــرة عــٰىل  دَ لـِـه يمــوت كــافرا وُ نَّ

 .ذلك

يشـبه هـذا احلـديث حديثـه اآلخـر  اوممـَّ :قال أبـو عبيـد

ــ فاجتــالتهم  خلقــت عبــادي مجيعــاً  إّين : يقــول اهللا «: ه قــالأنَّ

قـال . »وجعلـت مـا أحللـت هلـم حرامـاً  ،الشياطني عن ديـنهم

ــدة ــو عبي ــد :أب ــا  يري ــذلك النحــائر والســوائب وغــري ذلــك مل ب

 .ه اهللا تعاٰىل فجعلوه حراماً أحلَّ 

ا ابن قتيبـة فإنَّـه قـال  وقـد حكـٰى مـا ذكرنـاه عـن  _وأمَّ

بــن  عبــد اهللا لســت أرٰى مــا حكــاه أبــو عبيــد عــن: _أيب عبيــد 

ــ ــارك وحمّم ــاً املب ــن مقنع ــن احلس ــ د ب ــرف معن ــن أراد أن يع  ٰى مل

ا عـٰىل مـن قـال بـه مـن أهـل ردَّ  ام مل يزيـدا عـٰىل أنألهنَّ  ،احلديث

ــدر ــ ،الق ــري حمّم ــدلُّ وتفس ــن ي ــن احلس ــٰىل أنَّ  د ب ــديث ع  احل

ــواملنســوخ ال يكــون يف األ ،منســوخ ام يكــون يف األمــر خبــار وإنَّ

ــ وز أنوال جيــ :قــال .يوالنهــ ــارك ُي راد بــه عــٰىل تأويــل ابــن املب

 .خمرجه خمرج العموم نَّ أل ،بعض املولودين دون بعض

ـــال]] ٣ص [[/ ـــديث  :ق ـــٰى احل ـــا الَّ إوال أرٰى معن  م
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 ذَ ِخـحيـث أُ  هـذا عنـدنا :ه قـال فيـهمة فإنَّ لَ اد بن َس ذهب إليه محّ 

اهللا تعــاٰىل  حيريــد حــني مســ .العهـد علــيهم يف أصــالب آبــائهم

ــر آدم  ــأخرجظه ــ ف ــذرّ ذرّ  همن ــال ال ــة أمث ــوم القيام ــه إٰىل ي  ،يت

ــهم ــٰىل أنفس ــهدهم ع ــ�: وأش وا بَ
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ــا� ْم ق
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 كــّل  نَّ أالصــالة والســالم  فــأراد عليــه ،]١٧٢: األعــراف[

قــرار وعــٰىل ذلــك اإل ،د يف العــامل عــٰىل ذلــك العهــدوَلــمولــود يُ 

 .الفطرة وهو ،لاألوَّ 

ــ[ ــال الش ـــق ــ: ] ٰى ـريف املرتض ــذا كّل ــبط وه ه خ

والصــحيح يف تأويلــه  ،اجلــواب الصــحيح وبعــد عــن ،وختلــيط

 حيتمــل» د عــٰىل الفطــرةوَلــيُ «: قولــه عليــه الصــالة والســالم أنَّ 

 :أمرين

وتكــون عــٰىل  ،هنــا الـديناأن تكــون الفطـرة ه :أحـدمها

مولـود  كـّل  :والسـالم قـال ه عليـه الصـالةفكأنَّـ ،بمعنٰى الـالم

اهللا تعـاٰىل مل خيلـق مـن يبلـغ  نَّ أل ،الـديند للدين ومن أجـل ولَ يُ 

ويشـهد بـذلك قولـه  ، ليعبـده فيتنفـع بعبادتـهفـني إالَّ املكلَّ  مبلغ

ِ  :تعــاىلٰ 
ْ

ــن� َواإل ِ
ْ
ــُت ا�

ْ
ق
َ
ل

َ
وِن َومــا خ بُــدُ

ْ
 ِ�َع

�
ــَس إِال

ْ
�� 

ــذاريات[ ــٰىل أنَّ ]. ٥٦: ال ــدليل ع ــالم  )عــىلٰ ( وال ــام ال ــوم مق تق

ـأالعـرب  يـد عـنيت عـن أيب زما حكاه ابن السكّ   :م يقولـونهنَّ

ـ عــيلَّ  ْف ِصــ  .صــف يل :بمعنــٰى  ،ٰى أعرفــهكــذا وكــذا حتـَّ

والعــرب  .مـا أغيظـك يل ،عـٰىل يريـدون مـا أغيظـك :ويقولـون

ــون ــض فيقول ــام بع ــفات مق ــض الص ــيم بع ــل :تق ــقط الرج  س

 :وقال الطرماح. عٰىل وجهه :يريدون ،لوجهه

ـــــىلٰ  ـــــا ع اه ـــــأنَّ ُخموَّ ـــــا ك    ثفناهت

س مخـــس وَ   َعـــْت للجنـــاجنمعـــرَّ   قَّ

 :وقال عنرتة

ــبحت ــني فأص ــامء الدحرض ــت ب    رشب

ـــديلم  ـــاض ال ـــن حي ـــر ع   زوراء تنف

ــاه ــني :معن ــاء الدحرض ــة مــن م ــت الناق ومهــا  ،رشب

ــ ــدمها ،ناءام ــال ألح ــيع :يق ــر ،وش ــرض :واآلخ ــب ،دح  فغل

ــدحرض ــو ال ــ ،األشــهر وه ــالة وإنَّ ــه الص ــد علي ــاغ أن يري ام س

يف اللغــة  ]]٤ص [[/ ةاخللقــ يوالســالم بــالفطرة التــي هــ

ــا ــود هب ــو املقص ــان ه ــث ك ــن حي ــدين م ــٰىل  ،ال ــري ع ــد جي وق

ـــم مـــا ـيءالشـــ ـــذا اس ـــه ه ـــه ب ــــالضـــ ل ـــن التعّل ق رب م

  :ل قولـه تعـاىلٰ تـأوَّ وعـٰىل هـذا يُ  ،واالختصاص
َ

َهـك
ْ
قِْم وَج

َ
ـأ

َ
ف

ــِ� 
�
ــَرَت اِهللا ال  فِْط

ً
ــا ــِن َحِنيف ي ��ِ� ... ،ــة ــن اهللا  :أراد اآلي دي

ــِق اهللاِ  :وقولــه ،هالــذي خلــق اخللــق لــ
ْ
 ِ�َل

َ
بْــِديل

َ
 ال �

ــه ،]٣٠: الــروم[ ــا ُخ  نَّ أ :املــراد ب ــم ــادة  َق ِل ــه مــن العب ــاد ل العب

ــ ــيس ممَّ ــة ل ــريَّ والطاع ــا يتغ ــف حتَّ ــق وخيتل ــاً  ٰى خيل ــاٰىل قوم  تع

ــية ــرين للمعص ــة وآخ ــر .للطاع ــذلك األم ــد ب ــوز أن يري  ،وجي

ــاهره ــان ظ ــرب وإن ك ــ ،اخل ــالفكأنَّ ــاٰىل ق ــدِّ وال تُ  :ه تع ــا ب لوا م

 .وختالفوا خلقكم اهللا له من الدين والطاعة بأن تعصوا

والوجــه اآلخــر يف تأويــل قولــه عليــه الصــالة والســالم 

عــٰىل  )عـىلٰ (وتكــون لفظـة  ،هبـا اخللقـة الفطـرة أن يكـون املــراد

ــمولــود يُ  كــّل  :ويكــون املعنــٰى  ،ظاهرهــا مل يــرد بــه غريهــا د وَل

 ،يـامن بـهاٰىل وعبادتـه واإلة عـٰىل وحدانيتـه تعـاخللقـة الداّلـ عىلٰ 

النظــر  ـيوخلقهـم عـٰىل وجـه يقتضـ ر اخللـققـد صـوَّ  ه ألنَّـ

ــه واإل ــه معرفت ــهفي ــامن ب ــواإو ،ي ــروا ومل يعرف ــ ،ن مل ينظ  هفكأنَّ

ــدلُّ  كــّل  :قــال ــوق ومولــود فهــو ي ــٰىل  خمل ــه وصــورته ع بخلقت

ـــاىلٰ  ـــادة اهللا تع ـــارإو ،عب ـــهم فص ـــدل بعض ـــاً  ن ع أو  هيودي

ــه أيضــاً وهــذا الو .رانياً ـنصــ ــه تعــاىلٰ  جــه حيتمل ــَرتَ  :قول فِْط

يْهــا
َ
ــاَس َعل ــَر ا�� َط

َ
ــِ� �

�
وإذا ثبــت مــا ، ]٣٠: الــروم[ اِهللا ال

 ٰى حتـَّ«: ذكرناه يف معنـٰى الفطـرة فقولـه عليـه الصـالة والسـالم

 :حيتمل وجهني» رانهـنصِّ دانه ويُ وِّ يكون أبواه ُهي 

ــاً  أنَّ  :أحــدمها ــ رانياً ـأو نصــ مــن كــان هيودي ــه ممَّ ن خلقت

ام جعلــه كــذلك أبــواه ومــن جــرا جمرامهــا فــإنَّ  ،لعبــاديت ودينــي

 .ده الضالل عن الدينقلِّ ويُ  ن يوقع له الشبهةممَّ 

ـــ  نَّ عليـــه الصـــالة والســـالم األبـــوين أل ام خـــصَّ وإنَّ

ويــألفون  ،األكثــر ينشــؤون عــٰىل مــذهب آبــائهم األوالد يف

ــم ــاهنم ونحله ــه ،أدي ــالكالم تنزي ــرض ب ــون الغ ــن اهللا  ويك ع

ـنَّـأو ،لعبـاد وكفـرهملضـاللة ال هم يـامن فصـدَّ ام خلقهـم لإله إنَّ

 .جمراهم عنه آباؤهم ومن جيري

ـدانــه ويُ وِّ أن يكــون معنـٰى ُهي  :والوجـه اآلخـر  ،ر انــهـنصِّ

ــامهام ــه بأحك ــال نَّ أل ،أي يلحقان ــ أطف ــل الذمَّ ــق أه ــد أحل ة ق

ــ ــامهمـالش ــامهم بأحك ــ ،رع أحك ــه الصــالة فكأنَّ ــال علي ه ق

ـــ :والســـالم مـــن حيـــث حلقـــت أحكـــام اليهـــود  واال تتومهَّ

ــاهلم  ــارٰى أطف ــأوالنص ــدينهملِ م ُخ هنَّ ــوا ل ــل مل ُخي  ،ق ــوا لَ ب  الَّ إق

لكـن آبـاؤهم هـم الـذين أدخلـوهم  ،يامن والدين الصـحيحلإل

ــه الصــالةوعــربَّ  .يف أحكــامهم ــالم عــن   علي ــاهلم يف إوالس دخ

 .وهذا واضح ،»رانهـنصِّ دانه ويُ وِّ ُهي «: حكامهم بقوهلمأ

ــ ــواب أيبفأمَّ ــ ا ج ــن حمّم ــاه ع ــذي حك ــد ال ــن عبي د ب
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ص [[/ نـا مـن محـل اخلـرب عـٰىل وجـه نسـلما إذا متكَّ ّنـإاحلسن ف

ــتج إٰىل غــريه ]]٥ ــخ مل نح ــن النس ــ ،معــه م ــوهَّ وإنَّ ــخ ام ت م النس

ــع مــن احلــاقهم بحكــم  خلقهــم عــٰىل الفطــرة نَّ أالعتقــاده  يمن

 .وذلك غري ممتنع ،آبائهم

ــ ــاركا اجلــواب الــذي حكــوأمَّ ــن املب  ،ففاســد اه عــن اب

فكيـف خيلقـه لـه  ،للكفـر اهللا تعاٰىل ال جيـوز أن خيلـق أحـداً  نَّ أل

ــو يــأمره بــاإل ه عــٰىل ويعاقبــه ويذّمــ ،ويريــده منــه، يامنوه

 ؟خالفه

ــ ــه الصــالة والســالم وقــد ُســ يا مــا روفأمَّ  َل ئِ عنــه علي

 ،»علــم بــام كــانوا عــاملنيأاهللا « :ركني فقــالـعــن أطفــال املشــ

ــ ــالمه فإنَّ ــالة والس ــه الص ــون علي ــل أن يك ــ حيتم ــ َل ئِ ُس ن مل عمَّ

 ءيش ٰىل أّي إو ؟ركني كيــف صــورتهـيبلــغ مــن أطفــال املشــ

ــه ــال ؟تنتهــي عاقبت ــالم فق ــه الصــالة والس ــام «: علي اهللا أعلــم ب

ــون ــانوا يعمل ــأراد أنَّ  ،»ك ــ ف ــتور عنّ ــك مس ــت  .يذل ــو كان ول

 .ذلك مل جيز أن يكون اجلواب ،طفالً  مَ ن اخُرتِ عمَّ  املسألة

ـ ــوأمَّ مــن غـري وجــه  عـٰىل أبــٰى عبيـد ه ردَّ ا ابــن قتيبـة فإنَّ

واعـرتض جـواب ابـن املبـارك باعتبـار العمـوم  ،الـردّ ـي يقتض

ــوكيــف يُ  ،واخلصــوص ــد  هنبِّ ــن هــذه اجلهــة وق عــٰىل فســاده م

 اختــار يف تأويــل اخلــرب مــا جيــري يف الفســاد واالخــتالل جمــرٰى 

 ؟تأويل ابن املبارك

ــ نت معنــٰى خبــار فجــائز إذا تضــمَّ ا النســخ يف األفأمَّ

ً عـٰىل جـواز النسـخ يف األ مـا دلَّ  ويكـون ي،مر والنهـاأل  مـر داالَّ

ــا ــك فيه ــواز ذل ــٰىل ج ــالة ،ع ــه الص ــول علي ــل أن يق ــذا مث  وه

ــالة ــالم الص ــيكم: والس ــة عل ــمّ  ،واجب ــان ث ــد زم ــول بع  :يق

كــام  ،لنسـخ احلكـم األوَّ  بالثـاين عـىلٰ  دلُّ سـتَ فيُ  ،ليسـت بواجبـة

 ،واال تصــلّ  :قــال ثــمّ  ،واصــلّ  :ليــه الصــالة والســالملــو قــال ع

 .للألوَّ  ناسخاً  الثاين يكان النه

نـا فسـاده فـيام ا اجلواب الذي ذكره ابـن قتيبـة فقـد بيَّ فأمَّ 

  :األمــايل عنــد تأويلنــا قولــه تعــاىلٰ  م مــنتقــدَّ 
َ

 َر��ــك
َ
ــذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
َو�ِذ

ــتَُهمْ  �� ر�
ُ
ــورِِهْم ذ ــْن ُظُه َم ِم

َ
ــِ� آد ــْن بَ ــرافاأل[ ِم  ،]١٧٢: ع

ـــ ـــد أنَّ ـــن اعتق ـــول م ـــدنا ق ـــر آدم وأفس ـــح ظه ، ه مس

وأخـــذ  ،عـــٰىل نفوســـها يـــة وأشـــهدهاواســـتخرج منـــه الذرّ 

ــهإ ــا بمعرفت ــالم ،قراره ــن الك ــوه م ــادة  ،بوج ــل يف إع وال طائ

 .ذلك

*   *   * 





 

 

 

  افف 
  

  :اآن - ١٥٠

  :مول اآن

 جوابـات املسـائل)/ (١ج ( رسائل الشــريف املرتضــىٰ 

 ):الطرابلسيات الثالثة

 ]:كيفية نزول القرآن: [املسألة احلادية عرش ]]٤٠١ص [[

ما القـول عنـده فـيام ذهـب إليـه أبـو جعفـر ابـن بابويـه 

إٰىل أن  9 مــن أنَّ القــرآن نــزل مجلــة واحــدة عــٰىل النبــيِّ  

 : رف عـٰىل قولـه سـبحانهـيعلم بـه مجلـة واحـدة، وانصـ
َ

َوقـال

ـْو 
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ــة  ــان[اآلي ــٰى ]٣٢: الفرق ــدة، انتف ــة واح ــه مجل ــم ب ، إٰىل أنَّ العل

ــٰى  ــذين حك ــذا ال ]] ٤٠٢ص /[[عــٰىل ال ــنهم ه اهللا ســبحانه ع

ــه  ــِه : بقــول اهللا تعــاىلٰ  عن  ِ�ي
َ

ــِزل
ْ
ن
ُ
ي أ ِ

�
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َ
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ــوم و ــفة للعم ــذه الص ــوت ه ـــٰى ثب ــٰىل مقتض ــك ع ذل

ــن  ــوٰى م ــاهره أق ــه، إذ ظ ــب إلي ــا ذه ــٰىل م ــدلُّ ع ــتغرق ي املس

م ــدِّ ــاهر املتق ــا . الظ ــويز م ــب جت ــاهر، لوج ــا يف الظ ــو تكافئ ول

ــٰىل  ــم ع ــاطع حيك ــل ق ــه دلي ـــرف عن ــه، إالَّ أن يص ــب إلي ذه

اآليتني مجيعًا، وليس للعقـل يف ذلـك جمـال، فـال بـدَّ مـن سـمع 

 .ه االحتاملال يدخل

ويلزم جتويز مـا ذهـب إليـه أيضـًا عـٰىل مقتضــٰى ثبـوت 

 .هذه الصورة مشرتكة بني العموم واخلصوص عٰىل سواء

وقــد جــاءت روايــات إن مل يوجــب القطــع هبــذا اجلــائز 

أوجبــت ترجيحــه ونحوهــا يقتضـــي أنَّ اهللا ســبحانه أنــزل 

ــه  ــٰىل نبيّ ــرآن ع ــل  9الق ــان جربئي ــّم ك ــدة، ث ــة واح  مجل

ــه ــيه  يأتي ــا يقتض ــان م ــّل زم ــر يف ك ــأن يظه ــبحانه، ب ــن اهللا س ع

احلوادث والعبـادات املشــروعة فيـه، وأشـهد عـٰىل ذلـك بقولـه 

ــاىلٰ  ــ: تع ض
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مــا ذهــب إليــه  فــإن يكــن القطــع بــذلك صــحيحًا عــىلٰ 

ــو جعفــر  ـــّرفه، وإن يكــن عنــده  أب أنعــم بــذكره وتص

ــان  ــه، وإن ك ــذب روايت ــه وك ــة عــن بطالن ل باإلبان ــاطالً تطــوَّ ب

ــافئ  ــده تك ــحيح عن ــان الص ــره، وإن ك ــه أوٰىل ذك ــيح ل الرتج

 .اجلائزين نظره إن شاء اهللا تعاىلٰ 

ــّي  :اجلــواب ــزال القــرآن عــٰىل النب ــا إن يف وقــت  9أمَّ

قــات خمتلفــة، فــال طريــق إٰىل العلــم بــه إالَّ واحــد أو يف أو

وإذا . الســمع، ألنَّ البيانــات العقليــة ال تــدلُّ عليــه وال تقتضــيه

 9كــان الغـــرض بــإنزال القـــرآن أن يكــون علـــًام للنبـــّي 

ـة يف هـذا الغـرض  ـًة يف صـدقه، فـال حجَّ تـه وحجَّ ومعجزًا لنبوَّ

قاً   .بني أن ينزل جمتمعًا أو متفرِّ

ــن ا نه م ــمَّ ــا تض ــوز أن وم ــد جي ـــرعية فق ــام الش ألحك

تكــون مرتّتبـــة يف أزمــان خمتلفـــة، فيكــون االّطـــالع عليهـــا 

 .واإلشعار هبا مرتّتبني يف األوقات برتتيب العبادات

ــاٰىل  ــِزل اهللا تع ــًا أن ُين ــائز أيض ــائز، فج ــك ج وكــام أنَّ ذل

، وإن كانــت العبــادات التــي فيــه 9مجلــة واحــدة عــٰىل النبــّي 

 .مستقبلة وحارضة ترتّتب وختتّص بأوقات

ــه  ــن بابوي ــر اب ــو جعف ــه أب ــب إلي ــذي ذه ــن  وال م

ــان  ــدة، وإن ك ــة واح ــزل مجل ــه ُأن ــٰىل أنَّ ــع ع ــدًا  القط متعبِّ

قــًا يف األوقــات إن كــان معتمــدًا يف ذلــك . بإظهــاره وأدائــه متفرِّ

عٰىل األخبار املرويـة التـي رواهـا فتلـك أخبـار آحـاد ال توجـب 

ــًا، وبأزا ـــي قطع ــًام وال تقتض ــا عل ــهر منه ــرية أش ــار كث ــا أخب ئه

ــة  ــزل بمّك ــه ن ــًا، وإنَّ بعض ق ــزل متفرِّ ــه ُأن ـــي أنَّ ــر، تقتض وأكث

ــي  ــه مّك ــرآن إٰىل أنَّ ــض الق ــَب بع ــذا ُنِس ــة، وهل ــه باملدين وبعض

 .وبعضه مدين

ـــه  ـــوادث  9وأنَّ ـــدوث ح ـــد ح ـــف عن ـــان يتوقَّ ك

كالظهار وغـريه عـٰىل نـزول مـا ينـزل إليـه مـن القـرآن، ويقـول 

 .»يلَّ يف هذا يشءما ُأنزل إ«: 9

ولــو كــان القــرآن ُأنــزل مجلــة واحــدة ملــا جــرٰى ذلــك، 

ا يتوقَّـف فيـه معلومـًا لـه، ومثـل  ولكان حكم الظهار وغـريه ممـَّ

رة ال يرجـع عنهـا بأخبـار اآلحـاد ـهذه األُمـور الظـاهرة املنتشـ

 .ةخاصَّ 

ا القرآن نفسه فدالٌّ عـٰىل ذلـك، وهـو ]] ٤٠٤ص /[[ فأمَّ

 َوقا: قوله تعاىلٰ 
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قـد ُأنـزل : ، ولو كان ُأنزل مجلة واحدة لقيـل يف جـواهبمواِحَدةً 

َك عٰىل ما اقرتحتم، وال يكون اجلواب 
َ
ـؤاد
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ــ ـــر املفسِّ ــا : رون كّلهــم ذلــك بــأن قــالواـوفسَّ املعنــٰى إّن

ج إٰىل  ــدرَّ ــامعه، ويت ــٰىل أس ــل ع ــًا يتمهَّ ق ــذلك أّي متفرِّ ــاه ك أنزلن

 .تلّقيه

والرتتيـل أيضـًا إنَّـام هـو ورود الشــيء يف أثـر الشـــيء، 

 .ورصف ذلك إٰىل العلم به غري صحيح، ألنَّ الظاهر خالفه

ة، بــل لـوال أعلمنــا بنزولـه مجلــة واحـد: ومل يقـل القــوم

لـوال ُأنـزل إليـك مجلـة واحـدة، وجـواهبم إذا كـان ُأنـزل : قالوا

قــد كــان الــذي طلبتمــوه، وال حيــتج إلنزالــه : كــذلك أن يقــال

قًا بام ورد بنزوله يف متام اآلية  .متفرِّ

ــاىلٰ  ــه تع ــا قول ــِه : فأمَّ  ِ�ي
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 .نزل يف هذا الشهر، وال يدلُّ عٰىل نزول اجلميع فيه

ــول ــل يق ــرٰى أنَّ القائ ــرآن، : أَال ت ــوم الق ــرأ الي ــت أق كن

ــٰىل  ــرآن ع ــع الق ــد مجي ــال يري ــرآن، ف ــرأ الق ــًا يق ــمعت فالن وس

 .العموم، وإنَّام يريد اجلنس

ٰى، أَال تـــرٰى أنَّ العـــرب ـونظـــائره يف اللغـــة ال حتصـــ

ــول ــا  :يق ــل فيه ــام أك ــذه أّي ــم، وه ــا اللح ــل فيه ــام أك ــذه أّي ه

الثريد، وهو ال يعنـي مجيـع اللحـم وأكـل الثريـد عـٰىل العمـوم، 

 .بل يريد اجلنس والنوع

وقد استقصيت هـذه النكتـة يف مواضـع ]] ٤٠٥ص / [[

 .كثرية من كالمي

ــا قولــه تعــاىلٰ   : فأمَّ
ْ
ن

َ
ــِل أ

ْ
ب
َ
ْرآِن ِمــْن �

ُ
ق
ْ
ــال  بِ

ْ
َجــل

ْ
ع
َ
َوال �

ضـ
ْ
ق

ُ
يُـهُ �

ْ
 وَح

َ
ْك

َ
، فـال نـدري مـن أّي وجـه ]١١٤: طـه[ ى إِ�

ــه  ــه ُأنـزل مجلــة واحـدة، وقــد كـان أنَّ يبـنيِّ وجــه  دلَّ عـٰىل أنَّ

وهذه اآليـة بـأن تـدلَّ عـٰىل أنَّـه مـا ُأنـزل مجلـة . داللته عٰىل ذلك

ــال ــاٰىل ق ــه تع ــدة أوٰىل، ألنَّ  : واح
َ

ــك ْ ـــى إِ�َ ض
ْ
ق

ُ
� 

ْ
ن

َ
ــِل أ بْ

َ
�

 
ُ
ــه يُ

ْ
ــرًا مــا قضــ، وهــذا يقوَح ـــي أنَّ يف القــرآن منتظ ٰى ـتض

الوحي به وقوع منه، فـإنَّ نـزول ذلـك عـٰىل أنَّ املـراد بـه قبـل أن 

 .يوحٰى إليك بأدائه، فهو خالف الظاهر

وقد كنّـا ُسـئلنا إمـالًء تأويـل هـذه اآليـة قـديًام، فأملينـا 

فيها مسألة مستوفاة، وذكرنـا عـن أهـل التفسـري فيهـا وجهـني، 

دنا به وضممنا إليهام  .وجهًا ثالثًا تفرَّ

ــا ــذكورين فيه ــوجهني امل ــد ال ــان : وأح ــه ك إذا  أنَّ

نزل عليه امللك بشــيء مـن القـرآن قـرأه مـع امللـك املـؤّدي لـه 

عــٰىل حفظــه  إليــه قبــل أن يســتتّم األداء حرصــًا منــه 

بالتثبّــت حتَّــٰى ينتهــي غايــة األداء، لتعّلــق  وضــبطه، فــُأمر 

 .الكالم بعضه ببعض

ُهنِــَي أن يبلِّــغ شــيئًا مــن  9أنَّــه : ه الثــاينوالوجــ

 .القرآن قبل أن يوحٰى إليه بمعناه وتأويله وتفسريه

ُهنَِي عن أن يستدعي من  9أنَّه : والوجه الذي انفردنا به

القرآن ما مل يوَح إليه به، ألنَّ ما فيه مصلحة منه ال بـدَّ مـن إنزالـه 

خر امل صالح عنهم ومـا ال مصـلحة وإن مل يستدع، ألنَّه تعاٰىل ال يدَّ

فيه ال ينزله عٰىل كّل حال، فال معنٰى لالسـتدعاء وال تعّلـق لآليـة 

 .باملوضع الذي وقع فيه

*   *   * 

  :اّي آن

جوابـات املسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف املرتضــىٰ 

 ):الطرابلسيات الثالثة

حتـّدي القـرآن : [رونـاملسألة احلادية والعش ]]٤٣٦ص [[

لِهِ : بقوله
ْ
 ِمث

ْ
وَرةٍ ِمن

ُ
وا �ِس

ُ
ت
ْ
أ
َ
 ]:ف

ــٰى  ــد أس ــل وق ــال يل قائ ــلمني : ق ـــر املس ــتم معش إذا كن

تظنّون اآلن من نفوسـكم أنَّ مـن أتـاكم بمثـل سـورة مـن سـور 

ة له ال عليه  .القرآن صغرية كانت أو كبرية، كانت احلجَّ

َر فها أنا ُأورد لكم مثل سورة 
َ
ـْوث

َ
ك

ْ
َطيْنـاَك ال

ْ
�

َ
ا أ

�
 �إِن

ـد : (أحدمها: ، عٰىل وجهني]١: الكوثر[ لقد أتيناك املفخـر، فتهجَّ

 ).  به واشهر، واصرب فعدّوك األصغر

ر، وشـددنا أزرك بحـذر، ـلقد أنـذرناك املحشـ: (واآلخر

 ).فاصرب عٰىل الطاعة توجر

ل كالم ُأبدل بكالم يف معنـاه، فقـال: فقلت له ومـا : األوَّ

كذلك، مع أنَّ الثاين عٰىل غـري الذي خترجه عن املعارضة وإن كان 

ت فيـه الفصـاحة والـنظم اللـذان وقـع  هذه الصفة، وقـد صـحَّ

ــام ــّدي هب ــر. التح ــّم ذك  : ث
َ
ــُرون �فِ

ْ
َها ال ـ� ــ ي

َ
ــا أ  ي

ْ
ــل

ُ
 �ق

ا لبعيدة من الفصاحة]١:الكافرون[ عٰى أهنَّ  .، وادَّ

تــه(وســيّدنا  ليــنعم بــام عنــده يف ذلــك، ) فســح اهللا يف مدَّ

ــك ــروج ذل ــاح خ ــه وبإيض ــان قول ــذا إن ك ــة، ه ــن املعارض : ع

 ِــه ِل
ْ
ــْن ِمث ــوَرةٍ ِم وا �ُِس

ُ
ت
ْ
ــأ

َ
ــريهم ]٢٣: البقــرة[ ف ، يوجــب ختي

 . طوال السور وقصارها
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وهـــل جيـــوز أن يكـــون القـــول بقيـــد ]] ٤٣٧ص /[[

ــزول  ــل ن ــول قب ــذا الق ــون ه ــه، أو يك ــو علي ــا ه ــورة خيتاره س

ــه  ــان علي ــذا املك ــة يف ه ــاء راجع ــون اهل ــار، أو يك ، القص

مل يســتفد مــن املخلــوقني العلــم ] ممَّــن: ظ[ألنَّ مثلــه مــن وهــو 

واحلــّظ ال يــأيت بــذلك وال أواله، باإلجابــة عــن هــذه الشــبهة، 

فلام يرد مـن عنـده املزيَّـة القويَّـة الراجحـة، ال أعدمـه اهللا تعـاٰىل 

 .به كّل ضاّل وزنديق] وقمع: ظ[التوفيق وقع 

ــواب ــذي :اجل ــذا ال ــم أنَّ ه ــذي يعل ــم أنَّ ال ــي  اعل حك

يف املســألة مــن الكــالم املســجوع لــيس بمعارضــة للقــرآن، وأنَّ 

ــالفه ــأّتٰى يف س ــام ال تت ــان، ك ــف الزم ــأّتٰى يف أن ــته ال تت . معارض

ــالقرآن مــن فصــحاء  أنَّ مــن املعلــوم رضورًة أنَّ الــذين حتــّدوا ب

ــأّخرة  العــرب وبلغــائهم وخطبــائهم وشــعرائهم كــانوا عــٰىل املت

 .ة أقدر وهبا أبصـر وأخربلو كانت متأّتية غري ممنوع

فلـــامَّ وجـــدناهم مـــع التصــــريح والتعجيـــز وحتّمـــل 

ــات  ــان والرّباني ــان واألوط ــة األدي ــديدة يف مفارق ـــرر الش الض

ــدوا  ــادات فق ــدوا: ظ[والعب ــن ] قع ــوا ع ــة ونكل ــن املعارض ع

 .املقابلة علمنا أنَّ من يأيت بعدهم عنها أعجز ومنها أبعد

لحـــدين يف هــــذه وإنَّ كـــّل يشء تكلَّفـــه بعــــض امل

ــا  ــع، ألنَّ م ــيس بواق ــة ل ــه معارض ــوا أنَّ ع ــة وادَّ ــان القريب األزم

يقدر عليـه أهـل زماننـا هـذا مـن كـالم فصـيح ذلـك السـلف، 

أعجـز عنـه ذلـك السـلف، فمـن يـأيت بعـدهم ] ما[عليه أقدر و

 .أوٰىل بالعجز

ــه إٰىل  ــاج مع ــا حيت ــة، وم ــي املعارض ــل يف نف ــذا دلي وه

وتأّملهــا وبيــان قصــور ] ]٤٣٨ص /[[تصــّفح املعارضــات 

 .منزلتها عن منزلة القرآن

ـا هــذا الكــالم املسـطور املحكــي يف املســألة كــالم ال  فأمَّ

ــًا وال  ــًى دقيق ن معن ــمَّ ــه، وال يتض ــة في ــه وال بالغ ــاحة ل فص

جلـيالً، فكيـف يعـارض بـه ويقابــل مـا هـو يف غايـة الفصــاحة 

 .والكلفة والتحّمل فيه ظاهر

ــه ــن قول ــاك امل: (وأي ــد أتين ــرلق ــه) فخ ــن قول ــا : م
�
إِن

َر 
َ
ــْوث

َ
ك

ْ
ــاَك ال َطيْن

ْ
�

َ
ــوثر[ �أ ــه]١: الك ــن قول ــد : (؟ وأي فتهجَّ

ــه) هللا واشــهر ــن قول ــْر : م َ  َوا�ْ
َ

ــك  �َِر��
�

ــل َص
َ
ــوثر[ �ف : الك

ــه]٢ ــن قول ــه) فاصــرب فعــدّوك األصــغر: (؟ وأي  : مــن قول
�
إِن

 ُ
َ

ــ� ْ�
َ ْ
ــَو األ

ُ
 ه

َ
ــه أدنــٰى علــم ]٣: الكــوثر[ �شــانِئَك ؟ ومــن ل

بفصـاحة وبالغــة ال يعـّد هــذا الــذي تكلَّـف وأمــارات الكلفــة 

واهلجنـــة فيـــه باديـــة فصـــيحًا وال بليغـــًا، بـــل وال صـــحيحًا 

 . مستقيامً 

ــا  ــه هنــر يف اجلنَّــة: فقــد قيــل) الكــوثر(فأمَّ إنَّ : وقيــل. إنَّ

ــام أراد : وقيــل. الكــوثر النهــر بلغــة أهــل الســاموة إنَّ الكــوثر إنَّ

وهـو . إنـا أعطينـاك اخلـري الكثـري: ٰىل قـالبه الكثري، فكأنَّـه تعـا

ــة  ــالم يف غاي ــون الك ــل يف أن يك ، وأدخ ــأويلني إيلَّ ــب الت أعج

الفصــاحة، فــإنَّ العبــارة عــن الكثــري بــالكوثر مــن قــوي 

 .الفصاحة

ــه ــْر : وقول َ  َوا�ْ
َ

ــك  �َِر��
�

َصــل
َ
ــة  �ف أن اســتقبل القبل

يف نحـرك، وهــو أجـود التــأويالت يف هــذه اللفظـة مــن أفصــح 

هـذه منـازل : الكالم وأبلغه وأشـّده اختصـارًا، والعـرب تقـول

 :وقال بعضهم. تتناحر، أي تتقابل

   أبـــا حكـــم هـــل أنـــت عـــّم جمالـــد

  وســــيّد أهــــل األبطــــح املتنــــاحر 

ا قولـه ُ : فأمَّ
َ

�ْـ�
َ ْ
ـَو األ

ُ
 ه

َ
 شـانِئَك

�
فمـن أعجـب  �إِن

الكالم بالغـًة واختصـارًا وفصـاحًة، وكـم بـني الشـاين والعـدّو 

ــارة ــل. يف الفصــاحة وحســن العب ــذي ال : وقي ــرت هــو ال إنَّ األب

نسل له وال ذكـر لـه مـن الولـد، وأنَّـه عنـٰى بـذلك العـاص بـن 

ــهمي ــل الس ــل. وائ ــة : وقي ــع احلجَّ ــو املنقط ــا ه ــرت هاهن إنَّ األب

 .واألمل واخلري، وهو أحّب إيلَّ وأشبه بالفصاحة

 فهذه السورة عٰىل قصــرها كـام تراهـا يف]] ٤٣٩ص /[[

. غاية البالغة إذا انتقدت ورّكيـة تنبـع كـّل فصـاحة إذا اختـربت

ومن مل يقدر عٰىل هذا االختيار واالعتبار، فيكفيه يف نفي املعارضة 

مناه من الدليل عٰىل سبيل اجلملة  .والقدرة عليها ما قدَّ

ا قولـه تعـاىلٰ  ِلـهِ : فأمَّ
ْ
وا �ُِسـوَرةٍ ِمـْن ِمث

ُ
ت
ْ
ـأ

َ
، فـداخل ف

ار مـن غـري تعيـني عـٰىل سـورة يقـع االختبـار فيه الطوال والقص

 .من غري تفرقة بني القصار والطوال عليها منه 

ـــّدي  ـــني املســـلمني يف ذلـــك، ألنَّ التح وال خـــالف ب

الً وقع بجميـع القـرآن يف قولـه تعـاىلٰ  تََمَعـِت : أوَّ
ْ
ـِ�ِ اج

َ
 ل

ْ
ـل

ُ
ق

ــْرآ
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ــذ ــِل ه

ْ
وا بِِمث

ُ
ت
ْ
ــأ  يَ

ْ
ن

َ
 أ

َ
ــن� � ِ

ْ
ــُس َوا�

ْ
� ِ

ْ
 اإل

َ
ون

ُ
ت
ْ
ــأ ِن ال يَ

 
ً
ــ�ا ــٍض َظِه

ْ
ُضــُهْم ِ�َع

ْ
 َ�ع

َ
ــْو �ن

َ
ِلــِه َو�

ْ
، ]٨٨: اإلرساء[ �بِِمث

ــال تعــاىلٰ  ــورة واحــدة فق ــار عــٰىل س ــّم وقــع االقتص وا : ث
ُ
ت
ْ
ــأ

َ
ف

ــهِ  ِل
ْ
ــْن ِمث ــوَرةٍ ِم ــرة[ �ُِس ــني طويلــة ]٢٣: البق ق ب ــرِّ ، ومل يف

ِلــهِ : واهلــاء يف قولــه. وقصــرية
ْ
ال إليــه راجعــة إٰىل القــرآن  ِمث

  وال مريَّة: ظ[بال شّك واألمر به.[ 
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ـــا ســـورة الكـــافرين واّدعائـــه  مـــن ] واّدعـــاء: ظ[فأمَّ

ب هـذه  ـا بعيـدة مـن الفصـاحة والـذي يكـذِّ جهل يف حاهلـا أهنَّ

كيــف يعــّد : الــدعوٰى عــٰىل خلّوهــا مــن الفصــاحة ولقــالوا لــه

زيــادة فصــاحة قراءتــك عــٰىل فصــاحتنا، وهــذه الســورة خاليــة 

ــا ــن الفص ــم م ــك، وه ــو دون ذل ــا ه ــٰىل م ــوا ع ــد وافق حة، فق

وإنَّـام جيهــل فصــاحة هــذه . للفصـاحة أنقــد وبمواضــعها أعلــم

ــري  ــا لغ ــاظ فيه ــرار األلف ــنَّ أنَّ تك ــرف، فظ ــن مل يع ــورة م الس

دة، واألمر بخالف ذلك  .فائدة جمدَّ

أنَّ هـذه ) غـرر الفرائـد(وقد بيَّنـا يف كتابنـا املعـروف بــ 

ــا رت فيه ــرَّ ــورة وإن تك ــه  الس ــا حتت ــظ منه ــّل لف ــاظ، فك األلف

ر لــيس هــو عــٰىل وجــه التأكيــد الــذي  د، وأنَّ املتكــرِّ معنــٰى جمــدَّ

ر مـن ألفاظهـا، ومـن فهـم  ظنَّه األغبياء، وبيَّنا فوائـد كـّل متكـرِّ

ا يف سامء الفصاحة والرجاحة  .ما قلناه فيها علم أهنَّ

*   *   * 

 :الذخرية يف علم الكالم

ــل ]]٣٦٤ص [[ ــدّ يف الدال :فص ــوع التح ــٰىل وق ــة ع ي ل

 :بالقرآن

ٰى حتـــدّ  9ه نَّــإ :معنــٰى قولنـــا مَ ِهـــذا فُ إه اعلــم أنَّــ

ـــه ـــالء في ـــن العق ـــالف م ـــالقرآن، زال اخل ـــ. ب ـــد ألّن ا ال نري

ــأي بالتحــدّ  ــيــدَّ ]] ٣٦٥ص /[[  كــان 9ه كثــر مــن أنَّ ه عي أنَّ

ــ ــالقرآن وأبانــه بــه، وأنَّ تعــاٰىل خصَّ هيــبط بــه،  جربئيــل  ه ب

ــك إالَّ  ــو معلــوم رضورةً ومــا يف ذل ــتمكَّ   مــا ه ــن ال ي ن أحــد م

ــه ــذا . دفع ــو[وه ــدّ ] ه ــة التح ــٰىل غاي ــث ع ــٰى والبع ي يف املعن

 .ظهار معارضته له فيه إن قدر عليهاإ

ــ ــدلُّ وممَّ ــاً  ا ي ــدّ  أيض ــوت التح ــه يف ثب ــ: يعلي  9ه أنَّ

ــاس كلّ  ــا الن ــبهة دع ــري ش ــم بغ ــٰىل نبوَّ إه ــل بش ــه والعم ريعته، ـت

ــه مــن األ ــا كــانوا علي ــدَّ وخلــع م ــان، وال ب ــيمن ادَّ  دي ٰىل إعــٰى ف

 ظهـار أمـر حيـتجُّ إمـن  ٰىل ما هو دوهنـا كثـرياً إمثل هذه احلال بل 

ـبه إمَّ   مـن أمـر حيـتجُّ  9ريـت دعـواه ة أو شـبهة، ولـو عُ ا حجَّ

ي تصــديقه، ولقــالوا ـٰىل مطالبتــه بــام يقتضــإرع القــوم ـســبــه أل

وال  هانـاً ع برك صـادق يف الرسـالة ومل تـدَّ من أيـن نعلـم أنَّـ: له

ة نفوسـهم وثقـل وطأتـه ة عـداوهتم وعـزَّ ، السـيّام مـع شـدَّ علامً 

 ه حيـتجُّ عـٰىل أنَّـ يء مـن ذلـك دلَّ ـذا مل يكـن مـنهم شـإعليهم، ف

 .بانة إليهبالقرآن مضيف اإل

ــ ــن حمتجَّ ــ اً ولــو مل يك ــه ـبش ــف اســتجاب ل ــن [يء كي م

ــتجاب ــادة أن ]  اس ــرت الع ــا ج ــالء، وم ــحاء والفض ــن الفص م

ــل  ــتجيب مث ــؤالء إالَّ يس ــه ــبهة بحجَّ ــديقهم . ة أو ش ويف تص

ــ مســاك إيف  ة وال شــبهة خــرق للعــادة، كــام أنَّ دعوتــه بــال حجَّ

 .ة خرق للعادةعاه من النبوَّ ة فيام ادَّ أعدائه عن مطالبته بحجَّ 

عـاه مـن مـن تعّلقـه فـيام ادَّ  ه ال بـدَّ ذا ثبت بام ذكرناه أنَّ إو

ز، فـال يمكـن أن يشـار إليـه بانـة بـه والتميّـعي اإلة بأمر يدَّ النبوَّ 

 . وحال القرآن أظهر منه وأوضحيف ذلك إالَّ 

ــ ــٰىل أنَّ ــع ــه ـه ال ش ــن معجزات ــرآن  9يء م ــوٰى الق س

ة، والــزام اخللــق الــدخول حتــت عــاؤه للنبــوَّ مــه ادِّ  وقــد تقدَّ إالَّ 

ــأخَّ  ــا ت ــون م ــوز أن يك ــال جي ــه، ف ــذا رشائع ــدعوٰى ه ــن ال ر ع

 .هم ذلك كلّ قدَّ ة فيها، والقرآن يتر هو احلجَّ التأّخ 

 ي أنَّ ومـــن املعتمـــد يف وقـــوع التحـــدّ ]] ٣٦٦ص /[[

ــحَّ  ــت ص ــد ثب ــرآن ق ــأنَّ الق ــم ب ــه والعل ــدّ  ة نقل ــات التح ي آي

والتقريــع والبعــث عــٰىل املعارضــة مــن مجلتــه رضوري عــٰىل مــا 

ي رصحيـة يف املطالبـة باملعارضـة فـال غايـة ناه، وآيـات التحـدّ بيَّ 

 .يا يف باب التحدّ اؤهور

روري احلاصل بجملـة ـق بني العلم الضفرِّ ه أن يُ وملن لعلَّ 

ي إن كانت من مجلة ما آيات التحدّ : القرآن وبني تفصيله أن يقول

ي واقعـة فهو املراد والكفايـة بالتحـدّ  9 ام النبّي قرأ يف أيّ كان يُ 

ه لـو فذلك باطل، ألنَّـ ٰىل القرآن حادثاً إضيف ا أُ ن كانت ممَّ إهبا، و

أعداء املسـلمني مـن اليهـود والنصـارٰى جرٰى ذلك ما خفي عٰىل 

ــات  ألنَّ  ،وغــريهم، ولكــانوا يوافقــون عــٰىل حــدوث هــذه اآلي

أسالفهم ما عرفوهـا وال سـمعوها مـع خمـالطتهم لنـا وعلمهـم 

 9نا بالظاهر من أحوالنا، وجيري ذلك جمرٰى دعوٰى معجزة لنبيّ 

دين أعـداء الـ عاها أحد من املسلمني يف سالف الزمان يف أنَّ ما ادَّ 

 .كوا عن املوافقة عٰىل حدوث هذه الدعوٰى ال جيوز أن متسَّ 

 :ضعارَ القرآن مل يُ  يف أنَّ  :فصل

ــم أنَّ  ــلَّ  اعل ــه  ك ــوره ونقل ــب ظه ــع لوج ــو وق ــر ل أم

ــب  ــه، فواج ــم ب ــذا مل يُ إوالعل ــهنَق ــٰىل انتفائ ــع ع ــذا . ل القط وهل

عي نبـّي آخـر يـدَّ  9ه مل يكـن مـع النبـّي جيب القطـع عـٰىل أنَّـ

 .لنفسهة النبوَّ 

ــن  ــه م ــا مل نعلم ــاء م ــم انتف ــة نعل ــذه الطريق ــل ه وبمث

ــت التَّ  ــو كان ــي ل ــدان الت ــذلك البل ــا، وك ــا بن ــلت أخباره ص

 .روب احلوادثـض

ــإو ــانَّ ــاً  نَّ إ: ام قلن ــت واجب ــو كان ــة ل ــور املعارض  ألنَّ  ظه
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ة القــرآن مــن قــوَّ ]] ٣٦٧ص /[[  ي نقــلـمجيــع مــا يقتضــ

ــدَّ  ــدواعي وش ــت يفال ــد ثاب ــرب العه ــة وق ــة ة احلاج  املعارض

ــ ــة تزيــد عليــه، ألهنَّ ــ ا كانــت حينئــذٍ واملعارض ة هــي احلجَّ

 .ة أوٰىل من نقل الشبهةوالقرآن شبهة، ونقل احلجَّ 

ــداعي   وكيــف ال جيــب ظهــور املعارضــة لــو كانــت وال

ــدعو إ ــإٰىل فعلهــا إداعــيهم  ٰىل ظهورهــا، ألنَّ إٰىل فعلهــا ي ام هــو نَّ

ـــتخلّ  ـــال ـــادات وأُ ا ص ممَّ ـــع العب ـــن خل ـــوه م ـــديانات لزم ال

ــذلك أوالرئاســات التــي ألفوهــا ونشــ وا عليهــا، واالســتبدال ب

ــ ــألفوه باإلكّل ــوه ومل ي ــا مل يعرف ــتمّ ه م ــا ي ــار مل ــهم  ظه . أغراض

ل املعارضــة لــو كانــت فقــد نقلــوا كــالم مســيلمة نَقــوكيـف مل يُ 

ـنَقـمع ركاكته وبعـده عـن الشـبهة، فكيـف ال يُ  ة ل مـا فيـه حجَّ

 ة؟قويَّ ] أو شبهة[

ــدٍ  ــيس ألح ــدَّ  ول ــدواعي و أنَّ : عيأن ي ــوفرت إال ٰىل إن ت

ــن  ــوف م ــو اخل ــا، وه ــن نقله ــع م ــاك موان ــة فهن ــل املعارض نق

ــّي  ــار النب ــون ومتَّ  9أنص ــريون مهيب ــم كث ــه وه ــي رشع بع

 .اف من مثلهمُخي 

 ي انقطــاع النقــل عــٰىل كــلِّ ـاخلــوف ال يقتضــ وذلــك أنَّ 

ــإ، ووجـهٍ  ام يمنــع مــن املظــاهرة، وهلــذا مل ينقطــع نقــل فضــائل نَّ

ــأُ  يبــاخلوف مــن بنــ أمــري املــؤمنني  ة، بــل منــع اخلــوف ميّ

ســالم مــن التظــاهر هبــا، فكــان جيــب أن ينقــل أعــداء اإل

 .فيام بينهم املعارضة لو كانت مكتوماً 

ــاً  ــ وأيض ــرة يف اإل نَّ إف ــرة، الكث ــد اهلج ــت بع ــالم كان س

ــدَّ  ــك يف م ــل ذل ــة قب ــل املعارض ــب نق ــان جي ــه فك  9ة مقام

ســالم ة اإلرت يف اآلفــاق مل يكــن قــوَّ ـت وانتشــَلــقِ ذا نُ إة، وبمّكـ

 .من بعد ذلك موجبة الندفاهنا وخفائها

ـــّم إالَّ ]] ٣٦٨ص /[[ ـــالالّله املعارضـــة مل  إنَّ :  أن يق

ــدَّ  ــك امل ــع يف تل ــإة وتق ــاع نَّ ــرة، ويف ارتف ــد اهلج ــت بع ام وقع

ــة  ــام بمّك ــول املق ــة ط ــنة  _املعارض ـــرة س ــالث عش ــو ث  _وه

ـة بـه وثبـوت خـرق العـادة كفاية يف إعجاز القـرآن وقيـام احل جَّ

 .فيه أو بام ُينَقل به

ن افتتحــت باملدينــة، فقــد إســالم وة اإلقــوَّ  نَّ إفــ وأيضــاً 

رك والكفـر ممالـك واسـعة ـحـوال ألهـل الشـكانت يف تلك األ

كثـر الــبالد ومعظمهـا يف تلــك أوبـالد عريضــة، والغالـب عــٰىل 

ار، ومملكـــة الفـــرس كانـــت ثابتـــة مل تـــزل، األحـــوال الكّفـــ

ال العـامل مـن بـالد ٰىل هـذه الغايـة مـا خـإك ممالك الروم ووكذل

 ،فكـان جيـب ظهـور املعارضـة يف هـذه الـبالد. ]الكفـر[واسعة 

ــٰىل أنَّ  ــع ع ــوب القط ــٰىل وج ــل ع ــك دلي ــد ذل ــا فق  ويف علمن

 .املعارضة مل تكن

ــاً  ــ وأيض ــوف يف اإل نَّ إف ــل اخل ــن نق ــع م ــو من ــالم ل س

فـرتاء، وقـد علمنـا واهلجـاء واال  املعارضة ملنع مـن نقـل السـّب 

 .ومل يمنع مانع منه َل قِ ذلك قد نُ  كّل  أنَّ 

ــاً  ــإنَّ  وأيض ــذار  ف ــة واالعت ــوع املعارض ــّكك يف وق التش

ز جــوِّ ي أن نُ ـســالم يقتضــة مــن كثــرة أهـل اإليف خفائهـا بالتقيَّــ

ة لنفوسـهم ظهـر عـٰىل عون النبـوَّ يـدَّ  9كون مجاعـة يف زمانـه 

ــ ــر ممَّ ــزات أكث ــن املعج ــدهيم م ــىلٰ أي ــر ع ــده ا ظه ــّل 9 ي  ، وك

ــإو. 9ٰىل نســخ رشعــه إواحــد مــنهم دعــا  صــل ذلــك ام مل يتَّ نَّ

 .بنا للخوف الذي ذكروه يف نقل املعارضة

القـائلني بـالنصِّ اجلـّيل عـٰىل أمـري  اإلماميَّـةولـيس يلـزم 

وإن كــان الســبب يف خفائــه وعــدم انتشــاره يف  _ املــؤمنني 

ــة اخلــوف مــن أعدائــه وكــتامن أكثــر ا ــه مجيــع األُمَّ ــة ل أن  _ألُمَّ

زوا وقوع املعارضة وخفائها ملثل ذلك  .ُجيوِّ

ــح، ألنَّ  ــرين واض ــني األم ــرق ب ــنّص و والف ــه إال ن كتم

ن كــانوا أقــّل مــنهم إو]] ٣٦٩ص /[[قـوم فقــد نقلــه آخـرون، 

ــدداً  ــالفي ع ــعر خم ــة، وإن مل يش ــاعت يف  اإلماميَّ ــد ش ــه فق نقل

متظــاهرين ن كــانوا يف بعــض األحــوال غــري إروايتــه و اإلماميَّـة

ــا ــ. هب ــا يف إف ــد نقله ــب أن نج ــراه فيج ــة جم ــرت املعارض ن ج

ـــ ـــاً مجاعـــة تقـــوم بنقلهـــا احلجَّ  ة، وال يكـــون اخلـــوف موجب

 .لنقله قاطعاً  النقطاع نقلها، كام مل يكن اخلوف يف النصِّ 

ــ ــٰىل أّن ــدَّ ع ــا ن ــم الض ــأنَّ ـعي العل ــة مل  روري ب املعارض

لــــم عي العتقــــع، ومل ال يمكــــن خمــــالفي الــــنّص أن يــــدَّ 

 .النّص مل يقع روري بأنَّ ـالض

ــ ــلإف ــبِ : ن قي ــة مل يتَّ  مَ ف ــوع معارض ــدفعون وق ــق أن ت ف

مـن علـم ذلـك  نَّ أ واحـد أو اثنـان مـن الصـحابة، ويعلمهـا إالَّ 

 قتل هذا املعارض، فانكتم املعارضة ومل يظهر؟

ــا ــة : قلن ــاء إاملعارض ــن اخلطب ــة م ــري واقع ــت غ ذا كان

ــه ــروفني املش ــاء املع ــعراء والبلغ ــانوا والش ــذين ك ــن ال ورين م

ظهار املعارضـة لـو قـدروا عليهـا وفعلوهـا، ومـا إنون من يتمكَّ 

مـا عارضـوا بـه فقـد  مـن القتـل وطـّي  رَ ِكـعليهم مـا ذُ  كان يتمُّ 

ـة النبـوَّ يف الداللة عـٰىل صـحَّ  ذلك كاٍف  ـة، ألهنَّ ا أن يكونـوا م إمَّ

رفة ـروفني عــن املعارضــة عــٰىل مــا يقولــه أصــحاب الصـــمصــ
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ــوا ــ أو يكون ــادهتم، إنَّ ــرآن لع ــاحة الق ــرق فص ــوا خل ام مل يعارض

 نَّ أمـن العلـم بتسـاوي اخللـق فيـه، و مرين كان فـال بـدَّ األ وأيُّ 

ن مـن املعارضـة، وذلـك مـانع غري مـا ذكرنـاه غـري مـتمكّ  أحداً 

جهــة انتفــاء  روه يف الســؤال يف أنَّ مــن التجــويز الــذي قــدَّ 

 .راملعارضة هي التعذّ 

مـن فاعلـه مـع علمنـا مـن تـوّفر  ارتفاع الفعـل اعلم أنَّ 

ــوَّ  ــه، وق ــه إلي ــذّ دواعي ــٰىل تع ــل ع ــه دلي ــه علي ــذه ة بواعث ره، وهل

األلــوان واجلــواهر ومــا جــرٰى جمرامهــا  الطريقــة قطعنــا عــٰىل أنَّ 

ــن األ ــدورة لنــا، وم ــاس غــري مق ــاف إجن ٰىل ارتفــاع إذا انض

 بارتفــاع املوانــع قضــينا بــأنَّ [ة الــدواعي علمنــا الفعــل مــع قــوَّ 

ذا إر عليــه، وملــن تعــذَّ ]] ٣٧٠ص /[[غــري مقــدور الفعــل 

العـرب حتــّدوا بـالقرآن فلــم  أنَّ ] رت هــذه اجلملـة وعلمنــاتعـذَّ 

ــوَّ  ــع ق ــوه م ــدواعي وشــدَّ يعارض ــة ال ة إٰىل املعارضــة ة احلاّج

ــن  ــدول ع ــاف إٰىل الع ــإذا انض ــيهم، ف ــّذرة عل ــا متع ــا أهنَّ علمن

راهــا املعارضــة تكّلــف األُمــور الشــاّقة كــاحلرب ومــا جيــري جم

، قـوي _ولـو بلغـوا إٰىل كـّل غايـة مـنهم  _ممَّا ال حاجة هلم فيـه 

 .علمنا بتعّذر املعارضة عليهم

ٰىل إرجوعهـا   املخـالفون فـيام ذكرنـاه بطعـون  وقد طعـن

أصــل واحــد، وهــو تــوّفر دواعــي املعارضــة وتلفيــق صــوارف 

ــ عنهــا إن طــالبوا بالداللــة عــٰىل أنَّ  ة دواعــيهم إليهــا كانــت قويَّ

 :جبة ألن يفعلوها ال حمالة إن كانوا قادرين عليهاومو

زنـــا دخـــول الشـــبهة علـــيهم يف جوَّ : أن قـــالوا :لوَّ األ

ــة وأنَّ  ــه  املعارض ــني لوج ــري تعي ــن غ ــا م ــن فعله ــا أوٰىل م تركه

 .هذه الشبهة

ــاين ــوهلم :والث ــدوا أنَّ لعلَّ : ق ــم اعتق ــن  ه ــرب أوٰىل م احل

 .يست كذلكا مرحية ومنجية واملعارضة لاملعارضة، ألهنَّ 

أن يكونوا خافوا أن يعارضوا فيقع خـالف فـيام  :والثالث

د خـوض يعارضون به، وهل هو يف موقعه أو غري موقعـه، ويـرتدَّ 

ٰىل إمـر ة وينتهـي األونزاع يقوٰى معـه الشـوكة وتكثـر معـه العـدَّ 

 .املصري إليه]  من[ ٰىل ما ال بدَّ إاحلرب، فقدموا 

ــع ــوا  أنَّ  :الراب ــي دع ــة الت ــكل ٰىل اإلإاملامثل ــا أش ــان هب تي

ــل أُ  ــا، وه ــراد هب ــيهم امل ــاحة أو يف عل ــة يف الفص ــا املامثل ــد هب ري

ـــا ـــيهام أو يف غريمه ـــنظم أو ف ـــدلوا  ؟ال ـــذا إفع ـــرب هل ٰىل احل

 .االشتباه

ــامس ــ :اخل ــٰىل أنَّ م عوَّ أهنَّ ــوا ع ــة  ل ــعارهم املنظوم يف أش

ــرآن  ــة الق ــٰىل بالغ ــد ع ــل يزي ــل ب ــا يامث ــورة م ــبهم املنث وخط

ــا  أنَّ وفصــاحته، و ــٰىل م ــد ع ــن املعارضــة ال يزي ــتأنفوه م ــا يس م

م، وجروا يف ذلـك جمـرٰى مـن حتـّدٰى غـريه وقوعـه بـالعجز تقدَّ 

 ي واحلركــة يف حــال هــو فيهــا مــاشٍ ـاملشــ]] ٣٧١ص /[[  عــن

 .فمترصِّ 

ــالوا :الســادس ــوِّ : أن ق ــن زوا أن يكــون املتمكّ ج ــون م ن

ـ ظهـار املعجـز إا واطأتـه عـٰىل املعارضة مجاعة قليلة العـدد، وأهنَّ

 .استهيمن ر لتشاركه فيام يتمُّ 

ــامَّ  ــواب ع ــاهواجل ــ :الً أوَّ   ذكرن ــاج أّن ــاطي إا ال نحت ٰىل تع

ــوَّ  ــٰىل ق ــتدالل ع ــوم اس ــي الق ــة، ألنَّ إة دواع ــك  ٰىل املعارض ذل

ــوم رضورةً  ــلِّ  معل ــارهم لك ــمع أخب ــن س ــون . م ــف ال يك وكي

ــ 9وقــد طــالبهم  ذلــك معلومــاً  ة ة والعصــبيَّ وهــم ذوو احلميَّ

ـــوا ة بـــالرجوع عـــن ديانـــاهتم ألنفـــة، وباالمتنـــاع مـــن الذلَّ

ــن ر ــزول ع ــاهتم، ويوالن ــريوا أاس ــاً أن يص ــانوا  تباع ــد أن ك بع

 متبوعني، وأمـرهم بـالرباءة مـن آبـائهم وأبنـائهم، وجهـاد كـّل 

ــوا أنَّ  ــيب، وعلم ــيم ونس ــن مح ــه م ــالف دين ــة  مــن خ باملعارض

مـن هـو أقـوٰى  عٍ دا فـأيُّ  ؟ه ويبطـل ويضـمحّل يزول ذلـك كّلـ

ـــة ـــي املعارض ـــا  ؟داع ـــدعّوين إليه ـــون م ـــف ال يكون وكي

ـــوا اهتاممـــاً  ـــد خرج ـــا، وق ـــم  ومبعـــوثني عليه ـــام دمهه ٰىل إب

ــ ــاّق ـض ــل املش ــن حتّم ــة، وبــذلك  روب م ــة واملغالب باملحارب

ثقــال، وتــنظم اهلجــاء، واســتعامل الســّب مــوال، وحتّمــل األاأل

 فلــوال أنَّ . غنــي وال فيــه طائــلذلــك ال يُ  والقــذف، وكــلُّ 

رة لبــادروا إليهــا، فهــي أســهل وأمثــل وأقطــع عارضــة متعــذِّ امل

 .فوهيء تكلَّ ـش ة من كلِّ للامدّ 

ام جيـوز دخوهلـا فـيام الشـبهة إنَّـ أنَّ : واجلواب عـن ثانيهـا

ـلتَ به ويُ شتَ يُ  عاقـل فـام  ا مـا هـو ظـاهر لكـلِّ بس عٰىل العقالء، فأمَّ

ٰى ي مـا حتـدّ وفعـل املتحـدّ  .جرت العادة بأن يـدخل فيـه شـبهة

ذا إه واجـب بـل ملجـأ إليـه ه ال يدخل عـٰىل عاقـل شـبهة يف أنَّـب

ــدخل الشــبهة عــٰىل الصــبيان  ــه، ومــا ال ي حصــلت القــدرة علي

ــه، ألنَّ  والعــوامّ  ــو دعــا غــريه في ٰىل رمــي غــرض أو إ  أحــدهم ل

ــادر  ــدول لب ــر ج ــهإطف ــادراً ]] ٣٧٢ص /[[  ٰىل فعل ــان ق ــو ك  ل

فعـل مـع عليه، وال جيـوز أن يـدخل عليـه شـبهة فيعـدل عـن ال

وما ال تدخل الشبهة فيـه عـٰىل مـا ذكرنـاه كيـف تـدخل  .القدرة

للعـــرب عـــادة يف حتـــّدي  عـــٰىل احلكـــامء الرجحـــان عـــٰىل أنَّ 
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ٰىل إ ي إالَّ بعضـهم عـن بعـض، ومـا كـانوا يفزعـون عنـد التحــدّ 

ـــن رضوب األ ـــحَّ  ؟فعـــالاملعارضـــة دون غريهـــا م  فلـــو ص

ــز د ــاب مل جي ــذا الب ــريهم يف ه ــٰىل غ ــبهة ع ــول الش ــا دخ خوهل

 .ناهاعليهم للعادة التي بيَّ 

ــا ــن ثالثه ــواب ع ــدوا  أنَّ : واجل ــوز أن يعتق ــوم ال جي الق

ــ أنَّ  ــة، ألنَّ ــن املعارض ــرب أوٰىل م ــا ادَّ  9ه احل ــٰى اإلم ــة ع بان

ــ نــون مــن قتالــه، وفزعــوا م ال يتمكَّ مـنهم بالغلبــة والقهــر، وأهنَّ

ــابإ ــذا الب ــغ يف ه ــي أبل ــي ه ــرب الت ــإو. ٰىل احل ــّداهم نَّ ام حت

ــأنَّ دَّ وا ــنهم ب ــة م ــٰى البينون ــره  ع ــذي أظه ــرآن ال ــة الق معارض

املعارضـة أوٰىل مـن احلـرب لـو  ر علـيهم، فـال شـبهة يف أنَّ يتعـذَّ 

ــر يف  ــر وال خط ــٰىل خط ــه ع ــم في ــف وه ــالظفر، فكي ــوا ب وثق

 ؟معارضته

: وا هبـا أمـام احلـرب لكـانوا بـني أحـد حسـنينيأولو بد

مـن أقـرب الطـرق  هم فيسـرتحيوا منـهق مجـع عـدوّ ا أن يتفـرَّ إمَّ 

ــ بعــد ســامع  أو خالفــاً  رها، أو أن يقــيم قــوم عنــاداً ـوأخص

احلــرب  حينئــذٍ  ارته، فيســتعملوـاملعارضــة عــٰىل التمّســك بنصــ

ــب اإل ــا، وعقي ــد أواهن ــعها وعن ــذار، ويف موض ــإع ــام احلجَّ . ةق

احلـرب ال يمنـع  نَّ إولو كانوا مجعـوا بـني املعارضـة واحلـرب، فـ

سـموع وقـول منقـول، ألخـذوا من املعارضة التـي هـي كـالم م

 .الصواب من طرفيه

ــ ــعــٰىل أهنَّ ــرية ومل يبلغــوا  بــوا احلــرب مــراراً  جرَّ امَّ ـم ل كث

ٰىل املعارضـة لـزوال الشـبهة إ، كـان جيـب أن يرجعـوا هبا غرضـاً 

 .الصارفة عنها

ــ عــٰىل أنَّ   ّي ـام وقعــت بعــد اهلجــرة وبعــد مضــاحلــرب إنَّ

ة املعارضـة طـول املـدَّ ة امتنـاعهم مـن ر سـنة، فـام علَّــثالثة عش

حـــوال مـــن مــة للحـــرب؟ وكيـــف خلــوا يف تلـــك األاملتقدِّ 

 ؟املعارضة واحلرب معاً 

ــا ــن رابعه ــواب ع ــّدي  أنَّ : واجل ــإالتح ــت أنَّ ــإه ذا ثب ام نَّ

يقـارب القـرآن، ويشـتبه بـه ]] ٣٧٣ص /[[كـان بـأن يـأتوا بـام 

ــرت  بالفصــاحة، ألنَّ  املامثلــة عــٰىل التحقيــق ال تضــبط، ومــا ج

 يف أشــعارهم وخطــبهم إالَّ  ٰى بعضــهم بعضــاً بــأن يتحــدَّ  العـادة

ــاس فــيام  كــذلك، فكيــف خيــافون مــن وقــوع االشــتباه وااللتب

ــإيعارضــون بــه، وذلــك  م ذا وقــع فهــو املطلــوب املبتغــٰى، ألهنَّ

 ؟ إليهعوا إالَّ ما دُ 

وبعد، فقـد كـان جيـب أن يعارضـوا عـٰىل كـلِّ حـاٍل وإن 

ــانوا  ــم ك ــاس ذلــك، ألهنَّ ــك خــافوا التب ــد مــن ال يشــتبه ذل عن

معـذورين خـارجني، فـام ُدعـوا إليـه فـإنَّ  _وهم األكثر  _عليه 

العاقــل ال خيتــار مــا معــه عنــد مجيــع العقــالء مغلوبــًا حمجوجــًا 

م خـافوا  خلوفه مـن أن يشـتبه مـا يـأيت بـه عـٰىل بعضـهم، فكـأهنَّ

ــم  ــب العل ــا يوج ــوا م ــاس ففعل ــض الن ــن بع ــز م ــّن العج ظ

 .بعجزهم عند مجيع الناس

ــ بــه  ي بفعــل فلــم يــأِت دِّ ه لــو اعتــذر عاقــل ُحتــعــٰىل أنَّ

 .بمثل هذا العذر لكان عند مجيع العقالء ملوماً 

ــه ال املثــل الــذي دُ  أنَّ : واجلــواب عــن خامســها عــوا إلي

ــادهتم أن  ــرت ع ــد ج ــه، وق ــراد ب ــيهم امل ــتبه عل ــوز أن يش جي

، ولــو اشـتبه ذلـك علـيهم الســتفهموه ٰى بعضـهم بعضـاً يتحـدّ 

 .اميّ مع تطاول األ

ــ ً إالقــرآن  نَّ إوبعــد، ف ــن داالَّ ــوَّ  ذا مل يك ــيس عــٰىل النب ة فل

ــذّ  ــأالَّ بمتع ــوه، ف ــع الوج ــن مجي ــته م ــه ومعارض ــوا ر مماثلت  فعل

 ؟ذلك ما يقدرون عليه

ــها ــن سادس ــواب ع ــحُّ  أنَّ : واجل ــبهة ال يص ــذه الش أن  ه

تعــاٰىل رصف عــن املعارضــة، اهللا  ٰىل أنَّ إيســأل عنهــا مــن ذهــب 

ــدّ  وأنَّ  ــىلٰ التح ــق ي ع ــإ التحقي ــنَّ ــو بالص ــإرفة، وـام ه ــأل نَّ ام س

 .العادة انحرفت بفصاحة القرآن ٰىل أنَّ إعنها من ذهب 

ــ ــلإف ــ: ذا قي ــام عوَّ إنَّ ــوا يف أهنَّ ــل ــري مص ــن ـم غ روفني ع

 .م من كالمهم الفصيح يف شعر وغريهاملعارضة عٰىل ما تقدَّ 

 ال معــــّول عــــٰىل ذلــــك، ألنَّ : قلنــــا]] ٣٧٤ص /[[

ـــدّ  ـــأالتح ـــع ب ـــاهللا  نَّ ي وق ـــاٰىل يص ـــتقبالً ـتع ـــن  رفهم مس ع

م مــا يف كالمهــم املوجــود املتقــدِّ  املعارضــة، فلــو كــان موجــوداً 

ــ ــان مؤّك ــاحة لك ــه يف الفص ــحلجَّ  داً يامثل ــه لص ــامَّ ـت ــو رفهم ع  ه

تـه امتنـاع حـركتهم يف دليـل نبوَّ  عـٰى أنَّ ممكن مقدور، كـام لـو ادَّ 

ــٍت  ــوصٍ  وق ــدَّ  خمص ــيام تق ــن ف ــمل يك ــاهتم حجَّ ــن حرك ة يف م م

 .دفع

ــ نَّ إوبعــد، فــ ام يعرضــون عــن معارضــته مــن العقــالء إنَّ

ذا كانـت الشـبهات مرتفعـة إعـوه حتّداهم بـأمر للوجـه الـذي ادَّ 

عــراض ب اإلعِقــمــر ظــاهر غــري ملتــبس، وأمنــوا مــن أن يُ واأل

 امَّ ـمــن مجــع عظــيم، وقــد كــان جيــب لــ أو اغــرتاراً  عنهـا فســاداً 

روا إليــه مــن التعــب طــراحهم املعارضــة ومــا صــاإرأوا عاقبــة 

 .أن يستأنفوها ويعلموا خطأهم من الكّف عنها

ــاراً  عــٰىل ظهــور  لشــأنه وتعــويالً  ومــن ال يعــارض احتق
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ــة، ال تُ  ــٰىل املعارض ــدرة ع ــالق ــروب وُجت نَص ــه احل ــب ل ــه هَّ ز إلي

ـــوش، وال يُ  ـــارَ اجلي ـــه، وال تُ ع ـــبهة يف مثل ـــام ال ش ـــذَ ض ب ل ب

ــه، ألنَّ  ــوه ويقذف ــن هيج ــذول مل ــ الب ــك كّل ــذل ــوَّ  دلُّ ه ي ــٰىل ق ة ع

 .طراح، والتهاون ضّد ذلكاالهتامم واإل

رنا وقـوع مـا فرضـوه ا لـو قـدَّ أّنـ: واجلواب عن سـابعها

عــٰىل بعــده لوجــب عــٰىل مــن مل يواطئــه مــن الفصــحاء أن 

ــوا بــام يقــدرون عليــه، فإّنــ ــإا ويعارض م أدون ن فرضــنا أهنَّ

ــاحةً  ــ فص ــون ممَّ ــادة أن يك ــرٰى الع ــوز بمج ــيس جي ــأه، فل ن واط

ٰىل ارتفـاع إتفاضل بيـنهم وبـني مـن هـو أفصـح مـنهم ينتهـي ال

ــة، واإل ــالم اجلامع ــني ك ــداناة ب ــة وامل ــارب يف املقارن ــام يق ــان ب تي

 .ةيف احلجَّ  هذا الوجه كاٍف 

ــٰىل أنَّ  ــذه الشــبهة، ألنَّ بطِــل يُ التأّمــ ع الفصــحاء  ل ه

ــه  ــرفني عن ــانوا منح ــعراء ك ــوه الش ــاء ووج ــن 9والبلغ ، وم

ــان األع ــه ك ــة أعدائ ــة األُ طبق ــو يف الطبق ــٰى، وه ــن ش وٰىل، وم

سـالم، وكعــب ن مـات عـٰىل كفـره وخروجـه عـن اإلأشـبهه ممـَّ

مـر، وهـو معـدود يف الطبقـة الثانيـة، بن زهري أسـلم يف آخـر األ

ســالم، لإل أشــّد النــاس عــداوةً ]] ٣٧٥ص /[[  وكــان مــن

ولبيد بن ربيعة والنابغـة اجلعـدي ومهـا يف الطبقـة الثالثـة أسـلام 

ســالم برتبــة وال يف اإل ويــل، ومــا رأينامهــا خطيبــاً بعــد زمــان ط

 .منزلة توهم مواطاة وقعت معهام

ــوّي  ــن ق ــلِّ  وم ــال يف ح ــا يق ــبهة م ــذه الش ــال  نَّ إ: ه ح

ــدّ  ــلِّ املتق ــك  مني يف ك ــل تل ــٰىل أه ــٰى ع ــوز أن خيف ــناعة ال جي ص

 امَّ ـمـن أن يعرفـوهم بأعيـاهنم، فكـان جيـب لـ الصناعة، وال بـدَّ 

ــ ــوا ب ــالم إطولب ــوا يراد الك ــيح أن يفزع ــون إالفص ــن يعلم ٰىل م

علمـــوا باملواطـــأة،  ذا رأوا مـــنهم امتناعـــاً إمـــه فـــيهم، فـــتقدّ 

ــ ــقطوا احلجَّ ــا وأس ــوا هب ــا وبكت ــوا عليه ــهم فوافق ــن نفوس ة ع

 .ضوا لذلكبذكرها، وما رأيناهم تعرَّ 

ع قَطــي أن ال يُ ـق هــذه الشــبهة يقتضــتطــرّ  نَّ إوبعــد، فــ

ــدّ  ــٰىل تق ــع ــٰىل أنَّ ــناعة وال ع ــد يف ص ــل م أح ــه أه أفض ــل زمان ه

ٰى أهـل الزمـان فـال ي ذلـك أن يتحـدّ ـغاية مـا يقتضـ فيها، ألنَّ 

زنـا املواطـأة ارتفـع طريـق القطـع الـذي قـد ذا جوَّ إيعارضوه، و

 .ه ثابتعلمنا أنَّ 

ــل ــّذ  يف أنَّ  :فص ــارق تع ــه خ ــٰىل وج ــان ع ــة ك ر املعارض

 :للعادة

ضـة عٰى دخـول تعـّذر املعاردَّ ام يمكـن أن ُيـه إنَّـاعلم أنَّـ

ــ: يف العــادة بــأن يقــال مــا مل   ٰى لــهأفصــحهم فتــأتّ  9ه كــان إنَّ

ــأتَّ  ــ يت ــم، أو تعمَّ ــاً هل ــويالً  ل زمان ــومل يتمكَّ  ط ــع قص ــوا م ر ـن

ـــاحلروب  ـــة ب ـــنعهم املعارض ـــته، أو م ـــن معارض ـــان ع الزم

ــ ــا، أو أهنَّ ــاً وشــغلهم هب ــا خوف ــوَّ  م مل يفعلوه ــن أصــحابه وق ة م

ر كــان التعــذّ   أنَّ الَّ إ ذا بطلــت هــذه الوجــوه فلــم يبــَق إو. أمــره

 .غري معهود

نـــا ا قـــد بيَّ أّنـــ: لوَّ واجلـــواب عـــن األ]] ٣٧٦ص /[[

فصــح واأل ،املطلــوب يف املعارضــة مــا قــارب يف الفصــاحة

هبــذا جــرت . يقاربــه يف كالمــه وفصــاحته مــن هــو دون طبقتــه

ــادات ــ. الع ــادة، إف ــت الع ــد انتقض ــاربوا فق ــوا ومل يق ذا مل يامثل

ة ته بمشـيَّ عـٰىل صـحَّ  دلُّ سـتَ الـذي يُ ذا كان املـذهب الصـحيح إو

ي بـأن يـأتوا ام وقـع التحـدّ نَّ إرفة، فــتعاٰىل هـو مـذهب الصـاهللا 

نهم منـه وقـدرهتم عليـه معلـوم مـن من الكـالم بـام هـو يف متّكـ

ذا مل إر بمجـرٰى عـادهتم، فـغـري متعـذّ  يـاً ه كـان متأتّ حاهلم، وأنَّـ

 .فوام ُرصِ يفعلوا فألهنَّ 

ــاً  ــ وأيض ــح األ نَّ إف ــإفص ــع متَ ام يُ نَّ ــاواته يف مجي ــع مس ن

كثـره، ولـيس ممتنـع مسـاواته يف اجلـزء منـه عـٰىل مـن أكالمه أو 

ــه ــل . كــان دون طبقت ــاوٰى أه ــذا س ــادات، وهل ــرت الع ــذا ج هب

وٰىل مــن الشـعراء يف البيــت هــل الطبقـة األُ رة ألالطبقـات املتـأّخ 

ــواأل ــات، وربَّ ــلبي ــيهم يف القلي ــدّ إو. ام زادوا عل ــان التح ي ذا ك

ــع وقــع ب ــه أفصــح ال يمتن ســورة قصــرية بعــرض القــرآن وكون

 .من مساواته بمجرٰى العادة يف هذا القدر اليسري

فلــو كــان هكــذا لكــان العــرب بــه أعلــم وإليــه  وأيضــاً 

أهــدٰى، فكــان جيــب أن يوافقــوه عليــه، ويــزول بموافقتــه 

ــهحجَّ  ــوا ل ــه، ويقول ــ: ت ــام ال ال حجَّ ــتك ك ــاع معارض ة يف امتن

 .عٰىل مفضول  م فاضلة يف تقدّ حجَّ 

ــل  ــه بالفض ــاالعرتاف ل ــة ب ــم أنف ــوز أن تلحقه وال جي

رر ـهــذا االعــرتاف وختّلصــهم مــن غايــة الضــ بالفصــاحة، ألنَّ 

 .ي إليه تركهام األنفة فيام يؤدّ نَّ إ، فال أنفة فيه، ووهناية الذّل 

ــاً  ــه  وأيض ــن كالم ــر م ــيس يظه ــد  9فل ــاحة تزي فص

ــحهم و ــان أفص ــو ك ــوم، ول ــن الق ــريه م ــاحة غ ــٰىل فص ــان ع ك

ــذَّ  ــه وتع ــن كالم ــرآن م ــذه ]] ٣٧٧ص /[[  رتالق ــته هل معارض

 .بفصاحته حالٍ  ة يف كالمه عٰىل كلِّ ة لظهرت املزيَّ العلَّ 

ـنَّـإ: وليس هلـم أن يقولـوا . ر فصـاحتهظِهـد فلـم يُ ه تعمَّ

يــراد إٰىل إيف أحــوال كثــرية قصــد  9ه بأنَّــ لعلمنــا رضورةً 
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ــه يف ــن كالم ــم يك ــك فل ــع ذل ــه، وم ــالم وأبلغ ــح ك ــذه أفص  ه

 .من كالم غريه زاً حوال متميّ األ

ـإنَّـ: ا اجلواب عـن الثـاين مـن قـوهلموأمَّ  ل القـرآن ه تعمَّ

ربعــة التــي ذكرناهــا يف جــواب فهــو الوجــوه األ. طــويالً  زمانــاً 

 .وىلٰ الشبهة األُ 

ــل  ــق بالتعّم ــل التعّل ــا ُيبطِ م  _وممَّ ــدَّ ــا تق ــافًا إٰىل م  _مض

ــو ــوا فيعارض ل ــي أن يتعمَّ ــان ينبغ ــه ك ــان أنَّ ــداد الزم ــع امت ا م

 .وتطاول األوقات، فقد كانت هلم فسحة وعليهم مهلة

املعارضـة كـالم  فهـو أنَّ : ا عن ثالـث مـا قـدحوا بـهوأمَّ 

ــعر  ــدون الش ــانوا ينش ــد ك ــالم، وق ــن الك ــع م واحلــرب ال يمتن

ــة مــن  ــت احلــرب مانع ــال احلــروب، فليس ــه يف ح ويرجتلون

ة وقــد كانــت صــلاحلــرب مل تكــن متَّ  نَّ إومــع هــذا فــ. املعارضـة

ــ ــاً رتَ ُت ــأالَّ ك أحيان ــال اإل، ف ــت املعارضــة يف ح ــن  وقع ــاك ع مس

 احلرب؟

عــداء مــن العــرب حمــاربني، فلــم يكــن مجيــع األ وأيضـاً 

  عارض من مل حيارب؟فأالَّ 

، فقـد ة مل يكـن حماربـاً بمّكـ 9ة مقامـه مـدَّ  نَّ إف وأيضاً 

ولـو . ةة مقامـه بمّكـكان جيب أن تقـع املعارضـة يف أحوالـه مـدَّ 

: لواقـف القـوم عليـه، ولقـالوا مر عٰىل مـا ذكـروه أيضـاً ن األكا

ـطلبت منّـ ة لـك يف ا معارضـة شـغلتنا عنهـا بـاحلرب، فـال حجَّ

 .امتناع معارضتنا

نـا ٰى، ملـا بيَّ ـقـوا بـه قـد مضـواجلواب عـن رابـع مـا تعلَّ 

تبـاع مـن نصـار واألاملعارضة ما وقعت ملنـع اخلـوف مـن األ أنَّ 

ــاظهارهــا، وبيَّ إنقلهــا و ــر إيف  ن ــاد أن تكــون وقعــت ومل تظه فس

مـن فعلهـا،  للخوف ما هـو بعينـه مبطـل، لكـون اخلـوف مانعـاً 

ــّل  ــوش  وك ــود اجلي ــن ق ــع م ــا من ــوف م ــع إخ ــه، ومج ٰىل حرب

ــد  ــام بع ــوع يف مق ــاً ]] ٣٧٨ص /[[اجلم ــع أيض ــا من ــر، وم  آخ

مــن اهلجــاء واالفــرتاء أو املعارضــة بأخبــار رســتم واســفنديار، 

 .عند عاقل من فعل املعارضة ال جيوز أن يكون مانعاً 

*   *   * 

 :رشح مجل العلم والعمل

: ٰى ـد املرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة]] ١٧٥ص [[

 كـان مـن داللتـه عـٰىل الصـدق وإالَّ  فإذا وقع التصـديق فـال بـدَّ 

ـــ قبيحـــًا، وقـــد دلَّ  ـــد اهللا تعـــاٰىل عـــٰىل صـــدق نبيِّ  9ه حمّم

ـــالقرآن، ألنَّ  ـــه  ب ـــن جهت ـــوره م ـــوم رضورةً  ظه  ،معل

وحتّديـه العـرب والعجـم بمعارضـته معلـوم أيضـًا بقريـب مـن 

ــ ــب مــن ـالض ــوم أيضــًا بقري ــاع معارضــته معل رورة، وارتف

ــ نَّ أرورة، وـالضــ ه لــوال ذلــك للتعــّذر معلــوم بــأدنٰى نظــر، ألنَّ

 َف ِقــالتعــّذر خـرق العــادة لوُ  كـان التعــّذر لعـورض، ولــوال أنَّ 

 .داللة يف تعّذر معارضتهال ه عٰىل أنَّ 

ــ ــبيل فإمَّ ــٰىل س ــاٰىل ع ــه تع ــن فعل ــرآن م ــون الق ا أن يك

فيكـون هـو الَعَلـم املعجـز، أو يكـون رصف  التصديق لـه 

رف هـو الَعَلـم الـداّل عـٰىل ـالقوم عـن معارضـته، فيكـون الصـ

 .ته نبوَّ 

ــد بيَّ  ــاب وق ــا يف كت ــ(ن ــك ) رفةـالص ــن ذل ــحيح م الص

 .وبسطناه

ط التـي رائـاملعجـز إذا مجـع الشـ نـا أنَّ قـد بيَّ : رشح ذلك

ــدَّ  ــا ال ب ً  ذكرناه ــون داالَّ ــوالً  مــن أن يك ــدق ومفع عــٰىل الص

ــ ــه، وأنَّ ــه ال جيــوز أن يُ ألجل ــري ذلــك، ألنَّ فَع ــه  ل لغ ــك وج ذل

 .غني عن إعادتهورضبنا لذلك األمثال بام يُ . القبيح

ــ ــدلُّ فأمَّ ــوَّ  ا الــذي ي ــول اهللا حمّمــد عــٰىل نب  9ة رس

ــــوم رضو]] ١٧٦ص /[[ ــــود املعل ــــرآن املوج ــــو الق  رةً فه

واالسـتدالل . ه مل يظهـر مـن جهـة غـريهظهوره من جهتـه، فإنَّـ

 :عٰىل أشياء به مبنيٌّ 

ــا ــ: منه ــد بيَّ  ه أنَّ ــرآن، وق ــده الق ــٰىل ي ــر ع ــا أنَّ ظه  ن

 .ذلك معلوم بالرضورة

ــ: ومنهــا حتــّدٰى العــرب بــذلك، وذلــك أيضــًا  ه أنَّ

ــ ــبهة، وألنَّ ــّك والش ــه الش ــا في ــًام ال يتخاجلن ــوم عل ــًا معل ه أيض

ـه ممـًَّام عـٰىل صـدقه، وأنَّـَلـه جعل هـذا القـرآن عَ وم أنَّ معل ه ا خصَّ

ولسـنا نريـد بالتحـّدي أكثـر مـن . اهللا به وأبانه مـن سـائر خلقـه

 .هذا

ن التحـّدي، مثــل وقـد نطـق القـرآن يف آي كثــرية تتضـمَّ 
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 .آيات رصحية يف التحّدي

ــ: ومنهــا ــوهأهنَّ ــن . م مل يعارض ــب م ــذلك قري ــم ب والعل
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ــ ـــالض ــب أن يُ رورة، ألهنَّ ــوه لوج ــو عارض ــم ل ــام عُ عَل ــم ك  مَ ِل

 .الدواعي متوّفرة إٰىل نقل ذلك القرآن، ألنَّ 

ــه لــو عــورض لكانــت اوألنَّــ ــي احلجَّ ة ملعارضــة ه

ــبهة،  ــرآن ش ــ]] ١٧٧ص /[[والق ــو احلجَّ ــا ه ــل م ــان نق ة فك

ل ولـو كـان نَقـه مل يُ أوٰىل من نقل ما هـو الشـبهة، وقـد علمنـا أنَّـ

 .لنقلوه

م قد نقلـوا مـن كـالم مسـيلمة الكـّذاب وأسـود عٰىل أهنَّ 

ــ ـــالعنس ــروف ممَّ ــو مع ــا ه ــدي م ــة األس ــبه ي وطليح ا ال يش

مـن يسـمعه يعلــم ]] ١٧٨ص /[[ كـلُّ القـرآن وال يقارنـه، بـل 

 .ه ليس منه يف قبيل وال دبريأنَّ 

 .ر ال غريام مل يعارضوه للتعذُّ م إنَّ  أهنَّ بنيِّ أن نُ : ومنها

ـعٰىل ذلك أنَّـ والذي يدلُّ  م قـد اجتهـدوا ه قـد علمنـا أهنَّ

مــا قــدروا  وإطفــاء نــوره بكــلِّ  9يف إبطــال أمــر رســول اهللا 

ــامَّ  ــه، فل ــعلي ــة ع ــتهم احليل ــهم  أعي ــذلوا نفوس ــه وب دلوا إٰىل قتال

ــه ــواهلم دون ــ. وأم ــم أهنَّ ــن نعل ــٰىل ونح ــادرين ع ــانوا ق ــو ك م ل

ــوه، ألنَّ  ــته لعارض ــري  معارض ــيهم غ ــهالً عل ــان س ــالم ك الك

ــد كــانوا يفتخــرون بــذلك يف نظمهــم متعــذِّ  ر مــن جهــتهم، وق

عـٰىل النفــوس مــن بــذل  عــدلوا إٰىل مـا هــو أشــقُّ وملــا ونثـرهم، 

العاقــل ال خيتــار يف بلــوغ أغراضــه مــا  نَّ النفــوس واألمــوال، أل

 .عٰىل نفسه عٰىل ما هو سهل عليه هو شاقٌّ 

ــ ــف وه ــاقٌّ  مفكي ــو ش ــا ه ــدلون إٰىل م ــه  يع ــن قتال م

ومعاداته ومل يبلغـوا أيضـًا أغراضـهم يف تكذيبـه وإطفـاء نـوره، 

ــدلَّ  ألنَّ  ــوه ل ــو عارض ــه، ل ــٰىل كذب ــدّل ع ــك مل ي ــع ذل ــٰىل  مجي ع

 .كذبه وحصلت هلم أغراضهم

 مل يفعلــوا ذلــك مــع كــامل عقــوهلم ورجحــان فلــامَّ 

ــ فصــاحتهم، دلَّ ]] ١٧٩ص /[[آرائهــم وفــرط  م مل عــٰىل أهنَّ

 .ريعارضوه للتعذُّ 

والــذي . خــرق العــادة ر بلــغ إٰىل حــدِّ التعــذُّ  أنَّ : ومنهــا

ه لـو مل يكـن خارقـًا للعـادة لوافقـوه عـٰىل ذلـك عٰىل ذلك أنَّ  يدلُّ 

 ؟عـٰىل صـدقك علينـا معارضـتك دلَّ  رإذا تعـذَّ  مَ فِلـ: وقالوا لـه

ر الشــعر عــٰىل املفحــم واخلطابــة  جــرٰى هــذا جمــرٰى تعــذُّ وهــالَّ 

 ؟ذلك ال خيرق العادة عٰىل األلكن، وإن كان كلُّ 

ـ  مل يقولوا له هذا القول ومل يوافقوا عليه، دلَّ فلامَّ  م عـٰىل أهنَّ

وألجـل هـذا نسـبوه إٰىل السـحر ومل . ه خـارق لعـاداهتمعلموا أنَّ 

 .ينسبوه ال إٰىل الشعر وال إٰىل الكهانة وال إٰىل غري ذلك

القـرآن معجـز  عٰىل أنَّ  مور التي ذكرناها دلَّ وإذا ثبتت األُ 

 .عٰىل صدقه عليه السالم والصالة خارق للعادة ودالٌّ 

*   *   * 

  : اآن

جوابـات املسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف املرتضــىٰ 

 ):الطربية

ــري : [ســألة اخلامســةامل]] ١٥٢ص /[[ ــرآن حمــَدث غ الق

 ]:خملوق

عــن القــرآن هــل هــو ) أحســن اهللا توفيقــه(وســأل 

 خملوق أو غري خملوق؟ 

إنَّ القـرآن حمـَدث ال حمالـة، : _وباهللا التوفيـق  _اجلواب 

وأمارات احلدث يف الكالم أبني وأظهر منهـا يف األجسـام وكثـري 

دراك، ونقيضـه بفقـد من األعراض، ألنَّ الكالم ُيعَلم جتّدده بـاإل

د ال يكون إالَّ حمَدثًا، والنقيض ال يكـون قـديًام،  اإلدراك، واملتجدِّ

وما ليس بقديم وهـو موجـود حمـَدث، فكيـف ال يكـون القـرآن 

ل وآخر رابعًا جزاء جزاء  أمارات احلدث، وهـو ... حمَدثًا؟ وله أوَّ

موصوف بأنَّه منزل وحمكم، وال يليـق هبـذه األوصـاف القـديم، 

قد وصفه اهللا تعاٰىل بأنَّه عريب، وأضـافه إٰىل العربيـة، ومعلـوم أنَّ و

ل فيام ُأضيف إليها ال بدَّ أن يكون حمَدثًا إذا دلَّ ... العرب   . أوَّ

وقــد وصــف اهللا تعــاٰىل القــرآن بأنَّــه ]] ١٥٣ص /[[

ــا  ــري م ــفه بغ ــوز أن يص ح، وال جي ــوِّ ــري مل حًا غ ـــرِّ ــَدث مص حم

 .يستحّقه من األوصاف

ا الوصـف للقـرآن بأنَّـه خملـوق، فالواجـب االمتنـاع فأمَّ 

ــيام  ـــي ف ــة تقتض ــة العربي ــه، ألنَّ اللغ ــن إطالق ــدل ع ــه والع من

ُوِصَف من الكالم بأنَّـه خملـوق أو خمتلـق أنَّـه مكـذوب مضـاف 

  :إٰىل غـري فاعلــه، وهلـذا قــال اهللا 
ٌ
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: كـذبت، وبـني قولـه: وال فرق بـني قـول العـريب لغـريه

قصـيدة خملوقــة إذا : خلقـت كالمـك واختلقتــه، وهلـذا يقولــون

وهـذا تعـارف ظـاهر يف هـذه . ُأضيفت إٰىل غـري قائلهـا وفاعلهـا

وقـد ورد عـن . عٰىل القرآن) اخللق(اللفظة يمنع من إطالق لفظة 

ر كثرية متنع من وصف القرآن بأنَّـه يف هذا املعنٰى أخبا تنا أئمَّ 

م   .»ال خالق وال خملوق«: قالوا خملوق، وأهنَّ

ـة التحكـيم وروي عن أمري املؤمنني  : أنَّه قال يف قصَّ

مت كتاب اهللا « مت خملوقًا، وإنَّام حكَّ  .  »إنَّني ما حكَّ
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مـن وصـف  تنـا ويشبه أن يكون الوجـه يف منـع أئمَّ 

حوا  القرآن بأنَّه خملوق ما  . به ذكرناه وإن مل ُيصـرِّ

*   *   * 

جوابـات املسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف املرتضــىٰ 

 ):امليافارقيات

ل غري : [مسألة سابعة ومخسون]] ٣٠١ص /[[ القرآن منزَّ

 ]:خملوق

ل أو خملوق؟  القرآن منزَّ

ـــواب ـــه : اجل ـــه وأحدث ـــاٰىل أنزل ـــالم اهللا تع ـــرآن ك الق

 . عول، فهو مف9تصديقًا للنبّي 

ــال ــت : وال يق ــة إذا ُأطلق ــذه اللفظ ــوق، ألنَّ ه ــه خمل إنَّ

هـذا كـالم : عٰىل الكـالم أومهـت أنَّـه مكـذوب، وهلـذا يقولـون

ــاىلٰ  ــال اهللا تع ــوق، فق  : خمل
ٌ

ــِتالق
ْ
 اخ

�
ــذا إِال  ه

ْ
: ص[ �إِن

 .، يريد الكذب ال حمالة]٧

*   *   * 

ص يف ُأصول الدين  :امللخَّ

 : آن بأنَّه خملوقيف وصف القر: فصل ]]٤٤٢ص [[

ـــه  اعلــم أنَّ الصــحيح يف فائـــدة وصــف الشـــيء بأنَّ

رًا، وهـو مـذهب أيب عـيل،  خملوق، أنَّـه َحـَدَث مـن فاعلـه مقـدَّ

ــن  ــتقٌّ م ــف مش ــذا الوص ــذهب إٰىل أنَّ ه ــم ي ــو هاش ــان أب وك

ــا  ــًا مه ــق مجيع ــدير واخلل ــده أنَّ التق ــدير، وعن ــو التق ــق وه اخلل

لقــًا لفعــل غــريه، وقــد اإلرادة، وأنَّ اخلــالق قــد يكــون خا

 .يشرتك اإلتيان يف تقدير الشـيء، فيكونان عنده خالقني له

مناه  .وكلُّ هذا ال يليق باملذهب الذي قدَّ

ــه خملــوق،  وامتنــع أبــو هاشــم مــن وصــف املعــدوم بأنَّ

ـــه جعـــل اإلرادة إذا تعلَّقـــت بـــاملوجود  وإن كــان مـــرادًا، ألنَّ

ـــدوم ال ـــت باملع ـــًا، وإذا تعلَّق ـــّميت َخلق ـــذه  ُس ـــتحقُّ ه تس

إنَّ اإلرادة ال : يف العــزم]] ٤٤٣ص /[[  التســمية، كــام نقولــه

ُتسّمٰى عزمًا إالَّ متـٰى كـان مرادهـا معـدومًا، ومـع وجـود املـراد 

 .ال ُتسّمٰى بذلك

ــم إٰىل أنَّ  ــحاب أيب هاش ــيوخ أص ــد ش ــب أح ــد ذه وق

ــر  ــال األم ــر يف ح ــر والنظ ــو الفك ــدير ه ــدير، والتق ــق التق اخلل

 .ق أبا هاشم عٰىل أنَّ املخلوق مشتقٌّ من اخللقاملقدور، وواف

ــال ـــرع مل أصــف اهللا تعــاٰىل بأنَّــه : ق ف الش ولــو عــرَّ

خـالق لشــيء مـن أفعالــه، ألنَّ املعنـٰى الـذي يقتضـيه اللغــة يف 

 .هذه اللفظة ال جيوز عليه

ة املــذهب الــذي اخرتنــاه ــا : والــذي يــدلُّ عــٰىل صــحَّ أّن

رًا، وصـفوه بأنَّـه ال] وا[وجدنا أهل اللغـة متـٰى وجـد فعـل مقـدَّ

خملـــوق، وهلـــذا وصـــفوا اإلنســـان والســـاموات واألرض 

رًا مل يصـفوه بـذلك، كأفعـال السـاهي  بذلك، ومتٰى مل يقـع مقـدَّ

والنـائم، وكــلُّ هــذا مـن غــري أن خيطــر ببـال الواضــعني بــذلك 

ـم يصـفون مـن َفَعـَل املحكـم  إرادة وال فكر أو ال رويَّـة، كـام أهنَّ

ــ ه عــامل، مــن غــري أن خيطــر ببــاهلم علــم بــه كــان مــن الفعــل بأنَّ

ًا مـن  عاملًا، وكام أّنـا نمتنـع مـن كـون الوصـف بأنَّـه عـامل مشـتقَّ

ــود  ــع وج ــذلك إالَّ م ــون ك ــا ال يك ــامل منّ ــان الع ــم، وإن ك العل

العلــم، فكــذلك جيــب أن يمتنــع مــن مثــل ذلــك يف املخلــوق، 

ــ ــدًا، وبع ــدًا ومري ــون قاص ــدَّ أن يك ــالق ال ب ــان اخل ض وإن ك

راً   .املريدين قد يكون مفكِّ

 :واعتلَّ أبو هاشم لقوله بأنَّ الشاعر يف قوله

   وألنــت َتغــري مـــا َخَلقــَت، وبعــــ

  ــــض القـــوم خيلـــُق ثـــّم ال تغـــري 

ــون  ــب أن يك ــًا، فوج ــه قاطع ــٰى كون ــًا ونف ــه خالق أثبت

اخللق غري الغري الـذي هـو القطـع، وأنَّ اخللـق هـو قصـده إٰىل 

ــدح يف ــذلك م ــع، فل ــزم  القط ــا يع ــل م ــن يفع ــت م ــدر البي ص

 .م وال يفعلعزعليه، زاريًا عٰىل من ي

ــة فيــه، ألنَّ قــوهلم : وهــذا الــذي احــتجَّ بــه ال حجَّ

ــم( ــت األدي ــل ) خلق ــي تفع ــوم الت ــه والرس ــت ختطيط أي خلق

فيـه، ليـدلَّ عـٰىل مـا يصــنع منـه مـن اآلالت، وقـد يفعـل ذلــك 

ــا و ــم عــٰىل قولن ــق األدي ــه، فَخْل ــري وال يكــون قاطعــًا ل ــه غ قول

قطعه وفريه، وإنَّام يصحُّ ذلك مـا ذكـره، لـو مل يكـن هنـاك فعـل 

واقــع بحســب احلاجــة الداعيــة ســوٰى القطــع، ثــّم نفــٰى كونــه 

ـا واألمـر عـٰىل مـا ذكرنـاه فـال شـبهة  قاطعًا مع إثباته خالقًا، فأمَّ

 .فيام ذكره

ـــدناه ]] ٤٤٤ص /[[ ـــا اعتم ة م ـــنيِّ صـــحَّ ـــذي ُيب وال

ــم ال ُيســّمون مــن  ــر يف قطــع األديــم وأراد قطعــه، وهــو أهنَّ فكَّ

ــم  ــدده ويرس ــه ويم ــري أن يامّس ــن غ ـــر م ــه أو حاض ــب عن غائ

عليــه اخلطــوط والرســوم خالقــًا، فــإذا فعــل مــا ذكرنــاه ُســّمي 

 :أَال ترٰى إٰىل قول الشاعر. خالقاً 

   وال يـــــئُط بأيـــــدي اخلـــــالقني وال

ــــد األدم  ــــق إالَّ جيّ ــــدي اخلوال   أي
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دوه، ورســموا وإنَّــام يــأط بأيــدهيم  إذا بــارشوه ومــدَّ

ــه ــم: (عليــه الرســوم، وقول ــه حــذف ) خلقــُت األدي جمــاز، وفي

 .واملراد خلقت تقديره

مناها، فقــد كــان القيــاس  ت اجلملــة التــي قــدَّ وإذا صـحَّ

ـــي  ــببيَّته  _يقتض ــارف وس ــن التع ــوال رضب م ــّمٰى  _ل أن ُيس

ــن  ــه م ــه إٰىل وج ــودًا ب ًا مقص ــدرَّ ــع مق ــالم وق ــّل ك ــرآن، وك الق

ــه خملـوق، ولكـنَّهم تعــارفوا لفظـة وجـ ) اخللــق(وه احلكمـة، بأنَّ

يف الكــالم إذا كــان كــذبًا مضــافًا إٰىل غــري قائلــه، ) االخــتالق(و

ــه ــذب أنَّ ــيمن ك ــون ف ــذا يقول ــرق : (وهل ــق، وخ ــق، واختََل َخل

ع وافتعـــل ، كـــلُّ ذلـــك بمعنـــٰى ذلـــك واحـــد، ويف )واخـــَرتَ

ــل ــاٍت : التنزي ــَ� َو�َن  بَ�ِ
ُ ــوا �َ

ُ
َرق

َ
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ْ
ــْ�ِ ِعل

َ
ــام[ بِغ : األنع

ــيدة]١٠٠ ــون يف القص ــيفت إٰىل : ، ويقول ــٰى ُأض ــة مت ــا خملوق إهنَّ

ــت  ــذب، وإن كان ــا ك ــري قائله ــافتها إٰىل غ ــا، ألنَّ إض ــري قائله غ

ـم راعــوا يف هـذه اللفظــة  ن الصـدق، ألهنَّ هـي يف نفسـها تتضــمَّ

 .معنٰى الكذب _إذا استعملوها يف الكالم  _

ــاب ا لعــني وصــاحب اجلمهــرة وقــد نــصَّ صــاحب كت

 .يف كتابيهام عٰىل ما يشهد بام ذكرناه يف معنٰى هذه اللفظة

 : وقـــال اهللا تعـــاىلٰ 
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، وهــذه اجلملــة متنــع  ]١٣٧: الشــعراء[ �إِال

عـٰىل القـرآن، لـئالَّ يـوهم أنَّـه كـذب، ) اخللـق(راء لفـظ من إجـ

 .أو مضاف إٰىل غري قائله

ــه ال يمكــن أحــد  ة مــا قلنــاه، أنَّ ــح عــن صــحَّ وممَّــا ُيوضِّ

أن حيكــي عــن نــاطٍق باللغــة العربيــة يف شــعر أو نثــر أنَّــه 

ــة  ــتعمل لفظ ــوق(اس ــذب ) خمل ــٰى الك ــٰىل معن ــالم، إالَّ ع يف الك

 ئلــه، وقــد روي عــن أمــري املــؤمنني أو اإلضــافة إٰىل غــري قا

ــم ــال هل ــه ق ــيم، أنَّ ــر اخلــوارج التحك ـــامَّ أنك ]] ٤٤٥ص /[[ : ل

ــاب اهللا « ــت كت م ــي حكَّ ــًا، ولكنَّن ــُت خملوق م ــا حكَّ ــا واهللا م أَم

 .»تعاىلٰ 

ــه  ــا أنَّ ــد علمن ــه  وق ــدث، وال أنَّ فاعل ــت احل مل ُيثبِ

رًا، لكنَّه منـع مـن إطـالق هـذه اللفظـة عليـه  للمعنـٰى فعله مقدَّ

 .الذي ذكرناه

ــن األ ــة م ــن مجاع ــد روي ع ــةوق ــول  ئمَّ ــن آل الرس م

  يف هـذا املعنــٰى مـا يشــهد بـام ذكرنــاه، ويمنـع مــن إطــالق

 .هذه اجلملة يف القرآن

ــار وإن أمكــن أن يقــال يف كــلِّ خــرب منهــا  وهــذه األخب

ة : بعينه ا يقتضــي قـوَّ ة وتـأثري ممـَّ إنَّه خرب واحـد، فلجملتهـا قـوَّ

إن مل يفضـــي إٰىل العلــم واليقــني، جلــواز أن نعتمــده يف الظــّن، و

ــتعامل  ــاه مــن العــرف يف اس ــا ذكرن هــذا املوضــع، مضــافًا إٰىل م

 .هذه اللفظة

ممَّــا ) خمتلــق(و) خملــوق(إنَّ لفظــة : فيقولــون: فــإن قيــل

ُوِضــَع يف األصــل إلفـــادة التقــدير فـــيام لــيس بكـــالم، ويف 

ــا ُوِضــَع للت ــه كــذبًا أو ممَّ ــّم الكــالم كون قــدير يف كــلَّ شـــيء، ث

ت  اخـــتصَّ باالســـتعامل والعـــرف بـــام لـــيس بكـــالم وتغـــريَّ

 .فائدته

ــا ــيس : قلن ــدنا، ول ــائز عن ــرين ج ــن األم ــد م ــلُّ واح ك

ــذه  ــحَّ ه ــرض أن يص ــع، والغ ــو الواق ــوجهني ه ــدري أّي ال ن

ال ُيسـتَعمل يف الكـالم مطلقـًا عـٰىل مـا ُيسـتَعمل ]  بـأن[اللفظة، 

ــا يف الكــال م يفيــد معنــًى خمصوصــًا، وهــو الــذي يف غــريه، وأهنَّ

ذكرنــاه، وهــل الوضــع اقتضـــٰى ذلــك أو العــرف غــريه، ممَّــا ال 

 ؟!ُيعَلم وال جيب أن ُيعَلم

*   *   * 

  : اآن

 ):خ(جوابات املسائل الطرابلسيَّة 

ــل]] ٢١١ص [[ ــإن قي ــون: ف ــان : أفتقول ــرآن ك إنَّ الق

رًا جمموعـًا هـذا اجل 9عهـد النبـيِّ  عـىلٰ  فـًا هـذا مسـوَّ مـع مؤلَّ

 التأليف الذي نشاهده أم حدث ذلك بعده؟

ــا ــىلٰ : قلن ــه ع ــبهة في ــذي ال ش ــحيح ال ــمع  الص ــن س م

ــالقرآن أنَّ القــرآن جممــوع عــىلٰ   األخبــار وخــالط أهــل العلــم ب

ذي  عـىلٰ  ، وكيـف خيفـٰى 9هذه اهليـأة والصـفة يف أّيـام النبـيِّ 

قــرآن كــان حتصـيل وقــد علمنــا رضورًة باألخبـار املتــواترة أنَّ ال

ــام، وقــد عــنيَّ عــىلٰ  مجاعــة  ُيــدَرس وُحيَفــظ مجيعــه يف تلــك األّي

ــىلٰ  ــِرَض ع ــد ُع ــه، وق ــه كّل ــحابة كــانوا حيفظون ــيِّ  مــن الص النب

  درسـًا وتــالوة مجاعـة مــن أصـحابه كــابن مسـعود وغــريه

ــه  ــن كالم ــوا م ــتامت وحفظ ة خ ــدَّ ــه ع ــوه علي يف  وختم

ــرا ــا يف الق ــوا إليه ــرآن إذا انته ــن الق ــع م ــوا، مواض ــا حفظ ءة م

ــار  ــل والنه ــه يف اللي ــون ب ــالقرآن ويقوم ــدون ب ــانوا يتهجَّ وك

منــه يف هــذا البــاب؟ وهــذا  ويــذاكر بعضــهم بعضــًا بــام جــرٰى 

ــل ر وال ُيتخيِّ ــوَّ ــوظ ال ُيتص ر جممــوع حمف ــوَّ ــه مس ــوال أنَّ ــه ل . كّل

كـان يـأمر عنـد نـزول كـلِّ آيـة بإثباهتـا  وقد رووا أنَّ النبيَّ 
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ــن ا ــا م ــق هب ــيام يلي ــول ف ــور ويق ــع «: لس ــا يف موض أثبتوه

كتّـــاب معروفـــون يكتبـــون القـــرآن  ، وكـــان لـــه »كـــذا

وُيثبتونه، وإنَّـام قـلَّ تـدوين القـرآن وختليـده بطـون الصـحف يف 

ــه  أّيامــه  حفــظ القــرآن  كــان حيــثُّ أصــحابه عــىلٰ  9ألنَّ

ــون  ل ــه ويعوِّ ــون في ــك ويتنافس ــارزون يف ذل ــانوا يتب ــه، فك وتلّقن

 .عليه

مــا ذكرمتـوه فــأيُّ يشٍء  فــإذا كـان األمــر عـىلٰ : فـإن قيـل

املصــاحف؟ وقــد  فعــل عــثامن ومل يقــم عليــه مــا أتــاه يف معنــٰى 

ــهد  ــان يستش ــرآن وك ــع الق ــًا مج ــر أيض ــا بك ــلُّ أنَّ أب روي الك

فعــل أيب  عليــه، فلــو كــان جمموعــًة مفروغــًا منــه ملــا احتــيج إىلٰ 

 .بكر وال عثامن

ــا ــا عــثامن فــام مجــع مــن القــرآن : قلن ــًا أمَّ ق ــا كــان مفرَّ م

دًا ونظم منه ما كان شـتيتًا عـىل مـا يعتقـده مـن ال فطنـة لـه،  مبدَّ

ذلــك وقــد بيَّنــا أنَّ القــرآن كــان ]] ٢١٢ص /[[وكيــف يكــون 

رًا عــىلٰ  فــًا مســوَّ ــام مجــع 9عهــد رســول اهللا  منظومــًا مؤلَّ ؟ وإنَّ

قـراءة زيـد، فـأنكر النـاس عليـه تضـييق مـا  عثامن النـاس عـىلٰ 

ـــ ـــه اهللا تع ـــراءات  اىلٰ أباح ـــري يف الق ـــن التخي ـــراجهم م وإخ

بينـه وبـني ابـن مسـعود يف ذلـك  التعيـني، وجـرٰى  واحلروف إىلٰ 

ــرٰى  ــا ج ــالوام ــاحف، وق ــراق املص ــًا إح ــروا أيض إنَّ : ، وأنك

ها  .ذلك يقتيض االستهانة بحقِّ

ــه خـاف انتشــار األمــر يف : ومـن اعتــذر لعـثامن بقولــه إنَّ

ألمـارات الحـت لـه،  حروف القرآن، وخاف الزيادة والنقصـان

حرف واحد ملا ظنَّه مـن املصـلحة، وأنَّـه أيضـًا  فجمع الناس عىلٰ 

ق املصاحف استخفافًا هبا لكن حتصينًا هلا  وقـد تكلَّمنـا عـىلٰ . حرَّ

 ).الشايف يف اإلمامة(ذلك واستوفيناه يف كتابنا 

ا أبو بكـر فإنَّـه أمـر النـاس بتـدوين القـرآن والزيـادة  فأمَّ

ــ ــده املص ــىلٰ يف ختلي ــان ع ل ك ــوَّ ــام  حف، ألنَّ املع ــظ يف أّي احلف

ــّي  ــىلٰ  النب ــثَّ ع ــثالمهم، فح ــاظ ان ــة احلّف ــن قلَّ ــاف م  وخ

ـــادة يف  ـــحف زي ـــه يف الص ـــرآن وإثبات ـــدوين الق ـــادة يف ت الزي

 .حتصينه واالحتياط عليه

*   *   * 

  : اآن

 ):خ(جوابات املسائل الطرابلسيَّة 

ـــارشة]] ٢٠٠ص [[ ـــألة الع ـــا ا: املس ـــن م ـــول يف م لق

كاملــه ومتامــه، وأنَّ ترتيبــه وتأليفــه  اعتقــد أنَّ القــرآن لــيس عــىلٰ 

 الصـحيح عنـد اهللا تعـاىل مـن نظامـه، واستشـهد عـىلٰ  ليسا عـىلٰ 

ــاىلٰ  ــول اهللا تع ــك بق ــىلٰ  ذل ــه ع ــهد ب ــذي يش ــاب  ال ــل الكت أه

مني بـالتحريف هلـام والـنقص مـنهام، وبقـول النبـّي  : 9املتقـدِّ

ة  لتسلكنَّ سنن الـذين مـن« قـبلكم حـذو النعـل بالنعـل والقـذَّ

ـــٰى  ة حتَّ ـــذَّ ـــر ضـــٍب  بالق ـــل يف جح ـــدهم دخ ـــو أنَّ أح ل

ــدخلتموه ــة، وبــام ورد عــن األ»ل ــذا   ئمَّ ــار يف ه مــن األخب

ة اعتقـاده أو غـريه  املعنٰى  فهل ذلـك دليـل مسـتمّر يشـهد بصـحَّ

الصــحيح دونــه أو االعتقــاد فاســد باجلملــة؟ فــإن يكــن ذلــك 

ــه دلــيالً صــحيحًا أحــرز ا ــه واإلرشــاد إلي ــة بالتأكيــد ملعاني ملثوب

ــاطالً دلِّ عــىلٰ  ــه، وإن كــان ب ــه  والزيــادة في بطالنــه بواضــح بيان

ل بتـأّول قولـه  ـا  :وذكر مـا جيـب االعتقـاد عليـه، وتطـوَّ
�
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مــا يطــابق مــا يــورده يف معنــاه، وإن  ، عــيلَّ عــىلٰ ]٤٢: فّصــلت[

م رشحهـا  م ذكـره مسـتحيالً واألدلَّـة املقـدَّ يكن االعتقاد ملا تقـدَّ

ــوب  ــاده ووج ــتحالة ذلــك وفس ــن اس ة أعــرب ع ــتمرَّ غــري مس

 .الرجوع عن اعتامده إن شاء اهللا تعاىلٰ 

ــواب  ــقاجل ــاهللا التوفي ــان : وب ــن بي ــدَّ م ــه ال ب ــم أنَّ اعل

 :أمرين يف هذه املسألة

ــني ]] ٢٠١ص /[[ ــود ب ــرآن املوج ــذا الق ــدمها أنَّ ه أح

، واألمــر الــدفَّتني كــالم اهللا تعــاىل الــذي نــزل بــه جربئيــل 

مـن القـرآن مل يلحقـه نقـص  اآلخر أنَّه مجيـع مـا أنزلـه اهللا تعـاىلٰ 

ــ ــادة يف ه ــه ال زي ــم، وأنَّ ــىلٰ وال ثل ــرآن ع ــود  ذا الق ــذا املوج ه

 .املتلوّ 

ــىلٰ  ــدليل ع ــا ال ــواتر  فأمَّ ــل املت ــو النق ل فه ــل األوَّ الفص

ــاّمي واخلــاّيص  ــه الع ــرآن يشــرتك في ــل الق ــاهر، ألنَّ نق املتظ

واملّيل والذّمي والعـامل واجلاهـل، وقـد نقـل اخللـق كّلهـم النقـل 

ا املوجــب للعلــم املثمــر لليقــني املزيــل للشــكِّ والريــب أنَّ هــذ

عهــد  القــرآن املوجــود يف املصــحف هــو الــذي كــان ُيقــرأ عــىلٰ 

ــول  ــتىلٰ  9الرس ــَزع  وُي ــاظ وُيف ــه احلّف ــب ويتدارس يف املحاري

 9إليــه يف احلــوادث واألحكــام، كــام نقلــوا هجــرة الرســول 

ـــريته  ـــاهرة وس ـــه الظ ـــه وأحوال ـــه ووفات ـــه وغزوات وحروب

شـعر املعلومة، وكـام نقـل النـاقلون كتـب املصـنِّفني ودواويـن ال

ـــة  ـــدان العظيم ـــاز والبل ـــز الرّج ـــاء ورج ـــب اخلطب أو خط

واحلـــوادث املشـــهورة، فالتشـــّكك يف القـــرآن كالتشـــّكك يف 
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دناه، بــل للقــرآن عـىلٰ  ــة الظــاهرة،  مجيـع مــا عـدَّ ذلــك كّلـه املزيَّ

ضـبطه وحفظـه أكثـر، ألنَّـه  والـدواعي إىلٰ  ألنَّ العناية به أقـوٰى 

ــَزع ــي ُيف ـــرعية الت ــام الش ن األحك ــمَّ ــا  يتض ــاٍل إليه ــلِّ ح يف ك

ــىلٰ  ــا ع ل فيه ــوَّ ــة  وُيع ــزة باقي ــه معج ــه، وألنَّ ــواهره وألفاظ ظ

ــىلٰ  ــة ع ــٰى  وحجَّ ة حتَّ ــتمرَّ ة مس ــوَّ ـــامَّ  النب ــني ل ــامء املتكلِّم أنَّ عل

ــه  ــّدي ب ــرآن أو التح ــاز الق ة يف إعج ــوَّ ــدوا النب ــابروا وجاح ك

يف هــذه  ونتحــّدٰى  نحــن نعــرض لكــم عــامَّ مضـــٰى : قــالوا هلــم

ــاٍق مســتمّر، فــإذا علمنــا عجــز كــّل فصــيح األزمنــة  ــه ب بــه ألنَّ

ــىلٰ  ــغ ع ــىلٰ  بلي ــام ع ــاول األّي ــىلٰ  تط ــا ع ــه قطعن ــوت  معارصت ثب

ة ــوَّ ــة يف النب ــاهر . احلجَّ ــيام تظ ــه ف ــذا وال بعض ــد ه ــيس يوج ول

ــن احلــوادث والوقــائع والبلــدان والكتــب املصــنَّفة  نقلــه م

 .واألشعار املرصفة

ــاء ــع ال خف ــذلك أمج ــبط ل ــان الض ــكُّ  وإذا ك ــه والش في

أن يكــون ذلــك يف القــرآن مــع مزايــاه  فيــه مرتفــع فــأوىلٰ 

 .الظاهرة

ـة  أَال اسـتدللتم عـىلٰ : فإن قيل هـذا الفصـل بإمجـاع األُمَّ

ــا ال ختتلــف يف أنَّ هــذا املوجــود يف املصــحف كــالم  عليــه، ألهنَّ

 .اهللا وإنَّام خيتلفون فيام زاد عليه

لنـا األصـل يف الداللـة مـا ذكرنـاه وبيَّ : قلنا نـاه، ولـو عوَّ

اإلمجــاع أيضــًا فيــه جلــاز، ألنَّ مــن خــالف مــن اصــحابنا  عــىلٰ 

ــري  ــة يف تغي ــود ]] ٢٠٢ص /[[خاصَّ ــذا املوج ــن ه ــامت م كل

ل عـىلٰ  خـالف  وتبديلها وحتريفها عامَّ ُأنزلـت عليـه شـاّذ ال ُيعـوَّ

لنـا يف هـذا الفصـل عـىلٰ  فنـا  مثله، لكنّا إذا عوَّ هـذه الطريقـة وزيَّ

ل يف الفصـل خالف مـن خـال ف فيهـا وشـذَّ عنهـا جـاز أن ُيعـوَّ

 هـذا املوجـود عـىلٰ  الثاين وهو نفي النقصـان وأنَّـه ال زيـادة عـىلٰ 

هذه الطريقـة وال جيعـل خـالف مـن خـالف يف ذلـك مـن نقلـه 

ــه  ــام مل جيعل ــاع ك ــذا اإلمج ــؤثِّرًا يف ه ــحابنا م ــن أص ــديث م احل

ل  .مؤثِّرًا يف الفصل األوَّ

ا الداللة عـىلٰ  أّنـا نعلـم أنَّ كـّل : فصـل الثـاين فهـوال وأمَّ

ــذي  ــل ال ــه النق ــن نقل ــدَّ م ــال ب ــيًا ف ــاهرًا فاش ــع ظ ــادث وق ح

يوجب العلـم ويـثلج الصـدر ويقطـع العـذر، فـإذا فقـدنا نقلـه 

 هـذا الوجـه الـذي ذكرنــاه والعلـم بـه وجـب القطـع عــىلٰ  عـىلٰ 

ــه ال بــدَّ بــني واســط وبغــداد أكــرب  انتفائــه، وهلــذا نقطــع عــىلٰ  أنَّ

ــنهام، ــيِّ  م ــرب للنب ــزاة وال ح ــِرَف  9وال غ ــَل وُع ــا ُنِق إالَّ م

ـــــة  ن وال خليف ـــــد روي وُدوِّ ـــــة إالَّ وق ـــــة عظيم وال حادث

ــيِّ  ــم أنَّ  للنب ــة ُيعَل ــذه الطريق ــَر، وهب ــطَِر وُذِك ــن ُس ــري م غ

القــرآن مل ُيعــاَرض بــام هــو أفصــح منــه ثــّم ُكــتَِم ذلــك وطــوي 

زيـادة يف كـلِّ وبنظـري هـذا كّلـه نعلـم أنَّـه ال . لبعض األغراض

ن عــىلٰ  ــه مل  كتــاب مصــنَّف وشــعر مــدوَّ مــا ُضــبَِط وتــداول، وأنَّ

ــىلٰ  ــنهام وأع ــعر م ــاعرًا اش ــرزدق ش ــر والف ــن جري ــن يف زم  يك

ًة ُكتَِم أمـره وطـوي شـعره حسـدًا لـه ومنافسـًة  طبقًة وأظهر مزيَّ

 .ثّم استمرَّ ذلك

وما األمـان لـوال الطريقـة التـي ذكرناهـا مـن أن يكـون 

ــيبوي ــىلٰ كتــاب س ــديه  ه ع ــض حاس ــد بع ــه فعم ــعاف حجم أض

ــه إىلٰ  ــه  وأعدائ ــة فنقصــه وحذف ــذاهب الغريب أحســنه وأمجعــه مل

ة منـه وبسـطة فاسـتمرَّ لـه؟ وكـذلك القـول  وصادف ذلـك قـوَّ

يف كتــب الفقــه والعلــوم واآلداب، وهــذا مــن قائليــه ومرتكبيــه 

ــذهبون  ــذين ي ــار وال دخــول يف مــذهب الســمنية دافعــي األخب

 .ما شوهد وعوين دون غريه موقوف عىلٰ  أنَّ احلقَّ  إىلٰ 

ــىلٰ  ــة ع ــة الراجح ــاهرة والرتب ــة الظ ــرآن املزيَّ ــع  وللق مجي

دناه مـن كتــب العلــامء ودواويـن الشــعراء، ألنَّ الــداعي  مـا عــدَّ

ــٰى  إىلٰ  ــه ومتامــه دينــي رشعــي ُترج  نقــل القــرآن وضــبطه وكامل

ــدواعي إىلٰ  ــذلك ال ــيس ك ــار، ول ــاف الن ــة وُخي ــه اجلنَّ ــل  في نق

ـــو ـــة العل ـــا دنيوي ـــراض فيه ـــعار، ألنَّ األغ م واآلداب واألش

ــىلٰ  ــا ع ــع إىلٰ  ونقله ــا يرج ــا حقائه ــادات وجمارهي ــرآن . الع والق

نقلهــا ويفــرد  يشـارك هــذه األُمــور يف دواعيهــا والبواعـث عــىلٰ 

 .بالدواعي الدينية القويَّة]] ٢٠٣ص /[[عنها 

ــــم  ــــلكناها العل ــــي س ــــة الت ــــل يف الطريق واألص

دنا يعلـم مـا ُيدِركـه إذا تكاملـت رشائطـه، باملـدَركات، ألنَّ أحـ

ــىلٰ  ــع ع ــه ويقط ــا ال ُيدِرك ــي م ــم نف ــالطريق إىلٰ  ويعل ــه، ف  انتفائ

العلم باملـدَرك هـو أن يكـون مـن قبيـل مـا لـو حضــر لوجـب 

ـــٰى  ـــه، فمت ـــت  إدراك ـــاه إذا تكامل ـــاه وعلمن ــــر أدركن حض

نفيـه وأنَّـه  مل ُندِرك مـا هـذه صـفته قطعنـا عـىلٰ  الشـرائط، ومتٰى 

بحاضـر لنا، وجيعـل انتفـاء اإلدراك لـه والعلـم بـه طريقـًا  ليس

ـــر ألُدرك وُعِلــمَ  إىلٰ  ــا لــو حض ــوره إذا كــان ممَّ ــاء حض . انتف

ــع  ــو وق ــلَّ يشء ل ــار أنَّ ك ــه األخب ــيام طريق ــول ف ــذلك الق وك

 .لوجب نقله والعلم به

الفـرق بـني مـا ذهبنـا إليـه يف نقصـان القـرآن : فإن قيـل

ــن مع ــاه م ــا ألزمتمون ــني م ــدان وب ــويز بل ــرآن وجت ــة الق ارض

مـا ُعـِرَف وُنِقـَل أّنـا نعلـم  ووقائع وحوادث وملوك زائـدة عـىلٰ 
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رضورة يف كــلِّ ذلــك أنَّــه مل يكــن ونقطــع عليــه، وأنــتم ال 

عـاء مثـل ذلـك يف نقصـان القـرآن  نـون مـن ادِّ تعلمون وال تتمكَّ

 .لثبوت اخلالف فيه

أنَّه لو كـان  العلم بنفي مجيع ما ذكرناه هو الطريق إىلٰ : قلنا

وجٍه يوجب العلم، فـإذا مل يكـن ذلـك  لوجب نقله وظهوره عىلٰ 

أنفسكم لتجـويزكم  علمنا نفيه، وهذه الطريقة قد أفسدمتوها عىلٰ 

 أن ُيكتَم من القرآن ما كان ظاهرًا، فال نجده يف النقل املفضـي إىلٰ 

العلم، ومن أفسد طريق علم بشـيء خمصوص ال جيوز أن يكـون 

زَت حضــور : ، وهذا كام نقول ملن خالفنا يف الرويَّةعاملًا به إذا جوَّ

جمٍّ كثيف من غري أن ُتدِركه، وكان صـحيح البصــر مـع ارتفـاع 

املوانع كّلها فأجز أن يكون بني يديك فيل يـرقص وأهنـار جاريـة 

 .مل يفعل لك اإلدراك وجبال راسية وأنت ال تراها، ألنَّ اهللا تعاىلٰ 

رضورة أنَّـه لـيس بـني يـدي جبــل أعلـم : فـإذا قـال لنـا

 .وال فيل، فبهذا العلم ُأِمن ممَّا ذكرمتوه

 نفـي املـدَركات قـد أفسـدته عـىلٰ  طريـق العلـم إىلٰ : قلنا

ــت  ـــريت إذا كن ــدَرك بحض ــه ال م ــم أنَّ ــام أعل ــي إنَّ ن ــك، ألنَّ نفس

زت أن حيضـــر  ــه لــو كــان حــارضًا ألدركتــه، وإذا جــوَّ عاملــًا بأنَّ

ــاع  ــع ارتف ــه م ــال أدرك ــق إىلٰ ف ــددت الطري ــع س ــم  املوان العل

ـــرته،  ــم بحض ــه ال جس ـــرير بأنَّ ــم الض ــذا ال يعل ــه، وهل بانفتائ

ـه يعلـم متـٰى  كـان أدركـه  ألنَّه ال جيـوز أن يكـون بـني يديـه، ألنَّ

ــي البلــدان واحلــوادث  وعلمــه فــال يســلم لــك العلــم بنف

  .العلم بانتفاء ذلك ومعارضة القرآن مع إفساد الطريق إىلٰ 

اإلمجاع الذي  عىلٰ  نحن نعتمد يف نفي ذلك كّله: فإن قالوا

ة فيه]] ٢٠٤ص /[[ قد دلَّ الدليل عندنا عىلٰ   .أنَّ احلجَّ

 وهذا أطـرف وأعجـب، ألنَّـه لـو كـان الطريـق إىلٰ : قلنا

ـة  العلم بنفي مـا ذكرنـاه اإلمجـاع لوجـب يف مـن ال يعـرف حجَّ

فيــه  اإلمجــاع مــن اخللــق أمجعــني أالَّ يعلــم مــا ذكرنــاه ويشــّكوا

ــة اإلمجــاع عنــد  دناه، ألنَّ حجَّ زوا مجيــع مــا عــدَّ ــةوُجيــوِّ  اإلماميَّ

ــتند إىلٰ  ــام تس ــد  إنَّ ــان، وعن ــلِّ زم ــوم يف ك ــام معص ــود إم وج

ـــدة  ـــنَّة، وامللح ـــرآن أو السُّ ـــاع الق ـــل اإلمج ـــالفيهم أنَّ دلي خم

ـــة  والربامهــة وكــّل خمــالف يف الشــــريعة ينفــي طريــق حجَّ

دناه كــام يعلــم نفــي مــا ال اإلمجــاع، ويعلــم نفــي مجيــع مــا عــ دَّ

قـًا باإلمجــاع  ُيدِركـه مـن األجسـام الكثـاف، فلــو كـان هـذا معلَّ

ةً  ح اإلمجاع وال يراه حجَّ ن ال ُيصحِّ  .الرتفع العلم عمَّ

ـة اإلمجـاع  وال فرق بـني مـن نفـٰى  ـن خـالف يف حجَّ عمَّ

ــىلٰ  ــدة ع ــائع الزائ ــوادث والوق ــدان واحل ــي البل ــم بنف ــا  العل م

ز شــكّ  ــم  هم يف ذلــك وبــني مــن نفــٰى علمنــاه وجــوَّ عــنهم العل

 .باملدَركات

هـذه الطريقـة الفاسـدة أن يكـون  وقد كـان ينبغـي عـىلٰ 

مــن شــكَّ يف وجــود إمــام معصــوم يف كــلِّ زمــان بعــد أن كــان 

ة بعـد علـم هبـا أن يشـكَّ يف  ة النبـوَّ عاملًا به ومـن شـكَّ يف صـحَّ

نـد بلدان زائدة وحـوادث وملـوك غـري مـا عرفنـاه كـام يشـكُّ ع

ة يف الشــ ــوَّ ــا، ـشــّكه يف النب ــي عليه ــق هبــا ومبن ــّل متعّل رائع وك

 .واملعلوم خالف ذلك

مون عــىلٰ : فــإن قيــل عوا أنَّ املنقــوص  كيــف ُتقــدِّ أن تــدَّ

ــًا  ــا ألفاظ ــن طرقه ــيعة م ــت الش ــد نقل ــل وق ــرآن مل ُينَق ــن الق م

ـة  ـا كانـت مـن مجلـة القـرآن، ونقـل رواة العامَّ كثريًة رووهـا أهنَّ

ــيئاً  ــًا ش ــت يف  أيض ــيس بثاب ــا ل ــاظ ممَّ ــذه األلف ــن ه ــريًا م كث

 املصحف وال موجود يف مجلته؟

ــا ــؤال: قلن ــذا الس ــه يف ه ــا نقول ل م إنَّ الشــيعة ال : أوَّ

ــِذَف قــد وردت  ــرآن وُح ــن الق ــَص م ــا ُنِق ــلَّ م عي أنَّ ك ــدَّ ت

نت األخبــار  األخبــار بــه، بــل يــذهبون إىلٰ  أنَّ الــذي تضــمَّ

ليـل مـن كثـري وجـزء مـن كـّل، املنقولة ذكره من هذه األلفاظ ق

حــوا بــأنَّ يف الســور القصــار مــا كــان كســورة البقــرة  وقــد رصَّ

ى انتهـٰى  هـذه القلَّـة، ومـن كـان  إىلٰ  طوالً، وأنَّه ُنِقـص منـه حتـَّ

ـه عليـه  هذا مذهبـه ال ينفصـل هبـذا االنفصـال، وكالمنـا متوجِّ

 .والزم له

ِقَلـت ثّم لو سـلَّمنا أنَّ مجيـع مـا ُنِقـَص مـن القـرآن قـد نُ 

ــب  ــاد ال توج ــار آح ــذه أخب ــوم أنَّ ه ــارهم معل ــه يف أخب ألفاظ

ـا  علًام وال تـثلج صـدرًا وال تقطـع عـذرًا وال تعمـل إالَّ عـىلٰ  أهنَّ

ــيط املخــربين،  ــاقلني وختل ــة مــن ضــعف الطــرق وهتمــة الن بريَّ

وأحســن أحواهلــا أن . وليســت كــذلك عنــد التصــّفح والتأّمــل

وقــد ]] ٢٠٥ص /[[ توجــب الظــن البعيــد عــن العلــم اليقــني

بيَّنا أنَّ كـلَّ أمـٍر وجـب نقلـه إذا وقـع انتشـاره وحصـول العلـم 

هـذا الوجـه، وال فـرق يف وجـوب  به جيب نفيـه إذا مل ُينَقـل عـىلٰ 

نفيــه بــني أالَّ ُينَقــل أصــالً وبــني أن يوجــد نقلــه يف  القطــع عــىلٰ 

أنَّ معارضــة القــرآن وهــي مــن البــاب الــذي  أَال تــرٰى . اآلحـاد

وجـه الظهـور واالنتشـار ال  وجـب ظهـوره ونقلـه عـىلٰ إذا وقع 

فرق يف وجـوب نفينـا هلـا بـني أالَّ ينقلهـا ناقـل ويـذكرها ذاكـر 

وجـه  وبني أن ينقلها الواحـد واالثنـان، ألنَّ مـا جيـب نقلـه عـىلٰ 
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ــىلٰ  ــل ع ــني أن ُتنَق ــرق ب ــة ال ف ــة معيَّن ــوص وكيفي ــه  خمص وج

 .خيالف تلك الكيفية وبني أن ال ُينَقل مجلةً 

ة هــذه الطريقــة ال ُيلتَفــت إىلٰ و نقــل اآلحــاد  لصــحَّ

ــىلٰ  ــدة ع ــوادث زاي ــائع وح ــدان ووق ــدناه،  لبل ــاه وعه ــا عرفن م

ــل بــه  ألنَّ هــذا البــاب الــذي إذا وقــع وجــب تظــاهر النق

اآلحـاد، فـإذا فقـدنا  وتداول الكلِّ لـه، وال جيـوز أن يقـف عـىلٰ 

 هـذه الطريقــة فيـه قطعنــا عــىل انتفائـه وصــار نقـل اآلحــاد فيــه

 .كأنَّه مل يكن

هــذا كــالم مــن قــد نشــط لــنقض ُأصــوله يف : فــإن قيــل

لـون يف دفــع  اإلمامـة واالسـتناد إىلٰ  ــم ُيعوِّ ُأصــول املعتزلـة، ألهنَّ

ــىلٰ  ــّيل ع ــنّص اجل ــالمه  ال ــه وس ــلوات اهللا علي ــؤمنني ص ــري امل أم

ــةالــذي تنفــرد الشــيعة  ــل هــذه الطريقــة  بنقلــه عــىلٰ  اإلماميَّ مث

ــون ــا، فيقول ــا: بعينه ــو ك ــيُّ ل ــىلٰ  9ن النب ــصَّ ع ــد ن ــري  ق أم

 ٰ ــىلَّ ــؤمنني ص ــال  امل ــده ب ــة بع ــة واخلالف ــلَّم باإلمام ــه وس اهللا علي

حًا غــري معــرض وأظهــر ذلــك وأعلنــه، لوجــب  فصــل مصـــرِّ

ـــة بأرسهـــا وال خيـــتصُّ ب . ذون غـــريه اإلماميَّـــةأن تنقلـــه األُمَّ

عي هـذا الـنّص وصـورته هـذه وبـني : ويقولون ال فرق بـني مـدَّ

عي مع البلـدان، ويكيلـون  ارضـة القـرآن وبلـدان زائـدة عـىلٰ مدَّ

 .بالصاع الذي كلتم لنا به يف هذه الشناعات والنكريات

ــا ــن : قلن ــالخ ع ــولنا وال لالنس ــنقض ُأص ــطنا ل ــا نش م

مذاهبنا، وإنَّـام مل تفهمـوا عنّـا مـا الـنّص اجلـّيل الصــريح الـذي 

ــةتنفــرد  ــة بــه، فقــد ُعــِرَف أنَّ أبــا جعفــر  اإلماميَّ بــن قبــة خاصَّ

مل يقلـه بمشـهد  أنَّ النبـّي  كـان يـذهب فيـه إىلٰ  الرازي 

من مجيـع كـّل مـن سـمع منـه خـرب الغـدير وخـرب تبـوك، وأنَّـه 

نــصَّ هبــذا الضـــرب مــن  غــري ممتنــع أن يكــون : قــال 

النّص بني يدي مجاعـة مـن أصـحابه يصـحُّ نقلهـا وجيـب العلـم 

ــ ــرة هل ــة منك ــن األُمَّ ــة م ــت طائف ــا وإن كان ــنّص بخربه ذا ال

والعــدول عــن روايتــه وإن كــان الــبعض اآلخــر منهــا قــد رواه 

ــه مل ]] ٢٠٦ص /[[ونقلــه هلــذا االختصــاص  الــذي ذكــره، ألنَّ

تلــك األخبــار الظــاهرة الفاشــية كخــرب  جيــر يف األصــل جمــرٰى 

 .الغدير وتبوك

ــىلٰ  ــر  وع ــو جعف ــا أب ــي اختاره ــة الت ــذه الطريق  ه

ــّيل  ــنّص اجل ــني ال ــرق ب ــوم رضورًة الف ــرآن، معل ــل الق ــني نق وب

ــرآن  ــاهنم والق ــوم بأعي ــامعه ق ــه وس ــتصَّ بأدائ ــنّص اخ ألنَّ ال

ــؤّدٰى  ــه الكبــري والصــغري والفصــيح  إىلٰ  م اخللــق حمجــوج ب

واألعجمي منشور يف اآلفـاق وبـني كـّل مـالٍء مـن النـاس ُيقـَرأ 

ـــتىلٰ  ـــلوات وُي ـــه  يف الص ن ـــاظ ُيلقِّ ـــه احلّف ـــاجد وحيفظ يف املس

ــًام دائبــًا  ــون دائ ن ــاع وال إخــالل وال امللقِّ ــور وال انقط ــال فت ب

نقـل خـرب سـمعته مجاعـة  إباب، فكيف جيري نقـل ذلـك جمـرٰى 

ــيِّ  ــن النب ــة م ر وال  9خمصوص ــرِّ ــري تك ــد بغ ــام واح يف مق

ترّدد؟ وكيف جيوز أن جيري أحـد األمـرين فـيام فيـه مـن جحـد 

 اآلخر؟ وتناس وإعراض وإنكار جمرٰى 

ــىلٰ  ــىلٰ  ع ــّيل ع ــنّص اجل ــل ال ــة أنَّ نق ــر  طريق  أيب جعف

قــد قطــع العــذر وأثلــج الصــدر وأوجــب العلــم وأزال الشــّك 

بـه، وخـرب بعضـها يوجـب العلـم عـن  اإلماميَّـةلتواتر الشـيعة 

كّلهــا، وهـــذا غـــري موجـــود يف نقصـــان القـــرآن ومعارضـــة 

عاة  .البلدان الزايدة واحلوادث املدَّ

ـا مــن مل يســلك طريقـة أيب جعفــر  مــن أصــحابنا  فأمَّ

ــ: وقــال ــع مــن ســمع إنَّ ال نّص اجلــّيل وقــع بمحضـــر مــن مجي

ــام لــه أن يقــول هــذا الــنّص الــذي : وشــوفه بخــرب الغــدير، وإنَّ

ــن رواة  ــري م ــد رواه كث ــه ق ــواترت بنقل ــه وت ــيعة ب دت الش ــرَّ تف

ــيس  ــه، ول ــالفوا يف تأويل ــام خ ــاد، وإنَّ ــق اآلح ــن طري ــة م العامَّ

ــراض  ــبعض األغ ــون ل ــه معرض ــن نقل ــرض ع ــع أن يع يمتن

ــال  ــة، ف ــام املعروف ــادات وأقس ــه يف الع ــا ب ــامَّ حكمن ــرج ع خي

الضـرورات، ألنَّه لــامَّ كتمـه قـوم وأعرضـوا عـن نقلـه قـام بـه 

وجـٍه يوجـب العلـم  آخرون فنقلوه وتـواتروا بـه ونشــروه عـىلٰ 

ويزيل الريـب، ولـيس هـذا وال بعضـه موجـودًا فـيام بيَّنـاه مـن 

دناه مــن احلــوادث  نقصــان القــرآن ومعارضــته وســاير مــا عــدَّ

 .البلدان وغريهاو

ر  وقد بيَّنـا أنَّ الكـتامن واإلعـراض قـد يـتمُّ فـيام ال يتكـرَّ

ــك يف  ــل ذل ــتمُّ مث ــدة وال ي ــة واح ــدث دفع ــام حي د وإنَّ ــرتدَّ وال ي

ر، وهو أيضًا فرق بنيِّ واضح د املتكرِّ  .املرتدِّ

قد أبطلـتم مـن نقصـان القـرآن مـا هـو إمجـاع : فإن قيل

ــيعة  ــةللش ــاإلماميَّ ــم جممع ــري ، ألهنَّ ــذهب وغ ــذا امل ــىل ه ون ع

ــىلٰ  ــون إالَّ ع ــاع ال يك ــذهبكم أنَّ اإلمج ــن م ــه، وم ــني في  خمتلف

 .احلقِّ 

مـا  عـىلٰ  اإلماميَّـةمعاذ اهللا أن جتمـع علـامء الشـيعة : قلنا

ــِرَف  ــد ُع ــا ]] ٢٠٧ص /[[ق ــه، وم ــحة بطالن ــة الواض باألدلَّ

ــن  ــوم م ــرآن إالَّ ق ــان الق ــالقول بنقص ــحابنا ب ــه أص ح ب ـــرَّ ص

يث الــذين ال يفقهــون مــا يقولــون وال يعلمــون أصــحاب احلــد
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ــا يف  إىلٰ  ــليم مل ــد احلــديث والتس ــم تقلي ــام دأهب ــذهبون، وإنَّ ــا ي م

الروايــة مــن حــقٍّ وباطــل وغــثٍّ وســمني مــن غــري تفّكــر وال 

ــا  ــاع، وأمَّ ــالف وال إمج ــدُّ يف خ ــفته ال ُيَع ــذه ص ــن ه ــدّبر، وم ت

ــذهبنا  ــل م ــار أه ــا ونّظ ــو فرقتن ــحابنا ومتكلِّم ــامء أص ــأيب عل ك

م  ــدَّ ــن تق ــت وم ــي نوبخ ــوص وبن ــة وأيب األخ ــن قب ــر ب جعف

ر عـن زمـاهنم رضــي اهللا عـن مجـاعتهم فـام نعـرف  عليهم وتأخَّ

هلــم قــوالً رصحيــًا يف نقصــان القــرآن بنفــي وال إثبــات، فكيــف 

ع أنَّ  عي مــدَّ القــول بنقصــانه والعلــامء  جممعــة عــىلٰ  اإلماميَّــةيــدَّ

 مذاهبهم يف الباب؟ الذين هم العمدة يف اإلمجاع ال نعرف

ــن ذهــب إىلٰ  ــال مل ــّم يق ــذهب الفاســد ث ــذا امل إذا : ه

ــّي  زت أن يكــون النب ٰى  9جــوَّ ــع القــرآن إىلٰ  قــد أدَّ ــع  مجي مجي

ــَظ  ــيل وُحِف ــه، وُأثبــت وُت ــب علي ــاه كــام أوج ــم إّي ــة وبلَّغه األُمَّ

ـــَم عليـــه وُتلّقـــي وســـار إىلٰ   وُقـــري كـــذلك، واســـتُِمَع وُتُعلِّ

ت احلــال عــىلٰ البلــدان واألمصــار واســ ــبَِض  ذلــك إىلٰ  تمرَّ أن ُق

ــام عــثامن النبــّي  ــام أيب بكــر وعمــر وصــدر مــن أّي ، ويف أّي

ض لتغيـري املصـاحف ومتزيقهـا وحـذف مـا زاد عــىلٰ  إىلٰ   أن تعـرَّ

املوجــود يف هــذا املصــحف، فــتمَّ لــه هــذا وصــار املعــروف مــا 

نـه واملنكـر مـا أطرحــه ونســي مـا عــدا هـذا املوجـود، فــأالَّ  دوَّ

جــزت أن يكــون مــا مجعــه عــثامن قــد ُحــِذَف منــه أيضــًا بعــد أ

ــة، وأنَّ  ــع خمتلف ــه مواض ــت من ــرية وُأطرح ــذوف كث ــثامن ح ع

ــايلهم  ــم يف فض ــني هل ــت واملنافس ــل البي ــداء أه ــن أع ــًا م قوم

ن  اسـتدركوا عــىلٰ  عــثامن فــأطرحوا ســورًا وآيــاٍت كانــت تتضــمَّ

ــه  ــون تعظيم بُّ
ــيم مــن ال ُحيِ ــه وتعظ ــؤثرون مدح ــن ال ي مــدح م

ــه، فــإن وقعــت اإلجابــة إىلٰ  التــزام هــذا  وذّم مــن ال يريــدون ذمَّ

ن  الســؤال لــزم مثــل ذلــك يف كــلِّ كتــاب مصــنٍَّف وشــعر مــدوَّ

ٰى  ترتفـع الثقـة بجميـع خمـرب  وأدب مسطور وكـالم مـذكور حتـَّ

ـــوا  ـــك طولب ـــزوا ذل ـــمنية، وإن مل جيي ـــق بالس ـــار ويلح األخب

م لن جيدوه  .بالفرق بينه وبني ما أجازوه، فإهنَّ

قوا بـني األمـرين بـأنَّ القـرآن الـذي مجعـه عـثامن  فإن فرَّ

ــىلٰ  ــه ع ــه وتداول ــان بتالوت ــاول الزم ــد تط ــال  ق ــه ف ــذا الوج ه

 .يمكن فيه التبديل وال يستمرُّ فيه التحريف

ص /[[ النبـــّي  والقـــرآن املنـــَزل عـــىلٰ : قلنـــا

ــداوالً يف ]] ٢٠٨ ــاقالً مت ــًا متن ا متدارس ــوَّ ــان متل ــد ك ــًا ق أيض

ــديل  لــه بمّكــة وإىلٰ ابتــداء نزو ــام عــثامن، فــال يــتمُّ التب شــطر أّي

عيان  .والتحريف املدَّ

ـــَم أنكــرتم أن يكــون مــا ُحــِذَف وطــوي : فــإن قيــل ولِ

ثـّم  9من القرآن إنَّـام ُحـِذَف يف ابتـداء األمـر ويف أّيـام النبـّي 

ــحف  ــذا املص ــتمَّ يف ه ــب أن ي ــال جي ــه؟ ف ــر علي ــتمرَّ األم اس

 .ماملجموع ما تمَّ فيام تقدَّ 

، ألنَّ القــرآن هــذا أعجــب مــن كــلِّ يشء مضـــٰى : قلنــا

ــاىلٰ  ــه اهللا تع ــام أنزل ــىلٰ  إنَّ ــه  ع ــالغ واألداء  نبيِّ ــان، لإلب والبي

 _وحــويش مــن ذلــك  _ فلــيس خيلــو مــن أن يكــون هــو 

ــون ا ــه أو يك ــن أداء مجيع ــَرض ع ــبعض املع ــاتم ل  أّدٰى  9لك

يف حياتــه ذلـك وبلَّغــه غـري أنَّ قومــًا مـن األعــداء كتمـوا ذلــك 

ــون  ــوز أن يك ــال جي ــه، ف لوه يف أّيام ــدَّ ــع  وب ــغ مجي ــا بلَّ م

ــالغ، ألنَّ  ــاألداء واإلب ــأمور ب ــو م ــه وه ــدع بأدائ ــرآن وص الق

ــه  ــوز علي ــك ال جي ــه، 9ذل ــرض يف بعثت ــنقض الغ ــه ي ، وألنَّ

ــىلٰ  ــدًا ع ــوز زائ ــام أن  وال جي ــض يف األقس ــان مل يم ــك وإن ك ذل

ــغ اجلم يكــون تعــاىلٰ  ــه ال ليبلِّ ــه إلي ــل ليــؤّدي أنزل ــه ب ــع ويؤّدي ي

بعضًا ويكـتم بعضـًا، ألنَّ هـذا الوجـه يقتضــي كـون مـا ُأنـزل 

ممَّا هني عـن أدائـه وإبالغـه عبثـًا ال فائـدة فيـه، ألنَّ القـرآن إنَّـام 

 ُأنزل لألداء واإلبالغ، فأيُّ فائدة يف إنزاله واألمر بطيّه؟

وهذا الوجه والوجه الذي قبله يقتضيان أالَّ يكون لعـثامن 

وال لغريه ممَّن يضاف إليه نقص القرآن ذنـب يف نقصـه، ألنَّـه مـا 

مل ُيبلِّـغ إالَّ هـذا  نقص شيئًا وال حذف موجودًا وإنَّـام النبـّي 

ا ألنَّه  ـر أو مل ُيكلَّف مجلة ذلك،  املوجود، إمَّ ُكلِّف ذلك فقصَّ

 .ويف هذا من التجاهل ما فيه

ــىلٰ  ــر ع ــان األم ــو أنَّ  وإن ك ــري وه ــه األخ ــّي  الوج النب

ــام بعــض أعــداء أهــل البيــت  9 ــغ مجيــع القــرآن وإنَّ بــنيَّ وبلَّ

  ــراض ــع ألغ ف مواض ــرَّ ــًا وح ــال ألفاظ ــك احل ــتم يف تل ك

لــه، فهــذا الوجــه أيضــًا ظــاهر الفســاد، ألنَّ هــذا كيــف يــتمُّ يف 

ومـع حضـوره وعـرض القـرآن عليـه وتداولـه  9أّيام النبـّي 

عليـه القـرآن دفعـات  وتناوله؟ وإنَّ كثـريًا مـن أصـحابه ختمـوا

يف أوقات خمتلفـة، فـأيُّ كـتامن يـتمُّ مـع هـذه العنايـة واسـتمرار 

هذه الرعاية والكـالة؟ وهـل يعتقـد ذلـك وخيطـر ببالـه إالَّ مـن 

هــذا املــذهب أيضـًا ال ينبغــي أن يضــاف  ال حتصـيل لــه؟ وعـىلٰ 

مــن معايبــه ]] ٢٠٩ص /[[عــثامن وال جيعــل  التحريــف إىلٰ 

التعّجـب ممَّــن يعتقـد مـن أصــحابنا أنَّ اهللا  ومثالـه، وإّين ألُطيـل

ــاىلٰ  ــاهنم  تع ــال بأعي ــذمِّ رج ـــرحيًا ب ــرآن تص ــذا الق ــزل يف ه أن
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وأســامئهم وأنســاهبم مــن غــري كنايــٍة وال تعــريض كــام يقولــون 
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ــ ــوهلم ويتمثَّ ــل عق ــف تقب ــًا وكي ــامهم أنَّ قوم ل يف أوه

ـــة القصـــوٰى  ـــالنبّي  قـــد بلغـــوا الغاي  9يف االختصـــاص ب

ــه  ــه، وأنَّ ــتامل علي ــه واالش ــتامس ب ــه وال ــان  والقــرب من ك

ــوّقرهم بــاألقوال  عــىلٰ  ظــاهر األمــر ُيعظِّمهــم وجيــبّلهم وي

ــٰى  ــال حتَّ ــد مق ــال بع ــال ويف مق ــوقري  واألفع ــذا الت ــار ه ص

ــبباً  ــيم س ــيم والتعظ ــلهم  والرتحيــب والتفخ ــوم فض ــاد ق العتق

ــؤمنني  عــىلٰ  ــري امل ــون  أم ــذا ال يك ــه، وال ه ــاواهتم ل أو مس

ـــه  ـــاص ب ـــىلٰ  إالَّ واالختص ـــداّل ع ـــر ال ـــديد، واألم  ش

فضلهم وكيد، فكيـف يطـابق هـذا أن تنـزل اآليـات املحكـامت 

م بغــاة  ــأهنَّ ــيهم ب ــداء عل ــنهم والن ــوبيخهم وهتجي هم وت ــذممِّ ب

ن، ثــّم يــؤمر النبــّي عصــاة منــافقون مــداهنون مــدغلون مبطلــو

بــــتالوة ذلــــك علــــيهم وهــــو املــــأمور بمقــــاربتهم  9

ــل  ــع يف قلــب عاق ــا جتتم ــوال ممَّ ــل هــذه األق ومشــاورهتم؟ وه

ل؟  ولّب حمصِّ

ـــوا ـــاىلٰ : إالَّ أن يقول ـــّي  إنَّ اهللا تع ـــر النب ـــأداء  9أم ب

ــىلٰ  ــرآن ع ــ الق ــه التص ــىلٰ ـوج ــام أّداه ع ــذّم، وإنَّ ــدح وال  ريح بامل

ـــمعه اآل ـــذي نس ـــه ال ـــي الوج ــــي نف ـــذا يقتض ـــه، فه ن علي

التحريــف ونقــص القــرآن عــن كــلِّ أحــٍد مــن عــثامن وغــريه، 

ــان النبــّي  ــع التصـــريح  وإذا ك ــذي أّداه يف موض هــو ال

ل،  ـــدَّ ف وب ـــذي حـــرَّ وأمجـــل يف موضـــع التفصـــيل فهـــو ال

ــك  ــن ذل ــث وحــويش م ــفه وعب ــذلك س ــره ب ــذي أم ، وال

ًا كبرياً  تعاىلٰ   .اهللا عامَّ يقول املبطلون علوَّ

ــد كــان ملــن ذهــب إىلٰ  هــذا املــذهب اخلبيــث أن  وق

ل إىلٰ  ـه باألدلَّـة الداّلـة عـىلٰ  يتوصَّ ذلـك التـي ال  ذمِّ من يريـد ذمَّ

نقـــض األُصـــول وهـــدم اإلســـالم والشـــّك يف  تفضــــي إىلٰ 

املعلومــات، فلــه يف ذلــك ســبح طويــل ونعــوذ بــاهللا مــن ســوء 

 .التوفيق

آن أن نقصـان القــر وقـد كـان قـديًام يلــزم مـن ذهـب إىلٰ 

ــه ــال ل ــام : يق ــرايض وأحك ــه ف ــص من ــيام نق ــون ف ز أن يك ــوِّ ج

لــو : ورشايــع، وكــانوا ينفصــلون مــن هــذا اإللــزام بــأن يقولــوا

ـح عنـه، ألنَّ التكليـف  وقع هذا لكان إمـام الزمـان ُيبيِّنـه ويوضِّ

ُكـتَِم مـن  إذا كان يقتضـي عموم نصـب األدلَّـة للمكلَّفـني متـٰى 

ــ ــًة وعب ن فريض ــمَّ ــا يتض ــرآن م ــن الق ]] ٢١٠ص /[[ادًة مل يك

معرفــة مــا يلــزمهم مــن  للمكلَّفــني يف املســتقبل طريــق إىلٰ 

ــاق ــا ال يط ــف مل ــذا تكلي ــف، وه ــىلٰ . التكلي ــون ع ل ــذه  ويعوِّ ه

ن  الطريقة يف الفصل بـني العبـادات واألحكـام وبـني مـا يتضـمَّ

 .مدح رجال أو ذّمهم

ــب  ــؤال إذا ُرتِّ ــزوم الس ــن ل ــي م ــواب ال ينج ــذا اجل وه

مـا ُحـِذَف وُنِقـَص مـن القـرآن : ذكره، وهـو أن يقـالمـا نـ عىلٰ 

ــة إىلٰ  ــه وبالقرب ــدين بتالوت ــا متعبّ ــد كنّ ــاىل يف قرائتــه  ق اهللا تع

وحفظـه ودرسـه، وكـان واجبـًا علينـا أن نقـرأه يف صــلواتنا وإن 

ــىلٰ  ــًا ع ــان واجب ــدال  ك ــه أب ــب ل ــه واج ــعة، ألنَّ ــق التوس طري

. ف بكـلِّ ذلـكموجودة مقدور عليها، فال بـدَّ هلـم مـن االعـرتا

منـع املكلَّـف العلـم  األمـر إىلٰ  فقـد أفضــٰى : فحينئٍذ يقـال هلـم

ـا ـبام هو داخـل يف تكليفـه ومشـ روع لـه، ومـن مجلـة ألطافـه إمَّ

ـع، وإذا جـاز  طريـق النـدب أو عـىلٰ  عىلٰ  طريـق الوجـوب املوسَّ

ــىلٰ  ــوي ع ــض  أن ينط ــه بع ــف علي ــات التكلي ــع ثب ــف م املكلَّ

 .ذلك يف اجلميعمصاحله يف تكليفه جاز مثل 

ــم  أتقطعــون عــىلٰ : فــإن قيــل ة نقــل القــرآن والعل صــحَّ

 مجلته وتفصيله أو تفصلون بني اجلملة والتفصيل؟ به عىلٰ 

ــتم ــرآن : فــإن قل ــون حــروف الق ــزمكم أن يك ل ل ــاألوَّ ب

وتفصــيل أجزائــه يف العلــم بــه والقطــع عليــه كاجلملــة، وهــذا 

ــٰى  ــعب، ومت ــب ص ــات  مركَّ ــن املعلوم ــق يف يشء م ــم اتَّف عل

زوا  اجلملــة والتفصــيل، وإن قلــتم بــاألخري لــزمكم أن ُجتــوِّ

ــزاء القليلــة ــرية واألج ــان يف احلــروف اليس ــادة والنقص . الزي

هــذا الوجــه كثــريًا  وكيــف ال يكــون كــذلك ونحــن نعلــم عــىلٰ 

ٰى  يشـعر أهـل العلـم  من كتب املصـنَّفني ودواويـن الشـعراء حتـَّ

وإذا تــمَّ ذلــك بــذلك بلفظــة تــزداد وتــنقص وتقــّدم أو تــأّخر؟ 

ـة يف الشـــرع وال هــو  وانـتظم فــيام لـيس بمعجــز لنبــّي وال حجَّ

ــه  ــبطوا قرائت ــف ض ــام، فكي ــادات واألحك ــع العب ــل يف مجي أص

ــٰى  ــه حتَّ ــه وحروف ــالف  وإعراب ــك، واخل ــاع يف ذل ــوا اإلمج عرف

وحتَّى لـو حتـّدوا بحـرف أو إعـراب يف القـرآن مل يسـبق إليـه ومل 

ــ يقــرأ بــه أحــد لســارعوا إىلٰ  ه مــدفوع غــري معــروف، فضــبط أنَّ

القــرآن وحفظــه وذّمــه عــن حتريــف وتبــديل وزيــاده ونقصــان 

 .كلِّ مضبوط حمفوظ من علم وأدب قد زاد عىلٰ 

ـــة والتفصـــيل يف  ـــا العجـــب مـــن تســـاوي اجلمل فأمَّ

القطع والعلـم فلـيس ذلـك بعجـب ألهـل العلـم بنقـل كتـاب 



 ١٤٩  ...........................................................................................................  القرآن) ١٥٠/ (حرف القاف 

]] ٢١١ص /[[ســيبويه يعلمــون مجلتــه كــام يعلمــون تفصــيله، 

كــذلك كتــاب املــزين يف الفقــه ودواويــن مجاعــٍة مــن الشــعراء و

ــىلٰ  ــم ع ــٰى  ُيعَل ــه حتَّ ــة وإن  هــذا الوج ــادر التفصــيل اجلمل ال يغ

كــان ذلــك غــري موجــود يف كــلِّ املعلومــات، ألنَّ العلــم بوقعــة 

بدر ال يسـاوي مجلتهـا لتفصـيلها ألّنـا ال نعلـم قطعـًا وبتاتـًا مـا 

حــدِّ  مــن ذلــك عــىلٰ  ومــا جــرٰى  فيهــا مــن عــدد القــتىلٰ  جــرٰى 

علمنا باجلملـة، ورشح هـذا البـاب وتفصـيله فيـه طـول، وفـيام 

 .ذكرناه كفاية

عهــد النبــيِّ  إنَّ القــرآن كــان عــىلٰ : أفتقولــون: فــإن قيــل

فــًا هــذا التــأليف الــذي  9 رًا جمموعــًا هــذا اجلمــع مؤلَّ مســوَّ

 نشاهده أم حدث ذلك بعده؟

ــا ــىلٰ : قلن ــه ع ــبهة في ــذي ال ش ــحيح ال ــ الص ــن س مع م

ــالقرآن أنَّ القــرآن جممــوع عــىلٰ   األخبــار وخــالط أهــل العلــم ب

ذي  عـىلٰ  ، وكيـف خيفـٰى 9هذه اهليـأة والصـفة يف أّيـام النبـيِّ 

حتصـيل وقــد علمنــا رضورًة باألخبـار املتــواترة أنَّ القــرآن كــان 

ــام، وقــد عــنيَّ عــىلٰ  مجاعــة  ُيــدَرس وُحيَفــظ مجيعــه يف تلــك األّي

ــه  ــحابة كــانوا حيفظون ــىلٰ مــن الص ــِرَض ع ــد ُع ــه، وق ــيِّ  كّل النب

  درسـًا وتــالوة مجاعـة مــن أصـحابه كــابن مسـعود وغــريه

ــه  ــن كالم ــوا م ــتامت وحفظ ة خ ــدَّ ــه ع ــوه علي يف  وختم

ــوا،  ــا حفظ ــراءة م ــا يف الق ــوا إليه ــرآن إذا انته ــن الق ــع م مواض

ــار  ــل والنه ــه يف اللي ــون ب ــالقرآن ويقوم ــدون ب ــانوا يتهجَّ وك

منــه يف هــذا البــاب؟ وهــذا  ويــذاكر بعضــهم بعضــًا بــام جــرٰى 

ــل ر وال ُيتخيِّ ــوَّ ــوظ ال ُيتص ر جممــوع حمف ــوَّ ــه مس ــوال أنَّ ــه ل . كّل

كـان يـأمر عنـد نـزول كـلِّ آيـة بإثباهتـا  وقد رووا أنَّ النبيَّ 

ــول  ــور ويق ــن الس ــا م ــق هب ــيام يلي ــع «: ف ــا يف موض أثبتوه

كتّـــاب معروفـــون يكتبـــون القـــرآن  ، وكـــان لـــه »كـــذا

 قـلَّ تـدوين القـرآن وختليـده بطـون الصـحف يف وُيثبتونه، وإنَّـام

ــه  أّيامــه  حفــظ القــرآن  كــان حيــثُّ أصــحابه عــىلٰ  9ألنَّ

ــون  ل ــه ويعوِّ ــون في ــك ويتنافس ــارزون يف ذل ــانوا يتب ــه، فك وتلّقن

 .عليه

مــا ذكرمتـوه فــأيُّ يشٍء  فــإذا كـان األمــر عـىلٰ : فـإن قيـل

قــد املصــاحف؟ و فعــل عــثامن ومل يقــم عليــه مــا أتــاه يف معنــٰى 

ــهد  ــان يستش ــرآن وك ــع الق ــًا مج ــر أيض ــا بك ــلُّ أنَّ أب روي الك

فعــل أيب  عليــه، فلــو كــان جمموعــًة مفروغــًا منــه ملــا احتــيج إىلٰ 

 .بكر وال عثامن

ــا ــًا : قلن ق ــا كــان مفرَّ ــا عــثامن فــام مجــع مــن القــرآن م أمَّ

دًا ونظم منه ما كان شـتيتًا عـىل مـا يعتقـده مـن ال فطنـة لـه،  مبدَّ

ذلــك وقــد بيَّنــا أنَّ القــرآن كــان ]] ٢١٢ص /[[وكيــف يكــون 

رًا عــىلٰ  فــًا مســوَّ ــام مجــع 9عهــد رســول اهللا  منظومــًا مؤلَّ ؟ وإنَّ

قـراءة زيـد، فـأنكر النـاس عليـه تضـييق مـا  عثامن النـاس عـىلٰ 

ـــاىلٰ  ـــه اهللا تع ـــراءات  أباح ـــري يف الق ـــن التخي ـــراجهم م وإخ

بينـه وبـني ابـن مسـعود يف ذلـك  التعيـني، وجـرٰى  واحلروف إىلٰ 

ــرٰى  ــا ج ــالوام ــاحف، وق ــراق املص ــًا إح ــروا أيض إنَّ : ، وأنك

ها  .ذلك يقتيض االستهانة بحقِّ

ــه خـاف انتشــار األمــر يف : ومـن اعتــذر لعـثامن بقولــه إنَّ

حــروف القــرآن، وخــاف الزيــادة والنقصــان ألمــارات الحــت 

حــرف واحــد ملــا ظنَّــه مــن املصــلحة،  لــه، فجمــع النــاس عــىلٰ 

ق املصــاحف  . اســتخفافًا هبــا لكــن حتصــينًا هلــاوأنَّـه أيضــًا حــرَّ

الشــايف يف (ذلــك واســتوفيناه يف كتابنــا  وقــد تكلَّمنــا عــىلٰ 

 ).اإلمامة

ا أبو بكـر فإنَّـه أمـر النـاس بتـدوين القـرآن والزيـادة  فأمَّ

ــىلٰ  ــان ع ل ك ــوَّ ــحف، ألنَّ املع ــده املص ــام  يف ختلي ــظ يف أّي احلف

ــّي  ــىلٰ  النب ــثَّ ع ــثالمهم، فح ــاظ ان ــة احلّف ــن قلَّ ــاف م  وخ

ـــادة يف  ـــحف زي ـــه يف الص ـــرآن وإثبات ـــدوين الق ـــادة يف ت الزي

 .حتصينه واالحتياط عليه

ــل ــإن قي ــبوطًا : ف ــان مض ــرآن ك عون أنَّ الق ــدَّ ــف ت كي

حمفوظًا معلوم اجلملـة والتفصـيل وهـذا ابـن مسـعود وهـو مـن 

ــةســادة أهــل القــرآن واأل ــزعم  ئمَّ ــه خيــالف يف املعــوذتني وي في

ام ليسـتا مـن القـرآن، وهـذ عي يف كـالم القنـوت أنَّـه أهنَّ ا ُأّيب يـدَّ

 من القرآن؟

ــا ــىلٰ : قلن ــعيفة ع ــور  الض ــرتض األُم ــة وال  ال تع القويَّ

ــىلٰ  ــة ع ــة  املظنون ــة العقلي ــت األدلَّ ــامَّ دلَّ ــع ع ــة وال نرج املعلوم

ــه وأجلــأت الطــرق الضــ ــادرة، ـعلي ــار شــاّذة ن ــه بأخب رورية إلي

ا ابـن مسـعود فإّنـا نجّلـه ونرفـع حمّلـه عـن م ثـل هـذا الـذي فأمَّ

ـلني وال منتقـدين ملـا حيكونـه  حكـي عنـه ورواه آحـاد غـري حمصِّ

ــه نفــٰى  أنَّ أحــدًا مــا حكــٰى  عــىلٰ . ويروونــه  عــن ابــن مســعود أنَّ

ويف مجلـة مـا هـبط بـه  النبـيِّ  كون املعـوذتني منـزلتني عـىلٰ 

ــام اشــتبه عــىلٰ جربئيـل  ــًا  األمـر وإن كــان مــا روٰى  ، وإنَّ حقَّ

ةيف إثباهتام يف مجل ذ خاصَّ ام ُأنزلتا للتعوِّ  .ة املصحف وظنَّ أهنَّ

ــب  ــن كع ــا روي مــن أنَّ ُأّيب ب ــا الكــالم القنــوت وم فأمَّ
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ا  ذهب إىلٰ  أنَّه من القرآن وأنَّـه أثبتـه يف مصـحفه، فهـذا أيضـًا ممـَّ

نســـتبعده يف ُأّيب بـــن كعـــب، ونستضـــعف الروايـــة فيـــه، وال 

ار الضـعيفة نرجع عن املعلـوم املقطـوع عليـه بمثـل هـذه األخبـ

 9إنَّ ُأيب بــن كعــب لـــامَّ ســمع النبــّي : وقــد قيــل. الســخيفة

ر  هــــذه األلفــــاظ يف القنــــوت وال ]] ٢١٣ص /[[ُيكــــرِّ

ــزل  ــة املن ــون يف مجل ــًا أن تك ــع أيض ــا، وال يمتن يتجاوزهــا غريه

عليـه وإن مل تكــن مــن قبيــل القــرآن أحلقهــا يف مصــحفه حتّصــنًا 

ـا  هلا وحفظًا أللفاظها ال عـىلٰ  سـبيل  مـن مجلـة القـرآن وعـىلٰ أهنَّ

ـــاحف  ـــل املص ـــان بأوائ ـــق اإلنس ـــد يلح ـــه، فق ـــزاج ب االمت

ــّرب إىلٰ  ــه والتق ــد حفظ ــا يري ــة وم ــا األدعي ــاىلٰ  وأواخره  اهللا تع

 .باملناجاة به

ــل ــإن قي ــة : ف ــن آي ــر م ــن عم ــيام روي ع ــون ف ــام تقول ف

ـا كانـت يف كتـاب اهللا تعـاىلٰ  ُتقـرأ وأنَّـه لـوال خوفـه  الرجم وأهنَّ

 زاد يف كتاب اهللا ألحلقها به؟: أن يقال

املعلـوم بـام  وهذا أيضـًا مـن بـاب االعـرتاض عـىلٰ : قلنا

ال يبلــغ حــّد املظنــون ضــعفًا وركاكــًة، واملشــهور ممَّــا روي عــن 

عمــر يف حــديث الــرجم غــري هــذا، ومــا ال يوجــب أنَّ القــرآن 

ــا ُيســنَد إىلٰ  ــد روي عنــه م ــص منــه يشء، وق ــعيد بــن  نق س

ــىلٰ  ــال ع ــه ق ــيِّب أنَّ ــرب املس ــٰى : املن ــوام  عس ــدي أق ــون بع أن يك

ــالرجم ويقولــون ال نجــده يف كتــاب اهللا، فلــوال أّين : يكــذبون ب

مـا لـيس منـه لكتبـت أنَّـه حـّق  أكره أن أزيد يف كتاب اهللا تعـاىلٰ 

ــول اهللا  ــم رس ــد رج ــت 9ق ــر ورمج ــو بك ــم أب وروي . ورج

ــه قــال فـيام ُيســنَد إىلٰ  لقــد مهمــت أن : ابــن عبّــاس عــن عمـر أنَّ

ــب ــحف أكت ــة املص ــن : يف ناحي ــرمحن ب ــد ال ــر وعب ــهد عم ش

 .رجم ورمجنا 9عوف أنَّ رسول اهللا 

بألفـاظ خمتلفـة مـن طـرق كثـرية،  وقد جـاء هـذا املعنـٰى 

وهذه األلفـاظ ال تقتضــي مـا ادَّعـوه مـن نقصـان القـرآن، وأنَّ 

ــون روي  ــر أن يك ــنا ننك ــه فُحِذَفت،ولس ــت في ــرجم كان ــة ال آي

ــه  ــن أنَّ ــي م ــا ادُّع ــر م ــن عم ــرجم إالَّ أنَّ ع ــة ال ــرأ آي ــان يق ك

والتمّســـك بالظـــاهر املعلـــوم  الروايـــات خمتلفـــة كـــام تـــرٰى 

 .املستفيض أوىلٰ 

ــة  ــه كــان يقــرأ آي ل قــوم مــا روي عنــه مــن أنَّ ــأوَّ وقــد ت

والشــيخ والشــيخة إذا زنيــا : (الــرجم، ويف بعــض األخبــار

ة إن صـحَّ ذلـك عـن عمـر فجــائز : ، بـأن قـالوا)فارمجومهـا البتـَّ

ــون ــا،  أن تك ــي حكمه ــا وبق ــَخت تالوهت ــا ُنِس ــرجم ممَّ ــة ال آي

ــتالوة دون  فلــيس هــذا بمنكــر يف القــرآن، وقــد جيــوز نســخ ال

 .احلكم ألنَّ النسخ إذا كان تابعًا للمصلحة مل ينكر كّل ذلك

ــام روي أنَّ  ــرتض ب ــب املع ــة نجي ــذه الطريق ــل ه وبمث

 ولـو أنَّ البـن آدم واديـني مـن ذهـب البتغـٰى : (من مجلة القـرآن

لــيهًام ثالثــًا، وال يمــأل جــوف ابــن آدم إالَّ الــرتاب، ويتــوب اهللا إ

إذا عـدلنا عـن تسـخيف هـذه الروايـة : ، فنقـول)مـن تـاب عىلٰ 

ص /[[وتضـــعيفها ملنافاهتـــا لألدلَّـــة القاطعـــة واحلجـــج 

ــىلٰ ]] ٢١٤ ــك ع ــا ذل لن ــحة تأوَّ ــه  الواض ــَخت تالوت ــا ُنِس ــه ممَّ أنَّ

 .وبقي حكمه

ــالم  ــن ك ــك م ــد روي أنَّ ذل ــّي وق ــافة إىلٰ  النب  إض

: عطـاء أنَّـه سـمع ابـن عبّـاس يقـول القرآن، فـروٰى  نفسه ال إىلٰ 

ــول اهللا  ــال رس ــب «: 9ق ــن ذه ــني م ــن آدم وادي ــو أنَّ الب ل

ــٰى  ــرتاب،  البتغ ــن آدم إالَّ ال ــوف اب ــأل ج ــًا، وال يم ــيهام ثالث إل

ــىلٰ  ــاب ويتــوب اهللا ع ــرٰى »مــن ت ــة ُأخ ــس أنَّ  ، ويف رواي عــن أن

ــول اهللا  ــال 9رس ــب «: ق ــن ذه ــني م ــن آدم وادي ــو أنَّ الب ل

ألحبَّ أن يكون لـه آخـر، ولـن يمـأل فـاه ابـن آدم إالَّ الـرتاب، 

ــىلٰ  ــوب اهللا ع ــاب ويت ــن ت ــن »م ــروي م ــديث امل ــم يف احل ، وك

ــه  ــوذ مطــروح مهجــور ملخالفتــه للعقــول، وكــم في مــرتوك منب

ــاىلٰ  ــويز هللا تع ــبيه وجت ــرب وتش ــار ج ــن أخب ــت  م ــه جلَّ ــي ل ورم

أخبـار اآلحـاد وفيهـا  ق بـه، فـام التعويـل عـىلٰ عظمته بـام ال يليـ

 .كّل جهالة وضاللة وكفر وتعطيل

ــزاب  ــورة األح ــا روي أنَّ س ــوم م ــًا ق ل أيض ــأوَّ ــد ت وق

ــىلٰ  ـــروا ع ــة إذا مل يقتص ــبعني آي ــًا وس ــة ونيف ــائتي آي ــت م  كان

ــأن  ــة الواضــحة ب ــة وإبطاهلــا ملنافاهتــا لألدلَّ إطــراح هــذه الرواي

ــالوا ــع أن يكــون مــ: ق ــيس يمتن املوجــود مــن هــذه  ا زاد عــىلٰ ل

هــذا  الســورة ممَّــا ُنِســَخت تالوتــه أيضــًا، ولــوال أنَّ األمــر عــىلٰ 

الكيف كان يتـذاكر الصـحابة بـذلك وقلـوهبم طيّبـة وطبـاعهم 

ــايتهم  ة حتّفظهــم للــدين وعن ســاكنة ودمــوعهم راقيــة مــع شــدَّ

ــة اهللا  ــرآن حجَّ ــه، وأنَّ الق ــاقهم ل ــه واعتن ــربٰى  ب ــىلٰ  الك  ع

ــاد وم ــول العب ــزة الرس ــىلٰ  9عج ــارضة ع ــة احل ــه  الباقي وج

ــ ــادات والش ــام والعب ــم يف األحك ــع هل ــدهر، وال مرج رائع ـال

ــن  ــب م ــيام ذه ــون ف ــن أن يك ــنهم م ــذي أم ــن ال ــا، وم إالَّ إليه

الســورة وغريهــا أحكــام وعبــادات ومصــالح وألطــاف توفــت 

بفــوت تالوهتــا وضــياع مــا ذهــب منهــا؟ وهــل هــذا مــنهم إالَّ 
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ــاعة واإل ــة اإلض ــان غاي ــد ك ــدين؟ وق ــر يف ال ــوء األث مهــال وس

ــَد ومل ُيعــَرف   ينبغــي ملــن اعــرتف بــأنَّ يف القــرآن مــا ذهــب وُفِق

ــدأب  ــًا وي ً ويمــوت كمــدًا وحزن أن جيلــس للعــزاء أســفًا وغــامَّ

ليله وهناره يف طلـب هـذا الضـائع وإثـارة ذلـك الفائـت، وهـذا 

ــىلٰ  ــتمُّ ع ــايتهم  ال ي ــه عن ــايتهم ب ــارب عن ــيام ال يق ــالء ف العق

ــىلٰ  ــتهم ع ــه وإدام ــكهم ب ــالقرآن ومتّس ــه  ب ــه وزم ــه وحفظ درس

 .وضبطه

ــا مــا ُيضــِحك الــثكىلٰ  العجــب مــن ال  عــىلٰ  ويلقــٰى  فأمَّ

ــه ويستحســنون التفــّوه بــه مــن أنَّ  ــه بــه فهــو مــا يروون عهــد ل

ــا  ــحيفًة ليكتب ــعا ص ــرمحن وض ــد ال ــثامن وعب ]] ٢١٥ص /[[ع

هـب مـا فيها القـرآن فكتبـا الكثـري فيهـا فأتـت شـاة فأكلتهـا وذ

ا حيكونـه أيضـًا مـن أنَّـه ُقتِـَل . كان فيها لفقد من كان حيفظه وممـَّ

ــريًا ال  ــيئًا مــن القــرآن كث ــري كــانوا يقــرؤون ش بالياممــة قــوم كث

ــل . يقــرؤوه غــريهم فــذهب مــن القــرآن مــا كــان عنــدهم ومث

هــذا الفــّن مــن االحتجــاج أذّل وأقــّل مــن أن ُيتشــاغل بدفعــه 

ــال ــوض ب ــدفوع منق ــه م ــه، فإنَّ ــر ونقض ــليمة والفط عقول الس

أجـز مثـل : عقـل وحتصـيل الصحيحة، ولـو قيـل ملـن لـه أدنـٰى 

ـــاب  ـــذي روي يف الصـــحيفة ويف قتـــل الياممـــة يف كت هـــذا ال

أضـعاف مـا يوجـد اآلن  مصنَّف مشـهور وشـعر الطـائيني عـىلٰ 

ــَل قــوم أو مــاتوا فــذهب بــذهاهبم مــا كــانوا  ــه ُقتِ عليــه غــري أنَّ

ــر ع ــريهم لنف ــه غ ــه وال يعرف ــه حيفظون ــك ولدفع ــن ذل ــه م قل

ــىلٰ  ــم ع ــدفع وحلك ــور ال ــد  بص ــه معان ــك بأنَّ ــلكه يف ذل ــن يس م

جماحـــد، فـــام ال جييـــزه العقـــالء يف شـــعر شـــاعر وتصـــنيف 

زمــه  مصــنِّف والعنايــة بكــلِّ ذلــك ضــعيفة والــدواعي إىلٰ 

ــة  ــه قويَّ ــات ب ــرآن والعناي ــزه يف الق ــف جيي ــة كي ــبطه قليل وض

ــم إىلٰ  ــوز  واهلم ــف جي ـــروفة؟ فكي ــته مص ــىلٰ حراس ــتبه ع  أن يش

ــل مثــل هــذا ومعلــوم مشــهور أنَّ القــرآن انتشـــر حّفاظــه  حمصِّ

ــددهم يف  ــاعف ع ــاس وتض ــه للن ــه وقراءت ــائمون بتالوت والق

زمــان أيب بكــر وعمــر مــن صــالة الــرتاويح يف شــهر رمضــان، 

لــه إىلٰ  وأنَّ القــرآن كــان ُخيــتَم يف املســاجد وُيــتىلٰ  آخــره؟  مــن أوَّ

خيتمـون القـرآن يف املسـاجد كيـف فهؤالء احلّفاظ الـذين كـانوا 

أنســوا مــا أكلتــه الشــاة يف تلــك الصــحيفة املكتوبــةوخرج عــن 

 قلوهبم وطار عن أفهامهم؟

ــــال ــــاة يف : الّلهــــّم إالَّ أن يق ــــه الش ــــذي أكلت إنَّ ال

الصــحيفة مــا مجعــه احلّفــاظ وال كــان فــيام يتلونــه ويقرؤونــه يف 

ــراوحيهم ــاريبهم وت ــاهرة، ألنَّ . حم ــابرة الظ ــذه املك ــتامت  فه خ

ــه إىلٰ  ل ــن أوَّ ــة وقراءتــه م ــرآن معروف ــيالً وهنــارًا  الق ــره ل آخ

عٰى  أنَّ مـا أكلتـه الشـاة مـا كـان حيفظـه أحـد  معهودة، فكيف ُيدَّ

 .وال جيمعه بشـر لوال قلَّة الفكر فيام ُيطَلق به اللسان

ــتىلٰ  ــا روي يف ق ــوم م ل ق ــأوَّ ــد ت ــب  وق ــه ذه ــة وأنَّ اليامم

ــ ــرآن ع ــن الق ــري م ــذهاهبم يشء كث ــينهم  ىلٰ ب ــه حتس ــراد ب أنَّ امل

لتالوتــه وتــرّجيهم وحســن النطــق بــه والعبــارة عنــه، فالنــاس 

ــب  ــه ذه ــراد أنَّ ــان امل ــديدًا، فك ــًا ش ــون اختالف ــك خمتلف يف ذل

ـــا  ـــرآن وترتيبه ـــالوة الق ـــني ت ـــذهاهبم حتس ]] ٢١٦ص /[[ب

وقـد يقـول أحـدنا يف مـن كـان يقـوم بـأمر يف تـالوة . وجتويدها

ــوي ــل أو تق ــة تأوي ــذيبأو معرف ــوت : م وهت ــذا بم ــات ك ــه م إنَّ

 .فالن وذهب بذهابه وُفِقَد بفقده

 : فـام تقولـون يف قولـه تعـاىلٰ : فإن قيـل
�

ال
َ
ـتُْم �

ْ
 ِخف

ْ
َو�ِن

سـاِء 
�
ـْم ِمـَن ال�

ُ
�

َ
ِ�ُحوا مـا طـاَب ل

ْ
ـان

َ
َتـا� ف

ْ
ِسُطوا ِ� ا�

ْ
ق
ُ
�

 
َ
 َوُر�ـــاع

َ
ـــالث

ُ
ــ� َوث

ْ
، وأنَّ هـــذا كـــالم ال ]٣: النســاء[ َمث

ــق بعضــ ــه قــد يتعلَّ ــه ال يليــق بعضــه بــبعض، وأنَّ ه بــبعض، وأنَّ

ه كان بني هذين الكالمني كالم ُحِذَف وُأطرح؟  روي أنَّ

عـاء نقصـان القـرآن إىلٰ : قلنا الطعـن  هـذا انتقـال مـن ادِّ

ة نظمـــه،  يف هـــذا املوجـــود منـــه والقـــدح يف تأليفـــه وصـــحَّ

ــح األمــر يف أنَّ هــذا الطعــن مــن دســيس امللحــدين  ويوضِّ

ة أنَّ هــذا يرفــع الثقــة هبــذا القــرآن املوجــود والشــاّكني  يف النبــوَّ

نه مــن الفوائــد واألحكــام وخيرجــه أيضــًا عــن حــدِّ  وبــام تضــمَّ

ــىلٰ  ــه ع ــه ونظم ــاحة، ألنَّ تأليف ــة والفص ــذهب  البالغ ــذا امل ه

ل، فـأيُّ إعجـاز يبقـٰى  فيـه؟ وأيُّ  اخلبيث قد ُأفسـد وُغـريِّ أو ُبـدِّ

ع املسـلمون عليـه مـن احتجاج يثبت به؟ وهـذا يقـدح فـيام أمجـ

ــوا عــىلٰ  ــامء املســلمني أن حيتّج ــه جيــوز لعل ــاز  أنَّ ــن دفــع إعج م

ــالقرآن  ــّدوا اآلن ب ــأن يتح ــة ب م ــه املتقدِّ ــكَّ يف أحوال ــرآن وش الق

ــق يف الــتالوة  املوجــود مثبجــًا مبــدالً قــد ُأحيلــت معانيــه، وُعلِّ

بعضه بـبعض مـن غـري وجـه تعّلـق صـحيح فقـد ُأبطلـت هـذه 

عليهـا املرجـوع إليهـا، ولـو جهلنـا وجـه تعّلـق  الطريقة املعتمد

التفصـيل مل يضــّرنا ذلـك، ألّنـا  هذا الكالم بعضه بـبعض عـىلٰ 

ة نقـل القـرآن عـىلٰ  ـه مـن  إذا علمنا صحَّ تأليفـه هـذا ونظمـه وأنَّ

كالم احلكيم الذي ال جيـوز أن ينزلـه خمتـّل املعـاين فاسـد املبـاين 

ة سـبيل اجلملــة أنَّ لكــلِّ يشء  علمنـا عــىلٰ  منـه وجهــًا يف الصــحَّ
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واحلكمة وإن مل يعثـر عليـه كـّل نـاظر ومـدبِّر كـام يقولـه العلـامء 

 .يف مجيع متشابه القرآن

ـــه  ت وبعـــد، فـــإن كـــان متتبّعـــو القـــرآن وطـــالبو زالَّ

ــلون إىلٰ  ــذه  واملتوصِّ ــن ه ــمني ع ــثٍّ وس ــلِّ غ ــه بك ــدح في الق

ــرآن  ــب الق ــا يف معاي ــوا هب ــا ويتعلَّق ــف مل يثريوه ــبهة، وكي الش

 لتي ُسطرت وُذكرت؟ا

 يف أّيــام الرســول  هــذا مــا جــرٰى : فــإن قلــتم

 .فيخرجه أعداء الدين من البلغاء الفصحاء هناك

]] ٢١٧ص /[[ذلـــك الزمـــان  ومـــا أرشنـــا إىلٰ : قلنـــا

عني  وإنَّام أرشنـا إىلٰ  مـا يـيل زمـان هـذا التحريـف والتبـديل املـدَّ

ــياطني  وإىلٰ  ــاّكون وش ــدون والش ــأين امللح ــذا، ف ــا ه ــل وقتن أه

ة ومن ال شـغل لـه إالَّ تتبّـع القـرآن والقـدح فيـه عـن هـذا  الذمَّ

ــك بــه مــن لــه  ــه ســخيف ضــعيف ال يتمسَّ االعــرتاض لــوال أنَّ

 .فطنة

ــذا  ــق ه ــه يف تعّل ــل الوج ــل التأوي ــامء أه ــنيَّ عل ــد ب وق

الكــالم بعضــه بــبعض، وذكــروا وجوهــًا منهــا أنَّ املــراد باآليــة 

يتـام، فـربَّام رغـب أحـدهم أنَّ قومًا من قـريش كـانوا يرّبـون األ

ج باليتيمـة التــي تكـون يف حجـره وهــو وليّهـا رغبــًة  يف أن يتـزوَّ

يف مجــال أو مــال أو يطمــع يف أن ينكحهــا بــدون صــداقها، 

، فــأمر  اهللا تعــاىلٰ  فنهــٰى  عــن نكــاحهنَّ إالَّ بعــد تــوفري صــداقهنَّ

ـــر هــذه اآليــة قولــه . أن ينكحــوا مــا ســواهنَّ مــن النســاء وفسَّ
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مالــه يف ومنهــا أنَّ أحــدهم كــان يســـرف يف إنفــاق 

االسـتمداد مـن مـال مـن يف حجـره  التزويج فيحمله ذلك عـىلٰ 

ــامٰى  ــن اليت ــاىلٰ  م ــأنزل اهللا تع ــُطوا ِ� : ف ِس
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�� يعني أالَّ جتوروا وخترجوا عن احلّد الواجب. 

ــفقون ــانوا يش ــرب ك ــن الع ــًا م ــا أنَّ قوم ــظ  ومنه يف حف

مـال األيتـام واالنفــاق علـيهم بالعــدل مـن خلــل جيـري مــنهم 

إذا خفــتم مــن هــذه احلــال : يف ذلــك أو زلــل، فــأنزل اهللا تعــاىلٰ 

وأشفقتم من جتاوز الواجـب فيهـا فخـافوا وأشـفقوا أيضـًا مـن 

نكــاح النســاء بغــري عــدد حمصــور، فــإنَّ ذلــك جيــري يف القــبح 

ـــرٰى  ـــريم جم ـــاتركو والتح ـــه، ف ـــفقتم من ـــا أش ـــرين م ا األم

 .العدد املباح روا يف نكاح النساء عىلٰ ـواقتص

ــامٰى  ــاح اليت ــوا يف نك ــام رغب ــانوا ربَّ ــوم ك ــا أنَّ الق  ومنه

، فكــانوا يســتحبّون اجلمــع بــني  الــذين يرّبــوهنَّ ويلــون علــيهنَّ

النسـاء الكثـريات ويشـفقون مـن نكـاح مـن يلـون علـيهنَّ مــن 

ــامٰى  ــن  اليت ــز ع ــن العج ــًا م ــو]] ٢١٨ص /[[خوف ، حق قهنَّ

ـــامٰى : فـــأنزل اهللا تعـــاىلٰ   إذا خفـــتم أالَّ تعـــدلوا يف نكـــاح اليت

ــًا  ــددًا خمصوص ــانكحوا ع ــريات ف ــني الزوجــات الكث واجلمــع ب

مــن هــؤالء األيتــام ومــن غــريهنَّ لتســلموا مــن هــذه اخليفــة، 

ــاىلٰ  ــه تع ــون قول ــَن : فيك ــْم ِم
ُ
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َ
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ــامٰى  ــرد اليت ــًا وأف ــاىلٰ  خاصَّ ــه تع ــه كأنَّ ــال ب  : ق
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، وكلُّ هذا جائز  .نساءهنَّ

قـوم يف سـورة العنكبـوت اخـتالالً  قـد ادَّعـٰى : فإن قيـل

عــن إبــراهيم  حكــٰى  إنَّ اهللا تعــاىلٰ : لوايف الــنظم واختالفــًا، فقــا
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�
ـاُه اُهللا ِمــَن ا��ــاِر إِن

ْ
�

َ
أ
َ
 ف

َ
ِمنُــون

ْ
ــْوٍم يُؤ

َ
 �يــاٍت ِلق

يليــق هبــذا املوضــع، وهــذا ال : قــالوا، ]٢٤ _ ١٦: تالعنكبــو[

، ألنَّـه جـواب وإنَّام يليق بـأن يكـون تاليـًا لكـالم إبـراهيم 

ته  .قوله وخطابه ألُمَّ

ــا ــاّكني يف : قلن ــن ســؤال امللحــدين والش وهــذا أيضــًا م

ة نظمــه واسـتقامة تأليفــه، وهـو خــارج  القـرآن املوجــود وصـحَّ

أنَّ : واجلــواب عنــه. عــن بــاب الكــالم يف نقصــان القــرآن

ـة الكالم ال فصـيح يف نظـم ونثـر قـد خيـرج املـتكلِّم بـه مـن قصَّ

ــة إىلٰ  إىلٰ  ــن حكاي ــا وم ــرٰى  غريه ــة إىلٰ  ُأخ ــن كناي ــة،  وم مواجه

وقد يعـرتض بـني الكالمـني مـا ال تعّلـق لـه هبـام وال يـدخل يف 

ــة  ـــرفًا يف البالغ ــاحًة وتص ــك فص ــّل ذل ــّدون ك ــا ويع معنامه

ــ ــاؤوا ويقودون ــف ش ــه كي ــالم يعطفون ــة الك ــًا الزم  ه إىلٰ ومتّلك

حيــث شــاؤوا، فــام املــانع مــن أن يعــرتض بــني كــالم إبــراهيم 

وبــني حكايــة قومــه ذلــك الكــالم الــذي  ]] ٢١٩ص /[[

ــد للمعنــٰى  ــد لــه وغــري خــارج عــن معنــٰى  هــو مؤكِّ كــالم  وممهِّ

 غري متأمِّل؟ ، وهل يذهب ذلك إالَّ عىلٰ إبراهيم 

أنَّـه غـري ممتنـع أن يكـون الكـالم كّلـه : ووجه آخر وهـو

ــه إىلٰ  ــهِ : قول ْوِم
َ
ــواَب ق  َج

َ
ــا �ن م

َ
ــراهيم  ف ــن إب ــة ع حكاي

  ــا ــالم م ــك الك ــيس يف ذل ــه، فل ــه لقوم ــة خطاب ــن مجل وم

ــه،  ــه لقوم ــة خطاب ــه ومــن مجل ــًا ل ــون كالم ُينبــئ عــن أن ال يك

وحكايـة  هذا الوجـه مـا اعـرتض بـني كـالم إبـراهيم  فعىلٰ 

 .جواب قومه غريب منهام وال أجنبي منهام

يف  قــد اشــتبه عــىل قــوم قولــه تعــاىلٰ أفلــيس : فــإن قيــل

ــوا : ســورة النســاء
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ـــون ـــاء[ �يَرُْج ، ]١٠٤: النس

ــذهبوا إىلٰ  ــه  أنَّ  ف ــالً ب ــون متَّص ــب أن يك ــا جي ــك وممَّ ــام ذل مت

: معنـاه يف سـورة آل عمـران وهـو قولـه تعـاىلٰ  الشتامل لـه عـىلٰ 
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 ؟]١٤٠: عمران

ــا ــٰى : قلن ــًا يف معن ــذا أيض ــبه  وه ــن الش م، وم ــدَّ ــا تق م

ن أيِّ وجــٍه جيــب أن يكــون الركيكــة والطعــون الســخيفة، ومــ

مـا متاثـل معنـاه أو تقـارب مـن آيـات القـرآن يف موضـع واحــد 

 تكــون متتاليــًة متواليــًة؟ ومــا املــانع مــن أن ُيــذكر املعنــٰى  حتَّــٰى 

ــٰى  ــد وُحيك ــذه  الواح ــايرة؟ وه ــور متغ ــة وس ــع خمتلف يف مواض

 الطريقة الفاسـدة تقتضــي أن يكـون مجيـع مـا رشحـه اهللا تعـاىلٰ 

ـا ــه ممـَّ مــع فرعــون والســحرة يف   ملوســٰى  جــرٰى  وقصَّ

موضع واحـد حتَّـى يتلـو بعضـه بعضـًا، وكـذلك مـا حكـاه اهللا 

، وقـد علمنــا عـن إبلـيس مـن امتناعــه مـن السـجود آلدم 

ــت  ــة وإن كان ــور خمتلف د يف س ــردَّ ــرآن م د يف الق ــدَّ ــك مب أنَّ ذل

ــة متغــايرة، وهــذا بلــه مــن املقــول عليــه  املعــاين واحــدًة والقصَّ

 .له واملعتقد

م يف هـذا القـرآن املجمـوع الناسـخ : فإن قيـل فِلــَم تقـدَّ

املــدين والرتتيــب الصــحيح خيــالف  املنســوخ واملّكــي عــىلٰ  عــىلٰ 

 ذلك؟

ــا ــىلٰ : قلن ــه ع ــديم بعض ــرآن وتق ــب الق ــا ترتي ــض  أمَّ بع

ه وتكفَّـل بــه وأمـر بــام  9فقـد بيَّنـا أنَّ النبــّي  هـو الــذي تـوالَّ

ر فيـه، وأنَّـه كـان ُيـتىلٰ  ترتيبـه هـذا ونظمـه،  عـىلٰ  9يـه عل تقرَّ

م  ولــيس ينكــر أن يكــون اهللا تعــاىلٰ  علــم مــن املصــلحة أن ُيقــدِّ

ــىلٰ  ــخ ع ــدين، ألنَّ  بعــض الناس ــي وامل ــذلك يف املّك املنســوخ وك

ــأمر  ــلحة، ف ــع املص ــع يتب ــتالوة واجلم ــأخري يف ال ــديم والت التق

هـذا الوجـه، ولـيس يف تقـديم الناسـخ  برتتيبـه عـىلٰ  9النبّي 

املنســوخ مــا يوجــب اشــتباه ذلــك األمــر  عــىلٰ ] ]٢٢٠ص /[[

يف أنَّه ناسـخ وذلـك منسـوخ، ألنَّ بالـدليل ُيعَلـم كـون الناسـخ 

ر، وإذا جــاز أن  ــأخَّ م وال يت ناســخًا واملنســوخ منســوخًا ال يتقــدَّ

 تتعلَّق املصلحة هبذا الرتتيب فام العجب منه؟

مـن ألَّـف  وبعد فكيف يظـنُّ ذهـاب الـذي ذكـروه عـىلٰ 

 ؟ أَومــا كــان هيتــدي إىلٰ 9ن كــان مؤلِّفــه غــري النبــّي القــرآن إ

ــىلٰ  ــي ع ــديم املّك ــان  تق ــه يف الزم ــه قبل ــم أنَّ ــو يعل ــدين وه امل

م لـه؟ وأيُّ  واملنسوخ عـىلٰ  الناسـخ وهـو يعلـم أنَّـه قبلـه ومتقـدِّ

ــٰى  ــب ال خيف ــب يف ترتي ــة والعي ــّرض للمذمَّ ــه يف التع ــدٍة ل  فائ

 ما ذكرناه؟ ىلٰ عليه وجه الصواب فيه لوال أنَّ األمر ع

ــه  ـا مـا روي عـن ابـن مســعود رمحـة اهللا عليـه مـن أنَّ فأمَّ

ــٰى : (كــان يقــرأ ــيلٍّ  وكف ــال بع ــحَّ )اهللا املــؤمنني القت ــه إن ص ، فإنَّ

ــه كــان يــتلفَّظ بــذلك يف خــالل  جيــوز أن يكــون حممــوالً عــىلٰ  أنَّ

ــىلٰ  ــه ع ــاء نفس ــن تلق ــه وم ــري، ومل  تالوت ــل والتفس ــبيل التأوي س

لأنَّ  يقل ذلك عىلٰ   .ه قرآن منزَّ

ـا مــا روي مـن طــرق أهـل البيــت  : مـن قــوهلم فأمَّ

لو قـرئ القـرآن كـام ُأنـزل أللفيتمونـا فيـه مسـّمني كـام ُسـّمي «

لـو قـرئ القـرآن كـام ُأنـزل «: ، ويف روايـة ُأخـرٰى »من كان قبلنا
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لُوِجَد فيـه أسـامء سـبعني رجـالً مـن قـريش ملعـونني بأسـامئهم 

ــا ه ــامء ُأمَّ ــائهم وأس ــامء آب ــرٰى »هتموأس ــة ُأخ ــا «: ، ويف رواي أَم

 ، فمعنـٰى »واهللا لو قرئ القـرآن كـام ُأنـزل ملـا اختلـف فيـه اثنـان

بـه ومـا قصـده بإنزالـه لكـان  ذلك أنَّـه لـو ُفِهـَم مـراد اهللا تعـاىلٰ 

ا ُذِكـَر، وقـد يقـول أحـدنا فـيمن ال يعـرف تأويـل  كذا وكـذا ممـَّ

ــدي إىلٰ  ــرآن وال هيت ــه الق ــرآن: أغراض ــرأت الق ــا ق ــت م وال  أن

ــد  ــّم أح ــذا مل يس ــه، وهل ــاس بتالوت ــذق الن ــان ح ــه، وإن ك تلوت

م أهـل القـرآن، وجعلـوا  حّفاظ القرآن مـع اجلهـل بمعانيـه بـأهنَّ

املستحّق هلـذه السـمة مـن يعـرف تأويلـه وفائدتـه، وال شـكَّ يف 

حقيقتـه ومعرفـة املـراد بـه بعينـه  أنَّ املعرفة بتأويـل القـرآن عـىلٰ 

ع ويعـرف مـن مسـتحّق املـدح مـن يزيل اخلالف ويقطـع التنـاز

ــك  ــن ذل ــه وإن مل يك ــن أوليائ ــدين م ــداء ال ــذّم وأع ــتحّق ال مس

ــه  ــاه بكالم ــّزاه ونّح ــه وع ــيئًا بخطاب ــن أراد ش ــإنَّ م ــًا، ف رصحي

ح به وسّامه وعيّنه  .فكأنَّه رصَّ

ــل ــه : فــإن قي ــيام روي عن ــولكم ف ــام ق ــه  ف ــن قول م

ــحابه ــل «: ألص ــذو النع ــبلكم ح ــن ق ــذين م ــنن ال ــلكن س لتس

ٰى ب ة حتـَّ ة بالقـذَّ لـو أنَّ أحـدهم دخـل جحـر ضـبٍّ  النعل والقذَّ

ــدخلتموه ــل»ل ــول اهللا، اليهــود والنصــارٰى : ، قي ــا رس ــالي : ؟ ق

ــود والنصــارٰى »فمــن إذًا؟«  خطابــه  ، وقــد ثبــت أنَّ اليه

ــداّل عــىلٰ  وقــف عــىلٰ ]] ٢٢١ص /[[ ــدليل ال ــه،  ال إضــافته إلي

: بوجـوه، منهـا وقد ُيعَلـم يف بعـض اخلطـاب أنَّـه كالمـه تعـاىلٰ 

، مثــل أن خيــتصَّ أن خيــتصَّ بصــفة ال تكــون إالَّ لكالمــه تعــاىلٰ 

بفصاحٍة وبالغـٍة خـارجني عـن العـادة فـنعلم أنَّـه مـن مقـدور 

غري البشـر كام يذهب إليـه مـن جعـل إعجـاز القـرآن مـن جهـة 

الفصــاحة اخلــارق للعــادة، وقــد اعتمــد قــوم يف إضــافة كالمــه 

ــه تعــاىلٰ  ن البشـــر مــن  عــىلٰ  أن حيــدث عــىلٰ   إلي ــتمكَّ وجــٍه ال ي

 .إحداثه عليه كسامعه من شجرة أو ما جيري جمراها

 وهذا ليس بمعتمد ألنَّ سامع الكالم من الشجرة يدلُّ عىلٰ 

أنَّه ليس من فعل البشـر، من أين أنَّه ليس من فعل جنّي أو ملـك 

سلل فنا الشجرة وخالهلا وُسِمَع ذلك من كالمـه؟ وهـذا القـدح 

م لنـا أيضًا  يمكن أن ُيعَرتض به يف الفصـاحة، الّلهـّم إالَّ أن يتقـدَّ

فصـاحة البشــر  العلم بأنَّ فصاحة اجلّن واملالئكـة ال تزيـد عـىلٰ 

ه من كالم اهللا تعاىلٰ  فيكون ذلك الوجه دليالً عىلٰ   .أنَّ

ــاب إىلٰ  ــافة اخلط ــد يف إض ــه املعتم أن  اهللا تعــاىلٰ  والوج

ــاملعجز ا ــد ب ــول املؤيَّ ــهد الرس ــىلٰ يش ــوع ع ــه  ملقط ت ة نبوَّ ــحَّ ص

ــاىلٰ  ــه تع ــن كالم ــالم م ــك الك ــأنَّ ذل ــدقه ب ــم وص ــع العل ، فيق

 .يف القرآن 9ويزول الريب، كام فعل نبيّنا 

ــق إىلٰ  ــا الطري معرفــة خطــاب الرســول واإلمــام  وأمَّ

  فقـــد تكـــون املشـــافهة ملـــن يشـــاهدمها ويعلـــم رضورة

ــأٰى  ــن ن ــا، وم ــاب إليه ــافة اخلط ــه إىلٰ  إض ــنهام فطريق ــ ع ذه ه

 .العلم املعرفة اخلرب املتواتر الذي يفضـي إىلٰ 

ــرٰى  ــق ُأخ ــا طري ــرٰى  وهاهن ــم جم ــوع العل ــري يف وق  جت

التواتر واملشـافهة، وهـو أن ُيعَلـم عنـد عـدم متييـز عـني اإلمـام 

ــأنَّ  وانفــراد شخصــه إمجــاع مجاعــة عــىلٰ  بعــض األقــوال يثــق ب

 .قوله داخل يف مجلة أقواهلم

ــل ــإن قي ــًا ال: ف ــم أيض ــذا القس ــافهة ه ــن املش ــرج ع  خي

ــا أن ُيعــَرف  والتــواتر، ألنَّ إمــام العصـــر إذا كــان موجــودًا فإمَّ

 .مذهبه وأقواله مشافهًة وسامعًا منه أو بالتواتر عنه

نه السـؤال، غـري أنَّ الرسـول أو  األمر عىلٰ : قلنا مـا تضـمَّ

 اإلمام إذا كان متميِّزًا متعيِّنًا ُعِلَمت مذاهبه وأقوالـه باملشـافهة لـه

وبالتواتر عنه، وإذا كان مسترتًا غري متميِّز العني وإن كان مقطوعًا 

وجوده واختالطه بنا ُعِلَمت أقواله بإمجاع الطائفة التي تقطـع  عىلٰ 

أنَّ قوله يف مجلة أقواهلم وإن كان العلم بذلك مـن أحوالـه ال  عىلٰ 

ا املشافهة والتواتر وإنَّام ختتلف احلاالن بالتمييز  والتعيني يعدها، أمَّ

 .يف حال وفقدمها يف ُأخرٰى 

*   *   * 

ــٰى ]] ٢٣١ص [[ ــن نف ــق م ــا تعّل ــه  فأمَّ ــان بقول النقص
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ــل أن ]٩ ــل، ولقائ ــه جمم ــه لفظ ــاٍف ألنَّ ــاٍف وال ش ــيس بك ، فل

ــه حمفــوظ عــن القــدح فيــه بــام: يقــول تــه ويــوهن إنَّ ــثلم حجَّ  ي

داللتـه، وإذا ُسـلِّم أنَّ احلفــظ املـراد بـه هــو املنـع مـن اإلضــاعة 

ق : جــاز أن يقولــوا ــه حمفــوظ عنــد إمــام الزمــان، فلــم يتطــرَّ إنَّ

ألـيس يمكـن بعـض : عليه الضياع، ولـو قيـل للمتعلِّـق بـذلك

ــذلك  ــرتف ب ــإذا اع ــه؟ ف ــحف وُحيرق ق املص ــزِّ ــدين أن ُيم امللح

ظـاهر اآليـة مـن هـذا الفعـل ال  ن حمفوظـًا عـىلٰ فأَال كـا: قيل له

ــال  ــدور الرج ــود يف ص ــه موج ــرآن، ألنَّ ــاعة الق ـــي إض يقتض

ق مــن املصــحف، قيــل لــه وكــذا مــا : ويف بطــون غــري مــا ُحــرِّ

نقــص مــن القــرآن موجــود عنــد اإلمــام وشــيعته وبــني ثقاتــه، 

 .كلِّ حاٍل، وهذا بنيِّ ملن تأمَّل فلم تتّم اإلضاعة عىلٰ 

*   *   * 
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ـــ]] ٢٨٦ص [[ ـــأنَّ فأمَّ ـــول ب ـــادة  ا الق ـــرآن زي يف الق

ــتِ كُ  ــومل تُ  ْت َم ــدّ نَق ــم يتع ــذاهبون ل فل ــه  ال ــارصت ب ــا تن ــه م إلي

شـهد  الروايات وأمجع عليـه الـرواة مـن نقـل آي وألفـاظ كثـرية

ـ أ يف مجلـة القـرآن وهـي غـري قـرَ ا كانـت تُ مجاعة من الصحابة أهنَّ

ــودة ــمَّ  موج ــيام تض ــك ف ــن ذل ــيام روي م ــال ف ــحفنا واحل نه مص

فـيام جـرٰى جمـرٰى النقـل عـٰىل مـن لـيس  ظاهرة، وليس املعقول

لـه أو خـالف  اعتقـاداً  مـا ثلـم ن يـدفع بـاقرتاح كـّل من أهله ممَّ 

ال  يــذهب إليــه، ولــيس يلــزم ألجــل هــذا التجــويز مــا مــذهباً 

لــزامهم التجــويز، ألن يكــون يف إيـزال يقولــه لنــا خمالفونــا مـن 

ــا ملمج ــة م ــرائض يتَّ  ]]٢٨٧ص [[/ ل ــرآن ف ــن الق ــا م ــل بن ص

ــام ــنن وأحك ــ ،وس ــذيألّن ــه ال ــك بالوج ــأمن ذل ــاه  ا ن ذكرن

ــوعوَّ  ــع الش ــول مجي ــة بوص ــه بالثق ــا علي ــيس ـلن ــا، ول رع إلين

ـــيف الـــدين مـــن مل جيعـــل األُ  كامللحـــد املشـــكِّ  ة املختلفـــة مَّ

ــ املتضــاربة التــي جيــوز عليهــا اخلطــأ ة يف حفــظ والضــالل حجَّ

ــ ـــالش ــوزـرع وقص ــل ال جي ــوم كام ــٰىل معص ــه ع ــه  ر حفظ علي

ين النـاطق بلسـان دك يف الـدناه، بـل امللحـد املشـكِّ ا عـدَّ ممَّ  ءيش

رع حمفــوظ بمــن ـالشــ وخصــومه هــو مــن ذهــب إٰىل أنَّ  أعدائــه

ـاملتأّمـ النـاظر وصفنا حالـه، ألنَّ  ر فـيمن جعلـه هـؤالء ل إذا فكَّ

ــ ــه، ورأٰى  رع حافظــاً ـة يف الشــالقــوم حجَّ ــا ل ــه مــن  م هــم علي

 جــواز اخلطــأ، واإلعــراض عــن النقــل، وامليــل إٰىل اهلــوٰى 

ــاً  ــه طريق ــذا ل ــان ه ــبابه ك ــاً  وأس ــّك  مهيع ــدين،  إٰىل الش يف ال

قـــه اهللا تعـــاٰىل إلصـــابة وفِّ ريعة، إن مل يُ ـبالشـــ وارتفـــاع الثقـــة

ــاحلـافظ للشـ أنَّ  لهمـه مـا ذهبنـا إليـه مـن، ويُ احلّق  ة رع واحلجَّ

 .ةمَّ عن صفات األُ  فيه هو املعصوم اخلارج

*   *   * 

 :الذخرية يف علم الكالم

ــل]] ٣٦١ص [[ ــإن قي ــرين : ف ــد األم ــون أح ــف يك كي

عي تغيـريًا يف القـرآن ونقصـانًا، وكـذلك  اإلماميَّـةكـاآلخر و تـدَّ

 حشوية أصحاب احلديث؟

ـــا ـــائل : قلن ـــرآن يف املس ـــل الق ة نق ـــحَّ ـــا ص ـــد بيَّن ق

ــري  ــه غ ــيات، وأنَّ ــوص]] ٣٦٢ص /[[الطرابلس ل  منق ــدَّ وال مب

ــو  ــدينا ه ــذي يف أي ــرآن ال ــذا الق ــأنَّ ه ــم ب ، وأنَّ العل ــريَّ وال مغ

ـــدان  9الـــذي ظهـــر عـــٰىل يـــد رســـول اهللا  كـــالعلم بالبل

ـــنَّفة  ـــب املص ـــام، والكت ـــائع العظ ـــار والوق ـــوادث الكب واحل

نة  .املشهورة، واألشعار املدوَّ

ـــالقرآن والـــدواعي  ت ب ـــة اشـــتدَّ ـــا أنَّ العناي وذكرن

لــه وحراســته وبلغــت إٰىل حــدٍّ مل يبلغــه يف نقــل تــوفَّرت عــٰىل نق

احلــوادث والوقــائع والكتــب املصــنَّفة، ألنَّ القــرآن معجــز 

ــة ــام الديني ـــريعة واألحك ــم بالش ــل العل ة، وأص ــوَّ ــلُّ . النب وك

م حاصـل فيـه، ويسـتبّد بـدواٍع  شـيء دعا إٰىل نقل مجيـع مـا تقـدَّ

ـــ ـــبهها، وأنَّ عل ـــا أش ـــوادث وم ـــت يف احل ـــل ليس امء إٰىل النق

ـــيء  ــّل ش ــوا ك ــه، وإن عرف ــبطه ومحايت ــوا يف ض ــني بلغ املتكّلم

ــٰى   اختلــف فيــه مــن إعرابــه والقــراءات املختلفــة يف حروفــه حتَّ

ــَطر ــذَكر ومل ُيس ــا مل ُي ــني م ــِرَف، وب ــا روي وُع ــني م ــوا ب ق . فرَّ

ــة  ــذه العناي ــع ه ــًا م ًا أو منقوص ــريَّ ــون مغ ــوز أن يك ــف جي فكي

 الصادقة والضبط الشديد؟

ذكرنـا يف جـواب املسـائل املتقـّدم ذكرهـا عنـد وقد كنّـا 

ــرآن ــل الق ة نق ــحَّ ــالم يف ص ــرآن : الك ــيل الق ــم بتفص أنَّ العل

وأبعاضه كالعلم بجملتـه، وأنَّـه جيـري يف ذلـك جمـرٰى مـا ُعِلـَم 

ــإنَّ  ــزين، ف ــيبويه وامل ــاب س ــنَّفة ككت ــب املص ــن الكت رضورًة م

ه مـن أهل العناية هبذا الشأن يعلمـون مـن تفصـيلها مـا يعلمونـ

ــًا يف  ــدِخالً أدخــل يف كتــاب ســيبويه باب ــٰى لــو أنَّ ُم مجلتهــا، حتَّ

ــه ملحــق بــه  النحــو لــيس مــن الكتــاب لعــرف وميّــز وعلــم أنَّ

 .وليس من أصل الكتاب، وكذلك القول يف كتاب املزين

ومعلــوم أنَّ العنايــة بنقــل القــرآن وضــبطه أصــدق مــن 

 .العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء

النـاس مــن فـرق بــني العلـم باجلملــة والتفصــيل يف ويف 

 .القرآن، والذي ذكرناه أوىلٰ 

وقـــد بيَّنـــا يف املوضـــع الـــذي أرشنـــا ]] ٣٦٣ص /[[

فـًا عـٰىل  9إليه أنَّ القـرآن كـان عـٰىل عهـد النبـّي  جمموعـًا مؤلَّ

س  ة ذلـك بأنَّـه كـان ُيــدرَّ لنـا عــٰىل صـحَّ مـا هـو عليـه اآلن، ودلَّ

ــك  ــه يف ذل ــظ مجيع ــن وُحيَف ــة م ــٰىل مجاع ــّني ع ــٰى ع ــان، حتَّ الزم

ــه كــان ُيعــَرض عــٰىل النبــّي  ، 9الصــحابة يف حفظهــم لــه وأنَّ

وأنَّ اجلامعة من الصـحابة مـنهم ابـن مسـعود خـتم القـرآن عـٰىل 

ة خـتامت 9النبّي  وكـلُّ مـا ذكرنـاه يقتضــي عنـد أدنـٰى . عدَّ

بًا غري منثور وال مبثوث  .تأّمل أنَّه كان جمموعًا مرتَّ

 اإلماميَّــةنـا أيضـًا أنَّ مــن خيـالف هـذا البــاب مـن وذكر

واحلشــوية ال ُيعتَــدُّ بخالفهــم، وأنَّــه مضــاف إٰىل قــوم مــن 

تها ال  ــحَّ ــوا ص ــعيفة ظنّ ــارًا ض ــوا أخب ــديث، نقل ــحاب احل أص

 .ُيرَجع إٰىل مثلها عن املعلوم املقطوع عليه
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أن ال ُيقَطـع عـٰىل أنَّ هـذا : وألزمنا مـن قـال ذلـك أيضـاً 

ملوجـود بيننـا هـو الـذي مجعـه عـثامن بـن عّفـان، وأن ال القرآن ا

قـد وقـع فيـه تغيـري وتبـديل عـامَّ ]  كّلـه[يأمن أن يكون بعضه أو 

ــه إذا جــاز فــيام أّداه النبــّي   9ســطره عــثامن ومجعــه بعــده، ألنَّ

ــه  ــتمَّ في ـــروه أن ي ــاس ونش ــه الن ــنة، وتداول ـــرين س ــًا وعش نيف

ه عــثامن نفســه، لعــثامن الــنقص واحلــذف جــاز ذلــك فــيام مجعــ

ل  .وهذا حدٌّ ال يبلغ إليه حمصِّ

ــام وقــع : وقلنــا ٍع أنَّ النقصــان واحلــذف إنَّ عــٰى مــدَّ إن ادَّ

ــّي  ــام النب ــر ويف أّي ــداء األم ــاهر، ألنَّ  9يف ابت ــل ظ ــذا جه فه

تـه، ومـن املحـال أن  القرآن إنَّام أنزلـه إليـه ليؤّديـه وُيبلِّغـه إٰىل ُأمَّ

 .ألنَّ ذلك عبثينزل منه ما ال يؤمر بأدائه، 

ــه . وال جيــوز أن يــؤمر بــأداء الكــّل فيــؤّدي الــبعض وألنَّ

هـذا لكـان نقصـان القـرآن ]] ٣٦٤ص /[[  لو كـان األمـر عـىلٰ 

 .دون عثامن بن عّفان وغريه 9مضافا إٰىل النبّي 

ــه  9وال جيــوز أن يكــون  ــع فــنقص من ــد أّدٰى اجلمي ق

تمُّ يف قــوم يف حياتــه مواضــع ألغــراض خيّصــهم، ألنَّ هــذا ال يــ

مــع عــرض القــرآن عليــه يف كــلِّ وقــٍت  9أّيــام النبــّي 

ــحابة ختمــوا عليــه القــرآن  ــته، وأنَّ مجاعــة مــن الص ودراس

فكيــف خفــي عليــه مــا نقــص منــه وكــتم، وهــو عــٰىل . دفعــات

 .مرور األوقات معروض عليه

ــص  ــا نق ــثامن م ــًا أنَّ ع ـــي أيض ــه يقتض ــذا الوج وألنَّ ه

صـاء هـذه املسـألة رجـع إٰىل ومـن أراد استق. شيئًا فيضـاف إليـه

 .املوضع الذي ذكرنا

*   *   * 

  :إز اآن

جوابـات املسـائل )/ (٢ج ( رسائل الشــريف املرتضــىٰ 

 ):الرسية األُوىلٰ 

ــة]] ٣٢٣ص [[ معرفــة وجــه إعجــاز : [املســألة الثالث

 ]:القرآن

ة ال يثبــت إالَّ بــاملعجز  ــوَّ عي النب ــان صــدق مــدَّ إذا ك

ــٰىل و ــادة ع ــارق للع ــَدث اخل ــافته إٰىل حم ــه إض ر مع ــدَّ ــه ال يتق ج

بحســـنه أو صـــفته املخصوصـــة، لـــيعلم النـــاظر اختصاصـــه 

 .بالقديم تعاٰىل الذي ال جيوز منه تصديق الكذب

إنَّ وجــه اإلعجـــاز يف القــرآن هـــو : وكنــتم تقولـــون

ــه  ــر ب ـــرفة املفتق ــا: ظ[الص ــيعلم ] هب ــاحة، ل ــم بالفص إٰىل العل

. ني املعجــز واملمكــنالنــاظر عــدم الفــرق الواجــب حصــوله بــ

ة عــٰىل مــن لــيس  وذلــك يقتضـــي تعــّذر حصــول العلــم بــالنبوَّ

ق مـا بـني صـحيح الكـالم وركيكـه . من أهـل املعرفـة، ومل يفـرِّ

ة عــٰىل أكثــر اخللــق واألعــاجم  ــوَّ ويف هــذا ســقوط تكليــف النب

 .وغريهم ممَّن ال بصرية له بالفصاحة

ــ ــة، وذلــك ممَّ ــة العربي ا أو القــول بوجــوب تقــديم معرف

ــه مــن  ر يف آخــرين، مــع مــا في ــر املكلَّفــني ويتعــذَّ ر يف أكث يتعــذَّ

ــان  ــول زم ة ط ــوَّ ــف النب ــوف تكلي ــة ووق ــة العربي ــاب معرف إجي

 .مهلة املعرفة هبا

ــال ــن أن يق ــة : وال يمك ــّذر املعارض ــادة وتع ــرق الع خ

ة  .كان هؤالء املعلَّم بالنبوَّ

ــا مــا ال خــالف فيــه، مــن أنَّ خــرق العــادة  ألّنــا قــد بيَّن

ٰى يكـون واقعـًا عـٰىل وجـه ال يصـحُّ  غري كاٍف يف اإلعجـاز، حتـَّ

ــم  ــذا احلك ــَدث، وه ــدور حم ــت مق ــه حت ]] ٣٢٤ص /[[دخول

ــة،  ــة بالعربي ــد املعرف ـــرفة إالَّ بع ــول بالص ــع الق ــل م ال حيص

 .وذلك يقتيض فساد ما بنينا القول به

ــاً  ــا أيض ــل لن ــذلك إن قي ــراد اهللا : وك ــم بم ــان العل إذا ك

ــة مقامــه تعــاٰىل ومــراد رســ صــلوات اهللا (وله والقــائمني يف األُمَّ

ال ُيعَلــم إالَّ بعـد العلـم بالعربيــة التـي خوطبنــا ) عليـه وعلـيهم

أن يكـون عاملـًا ]و: ظ[هبا، فيجب عـٰىل كـّل مكلَّـف العلـم هبـا 

ــ ــك يقتض ــة، وذل ــف ـبالعربي ــّل مكلَّ ــتدامة لك ــا مس ي وجوهب

 .للرشيعة عٰىل النظر فيها

ــواب  ــاهللا التوف _اجل ــق وب ــبهة مل : _ي ــذه الش ــم أنَّ ه اعل

ـــرة  ــي يف نص ــرأ كالم ــي، وق ــفَّح كتب ــن تص ــال م ــر إالَّ بب خيط

رهتا عــٰىل أنَّ أحــدًا ال ـالقــول بالصـــرفة، واعــتامدي يف نصــ

ــع مــن  ــتدالل بــني مواض ــري اس ـــرورة، مــن غ ق بالض ــرِّ يف

 .القرآن، وبني أفصح كالم للعرب يف الفصاحة

ق مـا بـني أفصـح كالمهـ م وأدونـه بفرقـة فإن كـان يفـرِّ

ــني  ق ب ــرِّ ــن ال يف ــاربني م ــني املتق ق ب ــرِّ ــال أن يف ــاهرة، وحم ظ

 .املتباعدين، فرتكيب هذه الشبهة من مفهوم هذا الكالم

ولــيس يمكــن أن يقــول يف هــذا املوضــع مــا ال يــزال أن 

من أنَّ النـاظر إذا علـم أنَّ القـرآن قـد حتـّدٰى بـه، ومل يقـع : يقال

م الــذي ال جيــوز أن يكـــون املعارضــة لــه، لتعــّذرها علـــيه

 .معتاداً 

ــادة  ــرق الع ــرآن خ ــون الق ــك إالَّ أن يك ــد ذل ــيس بع فل
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بفصـــاحته، أو رصف القـــوم عـــن معارضـــته، وأّي األمـــرين 

ة، فــال فقــر بنــا إٰىل معرفــة الوجــه عــٰىل  ت النبــوَّ كـان فقــد صــحَّ

 .سبيل التفصيل

ة، عــٰىل مــا بيَّنــا يف  وذلــك أنَّ هــذه الطريقــة غــري مســتمرَّ

ــا ـــرفة  كتابن ـــرة الص ــّذر ]] ٣٢٥ص /[[يف نص ــه، ألنَّ تع علي

ــرق  ــرآن وخ ــاحة الق ــرط فص ــون لف ــن أن يك ــة يمك املعارض

ــوز  ــاظر جي ــاحته، إالَّ أنَّ للن ــا بفص ــويز: ظ[عادتن ــون ] جت أن يك

هذا القـرآن مـن فعـل جـّن ألقـاه إٰىل مـن ظهـر عليـه خيـرق بـه 

ّن اجلـ] ديـدن: ظ[عادتنا، ألّنـا ال نحـيط علـًام بمبلـغ مـن ديـن 

 .يف الفصاحة

زنـا ذلـك مل يثبـت كونـه معجـزًا هبـذا الضــرب  وإذا جوَّ

ــا  ــه عادتن ــرق ب ــذي خ ــم أنَّ ال ــتدالل، دون أن ُيعَل ــن االس م

ق الكذب  .حكم ال جيوز أن يصدِّ

ــا ــذا قلن ــذهب : وهل ــٰىل م ــه، إالَّ ع ــّن عن ــؤال اجل إنَّ س

ــّذر  ــة تع ــم أنَّ جه ــذهب يعل ــن ي ـــرفة، ألنَّ م ــائلني بالص الق

ـــام هـــي للصــــرف عنهـــا، لفـــرط  املقّدمـــة عـــٰىل العـــرب إنَّ

الفصــاحة، والصـــرف عــن العلــوم التــي يســاق معهــا الكــالم 

 .الفصيح ال يصحُّ إالَّ من اهللا تعاٰىل دون كّل قادر حمَدث

ــه إن كــان هــذا القــول  :واجلــواب عــن هــذه الشــبهة أنَّ

قادحــًا يف مــذهب الصـــرفة، فهــو قــادح يف مــذهب خصــومهم 

 .هة إعجاز القرآن فرط فصاحتهالقائلني بأنَّ ج

وإذا كــان الطريــق إٰىل العلــم بــأنَّ : ألنَّــه يقــال هلــم

ــو  ــته، فل ــدم معارض ــو ع ــادة، وه ــة للع ــرآن خارق ــاحة الق فص

عورض القـرآن بـام ال يشـبه فصـاحته كمعارضـة مسـيلمة، مـن 

أيــن كــان يعلــم العجــم والعــواّم وكــّل مــن ال يعــرف العربيــة 

ــذه امل ــاحة، أنَّ ه ــب الفص ــاومرات ــة موقعه ــري واقع ــة غ . عارض

ـه مل يعـارض  وهو ال يعلـم أنَّـه علـم معجـز إالَّ بعـد أن يعلـم أنَّ

معارض مـؤثِّرة، فـأّي يشء قـالوه يف ذلـك قلنـا هلـم يف مثلـه يف 

 .نرصة القول بالرصفة

أنَّ من ليس من أهـل : واجلواب عن الشبهة بعد املعارضة

تمّكن مـن العلم بالفصاحة ومراتبهـا مـن أعجمـي أو عـاّمي، مـ

غــريه، ]] ٣٢٦ص /[[العلــم بفصــل فصــيح مــن الكــالم عــٰىل 

ومرتبة يف الفصاحة بـالرجوع إٰىل أهـل الصـناعة والسـؤال هلـم، 

فيعلم من ذلك ما تـدعوه احلاجـة إٰىل علمـه، وإن مل حيـتج إٰىل أن 

 .يكون هو يف نفسه من أهل هذه الصناعة

ـــرٰى أنَّ العجمـــي والعـــاّمي اللـــذين ال يعرفـــان  أَال ت

ــح  ــيس أفص ــرأ الق ــحُّ أن يعلــام أنَّ ام ــاحة، يص ــن الفص شــيئًا م

ممَّــن عــداه مــن الشــعراء، وأنَّ بعــض الكــالم الفصــيح أفضــل 

ــٰى ال يــدخل عليــه يف ذلــك شــبهة بــاخلرب ممَّــن  مــن بعــض، حتَّ

ـــك ـــرف ذل ـــاجة أو . يع ـــا النس ـــرف منّ ـــن ال يع ـــذلك م وك

ــه أفضــل مــن غــريه أو يف  الصــياغة، يصــحُّ أن يعلــم يف ثــوب أنَّ

 .علق مصوغ

ـا ثابتــة  وإذا كانـت جهـة العلـم ثابتــة لألعجمـي كـام أهنَّ

للعـريب، جــاز أن يعلــم بـالرجوع إٰىل أهــل الصــناعة، أنَّ الفــرق 

ــل  ــار املفض ــض قص ــني بع ــرب وب ــالم الع ــح ك ــني أفص : ظ[ب

يف الفصـاحة، غـري ظـاهر ظهـور الفـرق بـني فصــاحة ] املفصـل

 .شعر اجلاهلية واملحدثني

جهــة إعجــازه هــي الصـــرفة ال فــرط  فحينئــٍذ يعلــم أنَّ 

مل : ظ[فصاحته، ألنَّه قد علم تعّذر املعارضة الئحة، وإذا مل يكـن 

 .معارضته لفرط الفصاحة فليس إالَّ الرصف] يمكن

ــا  ــرٰى م ــري جم ــة جي ــاب العربي ــام خط ــول يف أحك والق

ذكرنــاه، يف أنَّ لألعجمــي أن يعلمــه مــن أهلــه وإن مل يكــن هــو 

ــًا بالعر ــه عامل ــةيف نفس ــن . بي ــكُّ يف أنَّ م ــذي يش ــذا ال ــن ه وم

ــول  ــراد الرس ــه، وم ــاٰىل بخطاب ــراد اهللا تع ــة م ــَف معرف  ُكلِّ

 بكالمه، ال بدَّ من أن يكون له طريق إٰىل معرفة ذلك؟

ــل العربيــة والعلــم بموضــوعات  ــإن كــان مــن أه ف

ــه  ــع إٰىل علم ــو يرج ــه، فه ــالعلم ]] ٣٢٧ص /[[أهل ــه، ف ونفس

وإن كـان لـيس مـن أهــل . طــاببـاملراد مـن اخل] يف العلـم: ظ[

العربيــة، فــال بــدَّ مــن الرجــوع إٰىل أهلهــا فــيام حيتــاج إٰىل علمــه 

 .حتَّٰى يتمَّ له العلم باملراد من اخلطاب

ــاجم  ــم األع ــه يعل ــا إلي ــذي أرشن ــه ال ــذا الوج ــٰىل ه وع

مــراد اهللا تعــاٰىل بخطــاب القــرآن ومــراد العــرب بخطــاهبم هلــم 

ـــوازهم  ـــواهبم: ظ[وج ـــ]. وج ـــم أيض ـــراد ويعل ـــريب م ًا الع

 .وهذه مجلة كافية. العجمي يف خطابه له

*   *   * 

 ):خ(جوابات املسائل الطرابلسيَّة 

 :املسألة السابعة]] ١٩٠ص [[

يف إجابتــه  مــا القــول يف اخلــرب الــوارد عــن الرضــا 

ابـن الســّكيت وقــد ســأله عــن ســبب اخــتالف دالئــل االنبيــاء 

 ــال ــاىلٰ «: ، فق ــٰى  إنَّ اهللا تع ــث موس ــان   بع يف زم
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ــىلٰ  ــه ع ــب في ــان األغل ــل،  ك ــعبدة واحلي ــحر والش ــه الس أهل

فآتاهم من عنـد اهللا بـام أبطـل بـه كيـدهم وحـيلهم وسـحرهم، 

ــه عــىلٰ  ــرز ب ــٰى  وب ــَث عيس ــذلك ُبِع ــافَّتهم، وك ــان   ك يف زم

أهـل الفلسـفة والطـّب، فآتـاهم مـن عنـد  كان األغلب فيه عـىلٰ 

مـه واألبـرص والــزمن وإبـراء األك اهللا تعـاىل مـن إحيـاء املــوتٰى 

كــافَّتهم، وبعــث اهللا حمّمــدًا  بــام أبطــل بــه طــبَّهم وبــرز بــه عــىلٰ 

ــه عــىلٰ  9 ــب في ــعر  يف زمــان كــان األغل ــل اخلطــب والش أه

ــاىلٰ  ــد اهللا تع ــن عن ــاهم م ــواع الفصــاحة، فآت ــن  والســجع وأن م

]] ١٩١ص /[[ القــرآن بــام زاد هبــم علــيهم وبــرز بــه عــىلٰ 

وهــذا القــول الثابــت . مثلــهكــافَّتهم، وأعجــزهم عــن اإلتيــان ب

ــم  ــب أنَّ حك ــه يوج ــف لفظ ــاه وإن اختل ــذكور معن ــرب امل يف اخل

ــم  ــه لبالغــتهم حك ــادة الفصــحاء ومفارقت ــه لع القــرآن يف خرق

ــٰى  ــزات موس ــن معج م م ــدَّ ــا تق ــٰى  م ــارقتهام   وعيس ومف

وخرقهام لعـادة ُأممهـام وأهـل عصــرهيام، فليـذكر مـا عنـده فيـه 

 .رصفةمطابقًا ملا يذهب إليه من ال

: أقـلُّ مـا نقولـه يف هـذه املسـألة: اجلواب وباهللا التوفيـق

ــدة يف  ــي معتم ــا، وال ه ل عليه ــوَّ ــري مع ــاد غ ــار اآلح إنَّ أخب

ــنفس إىلٰ  ــكن ال ــًام فتس ــب عل ــا ال توج ــروع، ألهنَّ ــول وال ف  ُأص

ــىلٰ  ــة ع ــت دالل ــموهنا، وال قام ــاىلٰ  مض ــل  أنَّ اهللا تع ــد بالعم تعبَّ

فقـد كـان ذلـك جـائزًا عنـدنا هبا وإن كانـت ال توجـب العلـم، 

ــل  ــادة بالعم ــون ورود العب ــحابنا حييل ــري منأص ــان الكث وإن ك

ــىلٰ  ــاد ع ــار اآلح ــا . أخب ــرب الرض ــار  وخ ــز أخب ــن حيِّ م

 .اآلحاد، ألنَّه ال يوجب العلم والقطع، فال معترب بمثله

ز العمــل يف الشـــريعة بأخبــار اآلحــاد  عــىلٰ  أنَّ مــن جــوَّ

الـدين، وكيفيـة إعجـاز القـرآن يمنع من العمـل هبـا يف ُأصـول 

ــا إىلٰ  ــع فيه ــف ُيرَج ــدين، فكي ــول ال ــن ُأص ــه م ــار  وداللت أخب

ــت  ــة ُأطرح ــة العقلي ــايف األدلَّ ــام ين ــا إذا وردت ب ــاد يف أهنَّ اآلح

ة القــول بمــذهب الصــ ــة عقليــة، ـوُردَّت؟ وصــحَّ رفة عليــه أدلَّ

 ذلك بخرب واحد؟ فكيف ُيعَرتض عىلٰ 

ا بـه مـا ينـايف مـذهب مـ وبعد فليس يف هـذا اخلـرب عـىلٰ 

الصـــرفة وال ُيعــَرتض عليــه، ألنَّ العــرب الــذين كــان القــدوة 

م  وا هبـذا القـرآن وُقرعـوا بـه بـأهنَّ ـدُّ يف الفصاحة والبالغـة إذا ُحتُ

ــم مصــروفون عــن  ال يـأتون بمثلـه وهــم الـذين يظهــر هلـم أهنَّ

ــا  ــدوا م ــه ووج ــاحته وبالغت لوا فص ــأمَّ ــم إذا ت ــته، ألهنَّ معارض

ن م ــتمكَّ ــك ي ــارب ذل ــيح يق ــالم الفص ــن الك ــادهتم م ــه يف ع ن

مقاربــة ُخيِرجــه مــن كونــه خارقــًا للعــادة، ووجــدوا مــن 

ة البواعــث تعــّذر املعارضــة،  ة الــدواعي وشـدَّ نفوسـهم مــع قــوَّ

ــَم أنَّ اهللا تعــاىل خــرق عــادهتم بــأن رصفهــم عــن املعارضــة  ُعِل

 التي كانـت لـوال الصــرف متأّتيـة، فوجـه إعجـاز القـرآن عـىلٰ 

املذهب العـرف أعـرف بـه وإليـه أسـبق لتمييـزهم بـني مـا  هذا

يقدرون عليه مـن الكـالم الفصـيح وبـني مـا ال يقـدرون عليـه، 

ــواهم  ــن س ــهم رضورًة وم ــن نفوس ــك م ــون ذل ــوم يعرف والق

يعلمـــه مـــن طريـــق االســـتدالل، فقـــد صـــار اختصاصـــهم 

ـم أهـل هــذه  بالتحـّدي والتعجيـز دون غـريهم هـو الوجـه ألهنَّ

ــاب ــناعة وأرب ــة  الص ــرٰى ]] ١٩٢ص /[[البالغ ــرآن يف  وج الق

مــن حيــث مل يتــأتَّ للعــرب  9صــدق الرســول  داللتــه عــىلٰ 

ــرٰى  ــته جم ــٰى  معارض ــزات موس ــٰى  معج ــرٰى  وعيس  ، وج

العــرب بــام هــو مــن جــنس فصـــاحتهم  االحتجــاج عــىلٰ 

ــىلٰ  وبالغــتهم جمــرٰى  ــو  االحتجــاج ع ــام ه ــاء ب الســحرة واألطبّ

ــا ــز هن ــان املعج ــناعتهم، وإن ك ــنس ص ــن ج ــب م ــس قل ك نف

ــز  ــذا املعج ــس ه ــرص، ونف ــه واألب ــراء األكم ــًة وإب ــا حيَّ العص

ــذا  ــم أه ــا ال نعل ـــرف عــن املعارضــة، إالَّ أّن احلقيقــي هــو الص

احلقيقــة إالَّ بالتحــّدي  الصـــرف الــذي هــو العلــم املعجــز عــىلٰ 

 .ما أوضحناه العرب عىلٰ  بالقرآن وتعّذر معارضته عىلٰ 

*   *   * 

 :الذخرية يف علم الكالم

 :ةيف جهة داللة القرآن عٰىل النبوَّ  :فصل]] ٣٧٨ص [[

ــوم ــال ق ــك، فق ــاس يف ذل ــف الن ــة  إنَّ : اختل ــه دالل وج

ـــوَّ  ـــٰىل النب ـــرآن ع ـــاهللا  ة أنَّ الق ـــاٰىل ص ـــن ـتع ـــرب ع رف الع

ــه يتمكَّ  ــذي ب ــم ال ــة يف معارضــته، وســلبهم العل ــون مــن مماثل ن

 .وفصاحته، ولوال هذا الرصف لعارضوا  نظمه

ـــه نصـــ ٰىل هـــذا الوجـــهإو ـــايب ـأذهـــب، ول رت يف كت

ـ وقـد حكـي عـن . عجـاز القـرآنإح عـن جهـة املعروف باملوضِّ

رفة مـن غـري حتقيـق لكيفيتهـا ـام القـول بالصـأيب إسحاق النّظـ

 .وكالم يف نرصهتا

ــال قــوم ــتصَّ  إنَّ : وق ــرآن اخ ــ الق ة يف الفصــاحة بمزيَّ

تعـاٰىل العـادة اهللا غايـة أجـرٰى  خرقت العادات، وجتـاوزت كـّل 

ــاأن ي ــه اهللا اختصــاص  نَّ إو. نتهــي الفصــحاء إليه  9تعــاٰىل ل

تـه، عـٰىل نبوَّ  ظهاره عـٰىل يـده مـع خرقـه العـادة بفصـاحة يـدلُّ إ

ـــه القـــرآن إن كـــان مـــن فعلـــه تعـــاٰىل فهـــو دليـــل نبوَّ  ألنَّ  ت
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ــّي إومعجزهــا، و ــم يــتمكَّ  9 ن فعــل النب ــه مــع فل ن مــن فعل

ــاحته، إالَّ  ــادة بفص ــه للع ــاهللا   ألنَّ خرق ــاٰىل فع ــاً تع ــه علوم  ل في

ــر ــاحة مل جي ــأنَّ  بالفص ــادة ب ــه الع ــااهللا  ب ــاٰىل يفعله ــة . تع فدالل

. ٰىل خـرق العـادة هبـذه العلـومإالقرآن عٰىل هـذا الوجـه مسـتندة 

ه تعـاٰىل ال فعلـه، القـرآن مـن فعـل رّبـ إنَّ  9ذا علمنا بقوله إو

 .لوَّ قطعنا عٰىل الوجه األ

وابنــه  ٰىل هــذا املــذهب كــان يــذهب أبــو عــيل اجلبــائيإو

وكــان أبــو القاســم . وافقهــام]] ٣٧٩ص /[[  أبــو هاشــم ومــن

تــأليف القــرآن ونظمــه غــري مقــدور مــن العبــاد،  ٰىل أنَّ إيــذهب 

 .جسامحداث األإواستحالة ذلك منهم كاستحالة 

الختصاصـه بـنظم خمـالف  ه كـان معجـزاً إنَّـ: وقال قوم

ــود ــوم . للمعه ــند ق ــازه إوأس ــمَّ إعج ــا تض ــار ٰىل م ــن اإلخب نه م

ـــن ـــوا  ع ـــرون ذهب ـــوب، وآخ ـــك زوال  ٰىل أنَّ إالغي ـــه ذل وج

 .التناقض عنه واالختالف عٰىل وجه مل جتر العادة بمثله

ــونحــن نُ  رفة، ـل هــذه املــذاهب ســوٰى القــول بالصــبطِ

ـ عجـاز مــن جهــة ٰىل مـذهب القــائلني بوجــه اإلإه كالمنــا ونوجِّ

 .الكالم معهم أوسع ومذهبهم أقوٰى شبهةً  نَّ إالفصاحة، ف

ــ ــذي ي ــن  دلُّ وال ــوم ع ــن رصف الق ــاه م ــا اخرتن ــٰىل م ع

ــة و ــأاملعارض ــه ال ألنَّ هنَّ ــذا الوج ــع هل ــرآن  ا مل تق ــاحة الق فص

ــ: خرقــت العــادة للعــادة بفصــاحته  ه لــو كــان القــرآن خارقــاً أنَّ

كــالم يضــاف إليــه التفــاوت  لوجــب أن يكــون بينــه وبــني كــّل 

البعيـد كـام يكـون بـني مـا هـو معتـاد ومـا هـو  الشديد والشاّق 

 مُّ َضــق للعــادة، فكــان ال يشــتبه فصــل مــا بينــه وبــني مــا يُ خـار

إليه مـن أفصـح كـالم العـرب عـٰىل مـا ال يشـتبه عليـه الفصـل 

ــيحني ــني الفص ــني الكالم ــني   ب ــا ب ــاوت دون م ــن التف ــنهام م بي

 .القرآن وغريه

ــ وقــد علمنــا أنَّ  ة وال فكــرة بــني أحــدنا يفصــل بــال رويَّ

ــة األُ  ــعر الطبق ــني ش ــعراء وب ــن الش ــدَ وٰىل م ــعر املح ثني، وال ش

ــل  ــذا الفص ــاج يف ه ــوع إحيت ــم إٰىل الرج ــات يف عل ٰىل ذوي الغاي

ه لـيس بـني كـالم فاضـل الشـعراء وبـني ومعلـوم أنَّـ. الفصاحة

 .كالم مفضوهلم القدر الذي بني املعتاد واخلارق للعادة

ا ال نفـرتق بـني بعـض قصـار سـور ذا ثبت ذلـك وكنّـإو

ـ رع كالمهـا، وال يظهــر ل وبـني أفصــح شـعر العـرب وأبــاملفصَّ

الــذي ]] ٣٨٠ص /[[لنــا تفــاوت مــا بــني الكالمــني الظهــور 

ــد بيَّ  ــا نُ ق ــام بالن ــا، ف ــن ــل وال نُ ميِّ ــل القلي ــز الفص ــري، ميِّ ز الكث

ـــع  ـــع م ـــاوت وال يرتف ـــع التف ـــا م ـــاس علين ـــع االلتب ويرتف

 .التفاوت

الفـرق بـني القـرآن وأفصـح كـالم  بـأنَّ : ل مـنهموالتعلّ 

مي الفصـحاء الـذين حتـّدوا بـه باطـل، ملتقـدّ  ام يـتجّىلٰ نَّـإالعرب 

ه لو وقف ذلـك علـيهم مـع التفـاوت الشـديد لوقـف عليـه ألنَّ 

 .ما هو دونه، وقد علمنا خالف ذلك

ه ينكـر العلـم بـالفرق بـني أشـعار اجلاهليـة ا من لعلَّ فأمَّ 

ك عيـت أنَّـمـا تنكـر أن خيفـٰى مـا ادَّ : ا نقـول لـهّنـإثني، فواملحدَ 

يء مــن الفصــاحة ـومــن ال دربـة لــه بشــ امّ ال تعلمـه عــٰىل العــو

ام اعتربنــا بمــن يظهــر لــه أحــد نَّــإعــاجم وغــريهم، وكاأل

اآلمرين وخيفٰى عيه اآلخـر، وبـني مـا ظهـر لـه الفـرق فيـه دون 

 .ما التبس عليه أمره، وهم كثري

 .نوا كيفية مذهبكم يف الرصفةبيِّ : ن قيلإف

ــا ــه أنَّ : قلن ــذهب إلي ــذي ن ــاهللا  ال ــاٰىل رصف الع رب تع

ــرآن يف  ــاهي الق ــاوي أو يض ــام يس ــالم ب ــن الك ــأتوا م ــن أن ي ع

مــن رام املعارضــة  فصــاحته وطريقتــه ونظمــه، بــأن ســلب كــّل 

العلـوم التـي هبـا يمكـن ذلـك  نَّ إٰى ذلك هبـا، فـالعلوم التي يتأتّ 

 .رضورية من فعله تعاٰىل فينا بمجرٰى العادة

ي التحــدّ  عـٰىل أنَّ  ام ينكشــف بـأن يـدّل وهـذه اجلملـة إنَّـ

ـ م لـو عارضـوه بشـعر وقع بالفصـاحة بالطريقـة يف الـنظم، وأهنَّ

ــوم مل يكونــوا فــاعلني مــا دُ  عــٰىل  ، وأن يــدلَّ   عــوا إليــهمنظ

 اختصـــاص القـــرآن بطريقـــة يف الـــنظم خمالفـــة لنظـــوم كـــّل 

 .فوا لعارضواَرص القوم لو مل يُ  كالمهم، وعٰىل أنَّ 

ــدلُّ  ــذي ي ــٰىل األ وال ــ: لوَّ ع ــق التحــدّ  9ه أنَّ ي أطل

عـٰىل عـادة القـوم  ام أطلـق تعـويالً نَّـإأرسله، فيجـب أن يكـون و

ـــدّ  ـــاً يف حت ـــهم بعض ـــإف]] ٣٨١ص /[[، ي بعض ـــرت هنَّ ا ج

ــدّ  ــان يتح ــا ك ــذا م ــنظم، وهل ــة ال ــاحة وطريق ــار الفص ٰى باعتب

ــ م مــا كــانوا اخلطيــب الشــاعر وال الشــاعر اخلطيــب، وأهنَّ

ــه إالَّ  ــعر بمثل ــة الش ــون يف معارض ــه يرتض ــاواة يف عروض  باملس

ي القــوم يف مــراده بالتحــدّ  وقافيتــه وحركــة قافيتــه، ولــو شــكَّ 

ــتفهموه ــ. الس ــوا، ألهنَّ ــاهم فعل ــا رأين ــوم ــوا أنَّ  9ه م فهم

 .جرٰى فيه عٰىل عاداهتم

ـــ ـــنيِّ ا يُ وممَّ ـــدّ   أنَّ ب ـــافاً التح ـــالنظم مض ـــع ب ٰىل إ ي وق

فصـح كـالم نـا مقارنـة كثـري مـن القـرآن ألا قـد بيَّ أّنـ: الفصاحة

ــاحة،  ــرب يف الفص ــك، الع ــن ذل ــا م ــرق علين ــي الف ــذا خف وهل
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ــاٍف إو ــري خ ــان غ ــذا  ن ك ــنهام ه ــيس بي ــيام ل ــرق ف ــا الف علين

ــديد ــيح  فلــوال أنَّ . التفــاوت الش ــوا بفص ــرب لعارض ــنظم معت ال

 .شعرهم وبليغ كالمهم

ـ ا الذي يـدلُّ فأمَّ  ]: لعارضـوا[رف ـم لـوال الصـعـٰىل أهنَّ

 ال يصـحُّ  نا يف فصـاحة كالمهـم مـا فيـه كفايـة، والـنظما قد بيَّ أنّ 

وهلــذا يشــرتك الشــاعران يف نظــم . فيــه التزايــد والتفاضــل

ن زادت فصــاحته إواحــد ال يزيــد أحــدمها فيــه عــٰىل صــاحبه، و

 .عٰىل فصاحة صاحبه

 أن يكــون إالَّ  ذا مل يــدخل يف الــنظم تفاضــل فلــم يبــَق إو

ي أن يكـون السـابق ابتـدأ ـالفضل يف السـبق إليـه، وهـذا يقتضـ

ٰىل إمـن سـبق  بمعجـز، وأن يكـون كـّل  ٰىل نظم الشـعر قـد أتـٰى إ

ــه ووزن ــن أعاريض ــروض م ــذلك  ع ــه ك ــن أوزان ــوم  .م ومعل

 .خالفه

ر نظـم خمصـوص بمجـرٰى العـادة وليس جيـوز أن يتعـذَّ 

ٰىل زيـادة إن مـن نظـوم غـريه، وال حيتـاج يف ذلـك عٰىل من يـتمكَّ 

مـن يقـدر مـن  وهلـذا كـان كـّل . علـوم، كـام قلنـاه يف الفصـاحة

ن يقـول يف الـوزن الـذي هـو الطويـل قـدر عــٰىل الشـعراء عـٰىل أ

ــن إالَّ  ــو مل يك ــيط وغــريه، ول ن خــال إ عــٰىل االحتــذاء والبس

غنـاه وهـذا الكـالم قـد فرَّ ]] ٣٨٢ص /[[ .كالمه مـن فصـاحة

 .عجاز القرآنإواستوفيناه يف كتابنا يف جهة 

القرآن ليس بمعجز عٰىل  ي أنَّ ـهذا املذهب يقتض: ن قيلإف

وهـذا خـالف . رف عن معارضته هـو املعجـزـلصا احلقيقة، وأنَّ 

 .مجاعاإل

ــا ــوز ادِّ : قلن ــاء اإلال جي ــالف ع ــا خ ــألة فيه ــاع يف مس مج

ــامء املتكلّ  ــة بــني العل ــني، ولفظ ــز(م ــٰى إو )معج ــا معن ــان هل ن ك

يف داللـة  لـه حـظّ  رفنـا مـامعروف يف اللغة بـاملراد بـاملعنٰى يف عُ 

رفة ـبــه، والقــرآن عــٰىل مــذهب أهــل الصــ صــدق مــن اخــتصَّ 

 .ه معجزف بأنَّ وَص هبذه الصفة، فيجوز أن يُ 

 ة وأصــحاب اجلمــل القــول بــأنَّ ام تنكــر العاّمــنَّــإو

ــذا أُ إالقــرآن لــيس بمعجــز   ة وأنَّ عــٰىل النبــوَّ  ه ال يــدلُّ ريــد بــه أنَّ

ــ. ر يقــدرون عــٰىل مثلــهـالبشــ ــ ا كونــه معجــزاً فأمَّ ه يف بمعنــٰى أنَّ

عليــه مــن  لٌّ نفســه خــارق للعــادة دون مــا هــو مســند إليــه ودا

ــ ــامَّ ـالص ــته، فم ــن معارض ــرف ع ــن ُي ــه م ــناعة  ال يعرف راد الش

 .منيعندهم، والكالم يف حتقيق ذلك وقف عٰىل املتكلّ 

ــاحته إعــٰىل مــن ذهــب  عَ نِّ ذا ُشــإو ٰىل خــرق العــادة بفص

نـاطق قـادرون عـٰىل فعـل مثـل  العـرب بـل كـّل  إنَّ : ك تقولبأنَّ 

ــفاته ــع ص ــاحته ومجي ــرآن يف فص ــنا .الق ــت ش ــاج بطل عته واحت

 .ٰىل مثل ما احتجنا إليهإمن تفصيل قوله 

ــب  ــن ذه ــل ]  أنَّ [ٰىل إوم ــامء قب ــود يف الس ــرآن موج الق

ــوَّ  ــائم النب ــز الق ــم املعج ــو العل ــرآن ه ــل الق ــه أن جيع ة، ال يمكن

ــوز أن  مقــام التصــديق، ألنَّ  العلــم عــٰىل صــدق الــدعوٰى ال جي

 .هلا من حدوثه مطابقاً  مها بل ال بدَّ يتقدَّ 

بـــه  9ٰىل النبــّي إ نــزول جربئيــل : قيــل ذاإفــ

 .م الوجودن كان متقدّ إجعله يف حكم احلادث و

جيـب عـٰىل هـذا القـول أن يكـون هبـوط امللـك بـه : قلنا

ــىلٰ  ــداّل ع ــم ال ــو العل ــوَّ ]] ٣٨٣ص /[[  ه ــالنب ــادث ة، ألنَّ ه احل

 .م وجودهعندها دون ما تقدَّ 

رف هــو املعجــز فالواجــب أن ـذا كــان الصــإ: ن قيــلإفــ

ــخي ٰى ذا كــان يتــأتّ إم فــٰى احلالــة فيــه عــٰىل فصــحاء العــرب، ألهنَّ

ــدّ  ــل التح ــنهم قب ــذَّ م ــا تع ــة ي م ــد روم املعارض ــده، وعن ر بع

ـ ة ظـاهرة، فـال يبقـٰى هلـم بعـد نعـوا منهـا جليـَّم مُ فاحلال يف أهنَّ

فيهــا، فكيــف مل ينقــادوا وأقــاموا  ة وال شــكَّ هــذا ريبــة يف النبــوَّ 

 .عٰىل دياناهتم وتكذيبهم

، وجيــوز يــاً ر مــا كــان متأتّ ال يبعــد أن يعلمــوا تعــذّ : نــاقل

ـــاق، أو ٰىل االتّ إأن ينســـبوه  ـــإف ـــانوا ٰىل أنَّ ـــحرهم، فقـــد ك ه س

يف  للســحر تــأثرياً ]  أنَّ [يرمونــه بالســحر، وكــانوا يعتقــدون 

ـــذه األُ  ـــال ه ـــديقهم أمث ـــحر وتص ـــذاهبهم يف الس ـــور، وم م

 .لتأثرياته معروفة، وكذلك الكهانة

تعــاٰىل اهللا ٰىل إه ونسـبوا املنـع ذلــك كّلـ صـوا مـنولـو ختلَّ 

ه فعـل للتصـديق، ويعتقـدوا جاز أن يدخل علـيهم شـبهة يف أنَّـ

، بـل ملحنــة العبـاد كــام يعتقـده كثــري مــن ه مــا فعلـه تصــديقاً أنَّـ

ــة، فكأنَّ  ــّد والدول ــل للج ــني، أو فع ــا نُ املبطل ــن ــود  يـحص وج

ــ ــإٰى نــذكرها، ودخــول الشــبهات علــيهم يف هــذا البــاب حتَّ ام نَّ

 .ذكرنا ما سنح منها

ــاإو ــه فقلن ــائل عن ــا الســؤال عــٰىل الس ــت إ: ذا قلبن ذا كان

ــاداهتم، و ــرآن لع ــاحة الق ــرق فص ــامء خل ــرب عل ــح  نَّ أالع أفص

ه مـن يفعـل شـبهة بقيـت علـيهم يف أنَّـ كالمهم ال يقاربـه، وأيُّ 

 ؟9ق نبيّه تعاٰىل صدَّ اهللا 

ق علــيهم يف هــذا العلــم شــبهات قــد يتطــرَّ : ذا قــالواإفــ

ــ تعــاٰىل هــو اخلــارق هلــذه اهللا  م جيــب أن يعلمــوا أنَّ كثــرية، ألهنَّ
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وجــه خرقــه هلــا تصــديق الــدعوة  العــادة بفصــاحة القــرآن وأنَّ 

 .ٰىص ما ال ُحي   ة، ويف هذا من االعرتاضللنبوَّ 

أجيبــوا نفوســكم عــن ســؤالكم بمثــل هــذا فهــو : قلنــا

 .كاٍف 

ــ ــلإف ــ: ن قي ــان الص ــأالَّ ـإن ك ــز ف ــو املعج ــل رف ه  جع

ــــن أركِّ القــــر ــــه آن م ــــن ]] ٣٨٤ص /[[  كالم ــــده م وأبع

 الفصاحة ليكون الرصف عن معارضته أهبر؟

ام مـن مراعـاة املصـلحة يف هـذا البـاب، فـربَّ  ال بـدَّ : قلنـا

ـ ما كـان مـا هـو أظهـر داللـةً  ة مـن غـريه وأقـوٰى يف بـاب احلجَّ

ــزال إوأصــلح منــه يف بــاب الــدين، فــام املنكــر مــن أن يكــون  ن

رتبـة مـن الفصـاحة أصـلح يف بـاب الـدين، القرآن عـٰىل هـذه ال

مــر رف عنــه لكــان األـلــت فصــاحته مــع الصــلِّ ن كــان لــو قُ إو

 .فيه أظهر وأهبر

اهللا : ونقلـب هــذا السـؤال عــٰىل السـائل عنــه، فيقـال لــه

 نـا، فــأالَّ تعـاٰىل قـادر عــٰىل مـا هـو أفصــح مـن القـرآن عنــدنا كلّ 

ــة القــرآن لكــلِّ فعــل ذلــك األ ن فصــيح مــ فصــح ليظهــر مباين

ــلِّ  ــن ك ــبهة ع ــزول الش ــرب، وت ــالم الع ــد يف أنَّ  ك ــرآن  أح الق

 .من ذكر املصلحة التي ذكرناها ب؟ فال بدَّ قارَ ساوٰى ويُ يُ 

ــن ارتكــب بعــض مــن ال ُحي إفــ القــرآن قــد  ل أمــره أنَّ صِّ

ٰى مـا يف املقـدور مـن الفصـاحة، فـال يوصـف تعـاٰىل ـبلغ أقصـ

 .بالقدرة عٰىل ما هو أفصح منه

ــا ــا: قلن ــط ف ــذا غل ــي  حش، ألنَّ ه ــي ينته ــات الت الغاي

لــو  ثــمّ . الكــالم الفصــيح إليهــا غــري حمصــاة وال متناهيــة

ـرت عـٰىل مـا ادُّ ـانحص تعـاٰىل قـادر اهللا  ه الكـالم، ألنَّ عـي لتوجَّ

ــوم  ــادة العل ــل الع ــرب يف أص ــلب الع ــٰىل أن يس ــبهة ع ــري ش بغ

ــي يتمكَّ  ــم الت ــا يف كالمه ــي نراه ــاحة الت ــن الفص ــا م ــون هب ن

كـنهم مـن هـذه الغايـة التـي هـم اآلن عليهـا، وأشعارهم ال يم

تـزول  ة القـرآن وخروجـه عـن العـادة ظهـوراً مزيَّـ فيظهر حينئذٍ 

 فعــل ذلـك إن كــان فـأالَّ . معـه الشـبهات وجيــب معـه التســليم

تعـاٰىل عنـه دعوتـه اهللا  أحيـٰى وأالَّ  ؟الغرض ما هـو أظهـر وأهبـر

أحيــٰى  وأالَّ  ؟كثــرهمأحيــاء أو كثــرهم وأمــات األأمــوات أو األ

ة عـن أماكنهـا كـام اقـرتح ونقـل جبـال مّكـ ،لـب عبد املطَّ 

 .ه أظهر وأهبرفذلك كلّ  ؟القوم عليه

للعــادة بفصــاحته  ذا مل يكــن القــرآن خارقــاً إ: ن قيــلإفــ

موا العــرب فيهـا كالوليــد بــن كيـف شــهد لــه بالفصـاحة متقــدّ 

ــه  ــاد ل ــرباء  9مغــرية وغــريه؟ وكيــف انق ــه ك وأجــاب دعوت

ـــة ـــعراء، كالنابغ ـــن الش ـــد ب ـــدي، ولبي ]] ٣٨٥ص /[[  اجلع

ــ إنَّ : ويقــال. ربيعــة، وكعــب بــن زهــري ه األعشــٰى الكبــري توجَّ

ــن هشــام وقــالليــدخل يف اإل ــو جهــل ب ــ: ســالم فغاظــه أب ه إنَّ

ــ ــدَّ رِّ ُحي ــا، وص ــر والزن ــني اخلم ــك األطيب ــم علي ــن التوّج ه؟ ه ع

ــحاء  ــؤالء الفص ــب ه ــف جيي ــاحة الَّ إوكي ــرهتم فص ــد أن هب  بع

 ؟القرآن وأعجزهتم

مــا شــهد الفصــحاء مــن فصــاحة القــرآن وعظــم : قلنــا

بالغته إالَّ بصـحيح، ومـا أنكـر أصـحاب الصــرفة علـّو مرتبـة 

ــالوا ــني فصــاحة : القــرآن يف الفصــاحة، ق ــيس ب ــت  _ل وإن عل

ــيح  ــالم فص ــّل ك ــٰىل ك ــن،  _ع ــز واملمك ــني املعج ــا ب ــدر م ق

ـــحاء  ـــرب الفص ـــيس يف ط ـــاد، فل ـــادة واملعت ـــارق للع واخل

 .م برباعته ردٌّ عٰىل أصحاب الصـرفةبفصاحته وشهادهت

ــ ــوأمَّ ــدعوة ف ــعراء يف ال ــحاء الش ــول فص ــب نَّ إا دخ ام جي

ــك األ ــون ذل ــرهم، وأيُّ أن يك ــرهم وهب ــر قه ــ م ــغ يف ـش يء أبل

ذا راموهـا مـع تسـّهل إر املعارضـة علـيهم هذا البـاب مـن تعـذّ 

 ؟ذا مل يعارضواإالكالم الفصيح عليهم 

 أتــٰى بــه مــن رف مســيلمة عــامَّ ـكيــف مل يصــ: ن قيــلإفــ

 املعارضة؟

ة مــن يء أبلــغ يف داللــة القــرآن عــٰىل النبــوَّ ـال شــ: قلنــا

ه لـو مل يكـن غـريه متكني مسيلمة مـن معارضـته السـخيفة، ألنَّـ

مـــن الفصـــحاء الـــذين يقـــارب كالمهـــم ويشـــكل حـــاهلم 

ــ ــيلمة  روفاً ـمص ــني مس ــيلمة، فتمك ــارض مس ــام ع ــارض ك لع

 .الرصفة من معارضته دليل واضح عٰىل ما نقوله يف

ــد بيَّ  ــة وق ــا يف جه ــا يف كتابن ــرآن أنَّ إن ــاز الق ــن مل  عج م

ــ ــن الص ــاه م ــا اخرتن ــه م ــل يف جهت ــؤاالن ال ـيق ــه س رفة يلزم

 :ٰىل الرصفةإ ملن ذهب جواب عنهام إالَّ 

مــا أنكــرتم أن يكــون القــرآن : أن يقــال :لالســؤال األوَّ 

ــاه  ــّن ألق ــض اجل ــل بع ــن فع ــدَّ إم ــوَّ ٰىل م ــه عي النب ــرق ب ة، وخ

ولــيس  ؟ضــالل لنــا والتلبـيس علينــاٰىل اإلإنـا، وقصــد بنـا عادت

ـ حاطـة بمبلـغ فصـاحة اجلـنّ عٰى اإلدَّ يمكن أن ُيـ ا ال جيـوز وأهنَّ

ومـع هـذا التجـويز ال حيصـل . أن يتجاوز عن فصـاحة العـرب

 .9د بالقرآن لرسوله تعاٰىل هو املؤيّ اهللا  الثقة بأنَّ 

يــراد معنــٰى هــذا الســؤال إوقــد يمكــن ]] ٣٨٦ص /[[

ــمل يــدَّ  9 حمّمــداً  إنَّ : عــٰىل وجــه آخــر، فيقــال ه ع يف القــرآن أنَّ
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هـبط بـه إليـه، وقـد جيـوز أن يكـون  ملكـاً  ام ذكـر أنَّ نَّ إكالمه، و

ه، وأن يكـون القـرآن الـذي نـزل بـه عـٰىل رّبـ ذلك امللـك كاذبـاً 

عــادة املالئكـــة يف  نَّ إمــن كالمــه ال مـــن كــالم خالقــه، فـــ

ة املالئكــة قبــل العلــم بصــحَّ  ا ال نعرفــه، وعصــمةالفصــاحة ممَّــ

ه عــٰىل مــا ة ال يمكــن معرفتهــا، فالســؤال متوّجــالقــرآن والنبــوَّ 

 .ترويه

كثـرية ملخالفينـا  وقد حكينـا يف كتابنـا املشـار إليـه طرقـاً 

ــؤال، وبيَّ  ــذا الس ــع ه ــلكوها يف دف ــطناه س ــام بس ــادها ب ــا فس ن

 ٰىل أبعــد الغايــات، ونحــن نــذكر هاهنــا مــا ال بــدَّ إوانتهينــا فيــه 

 إنَّ : أن قـالوا ا اعتمـدوا عليـه يف دفـع سـؤال اجلـنّ من ذكـره ممـَّ

ي املنــع مــن ـمــني وحكمتــه تعــاٰىل يقتضــهــذا استفســاد للمتكلّ 

 .االستفساد

ــحيح، ألنَّ  ــري ص ــذا غ ــل  وه ــه أن يفع ــذي يمنع اهللا ال

ـ هـذا  ا أن يمنـع منـه فلـيس بواجـب، ألنَّ تعاٰىل االستفسـاد، فأمَّ

ذي شــبهة مــن شــبهته، وأن ال  تعــاٰىل كــّل اهللا يوجــب أن يمنــع 

يء دخلـت منـه شـبهة عـٰىل ـدين املنخـرقني مـن شـن املتعبّ مكّ يُ 

 .أحد

ــا أنَّ  ــد علمن ــائح يف  وق ــل القب ــبهات وفع ــن الش ــع م املن

ــب  ــيس جي ــب، ول ــري واج ــف غ ــاٰىل ال إدار التكلي ــان تع ذا ك

ــب  ــام ال جي ــاد، ك ــن االستفس ــع م ــد أن يمن ــل إيستفس ذا مل يفع

 .دار التكليف القبيح أن يمنع منه يف

مـن   ام أتـٰى نَّ إومن اشـتبه عليـه املوضـع الـذي ذكرنـاه فـ

ــقِ  ــبَ ــريه، ألنَّ ــه وتقص ــب أن ال يُ ل نفس ــان جي ــدِّ ه ك ــن ق إالَّ ص  م

 ]. بذلك[قه تعاٰىل صدَّ اهللا  علم أنَّ 

ــمّ  ــذا ث ــق هب ــال للمعّل ــلَّ : يق ــد ض ــيس ق ــت  أل بزرادش

ــراهم مــن ]] ٣٨٧ص /[[  ج ومــن جــرٰى ومــاين واحلــالَّ  جم

ــ ــاهنماملنخ ــم أدي ــدت هب ــة وفس ــني مجاع ــأالَّ  ؟رقني وامللتمس  ف

 ؟تعاٰىل من هذا االستفساد إن كان املنع منه واجباً اهللا منعهم 

عنـد خمـاريق هـؤالء  مـن فسـد وضـلَّ  كـلُّ ]:  قيـل[ن إف

ن إد وفِسـه سيضـّل ويُ تعـاٰىل أنَّـاهللا كروا كـان يف معلـوم الذين ذُ 

 .ٰىل باطلهمإهؤالء  مل يدعُ 

ــا ــه  مــن أضــلَّ  كــرت أن يكــون كــّل فــام أن: قلن ــام ألقت ب

ــاهللا مــن هــذا الكــالم الفصــيح قــد علــم  اجلــنّ  ه كــان تعــاٰىل أنَّ

نـا عـاملون إنَّ : ا لـو شـئنا أن نقـول لقلنـاعـٰىل أّنـ. تلقهلو مل ل َض يُ 

ــ رضورةً  ــلَّ بأنَّ ــد ض ــاحلالَّ  ه ق ــن ب ــبههام م ــن أش ــاين وم ج وم

عــٰىل ولبقـي  أصـحاب احليـل واملخـاريق مـن لــوالهم ملـا ضـلَّ 

ــا ــحيح لقلن ــدين الص ــيل  ،ال ــو ع ــا أب ــة خيتاره ــذه الطريق وه

ـــ ،اجلبـــائي ـــإه وزعـــم أنَّ اهللا بلـــيس لعنـــه إبـــدعاء  ام ضـــلَّ نَّ

 .ه كان ال يضّل تعاٰىل أنَّ اهللا ووسواسه، من لوال دعاؤه لعلم 

ــاد  ــر يف استفس ــواب آخ ــم ج ــو إوأليب هاش ــيس، وه بل

ــده ال إنَّ : أن يقــول ــو مــا وقــع عن ــاد، حقيقــة االستفســاد ه فس

ــاً  ــون متكين ــري أن يك ــن غ ــع م ــا وق ــواله مل ــظّ  ول ــه ح يف  وال ل

ــني ــ. التمك ــم إف ــبحانه أنَّ اهللا ذا عل ــيح  س ــن القب ــع م ــن امتن م

بلـيس يكـون ثوابـه عـٰىل فعـل إوفعل الواجب عليـه مـع غوايـة 

ة عليـه املشـقَّ  الواجب واالمتناع مـن القبـيح أعظـم وأكـرب، ألنَّ 

ــهوة و ــادة الش ــرٰى زي ــه جم ــر، وجيري ــن إأكث ــدها م ــع عن ن وق

ــوال تقوّ  ــا ل ــيح م ــالقب ــع، وُجي ــا وق ــا مل ــهي ــذا كّل ــرٰى ري ه ه جم

 .التمكني اخلارج عن باب االستفساد

 وعــٰىل هــذا املــذهب ال يمتنــع أن يقــال يف ســؤال اجلــنّ 

ٰىل تصـديق مـن ظهـر عـٰىل يـده إع رَّ ـثواب مـن مل يتسـ مثله، وأنَّ 

ة واملشــقَّ تعــاٰىل أكــرب وأعظــم اهللا مــا جيــوز أن يكــون مــن فعــل 

ــك  ــق ذل ــد، فلح ــة آك ــظ واملحن ــف أغل ــذا التكلي ــه يف ه علي

ــاداً  ــون استفس ــن أن يك ــرج م ــالتمكني وخ ــه ب ــب منع ــال جي ، ف

 .تعاٰىل منه

ــــ]] ٣٨٨ص /[[ ــــدوا أيضــــاً وممَّ ــــواب  ا اعتم يف ج

ــنّ  ــألة اجل ــالوا مس ــ: ق ــالقرآن إنَّ ــادة ب ــرق الع ــرق يف خ ه ال ف

عـاٰىل أو مـن عجـاز، وبـني أن يكـون مـن فعلـه توداللته عٰىل اإل

ــ ــإه فعــل بعــض املالئكــة، ألنَّ ذا كانــت مــن فعلــه تعــاٰىل إ ام دلَّ نَّ

ــ ــدلَّ خلــرق العــادة ال ألنَّ ــن فعلــه تعــاٰىل، فيجــب أن ي ن إ، وه م

 .كان من فعل امللك لالشرتاك يف خرق العادة

ــك ــن ذل ــواب ع ــاٍف  إنَّ : واجل ــري ك ــادة غ ــرق الع ذا إ خ

ــري جوَّ  ــا غ ــا أن خيرقه ــاهللا زن ــاٰىل ممَّ ــيح ن تع ــل القب ــوز أن يفع جي

نـا خـرق العـادة مـن فعلـه تعـاٰىل ألنَّ  ام دلَّ نَّ إاب، وق الكذّ صدِّ ويُ 

ز عـٰىل املالئكـة جـوِّ ا نُ ذا كنّـإفيه وقوعه عـٰىل وجـه يقـبح، و  نأمن

ــحَّ  ــم بص ــل العل ــوَّ قب ــوز أن ة النب ــال جي ــيح، ف ــوا القب ة أن يفعل

ــ ــن يُ ُجي ــديقهم مل ــدِّ رٰى تص ــرٰى  قوه وأنَّ ص ــادة جم ــرق الع ــا خ م

ز فيـه مـن أن جـوِّ بـني مـا نُ  فـرٍق  وأيُّ . تعاٰىل من ذلـكاهللا يفعله 

ز فيـه أن يكـون مـن فعـل جنّـي جـوِّ يكون من فعلنا، وبـني مـا نُ 

ة؟ وهـل كـان مـا جيـوز أن يف ارتفاع داللتـه عـٰىل النبـوَّ [أو ملك 

 مــن حيــث جــاز أن ة إالَّ عــٰىل النبــوَّ  يكــون مــن فعلنــا غــري دالٍّ 
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ز جـوِّ وهـذا بعينـه قـائم فـيام نُ  اب؟ق الكـذّ صـدِّ نفعل القبـيح ونُ 

ذا إخــرق العــادة  نَّ أ، و] فيـه أن يكــون مــن فعــل جنّــي أو ملــك

 .زنا أن خيرقها من ال يؤمن منه فعل القبيحجوَّ 

رنـاه صـل الـذي قرَّ يف الداللـة عـٰىل هـذا األ وغري كـاٍف 

أو  ك الشمس يف غـري جهـة حركتهـا، ملـا كـان ذلـك معجـزاً رِّ ُحت 

 ً لتجويزنـا أن يكـون مـن فعـل  عيـه، علـامً صدق مـن يدَّ  عىلٰ  داالَّ

م ذلـك دليـل  أن يتقـدَّ إالَّ . بعض من يفعل القبـيح مـن املالئكـة

ا وهـذا ممـَّ. ي وال تستفسـدـعصـاملالئكـة ال تُ  مقطوع به عـٰىل أنَّ 

اعتمــده صــاحب الكتــاب املعــروف بــاملغني ونقضــناه عليــه يف 

 .القرآنعجاز إح عن جهة كتابنا املوسوم باملوضِّ 

ــــــٰىل ]] ٣٨٩ص /[[ ــــــف اشــــــتبه ع وال أدري كي

ـــ ـــاملحصِّ ـــع، ألنَّ ـــذا املوض ـــالف يف أنَّ لني ه ـــة  ه ال خ حرك

ز جـوِّ ر الـذين نُ ـزنـا تغّريهـا بفعـل بعـض البشـالشمس لـو جوَّ 

فــرق  ، فـأيُّ علـيهم فعـل القبـيح ملـا أثبتنــا هـذا التغيـري معجـزاً 

 بني البرش واملالئكة مع جتويز القبيح من اجلميع؟

ــ ــع ســؤال اجلــنّ وممَّ هــذا  نَّ أ: ا اعتمــدوا عليــه يف دف

 .عجاز القرآن قدح يف سائر املعجزاتإن قدح يف إالطعن و

 :املعجــزات عــٰىل رضبــني أنَّ : واجلــواب عــن ذلــك

ت، حيـاء امليّـإف القديم تعـاٰىل بالقـدرة عليـه نحـو وَص رضب يُ 

وهــذا الوجــه . جســامبــرص، واخــرتاع األكمــه واألبــراء األإو

العــرتاض فيــه بــاجلّن واملالئكــة خلروجــه عــن ال يمكــن ا

 .ثحمدَ  مقدور كّل 

رب الثاين مـن املعجـزات مـا دخـل جنسـه حتـت ـوالض

ــ ــدور البش ــه . رـمق ــذا الوج ــإوه ــدلُّ نَّ ــذا عُ إ ام ي ــدر  أنَّ  مَ ِل الق

ــتمكَّ  ــه ال ي ــذي وقــع علي ــه أو الوجــه ال ــن الواقــع من ن أحــد م

 .هم هذا فال دليل فيعلَ ذا ال يُ إثني منه، واملحدَ 

ــإومــا الطريــق : ذا قيــلإفـ مكــان إه لــيس يف ٰىل العلـم بأنَّ

 ؟ثنيمجيع املحدَ 

تعـاٰىل عــٰىل لسـان رســول اهللا نـا ِرب غـري ممتنــع أن ُخي : قلنـا

ــ ــتصُّ يؤّي ــزة، وخي ــا، ويُ  ده بمعج ــدرة عليه ــاٰىل بالق ــا أنَّ علِ تع  من

ر علينـا مـا ام يتعـذَّ نَّـإأو املالئكـة مسـاوية لعادتنـا، و عادة اجلـنّ 

ذلـك  ، فمتـٰى ظهـر أمـر خيـرق عادتنـا علمنـا أنَّ   ر علـيهميتعـذَّ 

 .معجز لعلمنا بمشاركة املالئكة واجلّن لنا

تعــاٰىل أجــرٰى اهللا رون مــن أن يكــون نِكــمــا تُ : ذا قيــلإفــ

يي امليّت عنـد أدنـٰى جسـم لـه صـفة خمصوصـة أن ُحي  عادة اجلنّ 

بـه مـن احلجـر إليه، كام أجـرٰى العـادة بحركـة احلديـد عنـد تقرّ 

ـــاطيس، وا ـــور ذا جوَّ إملقن ـــن يف ظه ـــك مل يك ـــا ذل ـــاء إزن حي

ة دليــل عــٰىل عي النبــوَّ ت عــٰىل يــد مــدَّ امليّــ]] ٣٩٠ص /[[

ي نقـل إلينـا ذلـك اجلسـم ا ال نـأمن أن يكـون اجلنّـصـدقه، ألّنـ

ــرٰى  ــذي أج ــنّ اهللا ال ــادة اجل ــاٰىل ع ــدهأن ُحي  تع ــوتٰى عن ــي امل  .ي

 .وهذا طعن يف مجيع املعجزات

ــاهللا حيــاء إ: قلنــا ت عنــد تقريــب هــذا اجلســم تعــاٰىل امليّ

ــرٰى  ــري جم ــام جي ــا ب ــاٰىل لعادتن ــه تع ــرق من ــا خ ــا ويف عادتن بينن

ــديق الكــذّ  ــه تعــاىلٰ تص ــذا ال جيــوز علي ذا إولــيس  .اب، وه

عنـد تقريـب جسـم  تـاً يـي ميّ تعاٰىل عـادة اجلـّن بـأن ُحي اهللا أجرٰى 

ــه يف  ــاز أن يفعل ــه ج ــك وال نعرف ــم ذل ــث ال نعل ــن حي ــه م إلي

ذا نقـض إذا فعلـه يف عـادهتم فـال وجـه للقـبح، وإه ألنَّـ عادتنا،

ــا فهــو صــدَّ  ولــيس هــذا جيــري جمــرٰى نقــل . ابق الكــذّ عادتن

مـا جـرت عادتنـا بمثـل  ذا نقـل إلينـا كالمـاً إي اجلنّ  الكالم، ألنَّ 

يف ]  تعـاىلٰ هللا [فصاحته، فبـنفس نقلـه قـد خـرق عادتنـا، ولـيس 

شـار إليـه فبـنفس ذا نقـل اجلسـم املإو. ذلك فعـل خيـرق عادتنـا

ت حيـاء امليّـإام اخلـارق هلـا مـن نَّـإنقله اجلسم مل خيرق عادتنـا، و

عـٰىل  مـرين غـري خـاٍف والفـرق بـني األ. عند تقريب اجلسم منـه

 .لاملتأمّ 

يطـرق أن جيـوز فـيمن ظهـر عـٰىل  سـؤال اجلـنّ : ن قيلإف

ــون اجلنّــ ،ت أن ال يكــون صــادقاً حيــاء ميّــإيــده  ي بــل يك

ــن بُ ـأحضــ ــر م ــد حيَّ ــ اً ع ــذا امليّ ــه  ت، ألنَّ وأبعــد ه ــاء رؤيت خف

عـٰى ة ادَّ عي النبـوَّ مـدَّ  نَّ أنعمهـا قبـل ذلـك، و وسعة حيلتـه يـتمُّ 

زنـا أن جوَّ . له نقل جبـل أو اقـتالع مدينـة، ووقـع ذلـك معجزاً 

ــون اجلــنّ  ــو أنَّ توّلــ يك ــوه، ول ــوّىلٰ املــدَّ  وه وفعل  ذلــك عي ت

ــ ــاز يف اجلنّ ــه ج ــبجوارح ــي أن يتحمَّ ــك النق ــه ذل ل وال ل عن

وهــذا قــدح يف . ف ذلــك النقــليء مــن تكّلـــحيصــل عليــه شــ

ـــوع  ـــزات أو الرج ـــع املعج ـــن اهللا  ٰىل أنَّ إمجي ـــع م ـــاٰىل يمن تع

 .االستفساد وأنتم ال ترتضون بذلك

ـــا]] ٣٩١ص /[[ ـــوم أنَّ : قلن ـــة  معل ـــام املالئك أجس

ــنّ  ــا إالَّ  واجل ــراهم بعيونن ــذا ال ن ــة، وهل ــة متخلخل ــة رقيق  لطيف

ــ فــوا،كيَّ بعــد أن يُ  ــة ال جيــوز أن حتّل ه ومــن كــان متخلخــل البني

ٰىل الصـالبة وزيـادة البنيـة، إر يف كثرهتـا دَ ر كثرية، حلاجـة الُقـدَ قُ 

ــ ــذه العلَّ ــوز أن وهل ــّل [ة ال جي ــ]  حت ــن الُق ــة م ــلُّ دَ النمل ــا حي  ر م

ي ن ملـك وال جنّـصـل أن يـتمكَّ فـال جيـوز عـٰىل هـذا األ. الفيل
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ــة إالَّ  ــع مدين ــل وال قل ــل جب ــن مح ــد أم ــن يُ  بع ــاٰىل اهللا ف كثِّ تع

ــبنيتــه ويُ  عــني  ذا حصــل هــذه الصــفة رأتــه كــّل إتــه، وم جثَّ عظِّ

 .زتهسليمة وميَّ 

قــالع مدينــة أو إة مــن جعــل معجــزه عــٰى النبــوَّ ذا ادَّ إفــ

أعـان  كثيفـاً  د جسـامً شـاهَ عاه مـن غـري أن يُ نقل جبل فوقع ما ادَّ 

 ي أوه، يبطــل التجــويز ألن يكــون مــن فعــل جنّــعليــه أو تــوالَّ 

 .تعاىلٰ هللا  ملك، وخلص فعالً 

ــنّ  ــني اجل ــال ب ــذه احل ــار ه ــرق يف اعتب ــ وال ف ر، ـوالبش

ــدَّ  ألنَّ  ــه عي اإلم ــنهض بحمل ــل ال ي ــل ثقي ــل جب ــاز بحم عج

ــ ــد منّ ــرداً أح ــدَّ  ا منف ــن  ال ب ــه م ــن أن يمنع ــه م ــار علي يف االعتب

معهـا االســتعانة  حيلــة يـتمُّ  بـاب كـّل  االسـتعانة بغـريه، ويســدُّ 

ه ال نـا أنَّـا قـد بيَّ ذا كنّـإي ـنسـيف هـذا البـاب كاإلي بالغري، فاجلنّ 

 .كاً مدرَ  من أن يكون كثيفاً  بدَّ 

ــ ــإا فأمَّ ــدال ميّ ــد، إأو  ت بحــيٍّ ب حضــار جســم مــن بعي

ٰىل بنيـة إر حتتـاج دَ  مـن لـه ُقـإالَّ  ن منه أيضـاً فليس جيوز أن يتمكَّ 

 .كثيفة يتناوهلا الرؤية

ــال ــن أن يق ــا يمك ــر م ــوِّ : وأكث ــون اج ــّي زوا أن يك حل

ــ ــه اجلنّ ــ  يالــذي أبدل ــبميّ ــوان جثَّ ــن أصــغر احلي ــذرَّ  ةً ت م ة كال

 .والبعوضة

حـــوال أن يكـــون األ أقـــّل  أنَّ : واجلـــواب عـــن ذلـــك

ر، وجيــب تســاوهيام يف دَ لــه يف الُقــ حامــل هــذا احليــوان مكافئــاً 

 .ة والكثافة، فيجب رؤيته وال خيفٰى حالهاجلثَّ 

ـــذا ن فرضـــنا أنَّ إوبعـــد، فـــ]] ٣٩٢ص /[[ ـــة ه  رؤي

مــن أن يكــون مــا حيملــه وينقلــه  احلامــل غــري واجبــة، فــال بــدَّ 

ــاً  ــ مرئي ــهالَّ إ، وزاً متميّ ــني حضــوره وغيبت ــذه .  مل يفــرق ب ومــا ه

كوه درِ مــن أن ُيــ حالــه ال خيفــٰى عــٰىل احلــارضين حالــه، وال بــدَّ 

 .هوا عٰىل وجه اجلملة فيهويفطنوا بحاله ويتنبَّ 

ر ـوالبشــ ل يف مســاواة اجلــنّ وَّ ويلحــق هــذا الوجــه بــاأل

مـــن  يف االعتبـــار علـــيهم واالمتحـــان، وهلـــذا نجـــد كثـــرياً 

ــ رون آخــر، ِهــظويُ  ة يسـترتون جســامً املشـعبذين وأصــحاب احلقَّ

ذا اعتــرب علــيهم إو. بكبــريه وصــغرياً  بحــيٍّ  تــاً لون ميّ بــدِّ ويُ 

ــ ــدَّ  لون ظهــروا عــٰىل مظــانّ املحصِّ يف  حــيلهم ووجوههــا، وال ب

زنـاه يف املشـعبذ، ولـيس ه مـا جوَّ ن فيـمَ ؤة مـن أن ُيـعي النبوَّ مدَّ 

 .االمتحان ّي  بصادق البحث وقومران إالَّ حيصل األ

القـرآن لـو  أنَّ : ا أجـاب بـه القـوم عـن سـؤال اجلـنّ وممَّ 

عــٰىل ذلــك،  9لوافقــت العــرب النبــّي  كــان مــن فعــل اجلــنّ 

تـك، لـيس يف عجزنـا عـن مقابلتـك دليـل عـٰىل نبوَّ : ولقالت له

 .ليكإألقته  ه جائز أن يكون اجلنّ ألنَّ 

ــ ــعيف التعّل ــن ض ــذا م ــوه ــب أن ل، ألنَّ ــيس بواج ه ل

وكــم . ٰىل هــذه الشـبهةإتعـرف العـرب هــذا القـدح وال هتتـدي 

أورد املبطلــون يف القــرآن مــن الشــبهات التــي مل ختطــر للعــرب 

ــمــن املتكلّ  ببــال، وال رأينــا أحـــداً  لني جعـــل مـــني واملحصِّ

ــ عليهــا  ا لــو كانــت صــحيحة لواقــفجــواب هــذه الشــبهة أهنَّ

ــرب، و ــإالع ــه ام ُحت نَّ ــوا علي ــب أن يواقف ــرب وتوج ــٰىل الع ــل ع ي

ر م والتــأّخ بالفصــاحة، ومــا جيــوز فيهــا مــن التقــدّ  فــيام خيــتصُّ 

ــ ــك ممَّ ــبه ذل ــا أش ــل، وم ــات التفاض ــيهم وجه ــه إل ــع في ا املرج

ـ .ل علـيهمواملعوَّ  ا يف الشـبهات التـي ال خيطـر مثلهـا ببـاهلم فأمَّ

 .فال معنٰى للحوالة عليهم هبا ٰىل البحث عنها،إوال هيتدون 

ــ ــن تعلَّ ــال مل ــةويق ــذه الطريق ــت خربِّ : ق هب ــو واقف ــا ل ن

، أكـان ه مـن فعـل اجلـنّ عـت يف القـرآن أنَّـالعرب عٰىل ذلك وادَّ 

 ً ]] ٣٩٣ص /[[  عــىلٰ  ه مــن فعــل اجلــنّ عــٰىل أنَّــ ذلــك داالَّ

عــٰىل  وكيــف يــدلُّ  ؟كيــف :نعــم، قيــل لــه :ن قــالإاحلقيقــة؟ فــ

ــق هــذا األتــأثري وأيُّ  ؟ذلــك  :ن قــالإمــر؟ و لــدعواهم يف حتقي

ــ كيـف مل تــدّل  :، قيـل لــهال يـدلُّ  ه مـن فعلهــم، املواقفـة عـٰىل أنَّ

تـأثري للـرتك لـيس  وأيُّ  ؟ه لـيس مـن فعلهـمتركها عٰىل أنَّـ ودلَّ 

 هو للفعل؟

ــ ــٰىل أهنَّ ــيالً إم ع ــة دل ــرك املواقف ــوا ت ــان  ذا جعل ــٰىل أم ع

: ا نقـول هلـمّنـإ، فالعرب مـن أن يكـون القـرآن مـن فعـل اجلـنّ 

، ما الذي أمنـت العـرب مـن أن يكـون القـرآن مـن فعـل اجلـنّ 

ٰى ٰى أمسـكت ألجلـه عـن املواقفـة؟ أشـريوا إليـه بعينـه حتـَّحتـَّ

ا هـذا ممـَّ نَّ إ، فـإن كـان صـحيحاً  قائمـةة به نعلمه، وتكون احلجَّ 

مـني فيـه أقـوٰى ال حيسن احلوالـة بـه عـٰىل العـرب، وحـال املتكلّ 

 .ٰى وهم إليه أهد

ــ ــلإف ــوا اآلن كيــف ال يلــزم ســؤال اجلــنّ بيّ : ن قي مــن  ن

 قال بالرصفة؟

اهللا  عجــاز القــرآن أنَّ إذا كــان الصــحيح يف جهــة إ: قلنــا

ن مــن رام املعارضــة العلــوم التــي هبــا يــتمكَّ  تعــاٰىل ســلب كــّل 

ــا أنَّ  ــا، وعلمن ــداً  منه ــدَ  أح ــن املح ــل يف م ــدر أن يفع ثني ال يق

ن أضــدادها، فــال فــرق يف مــن العلــوم وال مــ قلـب غــريه شــيئاً 

ر هــو وجــه التعــذّ  ر، ألنَّ ـي وبشــر بــني ملــك وجنّــهــذا التعــذّ 
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مـن أن  مـن شـاركنا يف القـدر فـال بـدَّ  ر، فكـّل دَ نا قادرون بُقـأنَّ 

رف ال يقـدر عليـه ـي أن الصــوهـذا يقتضـ. ر عليـه ذلـكيتعذَّ 

ثني، تعـــاٰىل، وال يـــدخل يف مقـــدور أحـــد مـــن املحـــدَ اهللا  إالَّ 

ـــ فســـؤال اجلـــنّ  ٰىل إه رفة ومتوّجــــن قـــال بالصـــســـاقط عمَّ

 .خمالفهم

ـا الســؤال الثـاين الــذي وعــدنا بـذكره  ــه : وقلنــا _وأمَّ إنَّ

فهــو  _الزم ملـن مل يقــل بالصــرفة وغــري الزم ملـن ذهــب إليهـا 

َم لكـم تعـذر معارضـة القـرآن عـٰىل كـّل بشــر : أن يقال إذا ُسـلِّ

أيضـًا أنَّـه مـن  وجنّي وملك، وكّل قـادر مـن املحـَدثني، وُسـلِّمَ 

فعله تعاٰىل عـٰىل غايـة اقـرتاحهم، مـا املنكـر مـن أن يكـون أنـزل 

هـذا الكتـاب عـٰىل نبــّي مـن األنبيـاء غـري مــن ظهـر مـن جهتــه 

عٰى اإلعجاز به؟  تغّلبه عليه وقتله الظاهر من جهته، وادَّ

ــرف للقــوم]] ٣٩٤ص /[[ ــنا نع ــاً   ولس  ســديداً  جواب

ــ ــؤال، ألهنَّ ــذا الس ــن ه ــروإم ع ــذا ذك ــريه ممَّ ــاد وغ ا ا االستفس

ــّن، فقــد تكلَّ  ــواب ســؤال اجل ــاه عــنهم يف ج ــه حكين ــام في ــا ب من

ــــالعلـــم الضـــ إنَّ  :ذا قـــالواإكفايـــة، و ه مل روري حاصـــل بأنَّ

ــالوا ــريه، أو ق ــن غ ــمع م ــ :يس ــم ض ــه مل  أنَّ  رورةً ـنعل ــر ل املظه

ـ: قلنـا. يأخذه من غريه ه مل يأخـذ مـن أحـد ظهـر ا العلـم بأنَّـأمَّ

وهــو . رت، فثابــت ال حمالــةـرفــت أخبــاره وانتشــعــٰىل يــده وعُ 

ن مل ه أخـذه ممـَّن أنَّـه تضـمَّ نه السـؤال، ألنَّـعٰىل خالف مـا تضـمَّ 

يظهر له حـال، وال وقـف لـه عـٰىل خـرب سـواه، وكـذلك العلـم 

ــ ــدَّ بأنَّ ــريه ال ب ــن غ ــذه م ــ ه مل يأخ ــون مش ــن أن يك ــام  روطاً ـم ب

ــ طالقــاً إعٰى دَّ ذكرنــاه، وكيــف ُيــ مــن غــريه، وهــو  ه مل يأخــذهأنَّ

ذ ؤَخـه مل يُ نَّـإ :امللـك نـزل بـه عليـه، فيجـب أن يقولـوا يذكر أنَّ 

املــأخوذ منــه ذلــك مــن  ذا فرضــنا أنَّ إر، وـمــن أحــد مــن البشــ

 .لع عٰىل حاله سواه حلق البرش يف هذا بامللكر مل يطَّ ـالبش

ٰىل إي جتـويز ذلـك يـؤدّ  أنَّ : وقـد ذكـروا يف هـذا السـؤال

بـاقي  إنَّ  :ذا قيـل لنـاإفـ: ملعجـزات، قـالواجتويز مثلـه يف سـائر ا

ـــزات يُ  ـــاملعج ـــب عَل ـــه يوج ـــٰىل وج ـــال ع ـــه يف احل م حادث

قبــل أن ينظــر فــيعلم  ألــيس املســتدّل : االختصــاص، قلنــا

ــ ؟ز مــا ذكرمتــوهوِّ حـدوثها يف احلــال ُجيــ ر لــه وجتــويزه ذلــك منفِّ

 .عن النظر فيها

ـــعيف ـــه الض ـــذا الوج ـــن ه ـــاجلواب ع ـــويز  أنَّ : ف جت

ـــة وال ا املســـتدّل  ـــاظر يف املعجـــزات أن تكـــون غـــري حادث لن

ــ ــخمتصَّ ــون ـة، ال يقتض ــف يك ــا، وكي ــر فيه ــن النظ ــري ع ي التنف

ــاء  كــّل  ذلــك وحيســن أنَّ  ــاظر يف علــم مــن أعــالم األنبي  9ن

جيوز قبل نظـره فيـه أن يكـون خمرقـة وشـعبذة ومل يقـتض ذلـك 

تنفريه عن النظر فيـه، بـل واجـب نظـره لثبـوت اخلـوف وعـدم 

 .عي صادقاً أن يكون املدَّ مان من األ

عـــالم مـــع جتـــويزه أن فكـــذلك حكـــم النـــاظر يف اإل

ــة وال  ــري حادث ــون غ ــ]] ٣٩٥ص /[[يك ــب أن خمتصَّ ة، وال جي

ـ اخلـوف املوجـب للنظـر ثابـت مـا  عـن النظـر، ألنَّ  راً يكون منفِّ

 .زال

 القـرآن لـو كـان مـأخوذاً  أنَّ : قـوا بـها يمكـن أن يتعلَّ وممَّ 

ـ ـ: حالـه مـن وجهـني ٰىل بـه مل خيـُل تعـااهللا ه من نبـّي خصَّ ا أن إمَّ

ــد أدّ  ــون ق ــيك ــره وانتش ــر أم ــالة، وظه ــربهـٰى الرس أو مل  ،ر خ

ــه األ ــا، ويف الوج ــوي وَّ يؤّده ــربه وينط ــٰى خ ــتحالة أن خيف ل اس

حال مـن قتلـه وغلبـه عـٰىل كتابـه، السـيّام مـع البحـث الشـديد 

 اهللان كــان عــٰىل الوجــه الثــاين وجــب عــٰىل إوالتنفـري الطويــل، و

 . انتقض الغرض يف بعثتهتعاٰىل أن يمنع من قتله وإالَّ 

ــك ــن ذل ــواب ع ــ: واجل ــك أنَّ ــون ذل ــع أن يك ــري ممتن ه غ

ٰىل الــذي قتلــه وأخــذ الكتــاب مــن يــده، فلــيس إ مبعوثــاً  النبــّي 

ه أوقـع بـه القتـل أنَّـ ٰىل واحـد، ونفـرض أيضـاً إ بمنكر بعثة نبـّي 

ــ ــالة حتَّ ــد أداء الرس ــٰىل بع ــوا ع ــن اهللا ٰى ال يوجب ــع م ــاٰىل املن تع

 .قتله

رفة عـن هـذا السـؤال فواضـح ـا جـواب أهـل الصـفأمَّ 

ــٰىل  ــبب تعــّذر املعارضــة ع ــا أنَّ س ــا قــد بيَّن ــه، ألّن ال إشــكال في

نـون  العرب هو سـلبهم يف احلـال العلـوم بالفصـاحة التـي يتمكَّ

ق هبــذا  هبـا مـن املعارضـة، فلــو كـان مظهـر القــرآن غـري مصـدِّ

ــن ن ــه ع ــل ل ــو ناق ــاب وه ــه الكت َق ب ــدِّ ــّي ُص نه  _ب ــمَّ ــام تض ك

ــة  _الســؤال  مل حيســن رصف مــن رام املعارضــة، ألنَّ ذلــك غاي

ـه مـا ادَّعـٰى  تـه، ألنَّ علـًام لـه عــٰىل  9التصـديق والشـهادة بنبوَّ

تــه ســوٰى الصـــرف عــن معارضــته، فــإذا وقــع ذلــك كــان  نبوَّ

 .مطابقًا لدعواه وتصديقًا هلا

ــوقــد كنّــ عجــاز القــرآن إن ح عــا ذكرنــا يف كتابنــا املوضِّ

عــن هــذا الســؤال يمكــن أن نجيــب مــن ذهــب  ســديداً  جوابــاً 

ا مــا قرأنــاه هلــم ن كنّــإٰىل خــرق العــادة بفصــاحته، وإيف القــرآن 

ــــإيف كتــــاب، وال ســــمعناه يف منــــاظرة وال مــــذاكرة، و ام نَّ

 عــٰىل أنَّ  ل لـه يـدلُّ القـرآن عنــد التأّمـ أخرجنـاه فكـرة، وهـو أنَّ 

ملخــتّص بــه واملظهــر عــٰىل يــده ا]] ٣٩٦ص /[[هــو  9نــا نبيّ 
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عـٰىل ذلـك قولـه تعـاٰىل يف  ا يـدلُّ نه القـرآن ممـَّا تضمَّ ممَّ . دون غريه
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 .ارة الظهارتعاٰىل كفّ 

 9 ن اهنزم من أصحاب النبـّي عمَّ  ومن ذلك قوله خمرباً 
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مل : بعــض الصـحابة قــال يف ذلــك اليــوم خبــار بــأنَّ وجـاءت األ

ـــنُ  ـــغَل ـــن قلَّ ـــذي عُ  ،ةب م ـــو ال ـــوه ـــاىلٰ  ين ـــه تع    :بقول
ْ
إِذ

مْ 
ُ
�

ُ
ت َ ــ�ْ

َ
ْم ك

ُ
�

ْ
ــت َجبَ

ْ
ع

َ
قــوا عنــه تفرَّ  النــاس مجيعــاً  وروي أنَّ . أ

ــؤمنني  ــري امل ــري أم ــه غ ــت مع ــلموه، ومل يثب ــ وأس اس والعبّ

 . لب ونفر من بني هاشمبن عبد املطَّ 

ــن ذلــك قولــه تعــاىلٰ     :وم
ً
ــوا

ْ
ه
َ
ْو �

َ
 أ

ً
ــاَرة ْوا ِ�

َ
َو�ِذا َرأ

ـِو 
ْ
ه
�
ـْ�ٌ ِمـَن ا�ل

َ
ـَد اِهللا خ

ْ
 مـا ِعن

ْ
ـل

ُ
 ق

ً
وَك قائِما

ُ
َر�

َ
ْها َوت

َ
وا إِ�

�
ض

َ
ف
ْ
ا�

اِزِ�َ� َوِمــَن ا��جـــا ـــْ�ُ ا�ـــر�
َ
]. ١١ :اجلمعـــة[ �َرةِ َواُهللا خ

ـــاءت األ ـــار وج ـــأنَّ ]] ٣٩٧ص /[[خب ـــّي  ب ـــان  9 النب ك

بــل لدحيــة الكلبــي إذ أقبلــت إخيطــب يــوم اجلمعــة عــٰىل املنــرب 

ق النـاس رب بالطبـل، فتفـرَّ ـوعليها جتـارة لـه ومعهـا مـن يضـ

ــه  ــَق ٰىل اإلإ 9عن ــا، ومل يب ــروا إليه ــل لينظ ــدَّ إالَّ  ب ــةة  ع ، قليل

 .فنزلت اآلية املذكورة

ــاىلٰ  ــه تع ــك قول ــن ذل ــِة  : وم َمِدينَ
ْ
 ا�

َ
ــا إِ� ن

ْ
ــِ�ْ رََجع

َ
ل

ِمِنَ� 
ْ
ُمــؤ

ْ
ُة َو�َِرُســوِ�ِ َو�ِل ِعــز�

ْ
 َوِهللاِ ال

�
ل

َ
ذ
َ ْ
َهــا األ

ْ
َعــز� ِمن

َ ْ
ــرَِجن� األ

ْ
ُخ

َ
�

 
َ
ــــون ُم

َ
ل
ْ
ع

َ
ــــافِِقَ� ال � ُمن

ْ
ــــن� ا� ــــافقون[ �َولِ�  ، ]٨ :املن

يب أُ بــن اهللا قائـل مـا حكــي يف اآليـة عبـد  أنَّ وجـاءت الروايـة بــ

 . بن سلول

ــاىلٰ  ــه تع ــك قول ــن ذل ــِض   :وم
ْ
ــِ�� إِ� َ�ع َ�� ا��

َ
 أ

ْ
َو�ِذ

 
َ

ــر�ف ــِه َع يْ
َ
ــَرُه اُهللا َعل َه

ْ
ظ

َ
ــِه َوأ  بِ

ْ
ت

َ
ــأ ب�

َ
ــا � م�

َ
ل
َ
 ف

ً
ــِديثا ــِه َح ْزواِج

َ
أ

ـْت 
َ
هـا بِـِه قال

َ
ب�أ

َ
ـا � م�

َ
ل
َ
ـٍض ف

ْ
ْن َ�ع

َ
� 

َ
َرض

ْ
ع

َ
َضُه َوأ

ْ
َك  َ�ع

َ
بَـأ

ْ
�
َ
َمـْن أ

ــُ�  َِب
ْ
ــيُم ا� َعِل

ْ
ِ�َ ال

َ
ــأ ب�

َ
� 

َ
ونزلــت ]. ٣ :التحــريم[ �هــذا قــال

ــ ــّي  نَّ أة مشــهورة، وهــذه اآليــة يف قصَّ ٰىل أحــد إ رَّ ـأســ 9 النب

ــه رسَّ  ــأرسَّ اً زوجات ــن األ، ف ــا م ــه صــاحبة هل ــاً ت علي ، زواج أيض

، رِّ ـعـــٰىل فعلهـــا فعاتـــب املظهـــرة للســـ 9النبـــّي   لـــعواطَّ 

 .بام هو مذكور يف اآليةفأجابت 

ُصــ  :ومــن ذلــك قولــه تعــاىلٰ 
ْ
ن
َ
� 

�
َصـــإِال

َ
 ن

ْ
ــد

َ
ق

َ
َرُه ـُروُه �

 
ْ
غـاِر إِذ

ْ
مـا ِ� ال

ُ
 ه

ْ
ِ إِذ

ْ
ـ�

َ
�
ْ
ـُروا ثـاِ�َ اث

َ
ف

َ
يـَن � ِ

�
رََجُه ا�

ْ
خ

َ
 أ

ْ
اُهللا إِذ

ــا  اَهللا َمَعن
�
 إِن

ْ
ــَزن

ْ َ
ــاِحِبِه ال �  �ِص

ُ
ــول

ُ
ق

َ
�ــاىلٰ ، إ ــه تع : ٰىل قول

 َِكــــيٌم َواُهللا َعِز�ــــٌز ح� ]ــــد وردت ]. ٤٠ :التوبــــة وق

ــّي  ــروج النب ــة بخ ــاً  9الرواي ــتتاره يف  خائف ــريش واس ــن ق م

ــامَّ  ــه ع ــه ل ــه، وهني ــر مع ــو بك ــار وأب ــزع الغ ــن اجل ــه م ــر من  ظه

 . واخلوف عٰىل ما يطابق من ظاهر القرآن

ــه تعــاىلٰ  ــَم اُهللا   :ومــن ذلــك قول َع
ْ
�
َ
ي أ ِ

�
ِــ� � 

ُ
ــول

ُ
ق
َ
� 

ْ
َو�ِذ

ـــَت  َعمْ
ْ
�
َ
ـــِه َوأ يْ

َ
  َعل

ْ
ـــك ِس

ْ
�
َ
ـــِه أ يْ

َ
 ]] ٣٩٨ص /[[ َعل

َ
ـــك يْ

َ
َعل

ــى 
َ
ش

ْ َ
 َمـا اُهللا ُمبِْديـِه َو�

َ
ِسـك

ْ
ف
َ
ـِ� ِ� �

ْ ُ
ـِق اَهللا َو�

�
 َوات

َ
َزوَْجك

 
ً
هــا َوَطــرا

ْ
 ِمن

ٌ
ضـــى َز�ْــد

َ
ــا ق م�

َ
ل
َ
شــاُه ف

ْ َ
� 

ْ
ن

َ
َحــق� أ

َ
ا��ــاَس َواُهللا أ

ــَرجٌ ِ�  ِمِنَ� َح
ْ
ــؤ ُم

ْ
 ا�

َ َ
� 

َ
ــون

ُ
ْ ال يَ�

َ
ــ� ــا ِل ه

َ
ناك

ْ
ْزواِج َزو�ج

َ
 أ

 
ً
ُعــوال

ْ
ــُر اِهللا َمف

ْ
�
َ
 أ

َ
 َو�ن

ً
ُهن� َوَطــرا

ْ
ــْوا ِمــن ضَ

َ
ِ�يــائِِهْم إِذا ق

ْ
د
َ
 �أ

وعـٰىل مـا جـاء بـه القـرآن جـرت احلـال بـني ]. ٣٧ :حزاباأل[

 .لزوجته قاً ره مطلِّ ـوبني زيد بن حارثة ملا حض 9 النبّي 

ــة  ــرية وردت مطابق ــائر كث ــات نظ ــن اآلي ــاه م ــا ذكرن ومل

هبــذا  9عــٰىل اختصــاص النبــّي  فــدلَّ  لقصــص حادثــة،

ــ ــه القــرآن وأنَّ ــه، كمســألتهم ل ــه ومــن أجل عــن  9ه منــزل ل

ــ ــزل يف ذلــكالــروح، حتَّ ــزل مــن القــرآن مــا ن   :وكقــوهلم .ٰى ن

 
ً
ــو� بُ

ْ
رِض يَ�

َ ْ
ــا ِمــَن األ

َ
ُجــَر �

ْ
ف
َ
 َحــ�� �

َ
ــك

َ
ِمَن �

ْ
ــؤ

ُ
ــْن ن

َ
ْو  �ل

َ
أ

تُ 
َ
ـٍب �

َ
يـٍل وَِعن ِ

َ
 ِمـْن �

ٌ
ـة

�
 َجن

َ
ك

َ
� 

َ
ون

ُ
�

َ
ـا ت

َ
هـاَر ِخال�

ْ
ن
َ ْ
ـَر األ ج�

َ
ف

 
ً
ِجـ�ا

ْ
ف
َ
ْو  ��

َ
 أ
ً
نـا ِكَســفا

ْ
ي
َ
ــَت َعل

ْ
م

َ
مـا َز�

َ
ــماَء ك ْسـِقَط ا�س�

ُ
ْو �

َ
أ

 
ً
ِبــيال

َ
ــِة ق

َ
َمالئِ�

ْ
ِ�َ بِــاِهللا َوا�

ْ
ــأ

َ
]. ٩٢ _ ٩٠: اإلرساء[ �ت
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ــُل  ــذه األ مل خت ــاه ــص، والوق ــة القص ــار املطابق ئع، خب

ــال، واألواأل ــرٰى فع ــد ج ــات، وق ــؤاالت، واجلواب ــوال، والس ق
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ــدّ  ــيام تق ــذلك ف ــذه األل ــرٰى يف ه ــل ج ــٰى وردت م، ب ــات الت وق

ــون األاأل ــا، ويك ــا فيه ــار بوقوعه ــار وخب ــظ إخب ــت بلف ن كان

ــاراً إاملــايض  ــ خب ــدث يف املســتقبلعمَّ ــٰىل . ن حي ــذلك جــائز ع ف

 .مذهب أهل اللسان

 :ل يبطل من وجهنيوَّ والقسم األ

ــدمها ــ أنَّ  :أح ــيام مض ــرٰى ف ــو ج ــك ل ــب أن ـذل ٰى لوج

ــّل  ــه ك ــمع األ يعلم ــل س ــار، ألنَّ عاق ــته  خب ــوب استفاض وج

ــّي ـوانتشــاره يقتضــ ي عمــوم العلــم، وكيــف ال نعلــم حــال نب

كثـــر أعوانـــه وكـــان مـــنهم مهـــاجرون وأنصـــار وخملصـــون 

ـــافقون،  وحـــارب يف وقعـــة بعـــد وقعـــة ]] ٣٩٩ص /[[ومن

ــتفتي يف أُ  ــورب واس ــرٰى، وح ــه األخ ــت علي ــام، واقرتح حك

يواقفــون عــٰىل  9اآليــات واملعجــزات، ولكــان أعــداء النبــّي 

 .ٰىل االحتجاج هباإهذه احلال، ويسارعون 

ــإو ــ ام اســتحقَّ نَّ ــذا الســؤال تكّل ــا ه ــه، مل ــواب عن ف اجل

لــه  َف ِقـف لـه خـرب وال وُ عــرَ ن ال يُ خـذ ممـَّن أن الكتـاب أُ تضـمَّ 

ــعــٰىل أثــر وال بُ  ــذيإ إالَّ  َث ِع ــه، و ٰىل ال ــاب من ذا ورد إأخــذ الكت

ــ ــر يقتض ــورد آخ ـــم ــالعلم الض ــار ف ــور واالنتش روري ـي الظه

 .لهبطِ يُ 

ـــ ـــه الثـــاين يف وأمَّ  نَّ أ: لوَّ بطـــال القســـم األإا الوج

ــ ــادات تقتض ــتحالته أن يتَّ ـالع ــك ي باس ــال لتل ــائر وأمث ــق بنظ ف

ـ يء، وال ـٰى ال نخالفهــا يف شــالقصــص التــي حكيناهــا حتـَّ

، واسـتحالة ذلـك كاسـتحالة أن يوافـق اً يء شـيئـيغادر منها شـ

عــٰىل ســبيل املــواردة يف مجيــع شــعره ويف قصــيدة  شــاعر شــاعراً 

 .طويلة

فـاق نظـري لـبعض اتّ  لـه علـم أنَّ تأمّ  ل هذا حـّق ومن تأمَّ 

 .فق مثل مجيعهاهذه القصص حمال، فكيف أن يتَّ 

ا القسـم الثـاين  وهـو أن يكـون هـذه األخبـار إنَّـام  _وأمَّ

والــذي  _ث مســتقبالً يف األوقـات التــي حــدثت هـي عــامَّ حيــد

ُيبطِلــه، إذا جتاوزنــا عــن املضــايقة يف أنَّ لفــظ املــايض ال يكــون 

لنــا وجــدنا مجيــع األخبــار التــي تلوناهــا : للمســتقبل ــا إذا تأمَّ أّن

ــدق  ــه وتص ــٰىل يدي ــا ع ــرت خمرباهت ــن ظه ــيم م ــٰىل تعظ ــة ع داّل

تـه عـٰىل النبـّي   لمـولنيٰىل توبيخـه تعـاٰىل لإ تـرٰى أَال  .دعوته ونبوَّ

  :د وحنــني، وشــهادته بالرســالة يف قولــه تعــاىلٰ ُحــيف يــوم أُ  9
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ـــ مَ ِلــؤّملــت عُ ذا تُ إالقصــص   9نـــا ة نبيّ ا شــاهدة بنبــوَّ أهنَّ

 .وصدقه

هـــذه اآليـــات  فلعـــلَّ : أن يقـــول ولـــيس ألحـــدٍ 

حلقـت ام أُ نَّـإاملقصوصة ليست مـن مجلـة الكتـاب املعجـز فيـه، و

ا أّنـ: ن مـن هـذا الطعـنؤمِّ الـذي ُيـ وذلـك أنَّ . ضيفت إليهوأُ  به

ــا أنَّ  ــد علمن ــّل  ق ــ ك ــات اختصَّ ــة أو آي ــن آي ــاه م ــام ذكرن ت ب

ــد عــٰىل مقــدار ســورة قصــرية، وهــي  القصــص واحلــوادث تزي

ٰى مللحـق رت معارضـتها، فلـو تـأتّ التي وقع التحـّدي هبـا وتعـذَّ 

ن العــرب ق بــالقرآن مثــل هــذه اآليــات لكــان ذلــك مــلِحـأن يُ 

 .الً وأقرب تسهّ  ياً تأتّ  الذين حتّدوا به أشدُّ 

ــاٍف  ــواب ك ــذا ج ــب  وه ــن ذه ــده م ــرق إإن اعتم ٰىل خ

ــود  ــاحته، ويع ــادة بفص ــب يف إالع ــن ذه ــذاهب م ــاز إٰىل م عج

 .ا حكينا مذهبهالقرآن خالف الرصفة ممَّ 

ــ ــ: ا مــذهب مــن يقــولأمَّ . ه خــرق العــادة بفصــاحتهإنَّ

 .طال مذهبهبإٰى الكالم الطويل يف ـفقد مض

ــ ــوأمَّ ــل، ألنَّ ــي فباط ــذهب البلخ ــالا م ــم  إنَّ : ه ق نظ

ــتحالة ــاد كاس ــن العب ــتحيالن م ــه مس ــرآن وتأليف ــداث إ الق ح

ــراء األإاألجســام، و ذا كــان القــرآن ال إو .كمــه واألبــرصب

ام يسـتعار فيـه هـذا اللفـظ نَّـإنظم لـه عـٰىل احلقيقـة وال تـأليف و

يف بتــأل مــن حيــث حــدث بعضــه يف أثــر بعــض تشــبيهاً 

 ؟تأليف القرآن مستحيل: أن يقال اجلواهر، فكيف يصحُّ 

ـــ هـــا يف مقـــدورنا، والكـــالم ا احلـــروف فهـــي كلّ وأمَّ

قـادر عـٰىل  ب مـن حـروف املعجـم التـي يقـدر عليهـا كـّل يرتكَّ 

ــالم ــن. الك ــة م ــري خارج ــرآن غ ــاظ الق ]] ٤٠١ص /[[  وألف

 .ممتكلِّ  حروف املعجم التٰى يقدر عليها كّل 

ــو ــم أن يقول ــيس هل ــأليف  إنَّ : اول ــالنظم والت ــرادي ب م

هــو الرتتيــب والفصــاحة اللــذان وقــع القــرآن عليهــا مــن غــري 

ـــأليف األجســـام، وإشـــارة إ ـــأليف كت ـــذّ أٰىل ت ره ن يكـــون تع

ن كانـا إم والفصـاحة عـٰىل األلكـن، ور الشـعر عـٰىل املفَحـكتعذّ 

 .قادرين عٰىل أجناس احلروف

ـإه وذلك أنَّ   عنـه بغـري ره فقـد عـربَّ ـذا أردنا مـا ذكـره فسَّ

ــه، ألنَّ  ــعر ال يُ  عبارت ــذَّ الش ــتع ــٰىل املفَح ــٰىل ر ع ــاحة ع م والفص

ــن، ألنَّ  ــام، و األلك ــدور هل ــري مق ــيهام غ ــإجنس ــذَّ ام يُ نَّ ــك تع ر ذل
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ــم  ــد العل ــنهام لفق ــام [م ــا ك ــروف وتأخريه ــديم احل ــة تق بكيفي

فقـد . ال لفقـد القـدرة]  ي لفقـد العلـمّمـر الكتابـة عـٰىل األُ يتعذَّ 

ــذهب أيب ــذهب األوَّ  حلــق م ــم بامل ــاه، والقاس ــذي أبطلن ن إل ال

 .كان أخطأ يف العبارة عنه

ـــائل  ـــون املس ـــوم بعي ـــه املوس ـــه يف كتاب ـــدت ل ووج

ــدلُّ  ــا ي ــات م ــ واجلواب ــٰىل أنَّ ــا دلَّ ع ــري م ــذي  ه أراد غ ــه ال لفظ

نظـم القـرآن  ٰىل أنَّ إمـن ذهـب  واحـتجَّ : ه قـالحكيناه عليه، ألنَّ 

ــه إالَّ  ــز عن ــيس بمعج ــتاهللا   أنَّ ل ــه، وأنَّ ــز عن ــاٰىل أعج ــو مل ع ه ل

ٰىل إه حـروف جعـل بعضـها بأنَّـ: عليـه ز عنه لكـان مقـدوراً عجِ يُ 

فهــو  )احلمـد(نسـان عـٰىل أن يقـول ذا قـدر اإلإجنـب بعـض، فـ

 ثــمّ . حــرف كــذلك كــّل  ، ثــمّ )هللاحلمــد ( :قــادر عــٰىل أن يقــول

 :وكذلك قول الشاعر :يقال له: قال بلخي

ـــيُ  ـــغَش ـــون حتَّ ـــا ُهتِ ـــمكال رُّ ٰى م    هب

ـــوادِ   ـــن الس ـــألون ع ـــاملُ  ال يس   لقبِ

ام هو حـروف ال يمتنـع عـٰىل أحـد مـن أهـل اللغـة أن إنَّ 

جيــب أن يكــون ]  كــان[يــأيت بــاحلرف منهــا بعــد احلــرف، فقــد 

 .من قدر عٰىل احلروف ال يمتنع عليه الشعر كّل 

ر معارضـة القـرآن تعـذّ  منـه عـٰىل أنَّ  وهذا الكـالم يـدلُّ 

م، والشــعر عــٰىل املفَحـ]] ٤٠٢ص /[[ر الشـعر هـي جهـة تعــذّ 

ــذَّ ال يُ  ــتع ــن املفَح ــر م ــه م ألنَّ ــد قدرت ــه وال لفق ــتحيل من ه مس

ــه، و ــإعلي ــذَّ ام يُ نَّ ــتع ــه، ف ــه وترتيب ــة نظم ــه بكيفي ــد علم ن إر لفق

ــب أنَّ  ــ ارتك ــن املفَح ــتحيل م ــعر مس ــه الش ــادر علي ــو ق م وه

، ولـو كـان م شـاعراً قـد يعـود املفَحـ: فحش خطاؤه، وقيـل لـه

حيل منــه ملــا جــاز أن يقــدر يف حــال مــن األحــوال الشــعر يســت

ــد بيَّ  ــه، وق ــا أنَّ علي ــدَّ  ن ــروف تق ــن ح ــأكثر م ــيس ب ــعر ل م الش

قـادر عـٰىل  بعضها عـٰىل بعـض، وجـنس احلـروف مقـدور لكـلِّ 

ــ ــن مفَح ــالم م ــتحيالً الك ــك مس ــون ذل ــف يك ــريه، فكي ، م وغ

 .م فقد العلم بغري شبهةر الشعر عٰىل املفحَ ام أوجب تعذّ نَّ إو

ــ ــة  اأمَّ ــذاهب يف جه ــب ال ــن ذه ــرآن إم ــاز الق ٰىل إعج

ــالـنظم، فـربَّ  ٰىل هــذا املـذهب قولــه بـام يرجــع إر الـذاهب ـام فسَّ

ــن إ ــوص، وم ــنظم املخص ــس ال ــاين دون نف ــاحة واملع ٰىل الفص

ــ ــع ـفسَّ ــام يرج ــالً إر ب ــه داخ ــان قول ــاحة ك ــدَّ  ٰىل الفص ــيام تق م ف

 .فساده

ــ ــرَّ ـوإن ص ــة واألُ ح بأنَّ ــده أراد الطريق ــلوب فق ــا بيَّ  س ن

ــحُّ  أنَّ  ــل وال يص ــد وال تفاض ــا تزاي ــع فيه ــنظم ال يق ــة ال  طريق

ــدّ  ــا إالَّ التح ــا، وأنَّ ي فيه ــبق إليه ــدَّ   بالس ــبق ال ب ــن  الس ــه م في

نظـم مـن النظـوم ال  كـّل  وقـوع املشـاركة بمجـرٰى العـادة، وأنَّ 

ــاواته، و ــه ومس ــن احتذائ ــد ع ــز أح ــيح إيعج ــالم قب ــان بك ن ك

 .ما فيه كفاية ٰى من هذاـومض. من فصاحة خالٍ 

ـ نه ٰىل مـا تضــمَّ إعجـاز القـرآن إا مـن ذهـب يف جهــة وأمَّ

عجـاز إوجـه مـن وجـوه  اإلخبار عن الغيوب، وهـذا بـال شـّك 

ــه ــ  مجلــة القــرآن، ورضوب مــن آيات ــ، واألدلَّ ــن ة عــٰىل أنَّ اهللا ه م

ــذي قُ  ــه ال ــيس بوج ــاٰىل، ول ــتع ــم  دَ ِص ــل العل ــدي وجع بالتح

 .املعجز

ــذي يُ  ــوال ــذابطِ ــرياً ك أنَّ : ل ه ــالٍ  ث ــرآن خ ــن الق ــن  م م

 نَّ إفــ وأيضــاً . نــةي وقــع بســورة غــري معيَّ خــرب بغيــب، والتحــدّ 

ـــنياإل ـــٰىل رضب ـــرآن ع ـــوب يف الق ـــن الغي ـــار ع ص /[[ :خب

ل فـــاألوَّ . خــرب عـــن مـــاض، وخـــرب عـــن مســـتقبل]] ٤٠٣

  :مـم السـالفة، والثـاين مثـل قولـه تعـاىلٰ خبار عن أحـوال األُ اإل
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 .خبار عنهاخمرباهتا موافقة لإل من األخبار التي وقعت

ـــ ـــة فهـــو خـــرب عـــن أُ : لا القســـم األوَّ فأمَّ مـــور كائن

عــن غيــب، ولــيس  ســّمٰى خــرباً ومشــهورة شــائعة، وذلــك ال يُ 

ــك إالَّ  ــدَّ يف ذل ــالف أن ي ــن املخ ــا يمك ــ م ــن عي أنَّ ــأخوذ م ه م

 .الكتب أو من أفواه الرجال

يمكـن : قيـل ،رـلـو كـان ذلـك لظهـر وانتشـ: ذا قيـلإف

 .ع عٰىل وجه من اخلفاء ال يظهرأن يق

ــأ ثــمّ  ــا ُي ــر م عٰى يف وجــوب ظهــور ذلــك لــو كــان دَّ كث

 .ا العلم اليقني املقطوع به فال جيب حصولهعليه الظّن، فأمَّ 

ــاين ــم الث ــ: والقس ً إنَّ ــون داالَّ ــرب إ ام يك ــن خم ــع ع ذا وق

ــني أن  ــرب ب ــرق يف اخل ــك ال ف ــع ذل ــل أن يق ــرب وقب ــابق للخ مط

ـ ومـن املعلـوم أنَّ ، أو كـذباً  يكون صـدقاً  ة بـالقرآن كانـت احلجَّ

 .الزمة قبل وقوع خمربات هذه األخبار

ــ ــب يف وأمَّ ــن ذه ــازه إا م ــه إعج ــتالف عن ٰىل زوال االخ

بـه العـادة يف  ا مل جيـرذلـك ممـَّ عـٰى أنَّ والتناقض مـع طولـه، وادَّ 

ــه ــل بمثل ــذي يُ . كــالم طوي ــوال ــهبطِ ــأ :ل قول ــبهة يف أنَّ نَّ  ه ال ش

ه ال ينتهـي الظـاهرة، لكنـَّ  رآن ومـن آياتـهذلك مـن فضـائل القـ
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ــإ ــه، ألنَّ  عجــازه وأنَّ إعٰى أنــه وجــه دَّ ٰىل أن ُي  العــادة انخرقــت ب

النــــاس يتفــــاوتون يف زوال االخــــتالف والتنــــاقض عــــن 

ه مــع كالمهــم، ولــيس يمتنــع أن يــزول عــن الكــالم ذلــك كّلــ

ــيقّ  ــتحفّ الت ــديد وال ــامّ ظ الش ــدَّ . ظ الت ــن مل ــن أي ــكفم   عي ذل

 العادة مل جتر بمثله؟ أنَّ ]] ٤٠٤ص /[[

ــ ــاىلٰ فأمَّ ــْ�ِ اِهللا   :ا قولــه تع
َ
ــِد �

ْ
ــْن ِعن  ِم

َ
ــْو �ن

َ
َو�

 
ً
ِثـ�ا

َ
 ك

ً
ِتالفـا

ْ
وََجُدوا ِ�يِه اخ

َ
�� ]ام هـو جهـة نَّ إفـ] ٨٢:النسـاء

لعلمنــا بــالقرآن لــو كــان مــن عنــد غــريه لكــان فيــه اخــتالف، 

قبـل العلـم ]  بـذلك[ أعلـم ذلـك إّين  :ام رددنا عـٰىل مـن قـالنَّ إو

 .عجازهإة القرآن، وجعله وجه بصحَّ 

*   *   * 

 :ح عن جهة إعجاز القرآناملوضِّ 

 :]بيان مذهب الرصفة يف[]] ٣٣ص /[[

ــن  ،... ــتمّكن م ــع ال ــام يرف ــوا ب ــانوا منع ــو ك ــذلك ل وك

ــ ــالم، ممَّ ــتصُّ الك ــة والبِ  ا خي ــنْ اآلل ــذهبكم  .ةيَ ــذا م ــيس ه ول

 .هفنطنب يف ردِّ 

فلــيس خيلــون مــن أن يكونــوا  لبوا العلــوموإن كــانوا ُســ

سلبوها عند ظهور القـرآن والتحـّدي بـه؛ وقـد كانـت مـن قبـل 

 .حاصلة هلم، أو يكونوا مل يزالوا فاقدين هلا

ــ ــاين، فهــو مؤكِّ ــم الث ــل هــو نــصُّ فــإن أردت ــا، ب  د لقولن

ــذهبنا؛ ألنَّ  ــذٍ  م ــون حينئ ــرآن يك ــاً  الق ــادة خارق ــاحته،  للع بفص

ــن أحــد مــن الفصــحاء  يف مــاٍض وال _ مــن حيــث مل ُيمكَّ

 .من العلوم التي يقع معها مثله _مستقبل 

ولغرينــا  ل، فقــد كــان جيــب أن يقــع لنــاوإن أردتــم األوَّ 

الفرق بني كـالم العـرب وأشـعارها قبـل زمـان التحـّدي وبعـد 

 .، وليس نجد ذلكزمانه، ونجد بينهام تفاوتاً 

أن يكـون مـا ذكرمتـوه مـن اللـبس الواقـع : وجيب أيضـاً 

كـالم  فصـيح إىلٰ  القـرآن]] ٣٤ص /[[ مـن شـيئاً  عٰىل من ضـمَّ 

ــ ــالعــرب، إنَّ ا فــيام ام هــو يف كالمهــم قبــل زمــان التحــّدي، فأمَّ

ــاألمر ظــاهر، وقــع ــ. والفــرق واضــح مــنهم بعــده ف ا وهــذا ممَّ

ــون رضورةً  ــه؛ ألنَّ  يعلم ــا الخالف ــا  ن ــني م ــرق ب ــن الف ــد م نج

 كــالم العــرب وأشــعارها قبــل التحــّدي ه إٰىل القــرآن مــننضــمُّ 

ــني كالمهــم بعــد ظهــور القــرآن ووقــوع  إالَّ  مــا نجــده بينــه وب

 .التحّدي به

بــني كالمهــم قبــل  موه، وزعمــتم أنَّ ســلِّ وهــذا متــٰى مل تُ 

ــه عــٰىل  التحــّدي وبعــده هــذا الفــرق ــتم بمعرفت العظــيم، وأحل

ــيلكمعيتموهــا ألنفســكم، طــرَّ غــريكم أو ادَّ  الــذي  قتم عــٰىل دل

 .عليه هبذا املعنٰى ومبنيٌّ  ه معقودمتموه ما هيدمه؛ ألنَّ قدَّ 

ــي ُرصِ  ــيهم الت ــت دواع ــوإن كان ــة، َف ــن املعارض ت ع

 :من وجوه فذلك فاسدٌ 

تــوّفر دواعــي  _نحــن وكــلُّ أحــد  _أّنــا نعلــم : أحــدها

ــدَّ  ــة وش ــوم إٰىل املعارض ــ ةالق ــهم وكَل ــاحرص ــو . بهم عليه ول

ــ ــة مص ــيهم إٰىل املعارض ــا عُ ـكانــت دواع ــروفة مل ــا مَ ِل ــاه  م ذكرن

 .منهم

ــ ــن  أنَّ : اومنه ــر م ــت أكث ــة ليس ــدواعي إٰىل املعارض ال

هبـا مـن النفـع، وينـدفع مـن  علمهم بتمّكنهم منهـا، ومـا يعـود

ــهــذا يعلمــه القــوم رضورةً  وكــلُّ  .ررـالضــ  ا، بــل العلــم بــه ممَّ

 رفهم عـن هـذه الـدواعي إالَّ ـمن كامل العقـل؛ فلـيس يصـ دُّ عَ يُ 

عقـــوهلم وأحلقــه بأهـــل الـــنقص  مــا أخـــرجهم مــن كـــامل

 .نون، ومل يكن القوم كذلكواجل

 أن يكـون صـارفاً  دَّ ما رصف عن املعارضة ال بُ  أنَّ : ومنها

وقـد علمنـا . إليهـا يكون الدواعي إليه داعياً  وعامَّ   يف معناها،عامَّ 

ا ال يشـتبه واهلجاء وعن املعارضة، ممـَّ رفوا عن السبِّ ـم مل ينصأهنَّ 

] ]٣٥ص /[[ عــٰىل عاقــل جهــل مــن عــارض بمثلــه وســخفه،

 .كالقصص بأخبار رستم واسفنديار

ــذا؛ ألنَّ  ــن ه ــارف ع ــة ص ــن املعارض ــارف ع ــا  والص م

ـــيصــ ــن املعارضــة إنَّ ــ امرف ع ــرٰى أنَّ ــا، وال ي ــاء يف فعله ه ال غن

ــل يف تكلُّ  ــاطائ ــظَّ  وأنَّ . فه ــدول إٰىل  احل ــا والع يف اإلرضاب عنه

ــاحلرب ــاجزة ب ــ. املن ــة يص ــذا ال حمال ــا ـوه ــع م ــن مجي رف ع

 .دناهعدَّ 

ــٰى  ــومت ــوا بالص ــي ـمل تعن ــام الت ــذه األقس ــد ه رفة أح

ـــ فهمونـــا تُ  لناها، فمـــذهبكم غـــري مفهـــوم، وأنـــتم إٰىل أنفصَّ

 .تهغرضكم فيه أحوج منكم إٰىل أن تدّلونا عٰىل صحَّ 

ــه ــل ل ــك أن نُ أوَّ : قي ــه يف جواب ــاج إلي ــا نحت ــك علِ ل م م

ــالقرآن ــّدي ب ــذهبنا يف التح ــه م ــدنا أنَّ . كن ــع  وعن ــّدي وق التح

لـه يف فصـاحته وطريقتـه يف الـنظم، ومل يكـن بأحــد باإلتيـان بمث

ــذهب  ــا ت ــٰىل م ــرين ع ــحابك  _األم ــت وأص ــو  _أن ــه، فل إلي

وقعــت املعارضــة بشــعر أو برجــز مــوزون أو بمنثــور مــن 

ــة  ــن واقع ــنظم، مل تك ــرآن يف ال ــة الق ــه طريق ــيس ل ــالم ل الك

 .موقعها
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ـــوالصــ تعــاٰىل اهللا ام كانــت بــأن يســلب رفة عــٰىل هــذا إنَّ

ـــمـــن را كـــلَّ  يف تكّلفهـــا يف ]] ٣٦ص /[[ رم املعارضـــة وفكَّ

احلال العلـوم التـي يتـأّتٰى معهـا مثـل فصـاحة القـرآن وطريقتـه 

 .النظم يف

وإذا مل يقصــد املعارضــة، وجــرٰى عــٰىل شــاكلته يف نظــم 

ــ ــب، والتص ــف اخلط ــعر، ووص ــالم، ـالش ّرف يف رضوب الك

ــُخــ ذا ال وهلــ. بينــه وبــني معرفتــه لَّ ّيل بينــه وبــني علومــه، ومل ُخيَ

مــا  _منثــوره ومنظومــه  _العــرب  يء مــن كــالمـنصـيب يف شــ

ــل  ــنظم بمث ــه يف ال ــع اختصاص ــاحته، م ــرآن يف فص ــارب الق يق

 .طريقته

 عـٰىل أنَّ   بـأن نـدلَّ األمـر فيـه إالَّ  وهذا اجلـواب ال يصـحُّ 

ــع ــاحة م ــع بالفص ــّدي وق ــٰىل أنَّ  التح ــنظم، وع ــة يف ال  الطريق

الكـالم،  رقـة لسـائر نظـومبطريقـة يف الـنظم مفا القرآن خمـتصٌّ 

ــٰىل أنَّ  ــو مل يُ  وع ــوم ل ــالق ــاه رَ ـص ــذي ذكرن ــه ال ــٰىل الوج فوا ع

املعارضــة بــام يســاوي أو يقــارب الوجــه الــذي  لوقعــت مــنهم

الطــائيّني ومــن جــرٰى  شــعر عٰى أنَّ دَّ مل يمكــن أن ُيــ]و[ذكرنــاه، 

ذوي  رنا ارتفـاع مـن بيـنهام مــنإذا قــدَّ  _ ثنيجمرامهـا مـن املحـدَ 

ــ ألنَّ الطبقــات؛  م يتســاوون التقــارب والتســاوي فــيام ذكرنــا أهنَّ

 .ماً متقدِّ  للعادة وإن كان بائناً  يكون خارقاً  يريد أن _ فيه

ـــرآن  ـــاحة الق ـــدعوٰى يف فص ـــٰىل أنَّ ال ـــا وإن  _ع أهنَّ

خرقت عادة العـرب وبانـت مـن فصـاحتهم فلـيس بينهـا وبـني 

ــيس  ــرئ الق ــعر ام ــني ش ــا ب ــد م ــن التباع ــم م ــيح كالمه فص

ــائيّني ]] ٣٧ص /[[ ــعر الط ــد  _وش ــا ق ــاقض؛ ألّن ــاهرة التن ظ

ــن  ــيس م ــرأ الق ــاويان ام ــان ويس ــد يقارب ــائيّني ق ــا أنَّ الط علمن

ــيام  ــاواة ف ــيهام املس ر عل ــذَّ ــة وإن تع ــني والثالث ــيدة يف البيت القص

ونسـبة مـا يمكـن أن تقـع املسـاواة مـنهام فيـه . جاوز هـذا احلـدّ 

ــلة؛ لعلَّهـا أ إٰىل مجلـة ن تكــون الُعُشــر ومــا القصــيدة نسـبة حمصَّ

يقاربـــه؛ ألنَّ القصـــيدة املتوّســـطة يف الطـــول والقصــــر مـــن 

ــاً  ــني بيت ــني إٰىل أربع ــن ثالث ــاوز م ــيس تتج ــعارهم ل وإذا . أش

إٰىل مجلـة شـعرمها وشـعره،  _عـٰىل هـذا االعتبـار  _أضفنا ذلك 

وجدنا أيضًا مـا يمكـن أن يسـاوياه فيـه مـن مجلـة شـعرمها هـذا 

ــل ــاه ب ــذي ذكرن ــغ ال ــعرمها  املبل ــرة ش ــل كث ــه، ألج ــر من أكث

 .وزيادته عٰىل شعر امرئ القيس

عــٰىل  آخــراً  التحــّدي للعــرب اســتقرَّ  وقــد ثبــت أنَّ 

ــات قصــار مــن عــرض وكــذا  ة آالف آيــةســتَّ  مقــدار ثــالث آي

السـور  رـنـة، وأقصـه وقـع بسـورة غـري معيَّ ، ألنَّـوقصاراً  طواالً 

املـذهب  عـىلٰ  _ تكـون العـرب أن ما كان ثالث آيـات، فـال بـدَّ 

غــري متمّكنــني مــن مســاواته أو  _ القــائلني بــه عــىلٰ  دُّ رَ الــذي ُيــ

وهلــذا عنــدهم مل يرومــوا  .ثــالث آيــات مقاربتــه يف مقــدار

 .املعارضة ومل يتعاطوها

ــم أنَّ  ــي مل يتمكَّ  ونحــن نعل ــات الت ــوا نســبة ثــالث اآلي ن

ــا إىلٰ  ــه فيه ــاواته ومقاربت ــن مس ــلُّ  م ــرآن أق ــة الق ــُص  مجل  وأنق

 ن الطائيّـان مـن مسـاواةمـن نسـبة مـا يـتمكَّ  اعفةٍ مضـ بأضعاٍف 

ــواء ــه، س ــه في ــيس أو مقاربت ــرئ الق ــلِّ  ام ــك إٰىل ك ــفت ذل  أض

أو أضـفته إٰىل مجلـة شـعره، بـل  قصيدة من شـعر امـرئ القـيس

أضــفناه  إذا _ ن العــرب مــن مقاربــة القــرآن فيــهكـان مــا يــتمكَّ 

ال نســبة  _ مني فيــهثون مــن مقاربــة املتقــدِّ ن املحــدَ إٰىل مــا يــتمكَّ 

التباعــد بــني القــرآن وبــني   ألنَّ ولــيس هــذا إالَّ . لــه إٰىل القــرآن

 عـن كـلِّ  وخـرج عـادة، ممكن فصـحاء العـرب قـد جـاوز كـلَّ 

ــ. حــدٍّ  ــيام مضــوأنَّ ــأيتـه مل يفضــل كــالم فصــيح ف  ٰى وال فــيام ي

هـــذا الفضـــل وال  هـــو دونـــه يف الرتبـــة كالمـــاً ]] ٣٨ص [[

مــن الفصــاحة يف  مهاحصــل بيــنهام هــذا القــدر، وإن كــان أحــد

 .الذروة العليا، واآلخر يف املنزلة السفىلٰ 

ـــ ـــالن الص ـــنا بط ـــذا إذا فرض ـــّذر ـه ـــبنا تع رفة، ونس

ــرب إٰىل فــرط فصــاحة القــرآن، فكيــف  املعارضــة عــٰىل الع

مـا بـني القـرآن وبـني كـالم  عٰى أنَّ دَّ يمكن مع مـا كشـفناه أن ُيـ

ــحاء ــعر  فص ــني ش ــا ب ــاحة دون م ــد يف الفص ــن البع ــرب م الع

 !الطائيّني وشعر امرئ القيس؟

ــا ــنهام  وم ــون بي ــب أن يك ــار يوج ــن االعتب ــاه م أوردن

 وأنَّ . كثــريةٍ  ثني بأضـعاٍف مني واملحــدَ ا بــني شـعر املتقـدِّ أكثـر ممـَّ

ـ اخلصــم،  هذلـك لـو مل يكـن عـٰىل مـا قلنـا، وكـان عـٰىل مـا تومهَّ

ٰى أحـد امـرأ القـيس لـو حتـدَّ  كـام أنَّ . لوقعت املعارضة ال حمالـة

ــا ــتالط ــته ومل  ئيّني ببي ــارع إٰىل معارض ــعره لس ــرض ش ــن ع م

 .مثله ا ال إشكال يفممَّ  وهذا. ف عنهايتخلَّ 

ــإنَّ  ،وبعــد ــدَّ  ف ــ عي أنَّ مــن ي ــالقرآن إنَّ ــرق العــادة ب ام خ

: م عــٰىل أن يقــولقــدِ غريهــا، ال يُ  كــان مــن جهــة فصــاحته دون

غـريه مـن  م، وبـنيمـن الكـالم الفصـيح وإن تقـدَّ  يءٍ ـبني ش إنَّ 

ا بــني القــرآن وفصــيح ممَّــ ر، مــن البعــد أكثــريح وإن تــأخَّ الفصــ

 .ه كاملنايف ألصله، واملنافر لقولهألنَّ  كالم العرب؛

ــامً  ــن ارتكابــه مستحســن، معتص ـ وإذا استحس ــه ممـَّ ا ب
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. هلظنـِّ باً لقولـه ومكـذِّ  مـبطالً  م من إلزامنا، كان مـا أوردنـاهتقدَّ 

 .اهللاوهذا واضح بحمد 

ــال ــإن ق ــدو: ف ــذي تري ــا ال ــولكمم ــ: ن بق ــوا م ُرص إهنَّ ف

ــ لبوا عجــزوا عنهــا، أم ُســأُ  معــن املعارضــة؟ أتريــدون أهنَّ

ــأّتٰى إالَّ  ــي ال تت ــوم الت ــالعل ــا، أم ُش ــا، وُرصِ  هب ــغلوا عنه ت َف

 ودواعيهم عن تعاطيها؟ مهمهم

العجــز ال  فـإن أردتـم العجـز فهـو واضـح الفسـاد؛ ألنَّ 

ــالم خيــتصُّ  ــالم دون ك ــو ]]٣٩ص /[[ .بك ــانوا أُ  ول ــزوا عك ج

ــأتَّ  ــاحة، مل يت ــرآن يف الفص ــاوي للق ــالم املس ــن الك ــنهم  ع م

ــ ــنـش ــنظم،  يء م ــة ال ــل يف طريق ــاحة، ويامث ــالم يف الفص الك

 .ونحن نفعل ذلك

ـــ: ]قيـــل لـــه[ التحـــّدي كـــان  عـــٰىل أنَّ  ا مـــا يـــدلُّ أمَّ

أرســل التحــّدي  9 أّنــا رأينــا النبــّي  بالفصــاحة والــنظم معــاً 

ــاالً  ــاً إرس ــري خت ، وأطلقــه إطالق ــيصمــن غ ره، أو ـحيصــ ص

ـِ�ِ  :عـن رّبـه تعـاىلٰ  خمـرباً  9ره؛ فقـال ـاستثناء يقصـ
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فــرتك القــوم اســتفهامه عــن مــراده بالتحــّدي وغرضــه 

ــه، وهــل أراد مثلــه يف الفصــاحة ــيهام معــاً  في ــنظم، أو ف ، دون ال

الريـب  مـن قـد سـبق الفهـم إٰىل قلبـه وزال َل ْعـغريمها؟ فِ أو يف 

ــ ــه؛ ألهنَّ ــتفهمواعن ــو شــّكوا الس ــابوا لســألوا، ول ــو ارت ومل . م ل

ــرِ  ــذا جي ــٰىل ه ــك ع ــدهم إالَّ  ذل ــب عه ــع بحس ــّدي واق  والتح

التحــّدي باعتبــار  عــاداهتم جاريــة يف وقــد علمنــا أنَّ . وعــادهتم

 الشـــاعرُ  ٰى طريقـــة الـــنظم مـــع الفصـــاحة، وهلـــذا ال يتحـــدَّ 

 ٰى الشـاعرُ ام يتحـدَّ وإنَّـ. ن مـن اخلطابـةيـتمكَّ  الـذي ال اخلطيَب 

ــاعرَ  ــُب  الش ــَب  واخلطي ــدنا. اخلطي ــأن  ووج ــع ب ــرهم ال يقن أكث

ٰى جيعلهــا مــن يعــارض القصــيدة مــن الشــعر بقصــيدة منــه حتَّــ

ــنس ــ ج ــها، كأهنَّ ــنعروض ــت م ــن  ا إن كان ــا م ــل جعله الطوي

ثــّم ال . البســيطجعلهــا مــن  الطويــل، وإن كانــت مــن البســيط

ــيُ  ــك حتَّ ــيه ذل ــةرض ــّم يف حرك ــة، ث ــنهام يف القافي ــاوي بي  ٰى يس

 .القافية

وعــٰىل هــذا املــذهب جيــري التنــاقض بــني الشــعر، 

ــة ــر]] ٤٠ص /[[ كمناقض ــرزدق، وجري ــر للف ــل،  جري لألخط

ــذكره، وهــو معــروفوغــري هــؤالء ممَّــ وإذا كانــت هــذه . ن مل ن

 .هاحيلوا يف التحّدي عليام أُ عادهتم، فإنَّ 

ــال ــإن ق ــام : ف ــّدي ب ــرت يف التح ــرب وإن ج ــادة الع ع

ــ ــوه، فإنَّ ــحَّ ذكرمت ــع ص ــيس يمتن ــّدي ةه ل ــاحة دون  التح بالفص

ــحُّ  ــي يص ــي الت ــاحة ه ــيّام والفص ــنظم، والس ــة ال ــا  طريق فيه

ــاين ــل والتب ــي أوىلٰ . التفاض ــحَّ  وه ــنظم بص ــن ال ــّدي م ة التح

 .الذي ال يقع فيه التفاضل

ام أنكـرتم أن يكـون وإذا كان ذلـك كـذلك غـري ممتنـع فـ

ــّي  ــده  9النب ــأفهمهم قص ــنظم، ف ــاحة دون ال حتــّداهم بالفص

 !فلهذا مل يستفهموه؟

أن يقــع التحــّدي بالفصــاحة دون  لــيس يمنــع: قيــل لــه

ــ ــنظم ممَّ ــنيَّ ال ــهن ب ــام و]] ٤١ص /[[  غرض ــزاه، وإنَّ ــر مغ أظه

ــه،  ــّدي ب ــق التح ــث أطل ــن حي ــالقرآن م ــّدي ب ــا يف التح منعن

ــاه عــٰىل مــا عهــده وعــري ممَّــا خيّصــه بوجــ ه دون وجــه، فحملن

قــد أفهمهــم  9ولــو كــان النبــّي . القــوم وألفــوه يف التحــّدي

عيـَت  _ختصـيص التحـّدي  بقــول مسـموع لوجــب أن  _كــام ادَّ

ــول  ــه الرس ــذي قام ــام ال ــه، واملق ــا لفظ ــل إلين ــه،  9ُينَق في

 .وليس نجد يف ذلك نقالً 

هم إٰىل قصـــده بمخـــارج وكـــذلك لـــو كـــان اضـــطرَّ 

مــن اإلشــارات وغريهــا،  و بــام جيــري جمــرٰى خمارجـهالكـالم، أ

ــاً  ــك أيض ــال ذل ــب اّتص ــموع، لوج ــظ مس ــري لف ــن غ ــا  م بن

مـا يـدعو إٰىل نقـل األلفـاظ املسـموعة  علمـه لنـا؛ ألنَّ  وحصول

مقاصـد وخمـارج، السـيّام فـيام  صـل هبـا مـنيدعو إٰىل نقل مـا يتَّ 

ة بعـد النبـوَّ   نفـٰى امَّ ـلـ 9النبـّي   تـرٰى أنَّ أَال . احلاجة إليـه متسُّ 

الّسـامعني مـراده  ، ثـّم أفهـم»بعـدي ال نبـيَّ « :ته بقوله نبوَّ 

ــن ــ]] ٤٢ص /[[ م ــول، وأنَّ ــذا الق ــهه ــٰى ب ــيَّ : ه عن ــن  ال نب م

املســتقبلة،  عــد عمــوم ســائر األوقــاتبالبَ  ر كّلهــم، وأرادـالبشــ

ــدها، اتَّ  ــدِّ قريبهــا وبعي ــا عــٰىل ح ــل ذلــك بن ــظ،  ص اّتصــال اللف

ــ ــامعيهحتَّ ــا س ــة ٰى رشكن ــه  يف معرف ــم ب ــا يف العل ــرض، وكنّ الف

ة ويف ارتفـاع كـّل ذلـك مـن النقـل، دليـل عـٰىل صـحَّ . كأحدهم

 .قولنا

عـٰىل الفصـاحة دون  التحـّدي لـو كـان مقصـوراً  عـٰىل أنَّ 

القـوم بـبعض فصـيح شـعرهم أو  النظم لوقعـت املعارضـة مـن

بــني  خفـاء الفـرق علينـا لنــا عـٰىل أنَّ بليـغ كالمهـم، ألّنـا قـد دلَّ 
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عــٰىل  عــض قصــار ســور القــرآن وفصــيح كــالم العــرب، يــدلُّ ب

ــل ــارب املزي ــاز التق ــد، . لإلعج ــه أنق ــم ول ــذا أعل ــرب هب والع

ــب أن يعارضــوا ــوا،. فكــان جي ــ وإذا مل يفعل ــن فألهنَّ ــوا م م فهم

 .التحّدي الفصاحة وطريقة النظم، ومل جيتمعا هلم

ــ ــائر رضوب فأمَّ ــالف لس ــنظم خم ــرآن ب ــاص الق ا اختص

ــمــن أن يُ الكــالم فأوضــح  ــه فتكلَّ ــة علي ســامع  وكــلُّ . الدالل

ــم أنَّ  ــور يعل ــالم املنث ــوزون والك ــعر امل ــن للش ــيس م ــرآن ل  الق

د قَصــام تُ والداللــة إنَّــ. نمطهــام، وال يمكــن إضــافته إلــيهام

 .يف مثل هذا فال اق الشبهة، فأمَّ بحيث يتطرَّ 

ـ ا الـذي يـدلُّ وأمَّ  فوا لعارضـوا يف رَ ـصـم لـو مل يُ عـٰىل أهنَّ

م يف القـول يف الفصـاحة مـا تقـدَّ  ، فقـدة والـنظم مجيعـاً الفصاح

 .يكفي

ــ التفاضــل فيــه والتزايــد  فهــو مــا ال يصــحُّ : ا الــنظموأمَّ

ــرٰى  ــذا ت ــاه، وهل ــاعرين]] ٤٣ص /[[ يف معن ــرتكان يف  الش يش

ــر ــف، واآلخ ــيح رشي ــدمها فص ــالم أح ــد، وك ــنظم الواح  ال

 .ركيك سخيف، وكذلك اخلطيبني

ــ ــوإنَّ ــان هــذا؛ ألنَّ ــٰى ه الام ك ــنظم حتَّ ــة يف ال  يصــحُّ املزيَّ

ــٰى  ــني فضــل يف املعن ــذي  _يكــون ألحــد الشــاعرين واخلطيب ال

ــًة  ــة خطاب ــعر شــعرًا، واخلطاب ــه كــان الش ــام  _ب عــٰىل اآلخــر، ك

ــاين  ــرة املع ــاظ، وكث ــة األلف ــاحة، وجزال ــك يف الفص ــحُّ ذل يص

 .والفوائد

ــحَّ  ــَق  وإذا ص ــم يب ــذا، فل ــالإالَّ  ه ــبق إٰىل  إنَّ :  أن يق الس

ه يوجـب أن يكـون صـحيح؛ ألنَّـ وذلـك غـري. لنظم هو املعتربا

بمعجـز، بـل  السابق إٰىل قول الشـعر يف ابتـداء الظهـور قـد أتـٰى 

عــروض مــن أعاريضــه، ووزن  كــلِّ  جيــب أن يكــون الســبق إىلٰ 

ــه ــن أوزان ــ م ــكـيقتض ــؤّدي إٰىل أنَّ . ي ذل ــذا ي ــق  وه ــر اخلل أكث

 !معجزات أصحاب

ـــال ـــإن ق ـــبق إٰىل  :ف ـــون الس ـــف يك ـــن كي ـــعر م الش

للســابق،  ا تقــع فيــه املســاواة مــن املســبوقاملعجــزات، وهــو ممَّــ

ر مثلـه ٰى ال يزيد أحـدمها عـٰىل اآلخـر فيـه، واملعجـز مـا تعـذَّ حتَّ 

بـه؟ ومـا أنكـرتم أن يكـون نظـم القـرآن  مـن اخـتصَّ  عٰىل غـري

 مساواة؟ من حيث مل تقع فيه معجزاً 

نــوع مــن الســبق إٰىل  عــٰىل أنَّ  هــذا الــذي يــدلُّ : قيــل لــه

ــ عــىلٰ  الـنظم ال يكــون معجـزاً  مـن وقــوع  ا ال بــدَّ ه ممـَّوجـه؛ ألنَّ

ــه واملامثلــة، كــام وقعــت يف غــريه مــن أوزان الشــعر  املســاواة في

ثــّم حصــلت املســاواة مــن  ورضوب الكــالم التــي ســبق إليهــا،

ة فيـه وال حصـول املزيَّـ ا ال يصـحُّ الـنظم ممـَّ نـا أنَّ بيَّ  بعد؛ ألّنا قد

ــيس . التفاضــل ــول ــهُحي  اممَّ ــاج في ــرة العلــوم كــام ُحي  ت ــاج إٰىل كث ت

ــن ــعر يمك ــبعض أوزان الش ــم ب ــل العل ــاحة، ب ــا يف الفص  إليه

ـــ]] ٤٤ص /[[ ـــه التص ـــذلك ـمع ـــه، وك ـــائر أوزان ّرف يف س

 .القول يف منثور الكالم

ـــوال أنَّ  ـــذا مل نُ  ول ـــٰىل ه ـــر ع ـــناألم ـــون يف ِك ر أن يك

البســـيط دون غـــريه مـــن  بـــالقول يف الشـــعراء مـــن خيـــتصُّ 

ــ ــث قص ــن حي ــاريض، م ــائر ـاألع ــع س ــه، ومن ــه علي ر علم

ر مـن غـري البسـيط لتعـذَّ  منه، فلو اجتهد أن يقـول بيتـاً  الشعراء

ــع الشــعراء ــو اجتهــد مجي منــه  يف أن يقولــوا بيتــاً  عليــه، ول

 بـالقول يف الطويـل تصُّ خيـ وأن يكـون فـيهم مـن. لعجزوا عنـه

 ة عـٰىل أنَّ وهـو داللـ. م فسـادهعَلـا يُ عٰىل هـذا الوجـه، وهـذا ممـَّ

ــاص ــوم ال اختص ــ النظ ــها، وأهنَّ ــيف بعض ــرتاك ا ممَّ ــب االش ا جي

 .فيه

ــال ــ: فــإن ق ــون التص ــرتم أن يك ــا أنك ّرف يف األوزان ـم

ــوم، وأن ال ــادة العل ــاج إٰىل زي ــامً  حيت ــها عل ــم ببعض ــون العل  يك

 املســاواة التــي وصــفتموها بــني بســائرها عــٰىل مــا ذكــرتم، وأنَّ 

ــعراء يف رضوب األوزان، إ ــالش ــرٰى  امنَّ ــث أج ــن حي ــت م وجب

مــن علــم وزنــًا مــن أوزان الشــعر،  العــادة بــأن يفعــل لكــلِّ اهللا 

ــع  ــيس يمتن ــائر األوزان؛ فل ــم بس ــذا  _العل ــٰىل ه ــل  _ع أن يفع

اهللا تعاٰىل كالمـًا لـه نظـم مل خيـّص أحـدا مـن اخللـق بـالعلم بـه، 

ن أحـد مـن البشــر مـن  وجيعله علًام لـبعض أنبيائـه؛ فـال يـتمكَّ

ــاواته  ــه، وإن مس ــة نظم ــم بطريق ــدوا العل ــث فق ــن حي ــه، م في

ــعر  ــن الش ــه م ــبق إلي ــع الس ــا يق ــائر م ــاواة س ــن مس ــوا م ن متكَّ

 .واخلطب

ــف نُ  ــوكي ــرياً نِك ــا كث ــد رأين ــك وق ــعراء  ر ذل ــن الش م

ـــ ـــعر الرِّ ـاملتص ـــب،  فني يف رضوب الش ـــنظم اخلط ـــدون ل هيت

 مــن اخلطبــاء ال يقــدرون عــٰىل الشــعر؛ فــام الــذي يمنــع وكثــرياً 

ر عــٰىل العــرب، كــام تعــذَّ  مـن تعــّذر نظــم القــرآن] ]٤٥ص /[[

ــي  عــٰىل خطيــبهم الشــعر، وعــىلٰ  ــة، وهــذا يغن شــاعرهم اخلطاب

 عن رصفتكم؟

احلمــد هللا الــذي جعــل مــذاهب املختلفــني يف : قيــل لــه

عـــت  _وجـــه اإلعجـــاز  عـــت وتنوَّ فـــالقرآن غـــري  _وإن تفرَّ

ةخـارج بينهـا مـن أن يكـون معجــزًا للربيَّـة، وَعَلـًام عـٰىل ا . لنبــوَّ
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ــات  ــائل واجلواب ــن املس ــه م ــنهم في د بي ــرتدَّ ــا ي ــل م وإن  _وجع

ــض مــذاهبهم يف تفصــيل اإلعجــاز  ة بع  _قــدحت يف صــحَّ

ــه ال  ــة؛ ألنَّ ــا غــري قادحــة يف أصــل األعجــاز ومجلــة الدالل فإهنَّ

ــرق بــني أن يكــون خارقــًا للعــادة بفصــاحته دون طريقــة  ف

ناً  ــمِّ ــون متض ــاحته، أو يك ــه دون فص ــه، أو بنظم ــار  نظم لإلخب

ــرب  ــه الع ــاٰىل رصف عن ــون اهللا تع ــأن يك ــوب، أو ب ــن الغي ع

وسـلبهم العلـم بــه؛ يف أنَّـه عــٰىل الوجـوه كّلهــا معجـز دالٌّ عــٰىل 

ــب  ــه بحس ــه داللت ــف وج ــدعوة، وإن اختل ــدق ال ة وص ــوَّ النب

 .اختالف الطرق

ــ ــرآن الش ــائل الق ــن فض ــذا م ــة، ـوه ــه املنيف ريفة ومراتب

ــنبيــاء األ التــي ليســت لغــريه مــن معجــزات ه ال يشء ؛ ألنَّ

يف تلــك  ومــا قــدح.  وجهــة داللتــه واحــدةمــن معجــزاهتم إالَّ 

أحلــق هــذا ملحــق بوجــوه  ولــو. اجلهــة أخرجــه مــن اإلعجــاز

 .، ولكان قد ذهب مذهباً يكن خمطئاً  إعجاز القرآن مل

ــول ــؤال، فنق ــن الس ــواب ع ــود إٰىل اجل ــّم نع ــو : ث ــا ل إّن

الـنظم ال بـدَّ مـن وقـوع  نعنـي يف أنَّ  _أحلنا يف هذا البـاب كّلـه 

املساواة فيه، وأنَّـه ال يصـحُّ أن ينفـرد بنـوع منـه مـن ال يشــركه 

ــريه  ــه غ ــم،  _في ــا اآلن معه ــذي كالمن ــق ال ــة الفري ــٰىل موافق ع

ــد  ــا ق ــاحة، لكنّ ــه إٰىل الفص ــادة ب ــرق الع ــذاهبون يف خ ــم ال وه

ـم معرتفـون معنـا بـأنَّ الـنظم لـيس  ـه؛ ألهنَّ ينا حجـاجهم حقَّ وفَّ

ــز ـــر عــٰىل بمعج ــدة، لكنّــا ال نقتص ــا يف دفعــه واح ، وداللتن

، وبرهانا عٰىل اجلميع  .ذلك، ونورد ما يكون حجاجًا للكلِّ

ـــدليل عـــٰىل أنَّ [ ]]٤٦ص /[[ ـــيس  ال ـــم القـــرآن ل نظ

 :]بمعجز

: نظـم القـرآن لـيس بمعجـز بنفسـه عـٰىل أنَّ  والذي يدلُّ 

مـن تقـديم ن العـريب، ومـتمكّ  قادر عـٰىل الكـالم كلَّ  أّنا نعلم أنَّ 

ــز أن ــض، ال يعج ــن بع ــه ع ــأخري بعض ــض وت ــٰىل بع ــه ع  بعض

حيتـذي نظــم ســور القـرآن بكــالم ال فصــاحة لـه، بــل ال فائــدة 

فيـه وال معنــًى حتتـه، فــإنَّ ذلـك ال يضـــرُّ وال خيـلُّ باملســاواة يف 

وقــد رأينــا كثــريًا مــن الســخفاء واملّجــان . طريقــة الــنظم

ـــون  ـــون  _يعارض ـــث واملج ـــق العب ـــٰىل طري ـــعراء ا _ع لش

دين، فيـــوردون مثـــل القصـــيدة  مني واخلطبـــاء املجـــوِّ املتقـــدِّ

ــك  ــٰى ركي ــخيف املعن ــالم س ــة، بك ــوزن والطريق ــة يف ال واخلطب

وقـد فعـل ذلـك أبـو . اللفظ، بل ربَّـام مل يكـن لـه معنـًى مفهـوم

ــازه  ــل، فأج ــدي املتوّك ــني ي ــالبحرتي ب ــيمري ب ــبس الص العن

ا يف إصـــابة فاملســـاواة يف الـــنظم حاصـــلة، ولكنَّهـــ. ووصـــله

رة و عــٰىل هــذا أكثــر شــعر . املعنــٰى وجزالــة اللفــظ متعــذِّ

ــؤالء  ــعار ه ــإنَّ يف أش ــرب؛ ف ــعر أيب الع ــيمرّي، وش ص /[[الص

ـا لــه وزن ]] ٤٧ ــري ممـَّ ــلك مســلكهم، الكث ـن س ــريهم ممـَّ وغ

 .الشعر وعروضه، وال معنًى حتته ُيفَهم

نظــم  عـٰىل هـذا الوجـه يف كـلِّ  َك لِ وهـذا الطريـق لـو ُسـ

 .ة ما اعتمدناهصحَّ  ر، وهو يكشف عنذَّ ملا تع

ـــ ـــٰىل فأمَّ ـــة ع ـــاء واخلطاب ـــٰىل اخلطب ـــّذر الشـــعر ع ا تع

ــيس يُ  ــعراء، فل ــون يفالش ــر أن يك ــه،  نك ــن ال ذوق ل ــاس م الن

ــ. وال معرفـة بــالوزن، وال يتــأّتٰى منــه الشــعر  ام كــانوكــذلك ربَّ

عليـه، فـال هيتـدي  املـوزون مـن الكـالم، ومـرن َف فيهم من ألِـ

 .والرسائل لنظم اخلطب

وكام وجدنا ذلـك فقـد وجـدنا مـن مجـع بـني الطـريقني 

يقــل الشــعر  مــن مل ولــيس كــلُّ . كثــري ز يف املــذهبني، وهــموبــرَّ 

داعـي لـه إليـه،  ه الام أعـرض عنـه؛ ألنَّـفهو متعّذر عليه، بل ربَّـ

 ه قـدأو ألنَّـ. حيبّـه ويسـتحليه ا اله ممـَّأو ألنَّـ. وال حاجة لـه فيـه

فــق د منـه النـادر ال يتَّ اجليـِّ أو ألنَّ . ر بسـواهبغـريه واشـته َف رِ ُعـ

مـا يـأيت : ال تقـول الشـعر؟ فقـال مَ ـلِـ: لبعضـهم له؛ فقـد قيـل

 .هده وأأبٰى رديَّ جيِّ 

ــلَّ  ــ ولع ــريا ممَّ ــعر وال يُ كث ــول الش ــرَ ن ال يق ــو ع ــه ل ف ب

ألتـوا منـه بـام  وبعثـتهم عليـه الروّيـات،، دعتهم إليه احلاجـات

 .طرفستَ ن ويُ ستحَس يُ 

 :ال بعض الشعراءوقد ق

ــٰى  ــن حيي ــود فضــل ب ــا مــن ج ــا لقين    م

ــــعراء  ــــم ش ــــاس كلَّه ــــل الن   جع

الــّدواعي والبواعــث، إذا أضــفتها إٰىل دواعــي  وكــلُّ 

. وتصــغر تقــلُّ  ]]٤٨ص /[[ العــرب إٰىل املعارضــة، رأيتهــا

وأيـــن الرغبـــة يف املـــال، ومباهـــاة النظـــراء، والتقـــّدم عنـــد 

وا، وهجـر أفيهـا نشـ طـان التـيبفـراق األو رِّ ـالضـ مراء، مناألُ 

ــا وُ  ــي عليه ــان الت ــاألدي ــن! دوا؟لِ ــوت  وأي ــن ف ــال م ــوت امل ف

ــزّ  ــد ،الع ــة عن ــان الوجاه ــان  وحرم ــن حرم ــاس، م ــض الن بع

ذلـك أصـاب العـرب ونـزل  وكـلُّ ! عٰىل مجيـع النـاس؟ الرئاسة

 .قول إٰىل كلِّ  ينظم، وهيد ر بكلِّ ظفِ يُ  هبم، ويف بعض ما

ــا قــد بيَّ  ــا أنَّ عــٰىل أّن ظــم مثــل بعــض ســور القــرآن ال ن ن

ف لـه يف رُّ ـتصـ ال فصـاحة لـه، وال نر عٰىل مـن احتـذاه ممـَّيتعذَّ 
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ــو مل ــرب، ل ــأّتٰى للع ــدر أن يت ــالم؛ فأج ــيُ  أوزان الك وا ومل دُّ َص

 .فواَرص يُ 

ــال ــإن ق ــوا أنَّ : ف ــان بمثــل  فهب ــع باإلتي التحــّدي وق

ــاً  ــنظم مع ــاحة وال ــرآن يف الفص ــب الق ــرتم، وأنَّ  حس ــا ذك يف  م

 تزيـل خـرق العـادة هم الفصيح مـا يقـارب بعضـه مقاربـةً كالم

ـــه عـــٰىل ســـبيل  نـــونالـــنظم كـــانوا يتمكَّ  بفصـــاحته، وأنَّ  من

تعاطـاه منّـا بغـري كـالم فصـيح،  ن منـه مـناالحتذاء، كام يـتمكَّ 

إٰىل  أحـد األمـرين علـيهم ضـمُّ  رام تعـذَّ أنكرتم أن يكـون إنَّـ مَ ـلِ 

ـــ ـــر، حتَّ ـــاظهماآلخ ـــاحتهم وألف ـــوردوا فص ـــة،  ٰى ي اجلزل

ــي ــنة الت ــانيهم احلس ــرهم، يف  ومع ــعرهم ونث ــتعملوهنا يف ش يس

ــعراء يف ــض الش ــون بع ــد يك ــام ق ــنظم، ك ــذا ال ــل ه ــض  مث بع

ـــعر ـــن األوزان،  أوزان الش ـــريه م ـــح يف غ ـــه أفص وأعاريض

ــادراً  ــان ق ــع، وإن ك ــه أوق ــزل، ومعاني ــه أج ــه في ــٰىل  وكالم ع

وكـام يكــون مــن مجـع بــني الــنظم  يف ســائر األوزان؟ رفـالتصـ

أعـٰىل، مـع متّكنـه  واخلطابة، كالمه يف أحـدمها أفصـح، ومنزلتـه

ــرين؟ ــ! مــن األم ــذا ممَّ ــان ه ــام وإذا ك ــه، ف ــادة بمثل ــرت الع ا ج

 رفة؟ـإٰىل الص احلاجة

ـــه]] ٤٩ص /[[ ـــل ل ـــ: قي ـــانوا  م أنَّ لِّ إذا ُس ـــوم ك الق

يقعـد هبـم  قادرين عـٰىل الفصـاحة والـنظم وعـاملني هبـا، فلـيس

ــد؛ ألنَّ  ــة قاع ــن املعارض ــر ع ــاج إٰىل أكث ــة ال حتت ــن  املعارض م

ــ .ن مــن الفصــاحة وطريقــة الــنظمالـتمكُّ  ر معارضــة ام يتعــذَّ وإنَّ

ن مـن الـنظم عـٰىل مـن ال يـتمكَّ  الكالم الفصـيح املنظـوم رضبـاً 

ــن ــاحته، أو م ــل فص ــن مث ــتمكَّ  م ــذاءال ي ــن احت ــة  ن م طريق

 .ر عليهن منها فليس يتعذَّ ومن متكَّ . نظمه

ــ ــعرافأمَّ ــض الش ــد بع ــّو ا جتوي ــض األوزان، وعل ء يف بع

ــاريض، ــض األع ــم يف بع ــام ال يُ  كالمه ــر، إالَّ ف ــ نك ــيس أنَّ ه ل

ــيكــون بــني كالمهــم فــيام جــوَّ   روا فيــه،ـدوا فيــه وبينــه فــيام قصَّ

ــديد ــد ش ــيم وتباع ــاوت عظ ــني يف  .تف ــني الكالم ــاوت ب والتف

. م أحــدمها عــٰىل اآلخــر فيهــاتقــدَّ  الفصــاحة حاصــل، وإن

ــيمن ــول ف ــ وكــذلك الق ــع ب ــوَّ مج ــة، وج ــعر واخلطاب د يف ني الش

 .أحدمها

ر أن يلحـق شـعر أحـد نِكـاألمـر عـٰىل هـذا مل نُ  ولوال أنَّ 

ــعراء ــض _ الش ــاريض يف بع ــون  _ األع ــا، ويك ــة العلي بالطبق

ا ال يشــتبه وهــذا ممَّــ .شــعره يف بــاقي األوزان يف الطبقــة الســفىلٰ 

ــال ــت ح ــو كان ــه، فل ــب أن  بطالن ــؤالء لوج ــال ه ــرب ح الع

حتهم يف أشــعارهم وكالمهــم وبينهــا يف نظــم فصــا يكــون بــني

بمثلــه العــادة، فكانــت  قريــب قــد جــرت القــرآن فصــل

ــذٍ  ــة حينئ ــ املعارض ــة؛ ألهنَّ ــع ال حمال ــم دُ تق ــه الُع  وا إٰىل مقاربت

 .مماثلته

ــ ــاً وإنَّ ــؤال نافع ــذا الس ــون ه ــان  ام يك ــو ك ــم، ل للخص

ينتهــي إٰىل أن يكــون  التفاضــل الــذي ذكــره بــني شــعر الشــعراء

ـــل  ـــيحاً الفاض ـــظَّ فص ـــول ال ح ـــاحة؛  ، واملفض ـــه يف الفص ل

 .ر معارضة القرآن عٰىل ذلكتعذُّ  لحمَ فيُ 

نـاه فـأكثر مـا فيـه أن يكـون بـني ا واألمـر عـٰىل مـا بيَّ فأمَّ 

ــذوا ــرب، إذا مل حيت ــالم الع ــذوه،  ك ــه إذا احت ــرآن وبين ــم الق نظ

د وِّ ُجيـ مثل مـا بـني كـالم أحـد الشـعراء يف بعـض األوزان التـي

مـن ســاوٰى هــذا  فكــام أنَّ  ه يف غـريه مــن األوزان؛فيهـا، وكالمــ

د يف الـــوزن الفصـــاحة وجـــوَّ ]] ٥٠ص /[[ الشـــاعر يف رتبـــة

ـالذي يُ   معجـزاً  يكـون كالمـه يف هـذا الـوزن ر هـذا فيـه الـقصِّ

لـه مـن معارضـته لـو طالبـه بمقاربتـه،  وال مانعـاً  ر فيهـللمقصِّ 

 .القرآن القول يف فكذلك

ــداً  ــن أح ــيس يمك ــدَّ  ول ــت  أنَّ : عيأن ي ــادة إن كان الع

ــالم ــن الك ــل م ــني املتفاض ــرت ب ــإنَّ  ج ــاه ف ــام ذكرن ــاٰىل اهللا  ب تع

خـرق  رجـٰى منـهه ال طريـق يُ خرق هـذه العـادة يف القـرآن؛ ألنَّـ

ــع إالَّ  ــذا املوض ــادة يف ه ــالع ــذي بيَّ  رفـ الص ــاهال ــا ذا وإالَّ . ن  م

ــون مــن مثــل فصــاحته ونظمــه،  خيــرق العــادة، والقــوم متمّكن

ه وهـذا كلُّـ! إليهـا؟ والـدواعي متـوّفرة املعارضـة، وال مانع من

رف الـذي ـيوجب وقوع املعارضـة، لـوال مـا ذكرنـاه مـن الصـ

 .انخرقت العادة به

ــ ــوغ ادِّ وإنَّ ــام يس ــري الص ــادة بغ ــرق الع ــاء خ ــن ـع رف مل

ــ لســائر كــالم العــرب؛ جعــل فصــاحة القــرآن مفاوتــةً   ٰى أنَّ حتَّ

حيـث مل  قاربتهـا، مـنن مـن مسـاواهتا أو ممـنهم ال يـتمكَّ  أحداً 

خيّصوا بـالعلوم التـي حتتـاج املعارضـة إليهـا، أو قـال يف الـنظم 

 .وهذا قد مٰىض ما فيه. مثل ذلك

ــ ــٰىل أنَّ ــع ــا ظنَّ ــان م ــو ك ــحيحاً ه ل ــائل ص ــف  ه الس لواق

ــ: ، ولقــالوا لــه9القــوم عليــه النبــّي  يف شــعرنا  ا فصــاحتناأمَّ

ــا ــة مل ــاوية أو مقارب ــي مس ــا فه ــ وكالمن ــه وطريقت ــت ب ه يف جئ

ــبنــا، إالَّ شــككت فجرِّ  وإن. الــنظم؛ فــنحن قــادرون عليهــا ه  أنَّ

أ لنـا كـالم يسـاوي مـا أتيـت بـه يف الفصـاحة والـنظم يتهيَّ  ليس

أ لـبعض الشـعراء كـام ال يتهيـَّ. منّـا لتمسـتا ، حسـب مـامجيعاً 
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ــض أوزان ــه يف بع ــتقامة معاني ــاحته واس ــون فص ــعر  أن تك الش

ــام هــي يف غــريه، وإن كــان متمكِّ  ــاً ك مــن القــول يف ســائر  ن

ـــان! األوزان؟ ـــل وإذا ك ـــذا التفاض ـــوداً ]] ٥١ص /[[ ه  معه

 وأيـن املعجـز الـذي! فقتنـا وفضـلت علينـا؟ يءٍ ـشـ بيننا، فبأيِّ 

 !فنا؟ُرص  يءٍ ـش وعن أيِّ ! ة منه؟عي النبوَّ ملدَّ  ال بدَّ 

ــذا  ــن ه ــوم ع ــدول الق ــه  _ويف ع ــذروا ب ــو اعت ــه ل وفي

ة  ة طريقتنادليل ع _أوضح العذر وأكرب احلجَّ  .ٰىل صحَّ

ــال ــإن ق ــاج : ف ــن االحتج ــرب م ــومون الع ــم تس أراك

ــدي إليــه إالَّ  ــام ال هيت ــة، ب ــّذاق املتكلِّ  واملواقف ــو ح ــني وأول م

ر عـٰىل اخللـق العلـم بالفصـل بـني مـا يتعـذَّ  التدقيق مـنهم؛ ألنَّ 

ــيهم وبــني مــا يتعــذَّ  للعــادة وال خارقــاً  وال يكــون معجــزاً  ر عل

ــز ــذلك، والتميي ــون ك ــني ويك ــل ب ــاد والتفاض ــل املعت  التفاض

لــيس مــن  موقــوف عــٰىل النظــر الــذي عتــاد، أمــرالــذي لــيس يُ 

ام وجـــدوا مـــا دعـــاهم إٰىل وإنَّــ. شــأن القـــوم، وال حيســـنونه

ة هـذا التعـّذر ر علـيهم، ومل يبحثـوا عـن علَّـفتعذَّ  اإلتيان بمثله،

غــري جاريــة؟ فلهــذا مل  وســببه، وهــل العــادة جاريــة بمثلــه، أم

 .يواقفوا

ــ ــهقي ــام : ل ل ــاه إٰىل دقيــق النظــر ك ــا ذكرن ــيس يفتقــر م ل

ــن ــب م ــه قري ــم ب ــل العل ــت، ب ــي ال  ظنن ــول الت ــل العق أوائ

 عاقــل يعلــم أنَّ  كــلَّ  اختصــاص فيهــا بــني العقــالء، وذلــك أنَّ 

ركه فيـه مـن ـيشـ بـام ال أن يبني مـن غـريه، وخيـتصَّ  ال بدَّ  النبّي 

 .ليس بنبّي 

 وز أن يكـون أمـراً الـذي يبـني بـه ال جيـ أنَّ : ويعلم أيضـاً 

ــ. فيــه املعتــاد ال إبانــة ؛ ألنَّ معتــاداً  يقــع بــه اإلبانــة  اه ممَّــولــو أنَّ

رب، والقعـود ـعٰى باألكـل والشـدَّ ٰى ُيـمعتـاد حتـَّ لوقعت بكـلِّ 

والعـرب ال حمالـة . مجيـع العقـالء ا يعلمـهوالنهوض، وهـذا ممـَّ

د يف بعــض وِّ شــاعرهم قــد ُجيــ بــأنَّ  عــاملون بــه، وعــاقلون أيضــاً 

ـــويُ  ألوزان،ا ا إلـــيهم املرجـــع يف ممَّـــ وهـــذا. ر يف غريهـــاـقصِّ

 .علمه

فلـو كانــت حــال القــرآن يف تعــّذره عــٰىل ســائرهم حــال 

ـمـا يُ  مــع  مـن األوزان]] ٥٢ص /[[ ر فيــه بعـض الشــعراءـقصِّ

 مــا بــان مــنهم عــٰىل أنَّ  .جتويــده يف غــريه لتســارعوا إٰىل مواقفتــه

ــت ــادة، وال مق ــارق للع ــز وال خ ــيس بمعج ــه ل ــ ضٍ ب رف، ـللص

 .وما رأيتهم فعلوا. بمثله ا قد جرت العاداته ممَّ وأنَّ 

ــْن  :عــنهم تعــاٰىل خمــرباً اهللا وبعــد، فقــد قــال 
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ـــأهنَّ  ـــار ب ـــاهرت األخب ـــد وتظ ـــاء عب ـــالبوه بإحي م ط

ــة عــن أماكنهــااملطَّ  وهــذا اقــرتاح مــن  .لــب، ونقــل جبــال مّك

ــق بــني املعجــزات وغريهــا، ويُ فــرِّ يُ   ز بــني أهبرهــا وأظهرهــاميِّ

ــازاً  ــاإعج ــني م ــدخل ، وب ــره وي ــبس أم ــه يلت ــبهة يف مثل . الش

 !ذكره السائل؟ فكيف يذهب عليهم ما

عــٰىل أنَّ هــذا الســؤال عائــد عــٰىل مــن ذهــب يف إعجــاز 

ــادة؛ ألنَّــه إذا  ــة عــن الع ــرط الفصــاحة اخلارج ــرآن إٰىل ف الق

َض فقيـل لـه بـأيِّ يشٍء تنكـر أن يكـون بـني القـرآن وبـني : اعُرتِ

ت بمثلــه العــادة؟ فصــيح كــالم العــرب فصــل قريــب قــد جــر

وأنَّ التحّدي لــامَّ وقـع أشـفق فصـحاء العـرب مـن معارضـته؛ 

ــام  ــم إنَّ لعلمهــم بــأنَّ مــا يــأتون بــه لــيس بمامثــل لــه، وظنـّـوا أهنَّ

ُدُعــوا إٰىل مماثلتــه ال مقاربتــه، ومل يكــن عنــدهم مــا عنــدكم مــن 

 _يف إخراجـــه مـــن أن يكـــون خارقـــًا للعـــادة  _أنَّ املقاربـــة 

ــة، وال ــك عــٰىل  كاملامثل ــل كالم ــوا إنَّ فض ــدوا إٰىل أن يقول اهت

ــذا ال  ــض، وأنَّ ه ــالم بع ــٰىل ك ــنا ع ــالم بعض ــل ك ــا كفض كالمن

ــلنا  ــب لفاض ــام ال يوج ــيص، ك ــة والتخص ــك اإلبان ــب ل يوج

ــطنا؛ ألنَّ ذلــك ممَّــا ال يقــف  ــه إالَّ ]] ٥٣ص /[[عــٰىل متوسِّ علي

ــِرج  ــذا ُخي ــنهم، وه ــرب م ــيس الع ــون، ول ــارون املتكلِّم النّظ

مل جيــد مفزعــًا إالَّ الكشــف عــن ! آن مــن أن يكــون معجــزاً القــر

أنَّ مثل ذلك ال بـدَّ أن تعرفـه العـرب، ومـن هـو أنقـص معرفـًة 

ا حيـوج إٰىل العلـم بـالنظر ولطيـف الكـالم، . من العرب وأنَّـه ممـَّ

 .وهو الذي اعتمدناه يف اجلواب

مـا ذكرمتـوه مـن سـلب مـن رام  كيـف يصـحُّ : فإن قـال

والعلــوم جيــوز  بالفصــاحة والـنظم، ل، العلـماملعارضـة يف احلــا

ــاء ــا البق ــن. عليه ــي ع ــيس تنتف ــة فل ــت باقي ــاملِ  وإذا كان   إالَّ الع

ــدِّ  ــود ض ــلبوج ــو اجله ــلِّ  _ ها، وه ــروج املح ــحَّ  بخ ــن ص ة م

واجلهـل قبـيح ال جيـوز أن يفعلـه القـديم تعـاٰىل؛  ._ حلوهلا فيـه

 !؟بقبحه عنه عامل ألّنه غنيٌّ 
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ــد ــو فس ــلُّ  ول ــن املح ــرج م ــحَّ  وخ ــم ص ــول العل ة حل

ــان ــوم؛ فك ــائر العل ــه س ــت عن ــه، النتف ــاحة في ــب أن  بالفص جي

جلميـع  مـن قصـد املعارضـة، خمـتلس العقـل، فاقـداً  يكون كـلُّ 

ــه، ــاً  علوم ــائم الحق ــانني والبه ــذا أن  !باملج ــٰىل ه ــب ع ــل جي ب

ــائم؛ ألنَّ  ــانني والبه ــن املج ــص م ــون أنق ــاً  يك ــؤالء علوم  يف ه

. يءـشـ بكـلِّ  أن يكـون عاملـاً  ج مـنرِ ُخيـ وهـذا. ببعض األشياء

 !هذا عاء كلِّ كم تبلغون إٰىل ادِّ وما أظنُّ 

ــه ــل ل ــدنا أنَّ : قي ــحيح عن ــوم ال الص ــا  العل ــوز عليه جي

ـ البقاء، وأنَّ  د علـوم ويـدوم لتجـدُّ  كونـه عاملـاً  ام يسـتمرُّ العـامل إنَّ

ــ. حــالٍ  يف كــلِّ  حتــدث رف اهللاّ تعــاٰىل عــن املعارضــة ـام يصــوإنَّ

ر مـا كـان يف تلـك احلـال، فيتعـذَّ  لعلـم بالفصـاحةبأن ال جيدوا ا

 .سؤالك نهوهذا يأيت عٰىل ما تضمَّ . مع حصول العلم متأّتياً 

عيـت  _عـٰىل أنَّ العلـم لـو كـان باقيـًا  لصـحَّ أن  _كـام ادَّ

ــالظنِّ  ينتفــي عــن العــامل بضــدٍّ مــن أضــداده ســوٰى اجلهــل، ك

ص /[[والســهو والشــكِّ والنســيان، ولــيس شـــيء مــن هــذه 

ــاً ]] ٥٤ ــزِّ فنُ  قبيح ــهاهللا ه ن ــن فعل ــلُّ . ع ــي  وك ــا ينف ــد منه واح

والنسـيان؛ وإن كـان  العلم، كـام ينفيـه اجلهـل والسـهو والشـّك 

 .ام التبسخالف وكالم ربَّ  يف إثباهتا معاين

ــال ــنِّ : ق ــيس يف الظ ــًى  ل ــمعن ــحيح أنَّ ــنس ، والص ه ج

يء ـللشـ اً ظانَّـ أحـدنا لالعتقـاد، لعلمنـا باسـتحالة كـون مضادٌّ 

 ؛بـه وجـاهالً  ، كـام يسـتحيل كونـه عاملـاً واحـدٍ  به يف حالٍ  املاً وع

 ضــدٌّ  الظـنَّ  عـٰىل أنَّ  العلـم هـو دالٌّ  اجلهـل ضـدُّ  عـٰىل أنَّ  فـام دلَّ 

 اً يء وظانَّــللشـ ز بـني كونـه معتقـداً ميـِّيُ  أحـدنا وألنَّ . له أيضـاً 

لالعتقـاد مل  مضـادٌّ  هولـوال أنَّـ. بـني حاليـه يف ذلـك قفـرِّ له، ويُ 

 .حالٍ  هذا الفرق والتمييز، فقد سقط السؤال عٰىل كلِّ يقع 

ــاء : فــإن قــال ــدكم اســتحالة البق ــحيح عن إذا كــان الص

ــوم، و ــٰىل العل ــ نَّ أع ــرب إنَّ ــنُرص  امالع ــوا ع ــأن مل  ف ــة ب املعارض

وأيـن مــا  هاهنـا؟ معجــزٍ  ل هلـم العلـم هبــا يف احلـال؛ فـأيُّ فَعـيُ 

ــيُ  ــوَص ــدقف بأنَّ ــٰىل ص ــة ع ــول  ه دالل ــ9الرس  رفةـ؟ والص

عٰىل هذا ليست أكثـر مـن عـدم العلـوم بالفصـاحة التـي مل تكـن 

ام كـان واملوجـود إنَّـ .عـدمها مسـتمرٌّ  ت، بـلمَ دِ ُعـ ثـمّ  موجودةً 

ـوَصـأمثاهلا؛ فكيـف تُ  موقـع  ا املعجـز، واملعجـز مـا وقـعف بأهنَّ

ولـيس يقـع هـذا املوقـع . صـدقت: عي عليـهالقائل للمـدَّ  قول

 !؟عٰىل وجه خمصوص أيضاً  واقعاً   ما كان فعالً إالَّ 

ــه ــل ل ــز : قي ــول  _املعج ــدق الرس ــٰىل ص ــه ع  _يف داللت

ــد ــدلوالت كأح ــٰىل رضوب امل ــة ع ــدالئل الداّل ــن  .ال ــيس م ول

ــدِّ  ــاً  ح ــون ذات ــة أن تك ــودةً  الدالل ــالً موج ــاً  ، أو فع ــٰىل  حادث ع

هـي داللـة  هبـا عـٰىل مـا دلَّ سـتَ يُ  احلقيقة، بل الداللة ما أمكن أن

 .عليه

أن يكــون لفاعلهــا : وم هبــذا احلــدِّ وإن كـان قــد أحلــق قــ

عــٰىل حدوثــه،  بعــدم الغــرض يســتدلُّ  هبــا وهلــا، مــا أن يســتدلَّ 

ص /[[ .ر عليــه لــيس بقــادرمــن تعــذَّ  ر الفعــل عــٰىل أنَّ وبتعــذُّ 

وإن مل يكــن . ه لـيس بعـاملبتعـّذره عليـه حكمنـا عـٰىل أنَّـو]] ٥٥

 وإذا. ال حادثــةً  واقعــاً  قائمــةمــن ذلــك ذوات  مــا اســتدللنا بــه

ــ هــذا فــاملعجز صــحَّ  الرســول إذا حصــل  عــٰىل صــدق ام يــدلُّ إنَّ

 .عٰىل وجه مل جتر به العادة

ــالً  ــون فع ــني أن يك ــرق ب ــوده  وال ف ــادة بوج ــر الع مل جت

يكـون عـدم فعـل مل جتـر العـادة  خمصـوص، وبـني أن عٰىل وجـهٍ 

قــد  تعــاٰىل إذا كــاناهللا  بانتفائــه عــٰىل وجــه خمصــوص؛ ألنَّ 

ــأن يفعــل ــرٰى العــادة ب ــلِّ  أج للفصــحاء العلــم  حــالٍ  يف ك

ــائر ــم بس ــل هل ــام يفع ــاحة ك ــ بالفص ــنائع ـالض ــن الص رورات م

 هلــم يف بعــض األحــوال هــذا أن يكــون منعــه وغريهـا، فــال بــدَّ 

ً ـالعلم الـذي تقتضـ ة، عـٰىل النبـوَّ  ي العـادة اسـتمرار جتـّدده داالَّ

 .للرسالة عٍ مدَّ  دعوة إذا وافق هذا املنع

ــتجُّ  ــأنَّ  وحي ــاىلٰ اهللا  ب ــٰىل تع ــه، وع ــك ألجل ــن ذل ــع م  يمن

ــن  ــه لـــامَّ أجــرٰى العــادة بــأن ال ُيمكِّ وجـه التصــديق لــه، كــام أنَّ

الفصحاء إالَّ من قدر مـن العلـوم يقـع ألجلهـا مـنهم قـدر مـن 

ــاده  ــبعض عب ــه ل ــان متكين ــوم، ك ــاحة معل ــوم  _الفص ــن العل م

التي يقع هبـا مـا يتجـاوز املبلـغ الـذي جـرت بـه العـادة جتـاوزًا 

ة، إذا وقــــع عقيــــب الــــدعوٰى  _كثــــريًا  ً عــــٰىل النبــــوَّ داالَّ

 .واالحتجاج

 كانـت العـادة جاريـة بطلـوع الشـمس مـن امَّ ـوكذلك ل

ــة. رقـاملشــ طالعهــا مــن إ ة بــنيعــٰىل النبــوَّ  وال فــرق يف الدالل

ــرب إذا ادَّ  ــني أن ال يُ املغ ــل، وب ــض الرس ــك بع ــٰى ذل ــاطلِ ع  عه

لــه،  عهــا تصــديقاً طلِ ال يُ  تعــاىلٰ اهللا  عــٰى الرســول أنَّ ، إذا ادَّ مجلــةً 

 .تعاىلٰ اهللا طالعها وتسيريها هو إل املتوّيل  وعلمنا أنَّ 

العلـم  مـني مـن أنَّ مـا يـراه بعـض املتكلِّ  ولو كان أيضـاً 

تعــاٰىل، اهللا مـن فعــل  رضوريٌّ  احلاصـل عنــد األخبـار املتــواترة،

ــ ــدوأنَّ ــالء عن ــه للعق ــأن يفعل ــادة ب ــرٰى الع ]] ٥٦ص /[[ ه أج

ــحيحاً األخبــار صــ ســامع ٰى لــو ، جيــري جمــرٰى مــا ذكرنــاه؛ حتَّ
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ــتجَّ  ــتجٌّ  اح ــأنَّ  حم ــاٰىل الاهللا  ب ــم  تع ــالء العل ــر العق ــل ألكث يفع

 رهــا عــٰىل أســامعهم وكــاملمــع تكرُّ   األخبــار املتــواترة،بمخــَرب 

ــا ادَّ  ــب م ــك حس ــع ذل ــوهلم، ووق ــيالً عق ــان دل ــٰى، لك ــٰىل  ع ع

 .صدقه

ق وهكذا القـول يف مجيـع مـا جـرت بـه العـادات؛ ال فـر

وبـني انتفـاء  ثبـوت مـا جـرت بانتفائـه ة بـنييف الداللة عٰىل النبوَّ 

للعـادة  خارقـاً  مـن حيـث كـان ام دلَّ ه إنَّـما جـرت بثبوتـه؛ ألنَّـ

 .دالٌّ  اجلهتني خرقها هو فمن أيِّ 

ــ ــوحاً وممَّ ــاه وض ــا ذكرن ــد م ــزات  أنَّ  ا يزي ــة املعج دالل

ــة عــىلٰ  ــه يدَّ  تصــديق أحــدنا لغــريه فــيام عــٰىل النبــّوات حممول عي

. مقامـه عـٰىل التصـديق، أو بفعـل مـا يقـوم ا بقول يـدلُّ عليه، إمَّ 

مـا  بعـض أصـحابه دعـوًى  عـٰى عليـهأحدنا لو ادَّ  وقد علمنا أنَّ 

ــتمس ــه وال ــال ل ــا، فق ــديقه فيه ــادقاً : تص ــت ص ــك  إن كن علي

ــرِّ  ــةٍ فح ــدك يف جه ــةٍ  ك ي ــك، أو  ، أوخمصوص ــٰىل رأس ــعها ع ض

 لـه، عـٰىل عـادةٍ  اً يفعلـه مسـتمرَّ ه مل ا يعلـم أنَّـطالبه بغري ذلـك ممـَّ

 ً ــه داالَّ ــه لكــان إذا فعل ــرٰى قول ــه جم ــدقه، وجيــري فعل ــٰىل ص : ع

ا ذكرنــاه بــأن يمتنــع مــن ممَّــ طالبــه بــدالً  وكــذلك لــو. صـدقت

منـه، لقـام مقـام  فعل قد جرت عادتـه باسـتمراره عليـه فـامتنع

 .التصديق بالقول

ــدنا لغــريه عــٰىل  ــف احلــال يف تصــديق أح وإذا مل خيتل

ـــوجهني مجيعـــاً  يف تصـــديق الرســـل  أيضـــاً  ، مل خيتلـــفال

 .باملعجزات عٰىل كال الوجهني

 _مـا أنكـرتم أن يكـون عـدم طلـوع الشـمس : فإن قال

ــوه  ــذي ذكرمت ــه ال ــٰىل الوج ــٍة، وأن  _ع ــٍز وال دالل ــيس بمعج ل

ســـكون الشـــمس يف  _يف احلقيقـــة  _تكـــون الداللـــة هنـــاك 

ك منـه  للطلـوع عـٰىل جمـرٰى املوضع الـذي سـكنت فيـه، ومل ُحتـرِّ

ـــع العـــرب عـــن . العـــادة ـــيس مثـــل هـــذا معكـــم يف من ول

 !املعارضة؟

عـٰىل  للمسـتدلِّ  هـذا يف هنايـة البعـد، ومـن أيـن: قيل له

مــن أن تكــون  فــال بــدَّ  الشــمس إذا غابــت عــن بلــدةٍ  ة أنَّ النبــوَّ 

ـ ، تقطــعباقيــةً  ــقٰى تنتهــي إٰىل أُ األمــاكن حتـَّ ]] ٥٧ص /[[ ف

 ؟املرشق ببلدةٍ 

 ة عليـه، لـيس جهـل املسـتدلِّ باألدلَّـ هذا حـقٌّ  وهب أنَّ 

ــوَّ  ــٰىل النب ــّكهع ــك أو ش ــن ة يف ذل ــه م ــرج ل ــه بمخ ــحَّ  في ة ص

ــتدالل ــوع _ االس ــن الطل ــمس ع ــأّخر الش ــوَّ  _ بت ــٰىل النب ة إذا ع

 .عٰىل الوجه الذي كان ذكرناه وقع

ولو كان املعجـز مـا ذكرتـه لكـان مـن فقـد العلـم بـه ال 

طلـوع  مَ دِ صـدق الرسـول، وإن ُعـ ن من االسـتدالل عـىلٰ يتمكَّ 

ــذي ادَّ  ــه ال ــٰىل الوج ــمس ع ــتجَّ الش ــاه واح ــد ع ــه، وق ــا  ب علمن

 .خالف ذلك

وبعد، فلـو كـان املعجـز هـو سـكون الشـمس يف بعـض 

، لوجـب أن يكـون ذلـك معجـزاً  املواضع الغائبـة عـن أبصـارنا

ـــع  تعـــاٰىل شمســـاً اهللا وإن أطلـــع  غريهـــا عـــٰىل هيئتهـــا ومجي

لـو فعـل ذلـك مل يكـن  هونحـن نعلـم أنَّـ. رقـأوصافها من املش

ــذي ســكنت فيــه معجــزاً  ســكوهنا يف ــدلُّ ، وال ممَّــاملوضــع ال  ا ي

 .ةعٰىل النبوَّ 

ــال ــإن ق ــ: ف ــكوهنا إنَّ ــن س ــا  _ام مل يك ــٰىل م ــال ع واحل

رمتوه  ز  _قــدَّ معجــزًا وال دلــيالً، مــن حيــث كــان املســتدلُّ ُجيــوِّ

ز . أن تكون هـي الطالعـة عليـه ال مثلهـا ذلـك مل ُيعَلـم وإذا جـوَّ

ا ال تطلع  .صدق اخلرب بأهنَّ

الشـمس التـي جـرت  ولو كان لـه سـبيل إٰىل العلـم بـأنَّ 

 _بعـض املواضــع الغائبـة عنــه  العـادة بطلوعهــا قـد ســكنت يف

ألمكنــه االســتدالل عــٰىل صــدق  _وإن طلــع مثلهــا عليــه 

عي  .املدَّ

كـان سـكون الشـمس يف املوضـع الغائـب إنَّـام : قيل لـه

ــةً  ــا يكــون دالل ــرٰى مكاهن ــع شــمس ُأخ ة إذا مل تطل ــوَّ . عــٰىل النب

ــه ــال يف مقابلت ــن أن يق ــذا أمك ــاز ه ــًا : وإذا ج ــز أيض واملعج

ــّي  ــرب  9للنب ــاٰىل يف الع ــا اهللا تع ــوم التــي يفعله ــو العل ه

ـــرورية،  ــوم الض ــن العل ــا م ــناعات وغريه ــدَركات والص بامل

منفــردة عــن العلــم بالفصــاحة وطريقــة الــنظم؛ إذا رامــوا 

رت علـيهم؛ ألنَّـه كـان تعـاٰىل قـد أجـرٰى العـادة  املعارضة فتعـذَّ

ــاه،  ]]٥٨ص /[[ د هلــم يف كــلِّ حــاٍل العلــم بــام ذكرن بــأن ُجيــدِّ

 _وبالفصــاحة والتصـــّرف يف رضوب الكــالم، ثــّم مـــنعهم 

ــة  ــاطي املعارض ــد تع ــا  _عن ــم م د هل ــدَّ ــاحة، وج ــم بالفص العل

ــت هــذه العلــوم الواقعــة   منفصــلة عــن العلــوم _ســواها، كان

بالفصاحة، وقد جـرت العـادة بتجـّدد اجلميـع عـٰىل حـدٍّ سـواء 

ــا _ ــون وقوعه ــز، ويك ــي املعج ــاه، . ه ــذي ذكرن ــدِّ ال ــٰىل احل ع

ــمس  ــع ش ة، إذا مل تطل ــوَّ ــٰىل النب ــا ع ة داللته ــحَّ ــه يف ص كالوج

 .ُأخرٰى 

ــا  ــَد بشـــرائطه كلِّه ــو ُوِج ــري  _عــٰىل أنَّ املعجــز ل مــن غ
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ــتجٍّ  ــاج حم ٍع وال احتج ــدَّ ــوة م ة مل _دع ــوَّ ــٰىل النب ً ع ــن داالَّ . يك

وكـذلك لــو وقــع عنــد ارتفـاع التكليــف وانتقــاض العــادات مل 

ً، فصــار وقوعــه  موافقــًا  _مــع بقــاء العــادات  _يكــن داالَّ

ــٰىل  ــه ع ة داللت ــه، كالوجــه يف صــحَّ ــه وحمــتجٍّ ب ٍع ل لــدعوٰى مــدَّ

د العلـوم التـي ذكرناهـا  ة، فـال يمتنـع أيضـًا أن ُجيـدِّ مـن  _النبوَّ

د معهــا العلــوم بالفصــاحة عــٰىل جمــرٰى العــادة  غــري أن  _تتجــدَّ

ة د اجلميـع مل يكـن داللـًة؛ ألنَّ خـرق . داللة عٰىل النبـوَّ ولـو جتـدَّ

ــادة  ة  _الع ــوَّ ــة النب ــٰى يف دالل ــو املراع ــذي ه ــل ال  _ال حاص

 .حمالة

ام أوردنـاه يف مقابلـة السـائل عـٰىل سـبيل وهذا الكالم إنَّـ

ه مناه من أنَّ  فام قدَّ وإالَّ  ،وجهٍ  ها من كلِّ ة وإقامتاالستظهار يف احلجَّ 

ي العـادة انتفـاءه ـثبوت ما تقتض ة بنيال فرق يف الداللة عٰىل النبوَّ 

 .غني عن غريهي ثبوته، يُ ـيقتض وبني انتفاء ما

مـني يف الداللـة ألـيس قـد رشط بعـض املتكلِّ : فإن قـال

خمصــوص، فكيــف يكــون املعجــز  عــٰىل وجــه أن تكــون حادثــةً 

 العلوم بالفصاحة مع ذلك؟عدم 

ــه ــل ل ــ: قي ــذا ينكس ــدَّ ـه ــام ق ــدم ر ب ــة ع ــن دالل مناه م

ر عليـه عـذَّ ت مـن ]أنَّ [عـٰىل  ر الفعـلالغرض عٰىل حدوثـه، وتعـذُّ 

 .ا ذكرناهليس بقادر، إٰىل غري ذلك ممَّ 

ــّم إالَّ  ــدوث الّله ــرد احل ــك مل ي ــن رشط ذل ــون م  أن يك

ٰىل مــن العــدم إ]] ٥٩ص /[[احلقيقــي الــذي هــو اخلــروج 

د؛  ــدُّ ــدوث والتج ــٰى احل ــن معن ــل م ــا ُيعَق ــل أراد م ــود، ب الوج

فيكـون مـا تكلَّمنـا عليـه غـري خـارج عـن شــرطه، ألّنـا نعقـل 

د انتفـاء العلـوم بالفصـاحة  عـٰىل مـن قصـد املعارضـة  _من جتدُّ

 .مل يكن 9ما لوال تصديق الرسول  _

ل يف املوضـــع الـــذي فَعـــيُ  دٍ جتـــدُّ  أيُّ : فـــإن قـــال

ــ! عيتمــوه؟ادَّ  املعارضــة مل تكــن  ن راموالعلــوم التــي انتفــت عمَّ

ــودةً  ــ موج ــّم ُع ــتمرٌّ مَ دِ ث ــا مس ــل انتفاؤه ــدِّ  ت، ب ــري متج  .دغ

عــٰىل حدوثــه،  بــه دلُّ ســتَ ولــيس كــذلك عــدم العــرض الــذي يُ 

 .د يف احلقيقةمتجدِّ  ألّنا نعلم عدمه بعد وجوده

هذه العلوم وإن مل تكن انتفت بعد أن ُوِجَدت عٰىل : قيل له

لـوال تصـديق  _قة، فهي من حيث اقتضت العادة وجودها احلقي

يف حكم املوجود، وإن مل ُيوَجد؛ فجرٰى انتفاؤهـا  _ 9الرسول 

ده جمرٰى ما ُوِجَد عٰىل احلقيقة ثّم ُعِدمَ   .يف جتدُّ

ـــ ـــاوإنَّ ـــود(: ام قلن ـــم املوج ـــم أنَّ )يف حك ـــا نعل  ، ألّن

ــاً  ــان واجب ــا ك ــة، وجوده ــب[ ال حمال ــ ]حس ــادة؛  ٰى ـمقتض الع

 انتفاؤهــا، دها واســتمرَّ وِجــتعــاٰىل العــادة يف أن يُ اهللا إذا خــرق فــ

. الوجـه الـذي ذكرنـاه جرٰى جمـرٰى مـا طـرأ عليـه االنتفـاء مـن

 . ال إشكال فيهوهذا بنيِّ 

بجـواز عـدم العـرض عـٰىل حدوثـه،  عٰىل أّنا قـد نسـتدلُّ 

م عـدَ ا جيـوز أن يُ ولـيس كونـه ممـَّ .دوإن مل حيصل العـدم ويتجـدَّ 

لــيس  رَ ِكــذُ  رط الــذيـالشــ  أنَّ بــنيِّ ، وهــذا يُ عــٰىل وجــهٍ  داً متجــدِّ 

 .يف مجيع الدالئل بمستمرٍّ 

ــة : فــإن قــال مــا أنكــرتم أن يكــون االشــرتاط يف الدالل

ــةً  ــون حادث ــو يف أُ  أن تك ــوله ــع مجيــع  ة؛ ألنَّ األدلَّــ ص مرج

ــ  وأن يكــون! أن تكــون حادثــة؟ ة إٰىل األفعــال التــي ال بــدَّ األدلَّ

بعدمــه،  _ســتدالل عــٰىل حــدوث العــرض مــا ذكرمتــوه مــن اال

ر عليـه لـيس بقـادر ]] ٦٠ص /[[وبتعّذر الفعـل  عـٰىل مـن تعـذَّ

ـه دالٌّ عليــه بواســطٍة؛  _ يرجـع مجيعــه إٰىل داللـة الفعــل، غــري أنَّ

ألنَّ عـدم العــرض أو جــواز عدمــه، ال ُيعَلــم إالَّ بالفعــل الــذي 

ــه ــد حتريك ــكينه بع ــد تســكينه، أو تس ـــيء بع ــك الش . هــو حتري

ر الفعل عٰىل زيـد، يـدلُّ عـٰىل أنَّـه لـيس بقـادر، مـن  وكذلك تعذُّ

حيــث ُعِلــَم بالفعــل أنَّ الفاعــل مــن حيــث صــحَّ منــه جيــب أن 

ة كلُّها إٰىل األفعال  .يكون قادرًا، فقد عادت ُأصول األدلَّ

ن : قيل لـه هـذا إذا صـحَّ مل ُيـؤثِّر يف طريقتنـا؛ ألّنـا نـتمكَّ

لـذي ذكرنـاه أيضـًا، إٰىل الفعـل عـٰىل من ردِّ الداللـة يف املوضـع ا

إذا اتَّفقــت العلــوم بالفصــاحة عنــد : فنقــول. هــذا الوجــه

ــت  ــد كان ــة، وق ــد إٰىل املعارض ة  _القص ــوَّ ــوال النب ــًة ال  _ل واقع

حمالــة عــٰىل العــادة، فقــد عــادت داللــة ذلــك إٰىل الفعــل أيضــًا؛ 

ا عـٰىل ألنَّ فعل العلوم لـو مل يكـن واجبـًا بالعـادة ملـا دلَّ انتفاؤهـ

ــك يف  ــرج ذل ــام خ ــة، ك ــل يف الدالل ــاملرجع إذًا الفع ـــيٍء، ف ش

ر الفعل وغريه  .تعذُّ

ونـــا عـــن التحـــّدي باإلتيـــان بمثـــل : فـــإن قيـــل خربِّ

ــادة  ــذهبون إٰىل أنَّ الع ــيس ت ــم ل ــه؟ ألنَّك ــراد ب ــا امل ــرآن، م الق

ــا  ــتمس م ــل املل ــون املث ــذهب، فيك ــام ن ــاحته ك ــت بفص انخرق

ـــ ـــًا للع ـــون خارق ـــن أن يك ـــه م ـــادأخرج ـــه بالعن . ادة وأحلق

 .ويتساوٰى فيه املامثل يف احلقيقة واملقارب

ــّدي  ــًا بالتح ــَدت أيض ــنظم ُقِص ــة ال ــب أنَّ طريق  _وه

ال  _حتـّدي بعضـهم بعضـًا  عٰىل حسـب مـا اقتضـته عـاداهتم يف

 .بدَّ أن تكون الفصاحة مقصودًة، وهي األصل يف التحّدي
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ــل ــدعاء إٰىل اإلتيــان باملث  _ ريقتنــاإذا مل تصــّح ط _ وال

ــ حمتمــل، فقــد جيــوز عــٰىل هــذا أن ــوا أهنَّ ــم دُ يكونــوا ظنّ وا إٰىل ُع

ــذَّ  ــه، فتع ــة ال مقاربت ــٰىل احلقيق ــاحة ع ــه يف الفص ــيهم  رمماثلت عل

ــل لعلــوِّ ـاملعارضــة ال للصــ ــه رفة ب ــيهم،  منزلت يف الفصــاحة عل

 .لكالمهم م كالمهوتقدُّ 

الــذي  _املثــل يف الفصــاحة : قيــل لــه]] ٦١ص /[[

ـنهم  _ اإلتيـان بـه ُدُعوا إىلٰ  هـو مـا كـان املعلـوم مـن حـاهلم متكُّ

ــٰىل  ــل ع ــداين ال املامث ــارب وامل ــو املق ــه، وه ــدرهتم علي ــه وق من

ــه،  ــتمّكن من ــاهلم يف ال ــف ح ــكل كي ــام أش ــذي ربَّ ــق ال التحقي

ــه لــيس خيلـو القــرآن يف األصــل : فالـذي يكشــف عــن ذلـك أنَّ

ــّدي  ــون التح ــاحته، ويك ــت بفص ــادة انخرق ــون الع ــن أن تك م

بإتيــان مثلــه مصـــروفًا إٰىل مــا أدخلــه يف املعتــاد، وأخرجــه مــن 

ــراق العــادة بــه أو أن يكــون معتــادًا، والتحــّدي وقــع . انخ

ــته ــن معارض ـــرف ع ــه . بالص ــل مثل ــاؤهم إٰىل فع ــون دع ويك

 .ليمتنعوا، فتنكشف احلال يف الرصفة

العــادة مل  م عــٰىل أنَّ لنــا فــيام تقــدَّ ل فقــد دلَّ فــإن كــان األوَّ 

بــني بعــض مــا وقــع بــه القــرب  خفــاء الفــرق ه، وأنَّ تنخــرق بــ

عــٰىل التامثــل والتقــارب  منــه، وبــني فصــيح كــالم العــرب يــدلُّ 

ــاً  ــون خارق ــه مــن أن يك ــول يف  املخــرج ل ــبعنا الق للعــادة، وأش

ــذي  وإن كــان. ذلــك ــاين فهــو ال ــٰىل الوجــه الث ــر جــرٰى ع األم

 .نرصناه

د هـذا وا إٰىل اإلتيـان بـه بعـُعـوليس خيلـو املثـل الـذي دُ 

نــون عُ  مـن أن يكــون هــو الــذي قــد ــم متمكِّ ِلـَم مــن حــاهلم أهنَّ

منه، وأنَّه الغالـب عـٰىل كالمهـم والظـاهر عـٰىل ألسـنتهم، فـذاك 

ــر  ــا ال يظه ــل ممَّ ــق؛ ألنَّ املامث ــٰىل التحقي ــل ع ــارب ال املامث املق

ــنهم منــه هــذا الظهــور ولــو كــانوا إٰىل ذلــك ُدُعــوا لوجــب . متكُّ

ــوا ــوا وإذا مل . أن يعارض ــدواعي  _يفعل ــوّفر ال ــع ت ــم  _م فألهنَّ

 .ويكون ما ُدُعوا إٰىل فعله هو املامثل عٰىل احلقيقة. ُرصفوا

ــن  ــه م ــاهلم في ــُل ح ــك مل خي ــوا إٰىل ذل ــانوا ُدُع ــإن ك ف

نــني منــه، أو غــري : أمــرين ــا أن يكونــوا قــادرين عليــه ومتمكِّ إمَّ

نني  .متمكِّ

ــوا ــب أن يفعل ــوا، لوج ن ــدروا ومتكَّ ــو ق ــان. ول وا وإن ك

ــني  ن ــم  _غــري متمكِّ ــم ُرصفــوا عــن ذلــك وُأفقــدوا العل ال ألهنَّ

ص /[[بــه يف احلــال، بــل بقصــورهم عــن نظمــه يف الفصــاحة، 

ــل ]] ٦٢ ــالبهم بتعجي ــويالً، وط ــًا ط ــه زمان ــل ل ــه تعمَّ أو ألنَّ

ــه، وال  ــرت العــادات بمثل ــد ج ــا ق ــك ممَّ معارضــته، أو غــري ذل

ــه  ــٍد في ــاص ألح ــوا _اختص ــب أن يواقف ــان جي ــد ك ــّي  فق النب

ــه9 ــوا ل ــل : ، ويقول ــتك دلي ــن معارض ــورنا ع ــيس يف قص ل

عيتـه مـن رصف اهللا تعـاٰىل لنـا عـن  تك وصـدقك فـيام ادَّ عٰىل نبوَّ

ــام دعوتنــا إٰىل مماثلتــك فــيام أتيــت بــه ــك إنَّ وقــد . املعارضــة؛ ألنَّ

ــن مل يكــن يف طبقتــه، ملجــرٰى العــادة  ر مماثلــة الفاضــل عمَّ يتعــذَّ

ــري رصف ــن غ ــ. م ــت إنَّ ــيلة وإذا كن ة ال الفض ــوَّ عي النب ــدَّ ام ت

ــيام  ــة ف ــال حجَّ ــض ف ــٰىل بع ــنا ع عيها بعض ــدَّ ــي ي ــادة الت املعت

 .وما رأيناهم فعلوا ذلك وال احتّجوا به. أظهرته

إن كـان : وبعد، فقـد كـان هلـم أن يقولـوا لـه يف األصـل

ــة  ــع باملامثل ــوا  _التحــّدي وق ــه أو نكل ــٰىل مماثلت ــدروا ع ــواء ق س

 املامثلـة طريـق الشـغب و بـاب العبـث؛ فـدعاؤك لنـا إىلٰ  _عنها 

ا ال يضـبطه  ألنَّ العلم بأنَّ الكالمـني مـتامثالن عـٰىل التحديـد ممـَّ

ــو  ، فل ــزَّ ــلَّ وع ــوب ج م الغي ــالَّ ــه إالَّ ع ــف علي ـــر، وال يق البش

ــول ــك أن تق ــان ل ــتك، لك ــع يف معارض ــلَّ وس ــتفرغنا ك : اس

ووا ليس هذا ممـاثالً ملـا جئـُت بـه، وقـد بقـي علـيكم مـا مل تسـا

 !فيه

وا إٰىل فعلــه ُعــالــذي دُ  مــا ذكرنــاه عــٰىل أنَّ  فقــد دلَّ 

ــارب ــو املق ــه ه ــة ب ــه واملعارض ــنهم من ــر متّك ــذي يظه ــو  .ال ول

طريقتنـا مـن  ةذلـك بصـحَّ  لَّ مل ُخيِـ وا إٰىل املامثـل أيضـاً ُعـكـانوا دُ 

 .مالوجه املتقدِّ 

ــذا أنَّ وقــد بيَّ  ــل ه ــا قب ــارين  ن ــوا نّظ العــرب وإن مل يكون

جيـب أن يواقفـوا عـٰىل مثـل مـا ذكرنـاه،  ني، فقد كـانموال متكلِّ 

يبــني بــام لــيس  أن ال بــدَّ  النبــيَّ  مـن حيــث علمــوا يف اجلملــة أنَّ 

 .بمعتاد

ــ: أن يقــول لــيس ألحــدٍ و]] ٦٣ص /[[ م شــّكوا إهنَّ

، وهـل املـراد بـه املامثلـة أو املقاربـة؟ ألّنـا قـد )التحّدي(يف لفظ 

ــدلَّ  ــيام مض ــا ف ـــلن ــو شــٰى عــٰىل أهنَّ ــتفهموا  ّكوا يفم ل ــك الس ذل

ر التقريـع التحـّدي وتطاولـه وتكـرُّ  عنه، سـيّام مـع متـادي زمـان

وتتبّعــه يف  9 أسـامعهم، وقـد بلغــوا مـن إعنـاهتم للنبـيِّ  عـىلٰ 

ر منـه سـؤاله عـن مـراده بالتحـّدي ـوأفعاله ما كـان أيسـ أقواله

 .دالئله الذي هو آكد حججه وأظهر

ــكِّ  ــع الش ــب م ــان جي ــد ك ــد، فق ــا أن يعا وبع ــوا م رض

: قـال هلـم وإن. أنجحـوا يقدرون عليـه؛ فـإن وقـع موقعـه فقـد

التفهـيم،  أردت باملثل كـذا ومل أرد كـذا، عملـوا عـٰىل مـا يوجبـه
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احــتامل القــول الــذي  وعــذرهم عنــد النــاس فــيام أوردوه

 .خوطبوا به وأشباهه

ــم أنَّ  ــن نعل ــكِّ  ونح ــع الش ــتفهام م ــة االس ، أو املعارض

ــحَّ  ــاملمكن إٰىل أن يص ــراداأل ب ــف امل ــر وينكش ــالعقالء  م ــبه ب أش

احلالـة،   ضـيقمن العـدول إٰىل السـيف الـذي ال يعـدل إليـه إالَّ 

 !ةوتوّجه احلجَّ 

ــال ــإن ق ــٰىل أنَّ : ف ــاعملوا ع ــد ف ــٰىل التحدي ــة ع  _ املامثل

 ال يعلمهــا إالَّ  _ يغــادر أحــد الكالمــني اآلخــر يف يشء ٰى الحتَّــ

 مَ ـالتحـّدي هبـا، لِـ حُّ وال يصـ  ذكـرتم،م الغيوب تعـاٰىل عـامَّ عالَّ 

ــمــنهم هــي التــي يُ  أنكــرتم أن تكــون املامثلــة امللتمســة هبــا  قطبِّ

العلــامء بــني الشــاعرين والبليغــني، والكــاتبني والصــانعني وإن 

ــلِّ  فعــل مل يعلمــوا أنَّ  ــع  واحــدٍ  ك ــر مــن مجي ــل لفعــل اآلخ مماث

 أطرافه وحدوده؟

 قعــاً التحــّدي ال جيــوز أن يكــون وا نــا أنَّ قــد بيَّ : قيـل لــه

وا ُعـأن يكـون مـا دُ  ه ال بـدَّ وأنَّـ. لهره أو تسـهُّ م تعـذُّ عَلـبأمر ال يُ 

 .عنه يف أمره ويزول اإلشكال ا يرتفع الشكُّ إٰىل فعله ممَّ 

ك شــكِّ ولبــوا بــام يُ م لــو طُ لنــا عــٰىل ذلــك بــأهنَّ ودلَّ 

ــ ــراءة ذمَّ ــبس، وال تظهــر ب ــد]] ٦٤ص /[[ تهمويلت ــان  عن اإلتي

 .طيقوافوا ما مل يُ لِّ عنتوا وكُ د أُ م ققفوا عٰىل أهنَّ ابه، لو

ــا، وإن مل  ــاعرين وغريمه ــا بــني الش ــي ذكرهت واملامثلــة الت

ــني  ــل اشــتباه الكالم ــل ألج ــد والتحقيــق، ب تكــن عــٰىل التحدي

الـذي ذكرنـاه  ام مـثالن؛ فاإلشـكالفا بـأهنَّ ِصـة تقـارهبام، وُ وشدَّ 

ــاً  ــك أيض ــل، يف ذل ــت حاص ــالف ثاب ــف . واخل ــا اختل ــذا م وهل

ــاس يف ــٰىل ت الن ــهم ع ــيل بعض ــزيلهم وتفض ــعراء وتن ــق الش طبي

ـــديامً  ـــض، ق ـــديثاً  بع ـــذاهبهم،  .وح ـــك م ـــت يف ذل واختلف

ــازعوتضــادَّ  ــن التن ــٰى م ــرٰى يف هــذا املعن ــا مل  ت أقــواهلم، وج م

ــن ذاك أنَّ  ــتقّر إٰىل اآلن، فم ــر املطبِّ  يس ــٰى أكث ــوا األعش ــني جعل ق

ــة األُ  يف ــاً الطبق ــوا طَ وٰىل رابع ــنهم جعل ــوم م ــرَ ، وق ــع، الر ةَف اب

 .وآخرون جعلوه اخلامس

ــ واختلفــوا أيضــاً  ل امــرأ يف تفضــيلهم؛ فمــنهم مــن فضَّ

ــ القــيس عــٰىل اجلامعــة، ومــنهم مــن ، ومــنهم مــن ل زهــرياً فضَّ

ــ ــةفضَّ ــ. ل النابغ ــٰى وقــد فضَّ ــىلٰ ]] ٦٥ص /[[ ل قــوم األعش  ع

 .أهل طبقته؛ لكثرة فنون شعره

ــ  ا جريــر والفــرزدق فــاالختالف يف تفضــيلهام أيضــاً فأمَّ

ـيُ  هور؛ فـبعض العلـامء والـرواةمش ، وبعـض آخـر ل جريـراً فضِّ

ــيُ  ــوآخــرون يُ . ل الفــرزدقفضِّ ــع،فضِّ  لون األخطــل عــٰىل اجلمي

ـــون ـــ: ويقول ـــدُّ إنَّ ـــذهب ه أش ـــبههم بم ـــعر، وأش هم أرس ش

 .إليه قول واحتجاج فيام ذهب اجلاهلية، ولكلٍّ 

ــ لهــا تأمُّ  ل أقــوال النــاس يف هــذه املعــاين حــقَّ ومــن تأمَّ

ــ ــم أهنَّ ــعل ــة، وأنَّ ــة املتقابل ــا إالَّ ا كاملتكافئ ــذهب منه ــه ه ال م  ول

ــأوُّ  ــه ت ــرج وفي ــقَّ  ل، وأنَّ خم ــتُ  احل ــو ال ــض ل ــا  يف َس مِ املح خالهل

 .ر وجودهلتعذَّ 

ــا أنَّ  ــاه، فــال  وقــد علمن هــؤالء وإن اختلفــوا فــيام حكين

مـن  وكـلُّ . اجلامعة يقارب بعضه بعضاً  كالم اختالف بينهم يف أنَّ 

املفضـول مقـارب لكـالم  كـالم بـأنَّ  رُّ قِ غريه يُ ل أحدهم عٰىل فضَّ 

وال  ل،ا تدخل الشبهة فيـه دخوهلـا يف األوَّ هذا ممَّ  وليس. الفاضل

ه لـو إٰىل أنَّ  قد فيه املذاهب املختلفة؛ فقد عاد األمرعتَ أن يُ  ا يصحُّ ممَّ 

حتّداهم بأن يأتوا بمثل ما أتٰى به عٰىل هـذا الوجـه لكـان  9كان 

روه مل ـهلـم بـام لـو أحضـ ومطالبـاً  سبيل إٰىل علمـه،ال  بام ياً متحدِّ 

 .خيرجوا عن التبعة

ــوقد مضـ م لـو كـانوا فهمـوا ذلـك مـن التحـّدي ٰى أهنَّ

مــا  املواقفــة عليــه؛ فقــد دلَّ  ملــا صــربوا حتتــه، وال أمســكوا عــن

ــٰىل أنَّ  ــاه ع ــ ذكرن ــّدي إنَّ ــاهر يفالتح ــو ظ ــا ه ــإيراد م ــان ب  ام ك

 .كالمهم، ومعلوم من حاهلم

ــد، ــا ال  وبع ــائل ممَّ ــاه الس ــذي عن ــل ال ــان التامث ــو ك فل

، وكـان أمـره واضـحًا جليَّـًا  ولـيس كـذلك  _يعرتض فيه شـكٌّ

مل يقــدح االعــرتاض بالتحــّدي بــه يف إعجــاز  _يف احلقيقــة 

ـم لــو  القـرآن عـٰىل مـذهبنا؛ ألّنـا قـد بيَّنــا قبـل هـذا املوضـع أهنَّ

ــذلك  وا ب ــدُّ ــوا، ]] ٦٥ص /[[ُحتُ ــه لعارض ــوا من ن ــو مل ومتكَّ ول

ــٰىل  ــوا ع ــوا وتنبَّه ــادة لوقف ــوه املعت ــن الوج ــٍه م ــوا لوج ن يتمكَّ

ة عنهم؛ فكالمنا مستقيم من كلِّ وجهٍ   .سقوط احلجَّ

ــال ــإن ق ــيل : ف ــني وتفض ــل الكالم ــون متاث ــف يك كي

أحـدمها عـٰىل اآلخـر غــري مضـبوطني، واألقـوال فـيهام متكافئــة 

عيــتم ــبام ادَّ وقــد رأينــا الشــعراء وغــريهم مــن أهــل . حس

ــيام ال ــع ف ــتفرغون الوس ــًا، ويس ــه بعض ٰى بعض ــدَّ ــنائع يتح ص

ــلوا  ــام غرضــهم يف ذلــك أن ُيفضَّ ُيظِهرونــه مــن صــنائعهم؟ وإنَّ

ــم  ــَهد هل ــنعتهم، وُيش ــات ص ــوا يف طبق ــرائهم، وُجيَعل ــٰىل نظ ع

ولـو كـان مـا قصـدوا إليـه مـن . بالتقّدم، وُيسلَّم إلـيهم احلـذق

بــوا نفوســهم ذلــك ال ينضــبط واخلــالف فيــه ال ينقطــع، ملــا أتع

 .وأبداهنم فيام ال وصول إليه
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ــه ــم مــن ذكــرت مــن الشــعراء وأهــل : قيــل ل ــام جتشَّ إنَّ

ــاخرة؛ ألنَّ  ــاة واملف ــّدي واملباه ــن التح ــموه م ــا جتشَّ ــنائع م الص

ــون  ــب يف الظن ــا أن يغل ــرون إليه ــي جي ــوٰى الت ــايتهم القص غ

أو طائفــة مــنهم عــٰىل اجلملــة  _فضــلهم، ويعتقــد أكثــر العلــامء 

ــّدمه _ ــل. متق ــذا حاص ــه  وه ــهم في ــر بعض ــان أم ــم وإن ك هل

 .أظهر فيه من بعض

ولــيس يف الــدنيا عاقــل مــن الشــعراء وال مــن غــريهم، 

قـه مـع نظـريه، طبِّ عـٰىل عديلـه ويُ  يريد أن يقطـع النـاس بفضـله

آمـاهلم أن  بـل أحسـن أحـواهلم وأكـرب. من جهـة العلـم اليقـني

ه ال جمـال نَّـفيهم، ويكـون حـاهلم بـه أشـبه وأليـق؛ أل ذلك نَّ ظَ يُ 

هـذا  ولـيس. وغالبـه ل فيـه عـٰىل الظـنِّ عَمـام يُ هذا، وإنَّ  للعلم يف

 .ة عٰىل العلم دون الظنِّ ا مبنيَّ ألهنَّ  ة يف يشء؛من دالئل النبوَّ 

م ال يعارضـونه يف اخلرب بـأهنَّ  9م صدق النبّي علَ ام يُ وإنَّ 

مل تقع مـن املعارضة  أنَّ  يقيناً  روفون بأن نعلمـم مصعٰىل أهنَّ  ويدلُّ 

 _ ه معارضـةعـٰى أنَّـما ادَّ  _ تعاطٰى من القوم من أحد منهم، وأنَّ 

 .ة فيهال حجَّ  ف ماإليه، ويتكلَّ  عَ دْ يُ  ملا مل متعاطٍ 

ـــٰىل و]] ٦٧ص /[[ ـــع ع ـــك ونقط ـــم ذل ـــٰى مل نعل مت

ــحَّ  ــىلٰ ص ــة ع ــتقم الدالل ــ ته، مل تس ــذا ممَّ ة، وه ــوَّ ــوم  ا الالنب يق

الشـاعر  قـام مقامـه يف تطبيـقفيه مقـام العلـم، كـام  غالب الظنِّ 

ــه ــل طبقت ــٰىل أه ــيله ع ــني  أنَّ  إالَّ . وتفض ــلة ب ــق واملفاض التطبي

فالتقــارب بــني اجلامعــة  _ كانــا مظنــونني وإن _ الفاضــلني

ــون ــري مظن ــوم غ ــذا. معل ــداً  وهل ــرٰى أح ــن ال ن ــة  م ــل القري أه

ــت  ــل؛ وإن عل ــول للفاض ــالم املفض ــة ك ــه مقارب ــاكل علي تش

 .أحدمها عٰىل صاحبه طبقة

مـــن  واحـــدٍ  كـــلَّ  يف أنَّ  اعـــرتاض الشـــّك  وال يصـــحُّ 

ــتبدٌّ  ــني مس ــظٍّ  الكالم ــاحة، بح ــن الفص ــدمها  م وإن زاد يف أح

ــ ــر، حتَّ ــص يف اآلخ ــازع، ونق ــالف والتن ــك اخل ــع يف ذل ٰى يق

مـا  الكتـب، كـام جـرٰى كـلُّ  ف فيـهصـنَّ قد فيه املذاهب، ويُ عتَ ويُ 

 .ذكرناه يف التطبيق واملفاضلة بني النظريين

ــّدي مل يقــع إالَّ  أنَّ  فقــد وضــح ــأمر يصــحُّ التح ــم   ب العل

ن ثبــوت ؤمَ ُيــ ، والالظــنِّ  بــه والقطــع عليــه، دون مــا يغلــب يف

 .اخلالف فيه

فيجـب عـٰىل مـذهبكم هـذا أن يكـون القـرآن : فإن قـال

رف عــن ـالصــ يكــون املعجــز هــو يف احلقيقــة غــري معجــز، وأن

 !معارضته

ــه ــل ل  هــذا ســؤال مــن قــد عــدل عــن احلجــاج إىلٰ : قي

ــري ــن غ ــاظ م ــع األلف ــن يستبش ــتنفار م ــناعة، واس ــة  الش معرف

ــ ــمعانيهــا مــن العامَّ  عنــد ل ذلــك إالَّ فَعــمــا يُ  وقــلَّ . دينة واملقلِّ

ـ مني العلـم واملتحـرِّ  أهـل ومـا أوىلٰ . ة ونفـاد احليلـةانقطاع احلجَّ

ــ ــه، بتنكُّ ــجيَّ ب ــذه الس ــاة وبتجنُّ ب ه ــامَّ ! به ــف ع ــن نكش   يفونح

 .هذا الكالم

ـــا  أن : يف أصـــل اللغـــة ووضـــعها، فهـــو) زاملعِجـــ(أمَّ

الـذي هـو يف  _) املقـِدر(يكون من جعـل غـريه عـاجزًا، كـام أنَّ 

ــادرًا، و _وزنــه  ــه كــريًام ) املكــِرم(مــن جعــل غــريه ق مــن جعل

 .وفعل له كرامةً 

) مقــِدر(إن كــانوا قــد اســتعملوا لفظــة فــ]] ٦٨ص /[[

ن غريه مـن األسـباب واآلالت مـن غـري أن يفعـل لـه  فيمن مكَّ

ــة  ــتعملوا لفظ ــذلك اس ــة، فك ــدرًة يف احلقيق ــز(ق ــيمن ) معِج ف

الفعـل، مـن سـلب آلـٍة ومـا جـرٰى ] عـىلٰ [فعـل مـا يقـدر معـه 

جمراهــــا وإن مل يكــــن فعــــل عجــــزًا، غــــري أنَّ التعــــارف 

 _) معِجـز(أعنـي لفظـة  _واالصطالح قـد ينقـل هـذه اللفظـة 

ر عـٰىل العبـاد  عن أصل وضـعها، وجعلوهـا مسـتعملًة فـيام تعـذَّ

ــم غــري قــادرين عــٰىل جنســه، أو مث ر ألهنَّ لــه، ســواء كــان التعــذُّ

نني من فعل مثله يف صفته م غري متمكِّ  .ألهنَّ

وكذلك كان نقـل اجلبـال عـن أماكنهـا، ومنـع األفـالك 

وإعـادة جـوارح  إحيـاء املـوتٰى، ، كـام كـانمن حركاهتـا معجـزاً 

هلــم،  ل مقـدوراً ، وإن كـان جـنس األوَّ العمـي والّزمنـٰى معجـزاً 

 .وجنس الثاين غري مقدور

ز، مـن القـرآن معِجـ هـذا مل يمتنـع القـول بـأنَّ  وإذا صحَّ 

ــه يف ــود مثل ــان وج ــث ك ــة حي ــاحته وطريق ــذِّ  فص ــه متع  راً نظم

 كـان مـردوداً  ذلـك وإن ر؛ فـإنَّ عٰىل اخللق، ال اعتبار بـام لـه تعـذَّ 

ر كـام مل خيتلـف مـا تعـذَّ . حاصـل ررف، فالتعـذُّ ـعنـدنا إٰىل الصـ

ر فعــل مثلــه يف بعــض صــفاته يف ومــا تعــذَّ  فعــل جنســه،

 .خمتلفاً  روإن كان سبب التعذُّ  الوصف باإلعجاز،

أو أصــلها  )زمعِجـ(األمـر وإن كـان يف لفظـة : فـإن قـال

 _مـن رشطـه  زاملعِجـ ذكرمتـوه؛ فـإنَّ  وما انتقلت إليـه، عـٰىل مـا

ــطالح  ــه  _يف االص ــل ل ــادة، وإالَّ مل يكم ــًا للع ــون خارق أن يك

ــه  ولــيس القــرآن عنــدكم خارقــًا للعــادة، . معِجــزالوصــف بأنَّ

لوا أنَّ  ــأوَّ عــاء ذلــك، وتت الّلهــّم إالَّ أن حتملــوا نفوســكم عــٰىل ادِّ

ــًا  ــنظم لـــامَّ مل يقــع جيــب أن يكــون خارق مثلــه يف الفصــاحة وال
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ــادة ــدكم . للع ــاحته عن ــد؛ ألنَّ فص ــل البعي ــن التأوي ــذا م وه

ــنظم  ــه يف ال ــا، وطريقت ــالم فيه ــال ك ــادة ف ــد  وإن _معت  _مل ُتعَه

ــان  ــث ك ــن حي ــاملعهودة م ــي ك ــل ]] ٦٩ص /[[فه ــاس قب الن

نـــني مـــن الســـبق إليهـــا، وغـــري ـالتحـــّدي والصـــ رف متمكِّ

 .ممنوعني منها

ــلُّ  ــتمكُّ  وك ــع ال ــاد يشء وق ــم املعت ــو يف حك ــه فه ن من

 ذكرناه؟ اجلواب مع ما يصحُّ  د، فكيفوَج املعهود وإن مل يُ 

ــه ــل ل ــع مــا اقرت: قي ــاك إٰىل مجي ــؤالك إذا أجبن ــه يف س حت

مـا يف كالمـك  أكثـر قصـدهتا؛ ألنَّ  فقد أسـقطنا شـناعتك التـي

حيــث  أن يكــون القــرآن عــٰىل مــذهبنا غــري خــارق للعــادة مــن

ـــه ـــاحته ونظم ـــون. فص ـــاً  وأن يك ـــادة راجع ـــرق الع إٰىل  خ

ـــ. رف عـــن معارضـــتهـالصـــ ة وأصـــحاب اجلمـــل ال والعامَّ

ــذا ــراد هب ــا امل ــون م ــي يعرف ــظ، أعن ــادة(: اللف ــرق الع  وال ،)خ

ــه؟  يعهــدون اســتعامله، فكيــف يستشــنعون بعــض املــذاهب في

ــ قــد عرفــوه وألفــوه، إذا قيــل فيــه  أمثــال هــؤالء مــا رنِكــام يُ وإنَّ

 .بخالف قوهلم

فإن ساجمتنا يف هـذا املوضـع ومنعتنـا مـن إطـالق لفظـة 

ه غـري خـارق للعـادة مـن إنَّـ: قولنـا عـٰىل القـرآن، مـع )زمعِجـ(

جــاز أن  للعــادة، كــون خارقــاً أن ي )زاملعِجــ(يف  حيــث رشطــَت 

ــ ــالم،رك يف أوَّ ـنستفس ــك ل الك ــول ل ــك: فنق ــد بقول ــا تري : م

 ز؟القرآن غري معجِ  فيجب أن يكون

 _أو بعضــــهم  _جيـــب أن يكــــون اخللـــق : أتريـــد

ــه  ــا ُيســتَدلُّ ب ــته ومســاواته، أو يكــون ممَّ ــني مــن معارض ن متمكِّ

ة النبّي   وصدق دعوته؟ 9عٰىل نبوَّ

ـــه جيـــب أ ـــد أنَّ ـــًا للعـــادة أم تري ـــون خارق ن ال يك

ة بنفســه، لكــّن قصــور  ــًام عــٰىل النبــوَّ بفصــاحته ونظمــه، وال َعَل

 الفصحاء عنه يدلُّ عٰىل الرصف الذي هو الَعَلم يف احلقيقة؟

ــد دلَّ : لوإن أردت األوَّ  ــا ق ــت؛ ألّن ــد ظلم ــٰىل فق ــا ع لن

ا ذلــك ممَّــ وأنَّ  ســائر اخللــق، رة عــىلٰ معارضــة القــرآن متعــذِّ  أنَّ 

ــد انح ــتق ــامع، وانقطع ــه األط ــمت عن ــه]] ٧٠ص /[[ س  في

 .اآلمال

التحــّدي بــالقرآن وقعــود العــرب  عــٰىل أنَّ  لنــا أيضــاً ودلَّ 

 ر ال بــدَّ التعــذّ  رها علــيهم، وأنَّ تعــذُّ  ن عــىلٰ عـن املعارضــة يــدالَّ 

فاالســتدالل بــه  إٰىل رصفهــم عــن املعارضــة؛ أن يكــون منســوباً 

 .صحيح مستقيم ةمن هذا الوجه عٰىل النبوَّ 

ــاين ــم الث ــا : وإن أردت القس ــأبٰى م ــا ي ــا، وم ــو قولن فه

 .التفسري رناه هبذاـدناه هذا التقييد، وفسَّ رسمناه إذا قيَّ 

القـوم الــذين  ؛ ألنَّ حـالٍ  وقـد زالـت الشـناعة عـٰىل كـلِّ 

رون أن يكـون نِكـام يُ نفوسـهم، إنَّـ قصدت إٰىل تقبـيح مـذهبنا يف

ــه عون مــن يضــاف مثــلشــنِّ ز، ويُ القــرآن غــري معِجــ . ذلــك إلي

ر مـــن مســـاواته ـن البشـــيـــتمكَّ  اعـــٰىل تأويـــل أن يكـــون ممَّـــ

ــته، أو يكــون ــوَّ  ال حــظَّ  ومعارض ة، لــه يف الداللــة عــٰىل النب

 .ذلك ومن قائليه ونحن بريئون من

ــ ا مــا بعــد هــذا مــن التفصــيل فموقــوف عــٰىل فأمَّ

ــا تتخيَّ املتكلِّ  ــالً مــني وغــريهم، ال م ــه، فض ــهبطِ عــن أن تُ  ل وال  ل

 !حهصحِّ تُ 

املســـلمني بـــأرسهم  الشـــناعة باقيــة؛ ألنَّ : فــإن قـــال

ــيُ  ــرآن عَ  روننِك ــون الق ــٰى ك ــن نف ــول م ــق ــّي  امً َل ــام 9للنب ، ك

ــتُ  ــوهنِك ــا ذكرمت ــربَّ  رون م ــةً وت ــه مجل ــي داللت ــن نف ــه م ، أتم من

 .ره ممكن غري متعذِّ والقول بأنَّ 

ــل]] ٧١ص /[[ ــه قي ــذين : ل ــلمون ال ــؤالء املس ــن ه م

 عيته؟رون ما ادَّ نكِ يُ 

 .مونارون واملتكلِّ هم النظَّ : قال فإن

 مــا أقـــاموا ر هــؤالء إالَّ نِكــأن يُ اهللا معــاذ : قيــل لــه

ــانوا  ــإن ك ــاده؛ ف ــذر يف فس ــوا الع ــه وقطع ــٰىل بطالن ــان ع الربه

ــذلك  ــرين ل ــت  _منك عي ــا ادَّ ــب م ــتهم يف  _حس ــات حجَّ فه

تها ومـا نـراك إالَّ أن . دفعه، لنُسلِّم هلـا بعـد الوقـوف عـٰىل صـحَّ

 .االحتجاجتسلك طريق 

ة، ومن هم الفقهاء، وأصحاب احلديث، والعامَّ : وإن قال

 .جرٰى جمراهم

ــ! ر هـؤالء مـا ال يفهمونـه؟نِكــوكيـف يُ : قيـل لـه ه ولعلَّ

التصـحيح لـه و يءـواإلنكـار للشـ .مل خيطر قّط ألحـدهم ببـال

ن ممـَّ _ هـذا فـإن أنكـر. ام يكون بعد املعرفة بـه والتبيـني ملعنـاهإنَّ 

ــه ــر؛  _ ذكرت ــمنك ــتغربهفألنَّ ــه، ال  ه يس ــوض في ــتبدع اخل ويس

ــ ــراً  ه يعتقــدهألنَّ ــع وضــالالً  كف ــر الفقهــاء ومجي ــر أكث ، كــام ينك

ــ ــوهرالعامَّ ــر اجل ــ ة ذك ــدوث والِق ــرض واحل ــان دَ والع م، وإن ك

ه مـا ال يعرفـه ويألفـه بأنَّـ ع إٰىل احلكـم يف كـلِّ رَّ ـكثري مـنهم يتسـ

 !وضالل كفر

ـــ نــا مـــا نظـــنُّ  أنَّ إالَّ  ينا إٰىل أمثـــال هـــؤالء قاضـــك تُ أنَّ

إٰىل  نــا لــو رجعنــا إلــيهم أو صــغينابإنكــارهم، فإنَّ  نــاوحتاجُّ 
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، وحصـلنا عـٰىل حمـض معـاً  أقواهلم خلرجنا عـن الـدين والعقـل

 !العناد والتجاهل

ـة  وبعد، فمتٰى قيل ملنكـر هـذا مـن الفقهـاء مـا  _والعامَّ

ــا ــد بقولن ــم: (نري ــيس بَعَل ــرآن ل ــة ) إنَّ الق ــن الدالل ــه م إخراج

ة، وال أنَّ معارضـــته يمكـــن أحـــدًا مـــن البشــــر  عـــٰىل النبـــوَّ

رجـع عـن  _أن يأيت هبـا، وإنَّـام أردنـا كـذا وكـذا ]] ٧٢ص /[[

ا هيتـدي  إنكاره، وعلم أنَّ الـذي نقولـه بعـد ذلـك فيـه لـيس ممـَّ

الّلهـّم . أمثاله إٰىل تصـحيحه أو إبطالـه، وأنَّ غـريه أقـوم بـه منـه

ــل قل ــتحكم اجله ــون مس ــن ال إالَّ أن يك ــذا م ــة، فه ــل الفطن ي

ــا  ــب م ــه حس ــار بأمثال ــيم، وال اعتب ــيم وال تعل ــه تفه ــع في ينج

مناه  .قدَّ

ــامء النّظــارين؛ فــإهنَّ إالَّ  مــا عنيــُت : فــإن قــال م  العل

ــأنَّ  ــون ب ــأرسهم يعرتف ــرآن عَ  ب ــالق ــىلٰ َل ــوَّ  م ع ــة، ويُ النب رون نِك

 .قول من أبٰى ذلك

ــ ــوأمَّ ــا التامســكم ذكــر حجَّ ي تهم هــتهم يف ذلــك فحجَّ

رون عــٰىل ـاملقتصــ والفقهــاء. اإلمجــاع الــذي هــو أكــرب احلجــج

ــ ــديث والعامَّ ــحاب احل ــه، وأص ــرَ ة، وإن مل يُ الفق ــك  ف يفع ذل

 .منيللعلامء واملتكلِّ  دة، فهم تابعونأقواهلم متجرِّ 

ومــن جـــرٰى  ولــو ذهبنــا إٰىل اعتبــار أقـــوال العــوامِّ 

ن  ــتمكَّ ــا، ومل ن ــتم نحــن وال  _جمــراهم يف اإلمجــاع طــال علين أن

 !من تصحيح داللة اإلمجاع يف باٍب واحدٍ  _

عــاء إمجــاع أهــل النظــر، كيــف يســوغ لــك ادِّ  :قيــل لــه

ــاد ــع مــن وافقــه، وعبّ ــام ومجي ــن ســليامن، والنّظ ــن  ب وهشــام ب

 ؟خارجون عنه]] ٧٣ص /[[ عمرو الفوطّي وأصحاهبام

ــ ــروففأمَّ ــك مع ــه يف ذل ــام فمذهب ــ. ا النّظ ــام وأمَّ ا هش

ــذهبان  ــا ي ــاد، فكان ــدلُّ  إٰىل أنَّ وعبّ ــراض ال ت ــٰىل يشء؛  األع ع

ً  ال يصــحُّ  _ عــٰىل مــذهبهام _ فــالقرآن ة  عــىلٰ  أن يكــون داالَّ النبــوَّ

ــا ــام. وال غريه ــار هش ــد ص ــنَ  وق ــع املستش ــاد إٰىل املوض ع وعبّ

ــا ــذي رمــت أّهي وإذا . رفةـالســائل أن تنحلــه أصــحاب الصــ ال

 .منيكلِّ من املت إمجاعاً  ّد القولعَ اجلملة مل يُ  خرج هؤالء عن

ــا مل يكــن إمجاعــاً  ؛ أيضــاً  وبعــد، فلــو مل خيــرج مــن ذكرن

ــيس هــم األُ املتكلِّ  ألنَّ  ــمــني ل ــا. بأرسهــا ةمَّ ــا أنَّ قــد بيَّ  وإذا كنّ  ن

فــيهم  ام مل يفهمــه، وأنَّ مـني ال يعــرف هــذا، وربَّـمـن عــدا املتكلِّ 

 _علـم أو لـيس يعلـم  _مـن إذا سـمع اخلفـض يف هـذا القـرآن 

ــ ــوٍل قي ــتبدع أيَّ ق ــدين اس ة ال ــوَّ ــن ق ــد أنَّ م ــك، واعتق ل يف ذل

ة العزيمــة فيــه اإلرضاب عـــن تكلُّــف أمثــال هـــذه  وصــحَّ

ــوال ــه، . األق ــذاهب في ــض امل ــه ريض بع ــن إذا فهم ــيهم م وف

فكــان مـن لـيس بمــتكلِّم مـن سـائر املســلمني . وسـخط بعضـاً 

 .ال قول له يف هذا الباب، وال اّتباع وال رٰىض 

ــ ــوإنَّ ــوال العامَّ ــل أق ــحاب اجلُ ام مل حتص ل يف َمــة وأص

ــ مســائل اإلمجــاع كــام حصــلنا ــا  ةأقــوال اخلاصَّ وآراءهــا، لعلمن

ـ االّتبـاع  بـاعهم فيـه؛ فيكـون هـذاة، واتِّ بتسليمهم ذلك للخاصَّ

ــائامً  ــاد ق ــول واالنقي ــام الق ــواهلم مق ــق ألق ــذه . املواف ــيس ه ول

إمجـاع مل يكـن هكـذا، فهـو  وكـلُّ . عنـه السـائل حاهلم فيام سأل

 .غري صحيح

عـــاء اإلمجـــاع يف مســـائل الكـــالم ن صـــار إٰىل ادِّ ومـــ

ــن ــري م ــٰى عــن كث ــي ختف ــألتنا اللطيفــة الت ــذه،  العقــول كمس ه

 .فعجزه ظاهر

ـــه]] ٧٤ص /[[ ـــال ل ـــّم يق ـــائل : ث ـــا الس ـــت أّهي أن

م عــٰىل َلـعَ  القـرآن لـيس بمعجـز، وال إنَّ : وأصـحابك، تقولـون

ــالنبــوَّ  ــلة؛ ألنَّ ــ ه موجــود قب ــوإ. يف الســامء 9د النبــّي مولِ ام نَّ

، 9إٰىل النبـــّي  بـــه  املعجـــز عنـــدكم بنـــزول جربئيـــل

 .فالتشنيع الذي ذكرته الزم ملذهبك

ــال ــإن ق ــا: ف ــن وإن قلن ــن عَ  إنَّ  :نح ــرآن مل يك ــالق  امً َل

نصـفه بعـد  ، فإّنـا9النبـّي  قبـل إنزالـه واختصـاص ومعجزاً 

 .ه علم ومعجزالنزول واالختصاص بأنَّ 

الـذين أردت  إنَّ : قـد علمنـا ذلـك مـن قولـك: قيـل لـه

القــرآن مل يكــن  القــول بــأنَّ  التشــنيع علينــا عنــدهم ال يرتضــون

ــعَ  ــزاً  امً َل ــذلكومعج ــار ك ــّم ص ــالني،. ، ث ــود يف احل ــو موج  وه

 .عن قدره اً شأنه وحطَّ  من يف ذلك تصغرياً  وعندهم أنَّ 

ــت ــي إذا فهَّ إنَّ : فــإن قل ــان ن ــول ك ــراد هبــذا الق ــتهم امل م

. كـذا وكـذا ومـن رشطـه ،للعـادة املعجز جيب أن يكـون ناقضـاً 

يف الســامء مل تنــتقض بــه عــادة، ومل   كــان القــرآن موجــوداً امَّ ـولــ

ــه رشوط األعــالم ــ حيصــل ل ــات، وأنَّ ــواآلي ام صــار كــذلك ه إنَّ

 .الشناعة بعد النزول؛ أزلت

إذا أوقفنــاهم عــٰىل الفــرض يف  ونحــن أيضــاً : قيــل لــك

هبم خـامر قلـو مناه، زال مـاقـدَّ  قولنا، وكشـفناه الكشـف الـذي

ــن أنَّ  ــه م ــوا ب ــرآن، وأنس ــة الق ــالطعن يف دالل ــك ك ــ .ذل ام وربَّ

 .اعتقده منهم من فهمه

ــه إنَّ القــرآن مل : عــٰىل أيِّ وجــٍه يصــحُّ قــولكم: ويقــال ل
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ــل  ــزول جربئي ــل ن ــزًا قب ــًام معج ــن َعَل ــار  يك ــّم ص ــه، ث ب

ــذلك؟ ــز ! ك ــة  _واملعج ــوٰى  _يف احلقيق ــد دع ــادث عن ــو احل ه

ة ليكـون متعلِّقــاً  ــق التصـديق، وهلــذا ال يكـون مــا  النبـوَّ هبـا تعلُّ

ة النبـّي  ر عنهــا  _ 9حـدث قبـل نبـوَّ باملـدد الطويلـة، أو تـأخَّ

ــون  _ ــف يك ــزًا، فكي ــه وال معج ــًام ل ــرآن ]] ٧٥ص /[[َعَل الق

ة؟ م للنبوَّ  !عٰىل هذا معجزًا، ووجوده متقدِّ

ام يصـــري فــإنَّ  م وجــودهالقــرآن وإن تقــدَّ  :فــإن قــال

ــزاً  ــل  معج ــزول جربئي ــالنبّي  لن ــه ب ــه، واختصاص  9ب

مل جتـر العـادة بمثلـه؛ فتحـّل يف هـذا البـاب، وإن كـان  عٰىل وجهٍ 

القـديم تعـاٰىل لــو  أنَّ  كـام. عـٰىل املبتـدأ للحـدوث منقـوالً  اً حمكيـَّ

ــق ــاً  خل ــاء عَ  حيوان ــض األنبي ــل بع ــّم، وجع ــل أص ــه لَ يف جب م

ــن ــوان م ــك احلي ــور ذل ــل، ظه ــدع  اجلب ــل اهللا فص ــاٰىل اجلب تع

 ، وإن كـان خلـق احليــوانيـوان، لكـان ذلـك معجـزاً وأظهـر احل

ــداء  ومل .ماً متقــدِّ  ــني ابت يكــن بــني ظهــوره عــٰىل هــذا الوجــه وب

ــاب ــرق يف ب ــال ف ــه يف احل ــول يف خلق ــذلك الق ــاز؛ فك  اإلعج

 .القرآن

بـالقرآن مل جيعلــه  إذا كـان نـزول جربئيـل : قيـل لـه

 ل أنَّ بَـعنـد احلكايـة مـن قِ  ه وإن كـان حادثـاً مبتدأ احلدوث، ألنَّ 

ــد البقــاء ال يصــحُّ  ــيس بمبت ــه  .احلــدوث أعليــه، فل ــة ل واحلكاي

 ع إالَّ سـمَ ا يبقـٰى مل يُ ه ممـَّٰى لـو أنَّـحتـَّ مقام نفـس املحكـّي، قائمة

ــام م يف َلــســمعت بحكايتــه، فيجــب أن ال يكــون هــو العَ  ك

 .ق هباالدعوٰى فيتعلَّ  دأ حدوثه عندبتَ يُ  ه ملاحلقيقة؛ ألنَّ 

م املعجز هـو نـزول لَ ذهب أن يكون العَ وجيب عٰىل هذا امل

وليس األمر يف . احلدوث د مبتدأذلك متجدِّ  ألنَّ  به؛ جربئيل 

املعجز يف  خلقه كام وقع لك؛ ألنَّ  مصدع اجلبل عن احليوان املتقدِّ 

عنـد الـدعوٰى،  ه احلـادثأن يكون صدع اجلبـل؛ ألنَّـ ذلك جيب

 كـان معلومـاً  يـوان إذاا خلـق احلفأمَّ . ق التصديقق هبا تعلُّ واملتعلِّ 

 .فال جيوز أن يكون هو املعجز تقّدمه،

أن  بـــالقرآن، وهـــل يصـــحُّ  ويف نـــزول جربئيـــل 

مـن فعـل غـري  وهـل يكـون العجـز ؟أو ال يصـحُّ  يكون معجزاً 

فــيام  ًى ـمستقصــ تعـاٰىل، كــام تكــون مـن فعلــه؟ كــالم سـرتاهاهللا 

ــ. تعــاىلٰ اهللا بعــد، بمشــيئة  ــا ألنَّ أوردنــا هــذا الكــالم  اموإنَّ  هاهن

 .اخلصوم يقتضيه مذهب

ــال]] ٧٦ص /[[ ــإن ق ــل : ف ــزول جربئي ــون ن ــف يك كي

  َنعلمـه وال نقـف  ا الة، وهـو ممـَّلنـا عـٰىل النبـوَّ  امً لَ بالقرآن ع

ــدُّ  ــٰىل جت ــه؟ع ــ! د حدوث ــحُّ وإنَّ ــل  أن ام يص ــزول جربئي ــون ن يك

  َــع ــّي  امً َل ــد النب ــه عن ــيام  نســتدلُّ  ،9ل ــدقه ف ــه عــٰىل ص ب

ــيُ  ــن ربِّ ــه ع ــؤّدي ــاٰىل، فأمَّ ــون عَ ه تع ــا أن يك ــّي  امً َل يف  9للنب

 !فال يصحُّ  _ ا ال نقف عليهوهو ممَّ  _ تهتكليفنا العلم بنبوَّ 

 9النبــّي  إٰىل الوقــوف عليــه؛ ألنَّ  لنــا ســبيل: قيــل لــه

فلــم يعارضــوه، ورصفــت  ٰى بــالقرآن فصــحاء العــربإذا حتــدَّ 

 عــنر املعارضــة إٰىل خــروج القــرآن أنــت وأهــل مــذهبك تعــذُّ 

عــٰىل  احلــال عنــد النــاظر املســتدلِّ  ختــُل  العــادة يف الفصــاحة، مل

ة من وجوه  :النبوَّ

ـ تعــاٰىل ابتـدأ حـدوث القــرآن عـٰىل يــده اهللا ا أن يكـون إمَّ

ــ ــزوخصَّ ــون املعج ــه؛ فيك ــذٍ  ه ب ــرآن حينئ ــس الق ــون  .نف أو يك

ٰى ليتحـدَّ  تـه، وأمـر بعـض املالئكـة بإنزالـه إليـه،أحدثه قبل نبوَّ 

ــ ــه البش ــزولر فـب ــز ن ــون املعج ــرآن  يك ــس الق ــه ال نف ــك ب املل

 .م حدوثهالذي تقدَّ 

ــ ه بعلــوم تــأّتٰى معهــا فعــل القــرآن، أو يكــون خصَّ

 .هبا من غريه بنيفيكون املعجز هو العلوم التي أُ 

 ؛ ألنَّ 9فاملرجع يف القطع عٰىل أحد هـذه الوجـوه إليـه 

ألحـد  ر إالَّ وهـي ال تتعـذَّ  .ر املعارضةبصدقه حاصل بتعذُّ  العلم

 .9عٰىل صدقه  منها يدلُّ  واحدٍ  هذه الوجوه التي كلُّ 

ــدَّ  ــه، قُ وإذا تق ــز بعين ــة املعج ــدقه معرف ــم بص ــم العل  عَ طِ

ــربه ــه بخ ــربَّ . علي ــد خ ــأنَّ  9 وق ــه ب ــزل ب ــرآن ن ــل  الق جربئي

 ًــا ــان حادث ــالة ، وإن ك ــل الرس ــٰىل ، قب ــك وع ــب علي فيج

ــأنَّ  ــول ب ــيس أهــل مــذهبك الق ــبعَ  القــرآن ل ــةَل  وال م يف احلقيق

 .الشناعة إليك]] ٧٧ص /[[ وهذا يعيد! معجز

ـ: ثّم يقال لـه ة مـا تقولـه أنـت وأصـحابك، عـرف العامَّ

ـ قــادرون عــٰىل  مجيــع اخللـق أنَّ  مــني، مـنيل املتكلِّ بـل أكثــر حمصِّ

ــه ــاجزين عن ــرآن، وغــري ع ــك،  .مثــل الق ــوهلم يف ذل واســمع ق

 !يشء ه أشنع عندهم وأفحش من كلِّ فإنَّ 

ــطلِ أُ  هــذا ال: فــإن قــال ــقــه؛ ألنَّ ــوهِ ه ُي ــون م يتمكَّ م أهنَّ ن

 .من فعل مثله، وأّنه يتأّتٰى منهم متٰى راموه

  أنَّ قـد أصــبت يف هـذا االحـرتاز والتقييــد، إالَّ : قيـل لـه

 ق أنَّ طِلــال نُ  أيضــاً  اللفــظ، ونحــن قطِلــاملعنــٰى مفهــوم، وإن مل تُ 

نـة معارضـته ممك م أنَّ وهِ ه ُيـم؛ ألنَّـَلـالقرآن ليس بمعجـز وال عَ 

 .نا ذلـكمْ ُسـة، فـال تَ فيـه عـٰىل النبـوَّ  ه ال داللـةرة، وأنَّـغري متعذِّ 

 ...القرآن واقنع منّا بام أقنعت به من طالبك بأنَّ 



 ١٨٥  ...........................................................................................................  القرآن) ١٥٠/ (حرف القاف 

لـوال  _ألست أنت وأصحابك كنتم جتيزون : ثّم يقال هلم

أن يكـون  _بأنَّ القرآن من كـالم ربِّـه تعـاٰىل  9إخبار الرسول 

 ؟9فعالً للنبّي 

 .منع: فإذا قال

، وبقـي 9م ذلـك مـن جهـة النبـّي عَلـفلو مل يُ : قيل له

 حاله، ما الذي كان يكون املعجز يف احلقيقة؟ اجلواز عىلٰ 

، وال فرق بني أن حالٍ  القرآن هو املعجز عٰىل كلِّ : فإن قال

 .9يكون من فعل النبّي  تعاٰىل، وبني أناهللا يكون من فعل 

ـــه ـــل ل ـــف يصـــحُّ : قي ـــه عَ  فكي ـــكون ـــّي  امً َل  9للنب

ــفعلــه؟ والعَ  ، وهــو مــنومعجــزاً  الواقــع  هــو]] ٧٨ص /[[ مَل

 قـــتن تعلَّ موقــع التصـــديق، والتصــديق جيـــب أن يقــع ممَّـــ

، 9فعــل النبــّي  وإذا كــان مــن. تعــاىلٰ اهللا الــدعوٰى بــه، وهــو 

 .ق نفسه، وهذا ظاهر الفسادهو املصدِّ  كان

رنا ارتفـاع حصـول العلـم لنـا مـن ديـن إذا قدَّ : فإن قال

زنــا أن يكــون جوَّ  تعــاٰىل،اهللا القــرآن مــن كــالم  أنَّ بــ 9النبــّي 

ٰ  تعــاىلٰ اهللا القـرآن هـو املعجــز، بـأن يكـون  زنــا وجوَّ  . فعلـهتـوىلَّ

ذاك العلـوم  ، ويكـون املعجـز إذ9أن يكون مـن فعـل النبـّي 

 .هبا، فتأّتٰى معها فعل القرآن صَّ التي ُخ 

أفكان جتويزكم أن يكون القرآن غري معجـز، وأن : قيل له

 9مع علمكم بصدق الرسـول  _كون املعجز يف احلقيقة غريه ي

 ؟!ُيدِخلكم يف شناعة _من جهة القرآن 

 .ال: فإذا قال

ـــزمتم أصـــحاب ال وجـــهٍ  فعـــٰىل أيِّ : قيـــل رفة صــــأل

ــذي ــذا ال ــن ه ــر م ــالوا أكث ــا ق ــناعة، وم ــ الش ــتم بأنَّ ال  هاعرتف

 !شناعة فيه؟

 حصـلمتموه، ملـا لو جـرٰى األمـر عـٰىل مـا قـدَّ : فإن قال

ــالقــرآن عَ  اإلمجــاع عــٰىل أنَّ  يكــن يف القــول  وهلــذا مل. م معجــزَل

رفة الشــناعة اآلن، ـألزمنــا أصـحاب الصــ اموإنَّـ. بـذلك شــناعة

 .بعد حصول اإلمجاع

ــه ــل ل ــت، : قي ــام ظنن ــك، ك ــاع ذل ــل إمج وال اآلن حص

 .إعادته عاء اإلمجاع ما ال طائل يفٰى يف ادِّ ـوقد مض

 _ عــٰىل مــذهبكم _ بإذا كــان فصــحاء العــر: فـإن قــال

أو عـٰىل مـا . الفصـاحة والـنظم قادرين عٰىل مـا يامثـل القـرآن يف

ــةً  ــه مقارب ــاحة قارب ــه يف الفص ــن أنرِ ُخت  إن مل يامثل ــه م ــون  ج يك

حمالـة عـاملني بـذلك مـن أنفسـهم؛  للعادة، فقـد كـانوا ال خارقاً 

ــ ــوز أنألنَّ ــك ه ال جي ــتم ذل ــوا أن ــيهم تعلم ــٰى عل ــإذا ! وخيف ف

ــدهم ــوه، فأح ــم علم ــة فل ــأتَّ ]] ٧٩ص /[[ إذا رام املعارض  يت

ــ ٰى إذا عــدل لــه الكــالم الفصــيح الــذي يعهــده مــن نفســه، حتَّ

أن يقـف عــٰىل  عـدل إٰىل طبعـه وجـرٰى عـٰىل عادتـه، ال بـدَّ  عنهـا

ذلــك هــو  ســه، والوجــه الـذي منــه وهــي، ويعلـم أنَّ سـبب تلبُّ 

ــرَّ  ــيّام إذا ج ــة، الس ــاطي املعارض ــرَّ تع ــه م ــد أُ  ةً ب نفس ــرٰى بع  خ

ــّذر مســتمرَّ  ــد القصــد إىلٰ  اً فوجــد التع ــهُّ  عن ــة، والتس ل املعارض

يف  ال يعارضــه شــكٌّ  عنهــا، فحينئــذٍ  رافـعنــد االنصــ حاصــالً 

 .ذلك، وال خياجله ريٌب 

ة؟ وهل يعـدل  وإذا وجب هذا فأيُّ شكٍّ يبقٰى هلم يف النبوَّ

 !إالَّ معاند مكابر لنفسه وعقله؟ _هذه  وحاهلم _عنها منهم 

مــن  9مــن انحــرف عــن النبــّي  أنَّ  وقــد علمنــا

مــنهم  العــرب الفصــحاء مل يكونــوا هبــذه الصــفة، بــل قــد كــان

 .تعاٰىل بعبادتهاهللا ب إٰىل ن بمذهبه، ويتقرَّ يتديَّ  من

ــ ]أنَّ [واألظهــر مــن حــاهلم  ام عــدوهلم عــن تصــديقه إنَّ

ن الشـــبه مـــن قلـــوهبم، ولتقصـــريهم يف النظـــر كـــان لـــتمكُّ 

ــ ــقِّ ـاملفض ــتعمله إٰىل احل ــا. ي مس ــاد م ــن فس ــف ع ــذا يكش  وه

 .عيتموهادَّ 

أن يعرفــوا مبلــغ مــا  العــرب وإن كــانوا ال بــدَّ : قيــل لــه

ــالميتمكَّ  ــن الك ــه م ــون من ــه، ]] ٨٠ص /[[ ن ــيح ومراتب الفص

إذا امتنــع علــيهم عنــد القصــد إٰىل املعارضــة مــا  _فلــيس جيــب 

ل مـع العـدل عنهـا  أن  _كان متأّبيـًا ثـّم عـاد إٰىل التـأّيت والتسـهُّ

وإن علمــوا . لمــوا أنَّ ســبب ذلــك هــو القصــد إٰىل املعارضــةتع

ذلك فليس جيـب أن يعلمـوا أنَّ املنـع عنهـا مـن ِقبَـل اهللا تعـاٰىل، 

فـــإذا علمـــوه فـــال جيـــب أن يعلمـــوا أنَّ اهللا فعلـــه تصـــديقًا 

ــه مــن  ــم قــد جيــوز أن ينســبوا مــا جيدون ة؛ ألهنَّ ــوَّ عي للنب للمــدَّ

ل إٰىل االّتف ر ثّم التسهُّ  .اق، أو إٰىل غريه من األسبابالتعذُّ

فإذا عرفـوا أنَّـه مـن أجـل املعارضـة جـاز أن ينسـبوه إٰىل 

ــوم  ــان الق ــد ك ــحر، فق ــنهم  إالَّ  _الس ــيالً م ــه  _قل قون ب ــدِّ ُيص

ل سـهِّ ب البغـيض، ويُ بـِّض احلبيـب، وُحي بغِّ ه ُيـويعتقدون فيـه أنَّـ

وهلـــم يف ذلـــك ويف الكهانـــة . ب الســـهلصـــعِّ ويُ  الصـــعب،

ــ ــذاهب معروف ــوا النبــّي م ــد رم ــأثورة، وق ــار م  9ة وأخب

تعــاٰىل فيــه، اهللا القــرآن، فأكـذهبم  يء مــن ذلـك، ونطــق بـهـبشـ

 .كام أكذهبم يف غريه من رضوب القرف والتخّرص

تعـاٰىل وزالـت الشـبهة اهللا ه مـن فعـل فإذا وصـلوا إٰىل أنَّـ
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يكـن للتصـديق،  ه ملأن يعتقـدوا أنَّـ ه من فعـل غـريه، جـازيف أنَّ 

اهللا  يــرٰى أنَّ  والدولــة واملحنــة للعبــاد؛ فــأكثر النــاس بــل للجــدِّ 

ــض ــة بع ــاٰىل إذا أراد إدال ــع  تع ــذكره، والرف ــادة ب ــاده، واإلش عب

ل لــه الرقــاب، وقــبض ر لــه القلــوب، وذلَّــســخَّ  لقــدره،

ــتمَّ  ــوارح لي ــره، اجل ــه أم ــتظم حال ــني  .وين ــذا ب ــرق يف ه وال ف

ـــاذب ـــادق والك ـــدي، والص ـــاّل واملهت  تعـــاٰىل أنوهللا . الض

 .ذلك يمتحن عباده عٰىل رأهيم بكلِّ 

قســم مــن األقســام التــي  والشــبه التــي تعــرتض يف كــلِّ 

مـون عنـه املتكلِّ  ٰى اجلـوابـاستقصـ وقـد. اً ذكرناها كثـرية جـدَّ 

ــ ــبهم، وإنَّ ــايف كت ــا إٰىل م ــاه منه ــام ذكرن ــا ب ]] ٨١ص /[[ ام أرشن

 .وأقرب إٰىل أفهامهم وعقوهلم هو أشبه بأن يقع للعرب،

ة وإذا كــان  العلــم بــأنَّ القــرآن معجــز وَعَلــم عــٰىل النبــوَّ

وفيـه مـن النظـر اللطيـف  _ال خيلص إالَّ بعد العلـم بـام ذكرنـاه 

، فكيــف يلــزم أن يعــرف العــرب ذلــك ببــادي _مــا فيــه 

 !أفكارهم، وأوائل نظرهم؟

 إذا كــان العــرب عنــدك قــد علمــوا: ثــّم يقــال للســائل

 أنَّ  وعرفـوا أيضـاً  م،ة القرآن يف الفصـاحة عـٰىل سـائر الكـالمزيَّ 

ــ ــذه املزيَّ ــةه ــ ة خارج ــادة، وأهنَّ ــن الع ــن ع ــني يشء م ــع ب ا مل تق

خمصــوص مــن  9النبــّي  أنَّ  عنــدهم إذاً  الكــالم؛ فقــد اســتقرَّ 

مـع هـذا،  بينهم بـام مل جتـر العـادة بـه، فكيـف مل يـؤمن مجـيعهم

ــائرهم، ــد س ــدِّ  وينق ــدين، وال يف ح ــوم معان ــن الق ــيّام ومل يك  س

 !ن؟بطِ ما يُ  خالف رظهِ من يُ 

ــ: فــإن قــال ــيس يكفــي يف ذلــك العلــم بمزيَّ ة القــرآن ل

ــن ــه ع ــ وخروج ــادة؛ ألهنَّ ــاجون إٰىل أنالع ــوا أنَّ  م حيت اهللا  يعلم

عي للمـدَّ  خرقهـا تصـديقاً  امه إنَّـتعاٰىل هـو اخلـارق للعـادة، وأنَّـ

 .يقرص عنه أكثرهم ويف هذا نظر طويل. ةللنبوَّ 

بعينــه جوابــك  األمــر عــٰىل مــا ذكــرت، وهــذا: قيــل لــه

 !لهعن سؤالك، فتأمَّ 

ـإلـو كـان  :فإن قال ة بـه مـن عجـاز القـرآن وقيـام احلجَّ

ــقِ  ل يف َعــأن ُجي  الفصــاحة لوجــب تــه يفرفة عنــه ال ملزيَّ ـل الصــبَ

ـــان األوىلٰ  ـــل ك ـــاحة، ب ـــات الفص أن ]] ٨٢ص /[[ أدون طبق

ـــمتقاربــاً  ركيكـــاً  ل كالمـــاً َعــ، وُجي مجلـــةً  بهاســلَ يُ  ه مـــع ؛ ألنَّ

ا الفصـاحة وقـرب ممَّــ ام بعــد عـنمعارضـته، كلَّـ رف عـنـالصـ

ــتمكَّ  ــدِّ ي ــه املتق ــه في ــن مماثلت ــأخِّ  من م ــيح واملت ــري [ر والفص وغ

ــ] الفصــيح ة بــه آكــد، لكانــت حالــه يف اإلعجــاز أظهــر، واحلجَّ

اهللا ويف إنــزال . ريــٍب  ، وزال كــلُّ شــبهةٍ  كــلُّ  أمــره وارتفعــت يف

ــل ــاحة دلي ــة الفص ــٰىل غاي ــه ع ــاٰىل ل ــالن تع ــٰىل بط ــذهبكم،  ع م

 .ة قولناوصحَّ 

ــه ــل ل ــئلة؛ ألنَّ : قي ــعيف األس ــن ض ــذا م ــر وإن  ه األم

ـ رتـه،كان لـو جـرٰى عـٰىل مـا قدَّ  ة أظهـر والشـبهة لكانـت احلجَّ

ــٰىل أنَّ  ــع ع ــب القط ــيس جي ــد؛ فل ــذلك أبع ــة ل ــلحة تابع  !املص

ــم  ــع أن يعل ــاٰىل أنَّ اهللا وغــري ممتن ــزال تع ــذا  يف إن ــٰىل ه ــرآن ع الق

فــني مــا لــيس صــلحة واللطــف للمكلَّ امل الوجــه مــن الفصــاحة

لـه نزِ ألفاظـه، فيُ   مـنفصـاحته ولـنيَّ  ل مـنعنده لـو قلَّـ حاصالً 

املصـلحة يف خـالف ذلـك لفعـل  ولـو علـم أنَّ . عٰىل هذا الوجه

 .يف جوابك وهذا كاٍف  ،املصلحة ما فيه

ا يقــدر القــديم تعــاٰىل عــٰىل كــالم أَمــ: ثــّم يقــال للســائل

 أفصح من القرآن؟

ــ]] ٨٣ص /[[ ــال إنف ــي  ال، ألنَّ : ق ــرآن ه ــاحة الق فص

 .هناية ما يمكن يف اللغة العربية

ه ال ومـن أيـن لـك هـذا؟ ومـا الـدليل عـٰىل أنَّـ: قيل لـه

 هناية بعدها؟

مـن لـه  وكـلُّ . عـٰىل ذلـك مل جيـد فإن رام أن يذكر دلـيالً 

 .هذا املوضع ر الدليل يفتعذُّ  نصاف يعلمإأدنٰى معرفة و

يقـدر عــٰىل مـا هـو أفصـح مــن القـديم تعـاٰىل : وإن قـال

 .القرآن

ــل ــأالَّ : قي ــك؟ف ــل ذل ــ!  فع ــم أنَّ ــا نعل ــه فإّن ــو فعل ه ل

ــ ــرت احلجَّ ــلظه ــبهةة وتأكَّ ــت الش ــمت، ومل  دت، وزال وانحس

 لكـالم القـرآن غـري مسـاوٍ  يف أنَّ  يكن للريـب طريـق عـٰىل أحـدٍ 

ــرب وال مقــارب، وأنَّــ خــارق لعــاداهتم، خــارج عــن  هالع

 .عهدهم

ــقــد جيــوز : فــإن قــال ه ال مصــلحة يف أن يعلــم تعــاٰىل أنَّ

خالفـه املصــلحة  ولـو علــم يف. فعلــه املصــلحة فـيام ذلـك، وأنَّ 

 .لفعله

 .فبمثل هذا أجبناك: قيل له

فصــاحة  عيــه مــن أنَّ منا للســائل مــا يدَّ عــٰىل أّنــا لــو ســلَّ 

ف وَصــالقــديم تعــاٰىل ال يُ  القــرآن قــد بلغــت النهايــة، وأنَّ 

 ،أيضـاً  هـاً لكـان الكـالم متوجِّ  بالقدرة عٰىل ما هـو أفصـح منـه،

ــق يف األصــل،  تعــاىلٰ اهللا ه لــيس يمتنــع أن يســلب ألنَّــ اخلل

الفصـاحة التـي نجـدها ظـاهرة  نـون هبـا مـنالعلوم التـي يتمكَّ 
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ـــعارهم، وال ـــم وأش ـــيُ  يف كالمه ـــامكِّ ـــ. نهم منه  نهموإن مكَّ

ــ]] ٨٤ص /[[ ــن الش ــذي ال يُ ـفم ــف ال ــزر اللطي ــيء الن  دُّ عتَ

ــه، وينســب ــحاؤنا العــّي فاع بمثل ــه فص ــذهب  ل والبعــد عــن م

ــ ــر إذن مزيَّ ــاحة؛ فتظه ــادةالفص ــن الع ــه ع ــرآن وخروج  ة الق

ــوراً  ــكَّ  ظه ــع الش ــنييرف ــب اليق ــ. ، ويوج ــذا ممَّ ــيس ه ا ال ول

عــاء ادِّ  بالقــدرة عليــه، كــام أمكــن تعــاىلٰ اهللا ف وَصــيمكــن أن يُ 

 .لذلك يف األوَّ 

عــوة تعــاٰىل عنــد داهللا ر ـنــا، لــو أنشــخربِّ : ثــّم يقــال لــه

ـــّي  ـــع9النب ـــرهم، أو أمـــات ، مجي ـــر  األمـــوات أو أكث أكث

ـــة إٰىل األرض ـــبط املالئك ـــائرهم، وأه ـــاء أو س ـــادي  األحي تن

مـا  وعـزَّ  جـلَّ  فعـل بـل لـو. تـهر بنبوَّ ـبتصـديقه وختاطـب البشـ

لــب، ه عليــه وآلــه الّســالم مــن إحيــاء عبــد املطَّ عــٰىل نبيِّــ َح اقــُرتِ 

ذلـك مـن رضوب مـا  إٰىل غـري ونقل جبـال مّكـة مـن أماكنهـا،

ــ ــوه، أَم ــتدعوه واقرتح ــاس ــت للحجَّ ــك أثب ــان ذل ــٰى ا ك ة وأنف

 .مكابراً  دَّ  عُ نعم، وإالَّ : من فال بدَّ ! للشبهة؟

 فكيف مل يفعل ذلك أو بعضه؟: فيقال له

ــال ــإن ق ــ: ف ــهألنَّ ــلحة يف خالف ــم املص ــاٰىل عل أو ! ه تع

ــ: قـال تصــديق  ه لــو فعـل ذلــك لكــان اخللـق كــامللجئني إىلٰ ألنَّ

ــول ال ــتحّقوا9رس ــواب  ، وخرجــوا مــن أن يس بــذلك الث

 !الذي أجرٰى بالتكليف إليه

 .هذا صحيح، وهو جوابنا لك: قيل له

لــو كــان فصــاحة القــرآن غــري خارجــة عــن : فــإن قــال

ــن قِ  ــازه م ــان إعج ــادة، وك ــالع ــ لبَ ــهـالص ــا  _ رف عن ــٰىل م ع

 مــه يفزون بفضــله وتقدُّ مل يشــهد الفصــحاء املــربَّ  _ ذهبــتم إليــه

ــال]] ٨٥ص /[[ ــاحة، وال ق ــد  الفص ــرية وق ــن املغ ــد ب الولي

قـد سـمعت : عـن القـرآن، فقـال اجتمعت إليه قـريش وسـألته

ثـّم  .يشء الكهنـة، ولـيس هـذا منـه يف اخلطـب والشـعر وكـالم

ــ ُر  :ر وقــالـر ونظــر، وعــبس وبســفكَّ
َ
ث
ْ
ٌر يُــؤ

ْ
 ِســح

�
 هــذا إِال

ْ
إِن

� ]ثِّر  .تهبمزيَّ  فاعرتف بفضيلته، وأقرَّ ! ]٢٤: املدَّ

ُر  :وقولــه
َ
ث
ْ
ــؤ ٌر يُ

ْ
 ِســح

�
 هــذا إِال

ْ
يشــهد بــذلك؛  �إِن

ــ ــألنَّ ــبامَّ ـه ل ــه، وأعج ــانه كّل ــرط استحس ــه،  ف ــسَّ  ب ــن  وأح م

 ه سـحر، كـام يقـال فــيامنفسـه بالقصـور عـن مثلـه، نسـبه إٰىل أنَّـ

ــن ويُ ستَ يُ  ــتَ حس ــالمس ــن الك ــة بدع م ــنائع الغريب ــن والص : احلس

مــن الشــعر  إنَّ «: 9اهللا رســول  وقــد قــال! هــذا هــو الســحر

 .»من البيان لسحراً  ، وإنَّ حلكامً 

وكيــف يكــون األمــر عــٰىل مــا ذهبــتم إليــه، وقــد انقــاد 

ــراؤهم، كلبيــد بــن ربيعــة، الشــعراء وأُ  ةجلَّــ 9للنبــّي  م

 !زهري؟]] ٨٦ص /[[ والنابغة اجلعدّي، وكعب بن

ــٰى  ــان األعش ــد ك ــم  _وق ــذين جعله ــة ال ــد األربع أح

ــات  ل الطبق ــامء أوَّ ــد  _العل ــٰىل قص ــل ع ــة، وعم ــد إٰىل مّك وف

ــه، 9النبــّي  ــي قاهلــا في ــه، وإنشــاده القصــيدة الت ، واإليــامن ب

هلا  ).أمل تغتمض عيناك ليلة أرمدا: (وأوَّ

 أتـٰى امَّ ـه لـفعاقه مـن ذلـك مـا هـو معـروف؛ وذلـك أنَّـ

بـن عبـد شـمس، فسـمع بخـربه  مّكة، نزل عٰىل عتبـة بـن ربيعـة

]] ٨٧ص /[[ قـريش، مـنأبو جهـل بـن هشـام، فأتـاه يف فتيـة 

جئـت : فقـال الـذي جـاء بـه؟ مـا: أهدٰى إليه هدايا، ثّم سـألهو

ه إنَّـ: فقـال أبـو جهـل .إٰىل حمّمد ألنظر ما يقـول، وإٰىل مـا يـدعو

 كــربت ومــا يل يف: قــال! اخلمــر والزنــا: األطيبــني م عليــكرِّ ُحيــ

الـذي  فـام: قـال! م عليـك اخلمـررِّ ه ُحيـإنَّـ: قال! الزنا من حاجة

أنشــدنا : ثــّم قـال لـه. األقاويـل أونــه بأسـوِرب فجعلـوا ُخي  ؟لُّ ُحيِـ

 :آخرهــا، فقــالوا لــه ٰى أتــٰى عــىلٰ فأنشــدهم، حتَّــ .مـا قلــت فيــه

ــ ٰى يصــّدوه، فلــم يزالــوا بــه حتَّــ! ك إن أنشــدته مل يقبلــه منــكإنَّ

. م مـا يكـونعـامي هـذا، ومتلـوِّ  عنـه رفـإّين منصـ: ٰى قـالحتَّ 

 .ٰى ماتحتَّ   يسرياً بث إالَّ رف إٰىل الياممة، فلم يلـفانص

ـــدَّ  ـــيس ي ـــؤالء ول ـــاحة  _عي ه ـــزلتهم يف الفص ومن

ــزلتهم  ــل من ــه،  _والعق ت ــاواته يف حجَّ ــن مس ــون م ن ــم يتمكَّ أهنَّ

ــره،  ــرهم أم ــو مل ُيبِه ــه، ول ــل معجزت ــار مث ــٰىل إظه ــدرون ع ويق

ــوا  ــاهنم، وأعط ــارقوا أدي ــا ف ــده مل ــٰىل ي ــر ع ــا ظه ــزهم م وُيعِج

 !بأيدهيم

ــه]] ٨٨ص /[[ ــل ل ــل  :قي ــهادة بفض ــون الش ــام تك إنَّ

ــٰى  ــن نف ــٰىل م ًا ع ــا ردَّ ــه فيه ــّو مرتبت ــاحة وعل ــرآن يف الفص الق

ــا  ــا يف الــذروة العلي ــه منه ــن مل يعــرتف بأنَّ ــًة، أو م فصــاحته مجل

 .والغاية القصوٰى، وليس هذا مذهب أصحاب الرصفة

ــوم  ــر الق ــام أنك ــل  _وإنَّ ــذا الفض ــه هب ــرتاف ل ــع االع م

ــاحة  ــّدم يف الفص ــالم  أن _والتق ــيح ك ــني فص ــه وب ــون بين يك

ــادة ــاد واخلــارق للع . العــرب مــا بــني املعجــز واملمكــن، واملعت

ــه حــظٌّ مــن العلــم بالفصــاحة  _ولــيس حيتــاج  وال كــلُّ مــن ل

ـــلَّ  ـــه يف  _وإن ق ـــوِّ مرتبت ـــرآن وعل ـــل الق ـــة بفض يف املعرف

الفصاحة إٰىل شهادة الوليـد بـن املغـرية وأرضابـه، وإن كـان قـد 

ــله  ــن فض ــم م ــر هل ــم يظه مهم يف العل ــدُّ ــا؛ لتق ــر لن ــا ال يظه م
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م لو كتمـوا مـا عرفـوه مـن أمـره ومل يشـهدوا  بالفصاحة، إالَّ أهنَّ

 .به، مل ُخيِلَّ ذلك باملعرفة التي ذكرناها

ــرية ــن املغ ــد ب ــول الولي ــا ق ــب (: فأمَّ ــمعت اخلط ــد س ق

ــذا ــيس ه ــة، ول ــه يف يشء والشــعر وكــالم الكهن ــل ، )من فيحتم

ــ روفاً ـأن يكــون مصــ  ه مبــاين ملــا ســمع يف طريقــة الــنظم؛إٰىل أنَّ

 .نظم القرآن من الكالم مثل يءٍ ـه مل يعهد بشألنَّ 

ُر : وقوله
َ
ث
ْ
ٌر يُـؤ

ْ
 ِسـح

�
 هـذا إِال

ْ
ـ �إِن ام عنـٰى بـه مـا إنَّ

ـــد  ـــذُّ  ]يف[وج ـــن تع ـــه م ـــة إذا ]] ٨٩ص /[[ رنفس املعارض

ّرف يف الكـالم الفصـيح، وقدرتــه ـرامهـا، مـع متّكنـه مـن التصـ

مــا كــان مثلـه عــٰىل العــادة  ر عليـه تعــذَّ امَّ ـه لــألنَّـ عـٰىل رضوبــه؛

  :قولـه ويكـون! رَ حِ ه قـد ُسـأنَّـ ، ظـنَّ متأّتيـاً  ممكناً 
�

 هـذا إِال
ْ
إِن

ُر 
َ
ث
ْ
ٌر يُـؤ

ْ
إشــارة إٰىل حالـه وامتنـاع مــا امتنـع عليــه، ال  ،�ِسـح

 .إٰىل القرآن

ــ ـوهــذا أشــبه بالقصَّ لــه الســائل، وإن كــان ا تأوَّ ة ممـَّ

 .اجلواب يكفي يف اه واحتامل القول لهجواب ما ذكرن

ـــ ـــدِّ وأمَّ ـــذين ذكـــرهم يف ال ـــول الشـــعراء ال ين، ا دخ

ــول  ــديقهم للرس ــإنَّ 9وتص ــ، ف ــك مل ي أنَّ ـام يقتض ــع  ذل يق

ـ  آليـةٍ إالَّ  _ ة نفسـهممـع إبـائهم وعـزَّ  _ مـنهم  ةٍ ظهـرت، وحجَّ

ــرِ عُ  ــةٍ  وأيُّ . تَف ــ آي ــر أو حجَّ ــربأظه ــا  ة أك ــداهنم م ــن وج م

ــيهم مــيتســهَّ  ــومـالتصــ نل عل  رف يف رضوب الفصــاحة والنظ

 قصــدوها، وممتنعــاً  إذا راً متعــذِّ  _ إذا مل يقصــدوا املعارضــة _

ــا ــقُّ ! إذا تعاطوه ــهم، وأح ــم يف نفوس ــم، وأعظ ــر هل ــذا أهب  وه

 !ا يظنّه السائل وأهل مذهبهبإجياب االنقياد والتسليم ممَّ 

روفني عــن ـعنــدكم مصــ إذا كــان اخللــق: وإن قــال

ــمعارضـة القــرآن،  مل  وكالمــه وإن؟ ن مسـيلمة منهــافكيـف متكَّ

فهـــو مبطـــل  للقـــرآن يف الفصـــاحة وال قريبـــاً  يكـــن مشـــبهاً 

 .الناس جلميع ةرف عامَّ ـالص لدعواكم أنَّ 

ــه]] ٩٠ص /[[ ــل ل ــ: قي ــّذاب ممَّ ــيلمة الك ــني مس ا متك

ــادَّ  ــٰى أنَّ ــنع ــة م ــحَّ  أدلِّ  ه معارض ــٰىل ص ــل ع ــذهبنا يف  ةدلي م

ـــالصــ ــه مل يُ رفة؛ ألنَّ يشــتبه عــٰىل   مــن المــن املعارضــة إالَّ ن مكَّ

أتـٰى بـه عـن الفصـاحة،  عـد مـابُ  _ عـٰىل فصـيح فضـالً  _ عاقل

 .أو اضطراب عقله وشهادته بجهله

ــ ــام مُ وإنَّ ــن  عَ نِ ــحاء م ــن الفص ــدنا م ــة عن ــن املعارض م

ــه، وتُ  ــارب كالم ــكِ يق ــهش ــا  .ل حال ــٰىل م ــر ع ــن األم ــو مل يك ول

 التخليـــةالفصـــحاء بـــأرسهم، يف  ]حـــال[ذكرنـــاه، وكانـــت 

وأمثالـه؛ لوجـب أن يقـع  بينهم وبـني املعارضـة، حـال مسـيلمة

ـ مـنهم أو مــن بعضــهم عٰى دَّ ا بــام يقــارب أو بــام ُيــاملعارضــة، إمَّ

 وأنـت جتـد هـذا املعنـٰى مسـتوىفً . لإلعجـاز فيه املقاربـة املبطلـة

 .تعاىلٰ اهللا يف الدليل التايل هلذا الكالم، بمشيئة 

ــه ــّم يقــال ل ــأنَّ : ث ــرآن مل  ألســت تعــرتف ب معارضــة الق

مجاعتنـا داللـة إعجـاز القـرآن  وعـٰىل هـذا يبنـي ؟تقع مـن أحـدٍ 

 .عٰىل اختالف طرقهم

 .نعم: فإذا قال

ـــه ـــل ل ـــيلمة: قي ـــة مس ـــول يف معارض ـــف تق ال : فكي

رة، وهـي املـؤثِّ  املعارضـة ام تبغـي وقـوعوإنَّـ! اعرتاض بمثلهـا؟

 !يوجب اللبس واإلشكال املامثلة أو املقاربة عٰىل وجهٍ 

تعــاٰىل اهللا رة رصف وعــن هــذه املعارضــة املــؤثِّ : قيــل لــه

 .بمسيلمة اخللق، فقد زال الطعن

ــال ــإن ق ــون يف : ف ــذهب أن يك ــذا امل ــٰىل ه ــأجيزوا ع ف

 !القرآن كالم العرب ما هو أفصح من

ــه]] ٩١ص /[[ ــل ل ــدح يف : قي ــاه مل يق ــو أجزن ــذا ل ه

ــل ــاه، ب ــذي ذكرن ــه ال ــن الوج ــازه م ــل إعج ــان أدخ ــه يف  ك ل

ه لـيس ز، غري أّنـا قـد علمنـا باالمتحـان واالسـتقراء أنَّـاإلعجا

فصـاحة القـرآن، بـل مل نجـد  عايل فصيح العرب مـا يتجـاوز يف

ــا ــم م ــع كالمه ــرياً  يف مجي ــاوي كث ــ يس ــرآن، ممَّ ــن الق ــر م ا يظه

موقــوف عــٰىل  وهــذا. ظهورهــا يف غــريه الفصــاحة فيــه خــالف

وٰى مــن كــان يف معرفــة الفصــاحة أقــ وكــلُّ . الســرب واالختبــار

 .ذكرناه أعرف كان بام

 :]تعاٰىل العرب عن املعارضةاهللا يف رصف [ ]]٩٣ص /[[

ــ ــدلُّ وممَّ ــٰىل أنَّ  ا ي ــرب اهللا  ع ــحاء الع ــاٰىل رصف فص تع

أنَّ : مقابلتــه بيـنهم وبـني تعـاطي عـن معارضـة القـرآن، وحــال

ر املعارضـة املبتغـاة  _األمر لـو كـان بخـالف ذلـك  وكـان تعـذُّ

فضـــله عـــٰىل ســـائر كالمهـــم يف والعـــدول عنهـــا لعلمهـــم ب

لوجـب أن تقـع مـنهم عـٰىل  _الفصاحة وجتـاوزه لـه يف اجلزالـة 

ــع،  ــوا بالتحــّدي والتقري ــذين خوطب كــلِّ حــاٍل؛ ألنَّ العــرب ال

ــرآن إٰىل  ــاحة الق ــافوا فص ــٰى أض ــانوا مت ــالتعنيف ك ــوا ب ووجه

ــنهام  ــة بي ــوا أنَّ املزيَّ ــم علم ــه بكالمه ــوا كالم ــاحتهم وقاس فص

ن نقـص عـن طبقـتهم ونـزل عـن إنَّام تظهر هلـ م دون غـريهم ممـَّ

ــاحة وال  ــرف الفص ــن ال يع ــًا ممَّ ــاس مجيع ــتهم، ودون الن درج

 .يأنس بالعربية
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وكــان مــا عليــه ذوو املعرفــة بفصــيح الكــالم مــن أهــل 

ــا  ــرآن  _زمانن ــع مــن الق ــيهم بــني مواض ــاء الفــرق عل مــن خف

سـابقًا عنـدهم،  _وبني فقـر العـرب البديعـة وكلمهـم العربيـة 

ــدوا إٰىل م ــن أن يعم ــم ع ــد هب ــأيُّ يشٍء قع ــهم، ف رًا يف نفوس ــرِّ تق

ـــة  ـــورة البليغ ـــاظهم املنث ـــيحة وألف ـــعارهم الفص ـــض أش بع

عوا أنَّـه مماثـل لفصـاحته وزائـد عليهـا، السـيّام  فيقابلوه به، ويـدَّ

ــع  ــّدي وق عي أنَّ التح ــدَّ ــة ي ــذه الّطريق ــمنا يف ه ص /[[وخص

ــا ]]٩٤ ــن املع ــريه م ــنظم وغ ــاحة دون ال ــدَّ بالفص عاة يف ين امل

 !هذا املوضع؟

بمنظـــوم الكــــالم أو  فســـواء حصـــلت املعارضــــة

 بمنثـــوره، فمـــن هـــذا الـــذي كـــان يكـــون احلكـــم يف هـــذه

الــدعوٰى، ومجاعــة الفصــحاء أو مجهــورهم كــانوا حــرب النبــّي 

ــل 9 ــن أه ــدود وم ــه والص ــالف لدعوت ــن حمجَّ  اخل ــه؛ ع ت

ــر وأوَّ  ــاســتقرار احل لــه، وقبــل أوانالســيّام يف بــدو األم ة جَّ

ــوافقني، ــرة عــدد امل ــور الــدعوة وكث وتظــافر األنصــار  وظه

 واملهاجرين؟

لـــو حصـــلت ( عـــٰىل هـــذه الـــدعوٰى، وال تعمـــل إالَّ 

 مـــن 9حـــرب النبـــّي  بالتكـــذيب مـــن كـــان يف )هـــالردِّ 

مـن مل ( لكـلِّ  ا كـان اللـبس حيصـل، والشـبهة تقـعالفصحاء، أمَ 

 نحــرفنيللــدعوة وامل مــن املســتجيبني )يســاوها، وال يف املعرفــة

ــاً  ــاس مجيع ــف الن ــم لطوائ ــرب، ث ــن الع ــا م ــالفرس عنه ، ك

 له يف العربية؟ ن ال حظَّ ممَّ  والروم والرتك، ومن ماثلهم

ــا،  ــة موقعه ــوع املعارض ــدعاوٰى يف وق ــل ال ــد تقاب وعن

ــا ــابة هب ــوال يف اإلص ــارض األق ــ وتع ــا، تتأكَّ ــبهة،  دمكاهن الش

النــاظر  نَّ وتعظــم املحنــة، ويرتفــع الطريــق إٰىل إصــابة احلــّق؛ أل

ــوع املكافــاة يــدَّ  وأكثــرهم _ الفصــحاء لَّ إذا رأٰى ُجــ عي وق

ــاً  ــة، وقوم ــنهم يُ  واملامثل ــم ــهنِك ــك ويدفع ــن  _ ر ذل ــان أحس ك

مــنهام  واحــدٍ  كــلِّ  ]عــىلٰ [زوِّ وُجيــ يف القــولني، أحوالــه أن يشــكَّ 

ـــأيُّ  ـــذب؛ ف ـــدق والك ـــن  يشءٍ  الص ـــٰى م ]] ٩٥ص /[[يبق

ــالقطع عــٰىل تعــذُّ إالَّ  واإلعجــاز ال يــتمُّ  !هــذا؟ املعجــز بعــد ر  ب

 .املامثلة أو املقاربة املعارضة عٰىل القوم، وقصورهم عن

ـــذُّ  ـــر ال يُ والتع ـــأنَّ م إالَّ عَل ـــم ب ـــول العل ـــد حص   بع

األســباب؛ فكانــت  ةر الــدواعي وقــوَّ املعارضــة مل تقــع مــع تــوفُّ 

 .نال تقع االستجابة من عاقل، وال املؤازرة من متديِّ  حينئذٍ 

 ذكرنــاه ورع وال حيــاء؛ ألّنــا عــامَّ ولــيس حيجــز العــرب 

ــن ــووا ع ــدناهم مل يرع ــاء، ومل وج ــّب واهلج ــن  الس ــتحيوا م يس

ـ ولـيس يف ذلـك مـا يكـون. القذف واالفـرتاء ، وال شـبهةً  ةً حجَّ

احلـرية  ة عـداوهتم، وأنَّ حـنقهم، وقـوَّ  ةبل هو كاشف عـن شـدَّ 

ــهم  قــد ــت نفوس ــيح الــذي كان ــان القب ــت هبــم إٰىل استحس بلغ

وأخــرجهم ضــيق ! ، وطبــاعهم تشــنأه وتنفــر منــهوتعافــه تأبــاه

ــ ــاق وقص ـــاخلن ــاع إٰىل أن أحض ــارـر الب ــدهم أخب ــتم  ر أح رس

ه قــد هبــا، ويــوهم النــاس أنَّــ واســفنديار، وجعــل يقــصُّ 

 !واألخبار املطلوب بالتحّدي هو القصص عارض، وأنَّ 

ــمو]] ٩٦ص /[[ ــذا وه ــر إٰىل ه ــم األم ــغ هب ــيس يبل  ل

الــدعوة، فيعــدلوا  ف أمــرضــعِ ويُ  ا يوقــع الشــبهة،نــون ممَّــمتمكِّ 

عنـــه خمتــــارين، وأحالمهـــم وإن وفــــرت، وعقــــوهلم وإن 

ــكملــت، وادُّ  مــن اإلقــدام عــٰىل املباهــاة،  ا متنــع أمثــاهلمعــي أهنَّ

ــاهر باملكــابرة، وادِّ  عــاء مــا تشــهد أنفســهم ببطالنــه، والتظ

ــي دُ  فــإنَّ  ن قلــوهبم بفســاده؛وقِ وُتــ عــوا إليهــا حــال فِ احلــال الت

ـ بعــد  ومـن أرشف عـٰىل اهلـوان. ر الكبـريري، وتصـغُّ ر العســتيسُّ

ــزَّ  ــفَّ  ةالع ــدرة خ ــد الق ــور بع ــه،  والقص ــزب علم ــه، وع حلم

 .عليه مقدِ يرتكبه، وأقدم عٰىل ما كان ال يُ  وركب ما كان ال

إليـه  ا مل هيتـدِ ذلـك ممـَّ عي أنَّ أن يـدَّ  وليس يمكـن أحـداً 

ــ ــرب، وأنَّ ــو اتَّ الع ــقه ل ــوه، ف ــاهلم لفعل ــوره بب ــري أ خط ــغ ه مل نَّ

خيفـٰى علـيهم  م كانوا مـن الفطنـة واللبابـة عـٰىل مـا الفق؛ ألهنَّ يتَّ 

عـن أن يــذهبوا  احليلتـني، فضــالً  معـه أنفــذ الكيـدين، وألطــف

ــري  ــي غ ــدة وه ــن املكي ــدلوا ع ــة، ويع ــي بادي ــة وه ــن احليل ع

 .خافية

هتــا، وضــيق احلـــال هــذا، مــع صــدق احلاجــة وقوَّ 

ــدَّ  ــة، وتُ وش ــق احليل ــة تفت ــدهتا، واحلاج ــون،ب ــوتُ  ي املكن ر ظِه

 .املصون

وهــب مل يفطنــوا لــذلك بالبدهيــة وقبــل الفكــرة، كيــف 

ــل، ويظ ــع التغلغ ــه م ــوا علي ــمل يقع ــعف ــه م ــل؟ روا ب ! التوّص

الكيـد  فق هلـم مـع فـرط الـذكاء وجـودة اآلراء، مـنوكيف مل يتَّ 

وهـذا مـن قبـيح الغفلـة ! أسـخفه؟  أضعفه، ومن القـول إالَّ إالَّ 

 .تعاٰىل بخالفهااهللا ها، ووصفهم عن ه القومالتي يتنزَّ 

وليس يرد مثـل هـذا االعـرتاض مـن موافـق يف إعجـاز 

ـ ة،خالفنـا يف امللَّـ ام يصـري إليـه مـنالقرآن، وإنَّـ ة إذا هبرتـه احلجَّ

ــول ــة، ويق ــه والغفل ــرب بالبل ــي الع ــة، فريم ــه احليل : وأعجزت

ــوا أنَّ لعلَّ  ــم مل يعلم ــة ه ــ املعارض ــق احلجَّ ــع، وطري ــع وأنف  ةأنج
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ــ]] ٩٧ص /[[ ــوب وأقــرب؛ ألهنَّ م مل يكونــوا أصــحاب أص

كانـــت الفصــاحة صـــنعتهم، والبالغـــة  اموإنَّــ! نظــر وفكـــر

طـــريقتهم، فعـــدلوا إٰىل احلـــرب التـــي هـــي أشـــفٰى للقـــوم، 

 .للطمع وأحسم

ــا  ــت كلمــة مجاعتن وهــذا االعــرتاض إذا ورد علينــا، كان

وإن مل يكونـــوا  العـــرب إنَّ : جوابـــه ه، وقلنـــا يفواحـــدة يف ردِّ 

ــ  _ كّلهــا ارين، فلــم يكونــوا غفلــة جمــانني، ويف العقــولنّظ

ــها ــا وناقص ــاواة أنَّ  _ وافره ــته  مس ــه ومعارض ــّدي يف فعل املتح

 فعـل، وأقـوٰى يف فـلِّ  االحتجـاج عليـه مـن كـلِّ  بمثله، أبلـغ يف

 .قول ربه من كلِّ غَ 

 ال يـذهب ولـيس جيـوز أن تـذهب العـرب األلبّـاء، عـامَّ 

ــ غــري مانعـة مــن املعارضــة، وال  ربواحلــ! ة األغبيـاءعنـه العامَّ

مــن  وقــد كــانوا يســتعملون يف حــروهبم. صــارفة عــن املقابلــة

معارضـة القـرآن كـان أنفـع هلـم،  االرجتاز ما لـو جعلـوا مكانـه

ــيهم ــدٰى عل ــ. وأج ــع أنَّ ــدَّ م ــد تق ــن ه ق ــرب م ــل أوان احل م قب

احلـرب شـغلت  بعضـه للمعارضـة، إن كانـت سـعالزمان مـا يتَّ 

 .اعنها، واقتطعت دوهن

ــاٍف  ــه ك ــذا بعين ــّد كفَّ  وه ــن يع ــواب م ــن يف ج ــم ع ه

ــ املعارضــة بــام يقــارب ويقــع بــه اللــبس عــٰىل غــريهم؛ م مل ألهنَّ

ــدهم هــوا عليــه، وألنَّ يفطنــوا لــذلك ومل يتنبَّ   احلــرب كانــت عن

 .أوٰىل وأحرٰى 

ـ موا املعارضـة أمـام احلـرب، وجعلوهـا م لـو قـدَّ عٰىل أهنَّ

ــّب، مل ــاء والس ــان اهلج ــإزا مك ــع ب ــاجون إٰىل جيتم ــن حيت ئهم م

ــن ــتغنوا هبــا ع ــه، والس ــدون يف مغالبت ــه وجيته ــا  حماربت ــع م مجي

 .فوه من التعب، أو أكثرهتكلَّ 

ــرب  ــة أك ــن املعارض ــاك ع ــٰىل اإلمس ــّل ع ــاق الك ويف إطب

 .وعن تعاطيها مقتطعون روفون،ـم عنها مصدليل عٰىل أهنَّ 

ــــو]] ٩٨ص /[[ ــــن إنَّ ــــا يمك ــــع م ــــذكر مجي ام مل ن

العـدول عـن  فلعـلَّ  :الـدليل، مثـل قـوهلم هذااالعرتاض به يف 

ــ ــة، إنَّ ــام املعارض ــتبعادهم مت ــره، واس ــغارهم أم ــان الستص ام ك

وانــتظم وتكــاثر األعــوان   اســتفحلامَّ ـاألمــر لــ مثلــه، وأنَّ 

ـــوا أنَّ  ـــحاب، علم ـــة ال واألص ـــي، وأنَّ  املعارض ـــرب  تغن احل

ــا ــاروا إليه ــز، فص ــ أو. أنج ــٰىل ألهنَّ ــم ع ــادة كالمه ــوا زي م علم

ــه، يفكال ــة، وأنَّ  م ــله يف اجلزال ــاحة، وفض ــٰى الفص ــنهام  معن بي

ورأوا مـن . مـن الفصـحاء أحـدٍ  يكاد خيفـٰى عـىلٰ  من ذلك ما ال

يف  احلــزم إقدامــه عــٰىل حتــّدهيم وتقــريعهم مــا رأوا معــه أنَّ 

اإلمســاك عنـــه والعـــدول عـــن مقابلتـــه، كـــام يفعـــل أهـــل 

 أحـدٍ  عـىلٰ عهم بـام ال يشـتبه اهم وقـرَّ مـن حتـدَّ  ]مـع[التحصيل 

ـ يعارضـوه  م أشـفقوا مـن أنفضلهم فيه وتقّدمهم لـه؛ لـوال أهنَّ

ـــاذب يف ـــالف والتج ـــل اخل ـــة أو  فيحص ـــاواة باملعارض املس

ــرتدَّ  ــة، وي ــدُّ  د يفاملقارب ــالم، ويمت ــك الك ــوٰى  ذل ــان، فتق الزم

ــر عُ  ــوكته وتكث ــه،دَّ ش ــع ت ــرب لقط ــوا إٰىل احل ــادَّ  فخرج ة، أو امل

ـام متُ نَّـاملعارضـة إ م علمـوا أنَّ ألهنَّ   ن مـن علـم فيهـا املامثلـة أوكِّ

مـن نفوسـهم،  وهـم العـدد اليسـري، إذا أنصـفوا أيضـاً  املقاربة،

 .بعوا أهواءهمومل يتَّ 

ــ ــف املتَّ فأمَّ ــا طوائ ــني وعامَّ ــم بع ــذين هب ــتجيبني ال ة املس

ـــ ــــالنص ـــرة، ممَّ ـــيهم الكث ـــلة ن الرة وف ـــم املفاض ـــني  يعل ب

ــإنَّ  ــاحتني؛ ف ــة ال تكفُّ  الفص ــم واملعارض ــا ه ــون بمثله ال يرفع

ــ ؛رأســاً  ــألهنَّ ــ. كهم الشــبهةشــكِّ فتُ  ة،م مل يســتجيبوا باحلجَّ ام وإنَّ

ــّن، أو ــن الظ ــد وحس ــادوا بالتقلي ــدنيا انق ــراض ال ــبعض أغ . ل

ـــزع ـــؤالء ال يف ـــل ه ـــيهم إالَّ  ومث ـــيف؛ ألنَّ ف ـــذه  إٰىل الس  ه

ــحَّ  ــٰى ص ــا مت ــا ماثله ــات وم ــدحت يف أنَّ االعرتاض ــرك  ت، ق ت

 .رام كان للتعذُّ إنَّ  رة،للمعارضة املؤثِّ  القوم

هـذه  هنـا دليلنـا هـذا إٰىل مـن يعـرتف معنـا بـأنَّ ام وجَّ وإنَّ 

ـــ ر دون للتعـــذُّ  تقـــع]] ٩٩ص /[[ ا ملاملعارضـــة مل تقـــع، وأهنَّ

ر التعـذُّ  وكـان مـا قصـدنا بـه إىلٰ . عاةيشء من هذه األعذار املـدَّ 

ــ ــ رفة ال لفــرطـام هــو للصــإنَّ ق الفصــاحة، فلــيس جيــوز أن تتعلَّ

يف تـرك املعارضـة التـي ألزمنـا  يء مـن ذلـك وجتعلـه عـذراً ـبش

ــن ــا م ــ وقوعه ــالف يف الص ــقـخي ــاز  رفة، ويواف ــة إعج يف مجل

 .ه راجع عليه وعائد إليهالقرآن، ألنَّ 

ــ ــبهة مستقص ــذه الش ــن ه ــواب ع ــب،  ًى ـواجل يف الكت

ــ ــد مض ــا إنـوق ــدليل م ــذا ال ــا يف ه ــاء كالمن ــُح  ٰى يف أثن ل صِّ

 .الشبهات ونظائرها أمكن أن تسقط به مجيع هذه

ــرب كــانوا يعلمــون رضورةً  إنَّ : فــإن قــال قائــل  الع

عون فكيـف تـدَّ  القـرآن، فرق ما بني فصـيح كالمهـم وفصـاحة

ــك ــع ذل ــم _ م ــن كالمه ــ _ يف يشء م ــع أنَّ ــاواة، واجلم ه مس

ــري ــيهم الكث ــوز عل ــالء ال جي ــن العق ــطّرون إٰىل ادِّ  م ــا يض ــاء م ع

 !ه؟تصحَّ  بطالنه، وإنكار ما يضطّرون إىلٰ 

ــل هــذا مل نُ  ــأل نِكــولــو جــاز عــٰىل اجلامعــات مث ر أن يس

ه خــِرب إليــه، فيُ  ر، ويسرتشــدـعــن اجلســ إنســان بمدينــة الســالم
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ــ جهتــه، أو جيحدونــه  ه يف خــالفمجيــع أهلهــا أو مجهــورهم بأنَّ

 .ل مثلهاستحال هذا فاألوَّ  وإذا! ر مجلةً ـوجود اجلس

 هـذه الـدعوٰى عـٰىل النـاس التـي ذكرهتـا، مـن: قيـل لـه

ــا أُ املتكلِّ  ــني، وجعلوه ــم ــامداً  اً سَّ ــعوع ــي م ــري  ، وه ــك غ ذل

 .صحيحة، وال خافية الفساد

ولــيس يمتنــع أن جيتمــع العقــالء الكثــريون عــٰىل إنكــار 

ــه رضورةً  ــا يعلمون ــارم ــون ، واإلخب ــام يعلم ــه رضورةً  ب ، خالف

ــوا بــذلك نفعــاً  ــوا بــه رضراً إذا اجتلب ص /[[ ألّنــا. ، أو دفع

ــم]] ١٠٠ ــض أنَّ  نعل ــن ال بع ــث ع ــو بح ــة ل ــالطني الظلم س

ـــوال رعيَّ  ـــبهمأم ـــواهلم، ليغل ـــة أح ـــه، وأراد معرف ـــا  ت عليه

أهـل بلـدة وفـيهم الكثـرة التـي متنـع مـن  ويسلبهم، فاسـتدعٰى 

ــّم ســأل ــلَّ  التواطــؤ، ث ــه  واحــدٍ  ك ــٰىل انفــراد عــن حال مــنهم ع

به فيـه، وملـا صـدقه عنـه، والمتنـع مـن داللتـه لكذَّ  فطالبه بامله،

ــ ــاده إلي ــه وإرش ــه،. هعلي ــٰىل مبلغ ــه ويقــف ع ــو يعلــم مكان  وه

القـوم باملـال وإشـفاقهم عليـه يقـوم مقـام التواطـؤ  حُّ ُش  ولكان

 .واالّتفاق

ــوز  ــيس جي ــه ل ــك  _إالَّ أنَّ ــٰىل ذل ــًا ع ــِربوا  _قياس أن ُخي

بخــرب واحــد لــه صــيغة واحــدة، مــن غــري مواطــأة؛ ألنَّ العــادة 

ق بــني األمــرين لكذبــه، وتوجــب حاجــة أحــدمها إىلٰ   ُتفــرِّ

 .املواطأة، واستغناء اآلخر عنها

ــةويف هــذا كــالم كثــري قــد أحكمــه أصــحابنا  يف  اإلماميَّ

حيتـاج مـن ذلـك  قوا بـني الكـتامن واإلخبـار، ومـامواضع، وفرَّ 

اجلملـة،  رنا عـٰىل هـذهـإٰىل تواطـؤ ومـا ال حيتـاج، فلـذلك اقتصـ

 .وهي كافية

ام جــاز مــا ذكرمتــوه يف إنَّــ: أن يقــول ولــيس ألحــدٍ 

عي أو تـدَّ  عـن أمواهلـا، فتكتمهـا، عة التي يسـأهلا السـلطاناجلام

مالـه، فـإذا   عـنِرب مـنهم ُخيـ واحـدٍ  كلَّ  م خالفه؛ ألنَّ علَ فيها ما يُ 

 .غـري مـا كـذب اآلخـر فيـه ام كـذب يفكذب يف اخلـرب عنـه فـإنَّ 

ــا،  ــذا فيه ــاز ه ــت ج ــة، وإذا اختلف ــارهم خمتلف ــربات أخب وخم

 .تامنهاليشء الواحد وك وفارقت اإلخبار عن

ه غنـي يف دفـع كالمنـا؛ ألنَّـهذا االستدراك ال يُ  وذلك أنَّ 

الفصحاء يف بعض الكالم  من واحدٍ  كلُّ  عيأن يدَّ  كان جيب أيضاً 

ه معارضـة الواحد منهم أنَّـ عيه معارضة للقرآن، ويكون ما يدَّ أنَّ 

 وال يمنـع كثـرهتم مـن هـذه. عٰى اآلخـر ذلـك فيـهادَّ  غري الذي

 .واحدٍ  وا عن يشءٍ ِرب مل ُخي م الدعوٰى؛ ألهنَّ 

ــٰىل أنَّــ]] ١٠١ص /[[ ــدَّ ع  بــني اجلامعــة رنا أنَّ ه لــو ق

فقـون عـٰىل يتَّ  صـاحلاً  أو رجـالً  اً التي وصـفنا حاهلـا وكثرهتـا نبيـَّ

ــديَّ  ــه، ويت ــه وتعظيم ــه، وأنَّ واليت ــاره عن ــدفع املك ــض  نون ب بع

ــ وغلـب الظـاملني مجعهــم وسـأهلم عــن مكانــه، م يف ظنــوهنم أهنَّ

ــو ــإن دّل ــا أهنَّ ــه، لعلمن ــعه قتل ــٰىل موض ــدَّ ه ع ــأن يُ  م ال ب روا نِك

ــة ــوا معرف ــه، ويمتنع ــه؛ وإن قــوي يف  مكان ــاد إلي ــن اإلرش م

ــهم أنَّ  ــيَّ  نفوس ــالح ال النب ــامل،  أو الص ــذا الظ ــد ه ــن ي ــو م ينج

ــ بــأن  عــن البحــث عنــه والتنقــري عــن مكانــه إالَّ  ه ال ينتهــيوأنَّ

 م، مل يمتنـع أيضـاً ه قـد خـرج عـن بلـدهم وبعـد عـنهوه بأنَّ ِرب ُخي 

 .بذلك ه اجلامعةِرب ُخي  أن

ــدَّ  ــرية أن ت ــة الكث ــٰىل اجلامع ــاز ع ــد ج ــفق يء ـعي يف الش

الـذي يقـف  يء الواحـدـالشـ م خالفـه، وتكـتمعَلـالواحد ما يُ 

 .عٰىل مكانه

ــ ــه؛ ر فــإنَّ ـا التشــنيع بكــتامن اجلســفأمَّ ام يبعــد كــتامن مثل

ه ، وأنَّـأيضـاً  رـمكـان اجلسـ ه ال داعـي يـدعو إليـه، ولشـهرةألنَّ 

ــ ــممَّ ــعي وأيس ــأهون س ــه ب ــر علي ــددـا يظه ــرة ع ــر، ولكث  ر أم

خلــربه  الكــتامن نافيــاً  ومــا يكــون. املخــربين عنــه والعــارفني بــه

 .كذلك ألثره ليس وماحياً 

ــل البلــد يف أحــد  ــر أن يكــون أله ــن لــيس ينك ولك

ـــ ـــائر مجَّ ـــه ذخ ـــائع،جانبي ـــرية وبض ـــارات كث ـــع وجت  ة وودائ

 بعـض اجلـائرين؛ فيسـأهلم عـنويقصدهم مـن اجلانـب اآلخـر 

 وهـم يعلمـون أنَّ  .ر ليعـرب عليـه، فيحـوز أمـواهلمـمكان اجلسـ

ر ـعــن اجلســ ه ال جيــد خمــرباً ســؤاله لــذلك ال لغــريه، وأنَّــ

ــه  بيــنهم فيقــف عــىلٰ  ن يطــول مقامــهســواهم، ولــيس ممَّــ مكان

ـــدَّ  ـــبعض أصـــحابه، فـــال ب ـــوه مجـــيعهم  بنفســـه أو ب أن يتلّق

فــرد كــّل واحــد مــنهم بالســؤال أو أ ســواء بـاجلحود واإلنكــار،

ملجئـون إٰىل الكـتامن  بـل هـؤالء وحـاهلم هـذه. ه إٰىل غـريهضمَّ 

 .وترك االعرتاف

ــــات و]] ١٠٢ص /[[ ــــٰىل اجلامع ــــذا ع ــــاز ه إذا ج

ــرية ــهٍ  الكث ــٰىل وج ــرتض ع ــا اع ــل م ــد بط ــوه، فق ــن الوج ــه  م ب

 .السائل وزالت شناعته

ل لـو نشـاء لقلنـا مثـ: 9وبعد، فقد قال القـوم للنبـيِّ 

هــذا؛ وهــم يعلمــون مــن أنفســهم رضورًة خــالف ذلــك، 

ويعلمون أيضًا أنَّ كلَّ سـامع هلـذا الكـالم مـن الفصـحاء يعلـم 

ــنعهم  ــه، ومل يم ــذهبم في ــري  _ك ــم كث ـــروري  _وه ــم الض العل
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ــذلك  ــاء خالفــه، فك ع ــن ادِّ ــم بفضــل ] مل[م يمــنعهم علمه

عوا يف بعــض  فصــاحة القــرآن عــٰىل فصــاحتهم مــن أن يــدَّ

ل . ه مماثـل لـهكالمهم أنَّـ ا  _بـل إذا جـاز علـيهم األوَّ ولـيس ممـَّ

كـان الثـاين أوٰىل بـاجلواز وأحـرٰى،  _يدخل به شـبهة عـٰىل أحـد 

 .وهذا بنيِّ لناظر. وهو ممَّا يوقع كلَّ شبهٍة ويوجب كّل شكٍّ 

لـو نشـاء لقلنـا مثـل هـذا : وهـو _هذا القـول : فإن قال

ــّي، وا _ ــف اجلمح ــن خل ــة ب ــه ُأميَّ ــام قال ــه إنَّ ــوز علي لواحــد جي

اإلخبــار بــام يضــطرُّ إٰىل خالفــه، إذا فــرط غضــبه وقويــت 

ــام هــو . عصــبيَّته ولــيس كــذلك اجلامعــات الكثــرية، وكالمنــا إنَّ

 !عٰىل مجيع الفصحاء الذين ال جيوز هذا عليهم

ــه ــل ل ــف : قي ــن خل ــة ب ــو ُأميَّ ــذا ه ــل ه ــان قائ إن ك

ء فـام رأينـا أحـدًا مـن الفصـحا _حسب مـا ذكـرت  _اجلمحّي 

تـه، وقـد سـمعوا كالمـه واتَّصـل هبـم بـه وال بكَّ واإلمسـاك ! كذَّ

يف مثــل هــذا املوضــع وإظهــار الرضــا يقــوم مقــام املشــاركة يف 

ــن  ــًا م ــة أيض ــت املعارض ــأالَّ وقع ــا، ف ــديق هل ــدعوٰى والتص ال

ـــب  ة الغض ـــوَّ ـــدهم لق ـــإنَّ ]] ١٠٣ص /[[أح ـــبيّة؟ ف والعص

ــه  ــن تكذيب ــكون ع ــانوا ُيمِس ــٍذ ك ــحاء حينئ ــع الفص ــرّد مجي وال

عليه، وُيظِهرون الرضـا بفعلـه والتصـديق لقولـه، كـام أمسـكوا 

 .عن ُأميَّة بن خلف وهم مضطّرون إٰىل تكذيبه وهبته

ـــائر  ـــن س ـــة م ـــع املعارض ـــزم أن تق ـــم يل ـــد، فل وبع

 .اجلملة وقوعها يف ام ألزمناالفصحاء حسب ما ظننت، وإنَّ 

ــومنا  ــذين ال  _وخص ــري ال ــع الكث ــٰىل اجلم ــالوا ع إن أح

ــوز  ــطّرون إٰىل جي ــام يض ــار ب ــؤ واإلخب ــي والتواط ــيهم التالق عل

فهــم جييــزون ذلـك عــٰىل النفــر واجلامعـة التــي يصــحُّ  _بطالنـه 

ــذه  ٍة ه ــدَّ ــن ع ــة م ــع املعارض ــف مل تق ــؤ، فكي ــا التواط يف مثله

 صفتهم؟

لـو عـارض مثـل هـؤالء : فإن عـاد السـائل إٰىل أن يقـول

ــا ــة، مل ــل يف احلقيق ــام ال يامث ــ ب ــاقون م ــم الب ــحاء، وافقه ن الفص

 !وال أمسكوا عن تكذيبهم

ـأُ  فقــد أظهــروا موافقــة: قلنــا هلــم ة بــن خلــف ميـَّ

ــه، الّلهــّم إالَّ  ــد مــااجلمحــّي وأمســكوا عــن تكذيب كــان   أن تري

منا فيـه ، فهـذا مـا قـدَّ 9من كان يف جهـة النبـّي  ك عنهممِس يُ 

 .التامثل

 بالداللـة عـٰىل أنَّ  _ أّهيـا السـائل _ عٰىل أّنـا لـو طالبنـاك

ــ ــوندَّ ع ــذين يعلم ــحاء ال ــاحة ة الفص ــل فص ــٰىل  فض ــرآن ع الق

ــت ــك الوق ــت يف ذل ــادهتم، كان ــن ع ــه ع ــاحتهم وخروج  فص

ــريةً  ــؤ؛كث ــا التواط ــتحيل يف مثله ــاك؛  ، يس ــاك أو أعجزن ألتعبن

ـــا ألنَّ  ـــحاء وإن علمن ـــان التحـــّدي  الفص ـــورهم يف أزم وف

جــاد يف الفصــاحة طبعــه، وعلــت  مــن وظهــورهم، فلــيس كــلُّ 

ف يف النثـر والـنظم، جيـب أن يعلـم مـا ذكرنـاه؛ رَّ ـمنزلته، وتصـ

ــرٰى يف ــا ن ــيام تقدَّ  ألّن ــا وف ــو ال زمانن ــفته، وه ــذه ص ــن ه مــه، م

ــرِّ يُ  ــيحف ــرآن، وفص ــن الق ــع م ــني مواض ــرب يف  ق ب ــالم الع ك

ولئـك كـانوا أُ  وما ال يزال يقـال يف مثـل هـذا مـن أنَّ . الفصاحة

نـي مكتسـبني، ال يغ الفصـاحة مطبـوعني ومـن عـادهتم هلـا عىلٰ 

 .شيئاً 

ــوم وإن ألنَّ ]] ١٠٤ص /[[ ــوعني عــٰىل  الق ــانوا مطب ك

؛ فلـيس شـديداً  الفصاحة، فقـد كـانوا يتفاضـلون فيهـا تفاضـالً 

أن ينتهـي هبـم التفاضـل إٰىل أن يكـون الفاضـل مـنهم هـو  نكريُ 

ــ ــم مزيَّ ــذي يعل ــاحةال ــرآن ة فص ــول ال  الق ــيلته، واملفض و فض

يف املنزلـة والطبقـة وكـام افرتقـوا . يعلم ذلـك وإن كـان مطبوعـاً 

يف الطبــع، وكــذلك يفرتقــون يف هــذه املعرفــة وإن  مــع اّتفــاقهم

 .فقوا يف الطبعاتَّ 

ــال ــإن ق ــلَّ : ف ــأُ  فلع ــهميَّ ــرد بقول ــف مل ي ــن خل ــو (: ة ب ل

ــ املامثلــة يف )نشـاء لقلنــا مثـل هــذا أراد مثلــه يف  امالفصـاحة، وإنَّ

 طســقِ يُ  ن فيهـا مـن مسـاواته، وهـذابعـض الوجـوه التـي يـتمكَّ 

 .االحتجاج بقوله

وكــلُّ  _كيـف يريـد ذلـك وهـو يعلـم رضورًة : قيـل لـه

ـم  _من سـمع التحـّدي أو اتَّصـل بـه خـربه  الفـرض فيـه، وأهنَّ

دعــوا إٰىل اإلتيــان بمثــل القــرآن يف الفصــاحة، أو يف الــنظم 

 والفصاحة معًا، حسب ما نرصناه؟

ــ ــول إنَّ ــذا الق ــالقرآن وه ــع ب ــد التقري ــه عن ــع من ام وق

ـــة  ـــون إالَّ واملطالب ـــيس يك ـــه، فل ـــل مثل ـــاً  بفع ـــٰى  مطابق  ملعن

 .التحّدي

ـــه  ـــبيل التموي ـــٰىل س ـــك ع ـــورد ذل ـــاز أن ي ـــئن ج ول

عـاء  _والتلبيس  فيُطِلـق هـذا اللفـظ الـذي ظـاهره يـدلُّ عـٰىل ادِّ

ن من اإلتيـان بمثلـه يف الوجـه الـذي وقـع التحـّدي بـه   _التمكُّ

يضـًا وال يريد هذا بل يضـمر شـيئا آخـر، مـا اقتضـاه التحـّدي أ

عي هـــو أو غـــريه مـــن العـــرب  يف بعـــض الكـــالم  _أن يـــدَّ

ـــيح  ـــاثالً يف  _الفص ـــن مم ـــرآن؛ وإن مل يك ـــة للق ـــه معارض أنَّ

ــاً  ــة وال مقارب ــل . احلقيق ــه مث ــك في ــٰى ذل ع ــا ادَّ ــِمر أنَّ م وُيض
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للقرآن من بعض الوجـوه التـي يسـاوي القـرآن فيهـا غـريه مـن 

ه التحّدي والتقريع به  .الكالم، ممَّا مل يتوجَّ

ــه  ــًا مــن هــذا النضـــر بــن احلــارث؛ فإنَّ وقــد فعــل قريب

عــٰى معارضــة القــرآن بأخبــار رســتم واســفنديار، وأوهــم أنَّ  ادَّ

التحــّدي وقــع بالقصـــص واإلخبــار عـــن األُمــم الســـالفة 

بــأنَّ الـذي أتـٰى بـه لــيس  _والقـرون الغـابرة، ومل يمنعـه علمـه 

ــن  ــٍد م ــد أح ــة عن ــحاء ]] ١٠٥ص /[[بمعارض ــن  _الفص م

 .دام عٰىل دعواهاإلق

ــيس  ــام ل ــارث ب ــن احل ـــر ب ــارض النض ــاز أن يع وإذا ج

ــد أحــٍد مــن العقــالء  فصــيحًا كــان أو  _بمعارضــة للقــرآن عن

مـن حيـث مل يطـابق مـا أتـٰى بـه مـن معنـٰى التحـّدي  _أعجميًَّا 

ــن القــوم  ــارض غــريه م ــاز أيضــًا أن يع ــوم رضورًة، ج املعل

عي فيـه املامثلـة بـبعض الشـعر الفصـيح أو الكـالم البليـغ، ويـدَّ 

ــذر  ــارض أع ــذا املع ــون ه ــّدي، ويك ــود بالتح ــه املقص يف الوج

عند الناس مـن النضــر بـن احلـارث، وأمـره أقـرب إٰىل اللـبس 

واالشــتباه؛ ألنَّ هبتــه وكذبــه ال يظهــر إالَّ ألهــل الطبقــة العليــا 

 .يف الفصاحة أو جلامعتهم، حسب ما يقرتحه خصومنا

ـــوالن ــض ــاهر لك ــه ظ ــارث كذب ــن احل ــرف  لِّ ر ب ــن ع م

ــم ــالقرآن، وه ــّدي ب ــرض بالتح ــاً  الغ ــم مجيع ــرب والعج . الع

 .حهوِض رفة ويُ ـد القول بالصؤكِّ وهذا يُ 

 ر بــن احلــارث عــامَّ ـف النضــرَ ـصــكيــف مل يُ : فــإن قــال

 الفصحاء؟ من غريه َف عاه من املعارضة، وُرصِ ادَّ 

ـ: قيــل لــه ــواب عنــه، عنــد ا قــد تقــدَّ هــذا ممـَّ م اجل

 .االعرتاض بمسيلمة

ـــ ـــل  َف ام ُرصِ وإنَّ ـــن حيص ـــة م ـــن املعارض ـــدنا ع عن

ـيُ  وهلـذا مل. بمعارضته بعـض الشـبهة الفصـحاء  ن أحـد مـنمكَّ

 ا لـه مـع طريقتـه يف الـنظم أدنـٰى فصـاحة، مـنمن معارضته، ممَّ 

ة لـه يف العلـم الشـبهة ملـن ال قـوَّ  حيث جاز أن يقـع عنـد ذلـك

 .بالفصاحة

ــ ــدٍ فأمَّ ــٰىل أح ــبهة ع ــن ال ش ــكَّ  ا م ــته وال ش  بمعارض

مــن فعلــه  فائــدة، بــل متكينــه يف أمــره، فلــيس يف رصفــه لعاقــلٍ 

 روف عــن املعارضــة، إذ لــو كانــتـغــريه مصــ برهــان عــٰىل أنَّ 

 .اإلتيان باملعارضة حاله يف التخلية كحالة لساواه يف

عـٰىل مـن ذهـب يف إعجـاز القـرآن إٰىل  وقد قلنـا يف الـردِّ 

ــذُّ  ــب تع ــاحته، ونس ــادة بفص ــرق الع ــة إىلٰ  رخ اهللا  أنَّ  املعارض

مـن مثلــه،  ن هبــاتمكَّ تعـاٰىل مل جيــر العـادة بفعــل العلـوم التــي ُيـ

أنفسـنا مـن الزيـادات واملسـائل مـا ال  وأوردنـا عـىلٰ . كافياً  قوالً 

ــكُّ  ــ]] ١٠٦ص /[[ يف نش ــدٍ أنَّ ــر ألح ــذا  ه مل خيط ــل ه ــن أه م

 .املذهب ببالٍ 

ــقُّ  ــد اهللا  _واحل ة  _بحم ــدَّ ــث وش ــٰىل البح ــزداد ع ال ي

ــص إالَّ  ــك الفح ــث أن ينهت ــل ال يلب ــوحًا، والباط ًة ووض ــوَّ  ق

 .سرته، ويظهر أمره

ونحـــن اآلن راّدون عــــٰىل املــــذاهب األُخــــر التــــي 

ته  حكيناهــا، لــيخلص القــول بالصـــرفة، وتكمــل يف صــحَّ

ة، ومن اهللا تعاٰىل نستمدُّ املعونة وحسن التوفيق  .احلجَّ

 :]مذهب مجاعة املعتزلة[ ]]١٠٧ص /[[

 :]نظمهإعجاز القرآن يف [

ــ ــّي أمَّ ــم البلخ ــو القاس ــاه أب ــذي حك ــذهب ال ــن  ا امل ع

ــة، وقــوَّ  ــمجاعــة املعتزل ــه  نظــم القــرآن مــن أنَّ  رهـاه ونص وتأليف

 يســتحيالن مــن العبــاد، كاســتحالة إحــداث األجســام، وإبــراء

ــك جلــاز. األكمــه واألبــرص ــول  ولــوال ذل أن ُيلَحــق هــذا الق

ـــه؛ ألنَّ  ح ب ل، وإن كـــان مل ُيصــــرِّ ـــدأنا  باملـــذهب األوَّ مـــن ب

ــدور  ــري مق ــرآن غ ــأنَّ الق ــول ب ــن الق ــون م ــذكرهم ال يمتنع ب

وهـم أيضـًا يـدفعون أن يكـون . للعباد، عـٰىل التأويـل الصـحيح

ــو  _هنــاك منــع، أو عجــز عــن املعارضــة  حســب مــا حكــٰى أب

 .غري أنَّ التأكيد باملقال الذي ذكره يمنع من ذلك _القاسم 

ال نظــم لــه وال  القــرآن أنَّ : ل هــذا املــذهببطِــوالــذي يُ 

ـــ تســـتعار هـــذه ]] ١٠٨ص /[[ امتـــأليف عـــٰىل احلقيقـــة، وإنَّ

ــض،  ــر بع ــه يف إث ــدث بعض ــث ح ــن حي ــالم م ــة يف الك اللفظ

 .لذلك بتأليف اجلواهر هبِّ فُش 

زائـــد عــــٰىل ذوات  وإذا مل يكـــن يف الكـــالم معنــــًى 

ــحُّ  ــف يص ــروف، فكي ــ احل ــهأن تتعلَّ ــ ق ب ــز، حتَّ ــدرة أو عج ٰى ق

آن يســتحيل مــن العبــاد كاســتحالة كــذا تــأليف القــر إنَّ : يقــال

 وكذا؟

ــا احلــروف فهــي  يف مقــدورنا، ومــن قــدر  _أمجــع  _فأمَّ

 .عٰىل بعض أجناسها فال بدَّ أن يكون قادرًا عٰىل سائرها

ــب مــن  _فصــيحه وأعجميّــه  _والكــالم كّلــه  يرتكَّ

. حروف املعجم التي يقـدر عـٰىل مجيعهـا كـّل قـادر عـٰىل الكـالم

لقــرآن غــري خارجــة عــن حــروف املعجــم وإذا كانــت ألفــاظ ا

ــا  ــتحيالً منّ ــه مس ــن جعل ــول م ــّح ق ــا، مل يص ــدر عليه ــي نق الت
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ــدر  ــي ال يق ــاس الت ــن األجن ــا م ــام وغريه ــتحالة األجس كاس

 !املحَدثون عليها

مــا أنكــرتم أنَّ املــراد بقــول مــن جعــل : فــإن قــال قائــل

النظم مستحيالً منّا، غـري مـا ظننتمـوه مـن أنَّ هنـاك معنـًى غـري 

ــ ــون احل ــواهر، وأن يك ــأليف اجل ــب يف ت ــا جي ــب م روف، حس

 .املراد بذلك وقوعه عٰىل هذا الرتتيب

ــن  ــا، م ــتحيل منّ ــو املس ــاحة ه ــن الفص ــه م ــذا الوج وه

ــة  ــري إشــارة إٰىل نظــم يف احلقيق أو تــأليف،  _هــو غــريه  _غ

ـــاحة  ـــعر عـــٰىل املفحـــم، والفص ر الش ـــذلك تعـــذَّ ص /[[ول

ــادرين ]] ١٠٩ ــا ق ــن، وإن كان ــٰىل األلك ــاس ع ــع أجن ــٰىل مجي ع

 .احلروف

ــوه  ــا ذكرمت ــان م ــو ك ــت  _ول ــروف إذا كان ــن أنَّ احل م

ــب أن  ــا، فيج ــالكالم إالَّ إليه ــع ب ــٍد ومل ُيرَج ــلِّ أح ــدورًة لك مق

ر  _يكــون مجيــع رضوبــه مقــدورًة  صــحيحًا لوجــب أن ال يتعــذَّ

ــد  ــتكلِّم، وق ــٰىل م ــيح ع ــالم الفص ــاطق، وال الك ــٰىل ن ــعر ع الش

 .علمنا خالف ذلك

ــه ــل ل ــه  :قي ــا ذكرت ــأليف م ــالنظم والت ــراد ب ــان امل إذا ك

 .نكرناه غريهأوالذي  رته فهو صحيح غري مدفوع،ـونش

ــا ــا يف كالمن ــد قلن ــنظم يُ  إنَّ : وق ــتَ ال ــالم، س عمل يف الك

 .راد به توايل حروفهويُ 

ــد يقــال ] النثــر[نظــم الشــعر خمــالف لــنظم  إنَّ : وق

ّدم يف التقــ _بمعنــٰى أنَّ حــدوث كلــامت كــلِّ واحــٍد مــنهام 

ــب  ــأّخر والرتتي ــب  _والت ــك ال يوج ــر، إالَّ أنَّ ذل ــالف اآلخ خي

كون نظم القرآن عـٰىل هـذا التفسـري مسـتحيالً مـن العبـاد وغـري 

مقدور هلم؛ ألنَّ مـن يقـدر عـٰىل احلـروف هـو قـادر عـٰىل تقـديم 

 .إحداثها وتأخريه، وضمِّ بعضها إٰىل بعض وتفريقه

ــ ــم ر عر ذلــك عــٰىل مــن يتعــذَّ ام يتعــذَّ وإنَّ ليــه لفقــد العل

ــ ــىلٰ بكيفيَّ ــروف ع ــض احل ــديم بع ــوه ة تق ــض الوج ــي إذا  بع الت

 .، أو غري ذلكأو خطابةً  حدثت عليها كان الكالم شعراً 

ــنيِّ يُ ]] ١١٠ص /[[ ــاه أنَّ ب ــا ذكرن ــٰىل األُ   م ــدر ع ــي يق ّم

يـده واعتامداهتـا  حركـات الكتابة ليسـت أكثـر مـن الكتابة؛ ألنَّ 

نـاس احلركـات واالعـتامدات، باآللة، وهـو قـادر عـٰىل سـائر أج

 .العلم ر عليه الكتابة لفقدام يتعذَّ وإنَّ 

ــذُّ  ــن وتع ــٰىل األلك ــاحة ع ــم والفص ــٰىل املفح ــعر ع ر الش

املفحــم مــن  ر عــىلٰ مل يتعــذَّ  الشــعر ؛ ألنَّ مــن هــذا البــاب أيضــاً 

أو  مــةً عــٰىل حروفــه، أو عـٰىل إحــداثها متقدِّ  حيـث مل يكــن قـادراً 

ــ ،ٰى يقــع شــعراً رة حتَّــمتــأخِّ  ر ذلــك عليــه مــن حيــث تعــذَّ  اموإنَّ

ـ ها احلــروف وتأخريهــا، وضــمِّ  ة تقــديمفقــد العلــم بكيفيـَّ

 .وتفريقها

ـ لناه هـو الـذي عنـاه فإن كان املعنـٰى الـذي ذكرنـاه وفصَّ

للفـظ حكايتـه،  أبو القاسم البلخـّي وذهـب إليـه، فهـو خمـالف

 .وملحق له باملذهب الذي رددناه عليه

عيــون املســائل ( ـســوم بــوقــد وجــدت لــه يف كتابــه املو

ــات ــاً )واجلواب ــدلُّ  يف ، كالم ــاب، ي ــ هــذا الب ــيئا  هعــٰىل أنَّ أراد ش

 ]أنَّ [الـذين ذهبـوا إٰىل  واحـتجَّ ( :ه قـالفأساء العبـارة عنـه، ألنَّـ

أعجــز  تعـاىلٰ اهللا   أنَّ بمعجــز، إالَّ  لـيس _ يعنـي القــرآن _ نظمـه

ـب _ عليـه ز عنـه لكـان مقـدوراً عِجـه لو مل يُ فإنَّ  _ عنه ه حـروف أنَّ

 وإذا كــان اإلنســان قــادراً . إٰىل جنــب بعــض بعضــها َل ِعــقــد ُج 

عــٰىل أن  فهــو قــادر]] ١١١ص /[[ احلمــد،: عــٰىل أن يقــول

ــول ــلِّ هللا: يق ــول يف ك ــذلك الق ــّم ك ــرٍف  ، ث ــذا . ح ــان ه وإذا ك

 .)أعجــز عنــه تعـاىلٰ اهللا  فــاجلميع مقـدور عليــه، لــوال أنَّ  هكـذا

األمـر لـو كـان عـٰىل مـا  هـذا أنَّ ل مـا يف أوَّ : قيـل هلـم(: ثّم قال

ــان الواجــب ــه لك ــتم إلي ــه أدون  ذهب ــخف نظمــه، وجيعل أن يس

ــم يف األُ  ــه أعظ ــز عن ــون العج ــه، ليك ــوز يف مثل ــا جي ــة، م عجوب

 .ةوأبلغ يف احلجَّ 

 :وكذلك قول الشاعر: ثّم يقال هلم

ـــ ـــون حتَّ ـــرُّ يغش ـــا هت ـــم ٰى م    كالهب

ـــل  ـــواد املقب ـــن الس ـــألون ع   ال يس

وف، ال يمتنـع عـٰىل أحـد مـن أهـل اللغـة أن ام هو حرإنَّ 

منهـا؛ فقـد جيـب أن يكـون كـّل مـن  يأيت بـاحلرف بعـد احلـرف

قدر عٰىل ذلـك، فقـد جيـوز أن يقـدر عـٰىل مثـل هـذا الشـعر وأن 

 .ال يمتنع عليه

وا وا عــٰىل هــذا وضــح بــاطلهم، وإن اعتلُّــفــإن مــرُّ 

 .)قوا بهكان مثله فيام تعلَّ  يءٍ ـبش

ـــد حكيو]] ١١٢ص /[[ ـــه ق ـــٰىل وجه ـــه ع ـــا كالم ن

ــٰىل أنَّ  وبألفاظــه، وهــو دالٌّ  ــرآن عــىلٰ تعــذُّ  ع ــرب  ر مثــل الق الع

ــذُّ  ــرٰى تع ــري جم ــمجي ــٰىل املفح ــيح ع ــعر الفص ــعر . ر الش والش

ــ ،ر عــٰىل املفحــميتعــذَّ  الفصــيح لــيس مســتحيل منــه نظمــه  هألنَّ

 .وترتيبه، حسب ما ذكرناه

ر ر الشـعر كقولـه هـو يف تعـذُّ فإن كـان مـا يقـال يف تعـذُّ 
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ر لفقـد العلـم تعـذَّ  امالقـرآن إنَّـ بـأنَّ  حرِّ ـصـالقرآن فيجب بـأن يُ 

ــ ــام ص ــه، ك ــاحته ونظم ــل فص ــارَّ ـبمث ــذين رددن ــوم ال  ح الق

الّلهــّم . عــٰىل خالفــه تــدلُّ   عــن ذلــك بعبــارةٍ عــربِّ علــيهم، وال يُ 

ــاً إالَّ  ــد أيض ــون يعتق ــم،  أنَّ   أن يك ــن املفح ــتحيل م ــعر مس الش

ر بتعــذُّ  ه جيـاب عــن اعرتاضـهنَّـأ ويظــنُّ  .وهـو غـري قــادر عليـه

فكيـف ! لتخليطـه الشعر بمثل هذا؛ فـذاك أسـوأ حلالـه، وأشـدُّ 

ــون ــعر يك ــتحيالً  الش ــم  مس ــود املفح ــد يع ــم، وق ــن املفح م

 ملـا صـحَّ  ذلـك مسـتحيالً  ولـو كـان. ، بعد أن كان مفحـامً شاعراً 

ــه يف حــالٍ  ــحُّ أن يقــدر علي ــام ال يص ــواهر  ، ك ــٰىل اجل أن يقــدر ع

 .الواأللوان يف ح

ه غـري ولو كان الشـعر غـري مسـتحيل مـن املفحـم، لكنـَّ

ــاً  ــك أيض ــه ذل ــه مل ينفع ــدور ل ــحيح مق ــ يف تص ــه؛ ألنَّ ه مل كالم

ــ: يف القــرآن بــأن يقــول يــرَض  ــإنَّ  هه غــري مقــدور، بــل زعــم أنَّ

ــداث ــتحالة إح ــتحيل كاس ــل  يس ــف حيم ــا، فكي ــام منّ األجس

بـه يف أحـد  لُّ تَـعْ مـا يُ  عي أنَّ ويـدَّ  ر القـرآنر الشعر عٰىل تعـذُّ تعذُّ 

ــعْ األمــرين يُ  واآلخــر  بمثلــه يف اآلخــر، وأحــدمها مســتحيل، لُّ تَ

 !جائز وإن كان غري مقدور؟

ــه يف جــواب اعرتاضــه ــل ل ــ: ولــو قي ــذَّ  امالشــعر إنَّ ر يتع

ـ _ عـٰىل املفحــم ـ بــل _ ه يســتحيل منـهال مـن جهــة أنَّ ه غــري ألنَّ

يف املسـتقبل، تعـاٰىل عليـه اهللا ره قـدِ قادر عليـه اآلن، وجـائز أن يُ 

 !بمثل ذلك يف القرآن؟ ن من املقابلةأليس ما كان يتمكَّ 

ــا قــد بيَّ  ــة كالمــه أنَّ عــٰىل أّن ــا قبــل حكاي ــادر  ن املفحــم ق

بــأكثر مــن ]] ١١٣ص /[[ الشــعر لــيس الشــعر، وأنَّ  عــىلٰ 

ــدَّ  ــروف يتق ــأخَّ ح ــها ويت ــضم بعض ــٰىل . ر بع ــادر ع ــم ق واملفح

 فقـد العلـم بتقـديم هـذهل ر عليـه الشـعرام يتعـذَّ مجيع ذلك، وإنَّ 

ّمـي ر عـٰىل األُ ها وتفريقهـا، كـام يتعـذَّ احلروف وتأخريهـا وضـمِّ 

ـــذلك، ال ـــة ل ـــ الكتاب ـــات  هألنَّ ـــٰىل احلرك ـــادر ع ـــيس بق ل

 .واالعتامدات

ر الشــعر لــو كــان يتعــذَّ  ]أنَّ [ ذكرنــاه ا يكشــف عــامَّ وممَّــ

عـٰىل سـبيل  منـه عليـه، مل يتـأتَّ  قـادر ]غـري[ه عٰىل املفحـم، ألنَّـ

ــةاحل ــه. كاي ــه من ــاً  _ ويف تأّتي ــان حاكي ــ _ إذا ك ــٰىل أنَّ ــل ع ه دلي

ــادر ــ. ق ــذَّ وإنَّ ــم؛ام تع ــد العل ــه لفق ــداؤه ل ــذَّ  ألنَّ  ر ابت ــا يتع ر م

الرتفاع القدرة عليه ال يقـع عـٰىل وجـه مـن الوجـوه، مـا دامـت 

عـن احلركـة،  إحـدٰى يديـه عجـز مـن حـلَّ   ترٰى أنَّ ، أَال مرتفعةً 

 ؟!وال احتذاءً  ابتداءً  ال يقع منه حتريك هذه اليد

ـــنائع  يـــؤّدي إٰىل أنَّ  وبعـــد، فهـــذا القـــول ـــع الص مجي

ــدورة ــري مق ــة غ ــوه املختلف ــٰىل الوج ــة ع ــال الواقع ــن واألفع  مل

ــهتعــذَّ  ــات  ولــو صــحَّ . رت علي ذلــك الرتفــع الــدليل عــٰىل إثب

للكتابــة  عــٰىل إثبـات العــامل عاملــاً  ام نســتدلُّ ؛ ألّنــا إنَّـالعـامل عاملــاً 

ــ ومــا شــاكلها مــن الفــاعلني دون  ة عــن بعــضاألفعــال املحكيَّ

تـأّتٰى ]] ١١٤ص /[[ ومـن ر عليـهبعض مـع اشـرتاك مـع تعـذَّ 

ــائر ــه يف س ــٰىل  من ــادرين ع ــوهنام ق ــدها ك ــي أح ــاف الت األوص

بعــض الوجــوه  ر عليــه الفعــل عــىلٰ تعــذَّ  الفعـل، فلــو كــان مــن

ــدرة ــاع الق ــّذره إٰىل ارتف ــبنا تع ــه، نس ــادر علي ــه إٰىل  .غــري ق وتأّتي

ــو ــم أصــالً  هلا ملحص ــان لنــا يف إثباتــه يفتقــر إٰىل العل ، وال ك

 صــول التوحيــد والعـدل، عــٰىل ســائرهــذا نقـض ألُ  ويف. سـبيل

 .املذاهب ومجيع الطرق

ــ لــو كــان األمــر عــٰىل مــا ذهبــتم إليــه لكــان : ا قولــهوأمَّ

هــذا فــيام  ســألنا أنفســنا عــن ف نظمــه؛ فقــدســخُ الواجــب أن يَ 

 .ا، واستقصينا اجلواب عنهم عٰىل آكد الوجوه وأبلغهتقدَّ 

 :ثّم قـال أبـو القاسـم، بعـد الكـالم الـذي حكينـاه عنـه

ــم( ــال هل ــون : ويق ــر أن يك ــنا ننك ــا لس ــاىلٰ اهللا إّن ــ تع رف ـص

ــه، وإالَّ  العــرب عــن املعارضــة بلطــف ــمــن ألطاف ه مل يكــن  فإنَّ

عليــه،  بكــالم يقــدرون م مجاعــة عــٰىل أن يــأتواقــدِ بعجيــب أن يُ 

ــثــّم يــدَّ  ــ. القــرآن يف نظمــه ه مثــلعون أنَّ ا القــدرة عــٰىل مثــل فأمَّ

 ).فالقول فيه ما قلنا القرآن يف احلقيقة

ــ ــه بالص ــرتاف من ــذا اع ــوه، ـوه ــض الوج ــٰىل بع رفة ع

 ولـو قـال يف اجلميـع قـوالً . وإذعان شـطر مـذهب القـائلني هبـا

ـــداً  ـــذُّ واح ـــل تع ـــاً ، وجع ـــوجهني مجيع ـــٰىل ال ـــة ع  ر املعارض

يثبــت عــٰىل نظــر وال  الالســرتاح مــن التلزيــق الــذي  رفةـللصــ

 !فحص

إعجـاز القـرآن إٰىل اختصاصـه بـنظم  ا مـن ذهـب يفوأمَّ 

ــدَّ  ــد تق ــود فق ــالف للمعه ــدخم ــيهم عن ــا عل ــنا  م كالمن اعرتاض

ــنا، وبيَّ  ــٰىل أنفس ــذهبهم ع ــا أنَّ بم ــة  ن ــع بطريق ــو وق ــّدي ل التح

 كـان الـنظم ال يصـحُّ  النظم فقط لوقعـت املعارضـة مـن حيـث

ــه إالَّ  يصــحُّ  وال وجــه. ليف معنــاه التزايــد والتفاضــ  التحــّدي ب

 السـبق إٰىل مـا جيـب وقـوع املشـاركة لنـا عـٰىل أنَّ السبق إليه، ودلَّ 

ــه، ومثَّ  ــأثري ل ــه ال ت ــعر يففي ــول الش ــبق إٰىل ق ــك بالس ــا ذل  لن

ــلِّ ]] ١١٥ص /[[ ــداء، وإٰىل ك ــه،  االبت ــن أعاريض ــروض م ع

 .ة فيـه ممكنـةاملسـاوا عـاء اإلعجـاز بـه، ألنَّ ادِّ  ا ال يصـحُّ ه ممـَّوأنَّ 
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ــٰىل أنَّ ودلَّ  ــا ع ــذَّ  لن ــنظم ال يتع ــرآن يف ال ــة الق ــذاؤها طريق ر احت

ه ولـو بـان وأنَّـ. فصـاحة لـه وال فائـدة فيـه ولو بالكالم الذي ال

ـ من نظوم كالمهـم املعهـود، فنظمـه كـاملعهود ن مـن حيـث متكُّ

، وال طائــل شــديداً  استقصــاءً  واستقصــينا ذلــك. مــن مســاواته

 .إعادة ما مٰىض  يف

 _وإن كــان ظــاهر الــبطالن  _وممَّــا ُيبطِــل هــذا املــذهب 

ته مــن أنَّ التحــّدي وقــع بحســب  لنــا عــٰىل صــحَّ مناه ودلَّ مــا قــدَّ

عرف القـوم وعـادهتم مـن حيـث ُأطِلـق اللفـظ بـه وُأحيلـوا يف 

ر يف عادهتم  .معرفة الفرض عٰىل ما تقرَّ

وقد علمنا أنَّه ال عهد هلم وال عادة بـأن يتحـّدٰى بعضـهم 

ًا بطريقة نظم الكالم دون فصاحته ومعانيـه، وأنَّ الفصـاحة بعض

مة عندهم يف التحّدي، والنظم تابع هلا  .هي املقدَّ

معارضــة القــرآن لــو  خيفــٰى عليــه أنَّ  زاً مميِّــ أنَّ  ومــا نظــنُّ 

ــاحة ــذي ال فص ــالكالم ال ــت ب ــدة وقع ــه وال فائ ــدخل يف  ل ل

ــذيان، و ــٰى اهل ــان[معن ــو ك ــرآن  ]ل ــة الق ــك طريق ــع ذل ــه م  يفل

ــؤثِّ  ــري م ــت غ ــنظم لكان ــةال ــٰى، وأنَّ  رة وال واقع ــع املبتغ  املوق

ــن ــّدي مل يك ــوب بالتح ــٰى، وأنَّ  املطل ــذا املعن ــاحة إن مل  ه الفص

ــودة ــي املقص ــن ه ــدَّ  تك ــال ب ــا، ف ــّدي دون غريه ــن أن  بالتح م

 .تكون مقصودة مع غريها

 ام يكــون منفصــالً هــذا املــذهب إنَّــو]] ١١٦ص /[[

بــنظم القــرآن   إذا عنــٰى الــذاهبون إليــهمــن املــذهبني ما تقــدَّ ممَّــ

طريقتــه يف الــنظم التــي بــان هبــا مــن الشــعر املنظــوم ورضوب 

ــور ــالم املنث ــول. الك ــام نق ــم إنَّ  :ك ــارق نظ ــعر مف ــنظم  الش ل

ــي  ــائل، وال نعن ــنظم الرس ــالف ل ــب خم ــم اخلط ــب، ونظ اخلط

 .ق باملعاينيتعلَّ  بذلك الفصاحة، وال ما

ــ ــاحفأمَّ ــذلك الفص ــوا ب ــم عن ــع إٰىل ا إن ه ــا يرج ة، أو م

ــذهبهم ــز م ــل متيي ــاحة، بط ــٰى الفص ــ معن ــاهممَّ ــق  ا حكين وحل

ــذهب األوَّ  ــوا إٰىل أنَّ بامل ــد  ل إن ذهب ــم ال لفق ــد العل ــّذره لفق تع

ــدرة، ــوا إىلٰ  الق ــاين إن ذهب ــذهب الث ــلِّ  وبامل ــٰىل ك ــتحالته ع  اس

 .عن نفسه وأصحابه ما حكاه البلخّي  ، عٰىل حدِّ وجهٍ 

 :]اره عن الغيوبإعجاز القرآن يف إخب[

ــ ا مــن جعــل وجــه إعجــازه اختصاصــهم باإلخبــار وأمَّ

ــإنَّ ، عــن الغيــوب ــوا إىلٰ  قــوهلم يصــحُّ  ف ذلــك أحــد  أنَّ  إذا ذهب

ــ ــرآن، وض ــاز الق ــة إعج ــوه مجل ــه ـوج ــن رضوب دالئل رب م

ــدفع هــذا وال ــا ال ن ة؛ ألّن ــوَّ ــنُ  عــٰىل النب ــوه نِك ره، وهــو مــن وج

 .لصحيحةالقرآن املذكورة، وجهات إعجازه ا دالئل

ــ ــو فأمَّ ــوب ه ــار عــن الغي ــه باإلخب ا إن أرادوا اختصاص

ً  أو الوجه الـذي كـان منـه معجـزاً  مـن غـريه  يـدلُّ  ه ال، وأنَّـداالَّ

فـذلك يبطـل  التحـّدي بـه وقـع دون مـا عـداه؛ ة، وأنَّ عٰىل النبوَّ 

 :من وجوه

ــــاأوَّ ]] ١١٧ص /[[ ــــ: هل ــــب أنَّ أنَّ ــــور  ه يوج يف س

مـن السـور  كثـرياً  ٰى بـه؛ ألنَّ دَّ تحـبمعجـز وال يُ  القرآن ما لـيس

التحــّدي  علمنـا أنَّ  وقــد. ن لإلخبـار عــن الغيـوبغـري متضــمِّ 

ــري معيَّ  ــه غ ــن عرض ــورة م ــع بس ــة،وق ــ ن ــوأنَّ ــا ه مل يتوجَّ ه إٰىل م

 .من السور باإلخبار عن الغيب دون غريها خيتصُّ 

ــا ــاً  أنَّ : وثانيه ــان خارج ــذلك لك ــع ب ــو وق ــّدي ل  التح

ــاً  ــرفهم، وواقع ــن ع ــىلٰ  ع ــادهتم ع ــالف ع ــد. خ ــيام بيَّ  وق ــا ف ن

عــاداهتم يف   بــام ألفــوه وجــرتالتحــّدي مل يكــن إالَّ  ٰى أنَّ ـمضــ

 .به حتّدي بعضهم بعضاً 

منهــا مــا هــو  :أخبــار القــرآن عــٰىل رضبــني أنَّ : وثالثهــا

ــن األُ  ــار ع ــاض، كاألخب ــن م ــرب ع ــالفة،خ ــم الس ــاء  م واألنبي

ــدِّ  ــه ت .منياملتق ــتقبل كقول ــن مس ــرب ع ــو خ ــا ه ــا م ــاىلٰ ومنه  :ع
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ــار عــناإل ــ خب ــري أهنَّ ــتقبال التــي وقعــت، غ ــرب االس ا وقــع اخل

 .عنها

ــ]] ١١٨ص /[[ ــاينفأمَّ ــم الث ــن : ا القس ــرب ع ــو اخل وه

ً ه إنَّ املستقبل، فإنَّ  . للخـرب وقـوع خمـربه موافقـاً  عنـد ام يكـون داالَّ

ــه بــني الصــ  دق والكــذب، الّلهــّم إالَّ وقبــل وقوعــه ال فــرق في

م علَ فـيُ . ذلـك اخلـرب عـٰىل صـدقه ت داللة غـريلَّ ن قد دأن تقع ممَّ 

 .مة ال بنفسهبتلك الداللة املتقدِّ  ة اخلربصحَّ 

ـ ومعلوم أنَّ  ي بـه دِّ ة بـالقرآن كانـت الزمـة ملـن ُحتـاحلجَّ

ــاره ــربات أخب ــوع خم ــل وق ــتقبلة، وأنَّ  قب ــيَّ  املس ــان  9 النب ك

ــدعوهم إٰىل التســليم ــه وي ــاإلقرار ب ــل . يطالــب القــوم ب ومل يفع

وغــري  االســتدالل عــٰىل صــدقه، نــون مــن وهــم يتمكَّ إالَّ  ذلــك

ــانٍ  ــم إٰىل حضــور زم ــذا يُ . مــرتاخٍ  مفتقــرين يف العل ــوه ل أن بطِ

نه مــن اإلخبــار عــن احلــوادث ا يتضــمَّ إعجــازه ممَّــ تكــون جهــة

 .املستقبلة
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ـ وهــو اإلخبـار عــن املــايض، فلــيس : لا القســم األوَّ فأمَّ

عـن أمـر ظـاهر  هـو خـرب  مـايف أخبار القرآن عن املاضـيات إالَّ 

ــه ــه، أو عرف ــار يف معرفت ــل األخب ــرتك أه ــد اش ــائع ق ــري  ش كث

ه مـأخوذ مـن عي أنَّـأن يـدَّ  ر املخـالفنِكـا يُ ذلك ممـَّ وكلُّ . منهم

 .من أفواه الرجال نالكتب، ومتلقِّ 

مــن  _ مــني يف هــذا املوضــعومــا يقولــه قــوم مــن املتكلِّ 

جـال لظهـر والر]] ١١٩ص /[[ مـن الكتـب ذَ ِخـذلك لـو أُ  أنَّ 

ـــوانتشــ ــه، ر، ولعــرف امللقِّ ــه، وزمــان طلب ن لــه، واملوقــف علي

مـــع البحـــث والتنقـــري  واالخـــتالف إٰىل أهلـــه، الســـيّام

ــيش، وإنَّ  ــة  العــادات هبــذا والتفت ــ _جاري ــا ال جيــوز أن يَ ممَّ  َل ِك

ة إليـه، ويُ  تعاٰىل مـن ألزمـه العلـماهللا   بـه عليـه؛ ألنَّ  لعـوِّ بـالنبوَّ

ن مــا ذكــروه أشــبه وأوٰىل، ولــيس يكــون أكثــر مــا فيــه أن يكــو

ة إالَّ  عــىلٰ  دلــيالً    مــا أوجــب اليقــني املحــض، ورفــع كــلَّ النبــوَّ

 .ف بههذا مل ينقطع عذر املكلَّ  ومتٰى مل يكن. وجتويز شكٍّ 

ــ ــور املاضــية ال  ٰىل أنَّ ع ــاهر مــن األم ــرب عــن الظ اخل

ــوَصــيُ  ــف بأنَّ اإلخبــار  ف بــذلكوَصــيُ  امه خــرب عــن غيــب، وإنَّ

 ر الـالبشـ وادث املسـتقبلة التـي قـد جـرت العـادة بـأنَّ عن احلـ

معرفتهــا بــالنظر يف  هبــا، وال طريــق هلــم إىلٰ  حييطــون علــامً 

وإن علموهـا فعـٰىل طريـق اجلملـة، . جمراهـا النجوم ومـا جـرٰى 

 .التفصيل اخلرب عنها عٰىل سبيل دُّ رَ ويُ 

عـن غيـوب، إذا  ٰى إخبـاراً ـ مضـوقد يكون اإلخبار عـامَّ 

االّطالع عليـه، نحـو اخلـرب  دَ قِ خفاؤه، وفُ  مَ لِ ة بام قد عُ كانت وارد

ه إٰىل فِشـعليه من فعله، ومل يُ   أضمره اإلنسان يف قلبه، وعرضعامَّ 

 .بفعله اً رَّ ـبه ومستس داً فعله متفرِّ  اغريه، أو ممَّ 

ــرٰى، وإن  ــا جيــري هــذا املج ــار القــرآن م ــيس يف أخب ول

ــاره  ــان يف أخب ــرآن مــا 9ك ــن الق ــام ي اخلارجــة ع ــق ب لح

نه م فـيام تضـمَّ ام نـتكلَّ إنَّـ نـابكالمنـا؛ ألنَّ  ذكرناه، فهـو غـري خمـلٍّ 

 مـا أوردنـاه، فيهـا صـحَّ  وإذا مل يكـن ذلـك. القرآن من األخبـار

ــح ــن ذهــب يف إعجــاز ]] ١٢٠ص /[[ ووض ــول م فســاد ق

 .نهاإٰىل األخبار التي تضمَّ  احلال ة به يفالقرآن وقيام احلجَّ 

اإلخبـار عـن  إنَّ : ر هذا الكـالمقد قلتم يف صد: فإن قال

 ذلك؟ يصحُّ  وجهٍ  القرآن، فعٰىل أيِّ  الغيوب أحد وجوه إعجاز

قــد علمنــا مبلــغ مــا يعرفــه النــاس بتجــارهبم : قيــل لــه

ــام احلــوادث ــتقبلة، وأنَّ  وعــاداهتم مــن أحك ــغ  املس ذلــك مل يبل

ــ ــبيلِرب إٰىل أن ُخي ــٰىل س ــدث ع ــا حي ــيل م ــن تفص ــد  وا ع التحدي

ــك اجلملــة التــي  أكثــر مــا يعملونــه مــن والتمييــز؛ ألنَّ  ذل

والـربد يف  نحـو علمهـم بـورود احلـرِّ  يرجعون فيهـا إٰىل العـادة،

 .والزروع يف أوقاهتام إّباهنام، وطلوع الثامر

ــة ال يُ  ــوالعلــم هبــذه اجلمل ــذي ثِم ــم بالتفصــيل ال ر العل

يمكنــه أن  مــن النــاس ال أحــداً  بــأنَّ  أوردنــاه؛ ألّنــا نحــيط علــامً 

ــِرب ُخيــ ــام بعينهــا ة احلــرِّ وَّ  عــن ق ــام ، والــربد يف أّي وتناقصــه يف أّي

ــدة. بعينهــا ــادة واح ــام يف الع ــال األّي ــ وح ــة يف أهنَّ  ا الأو متقارب

ونقصـانه، فيقـع  ة احلـرِّ ي بخـالف بعضـها لـبعض يف شـدَّ ـتقض

 .خلربه ه وفقاً خمَرب 

بعـض ثـامر السـنة   بعضـنا بـأنَّ ِرب وكذلك ال جيـوز أن ُخيـ

ويكثــر عــٰىل ســبيل  بطــل، وبعضــها يزكــواملســتقبلة سيفســد وي

ــربَّ  ــا خ ــال م ــون ح ــيل، ويك ــاالتفص ــال م ــالحه كح ــربَّ   بص  خ

جـرت العـادة بصـالحه عليـه مـن  بفساده يف احلاجـة إٰىل مـا قـد

 .والربد واهلواء والركود، فيقع خربه صدقاً  احلرِّ 

ــل  ــب مث ــوم تكس ــناعة النج ــون ص ــوز أن تك ــيس جي ول

أحكـام احلـوادث  لصـناعة مـنا املسـتفاد هبـذه هذا العلـم؛ ألنَّ 

ــيل ــل دون التفص ــرٰى اجلم ــري جم ــا جي ــو م ــتقبلة ه ــذا . املس وهل

وا، أام أخطـــاألكثـــر، وربَّــ جتــد أهلهــا يصـــيبون يف ذلــك يف

ــــارهم ــــن]] ١٢١ص /[[ كإخب ــــرِّ  ع ــــادة احل ــــربد  زي وال

ــار ــور األمط ــاهنام، ووف ــ ونقص ــداء أو قلَّ ــلُّ . تهامواألن ــذا  وك ه

 .طريق اجلملة عىلٰ 

ــ ــادون أن ُخي ا مــا يفأمَّ ــيبون فيــه وال يك ــيام طِ ص ئــوا ف

قـد عـرف  مضـبوط حمصـور جيري جمرٰى التفصـيل، فهـو أيضـاً 

ــ ــه، وأنَّ ــه ووجه ــاس طريق ــدهلُّ الن ــذي ي ــاب ال ــىلٰ ه احلس  م ع

ـــٍت  ـــر يف وق ـــرجمعـــنيَّ  كســـوف القم ـــوع   وب ـــدود، وطل حم

 .بعينه الكوكب أو غروبه يف زمان

عوهنا جتـر  _ي ولو كانـت غـريه مـن األحكـام التـي تـدَّ

ــا  ــا ودالٌّ عليه ــق إليه ــاب طري ــب أن  _يف أنَّ احلس ــراه لوج جم

توجـد فيـه اإلصـابة، وُيفَقـد اخلطـأ، كـام وجـدناه يف اخلـرب عــن 

. كســوف الكواكــب وغروهبــا، أو تكثــر اإلصــابة ويقــلَّ اخلطــأ

وقد وجدنا األمر فـيام حيكمـون عليـه وينـذرون بـه بالضـدِّ مـن 

واخلطــأ هــو الكثــري، وأنَّ هــذا؛ ألنَّ اإلصــابة فيــه هــي القليلــة 

ــن ] مــا[ يقــع مــن إصــابتهم فيهــا األقــرب ممَّــا يقــع مــن املخمِّ

م الـــذي ال يرجـــع يف قولـــه إٰىل أصـــل، وال ينظـــر يف  واملـــرجِّ

 .دليل
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ـــاه، وورد القـــرآن ب وإذا صـــحَّ  ـــن إمـــا ذكرن ـــار ع خب

ـ خمرباهتـا بحسـب األخبــار،  لة ووقعـتحـوادث مسـتقبلة مفصَّ

ــ ــة أو معج ــون دالل ــب أن تك ــادةفيج ــن الع ــا ع  زة؛ خلروجه

 .ن البرش منه ويصلون إليه يتمكَّ وعامَّ 

ـــا ـــ: فمنه ـــزام املش ـــاٰىل يف اهن ـــه تع ـــدرـقول  :ركني بب
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ــ عــن الغيــوب اخلارجــة عــن القــرآن،  9ا إخبــاره فأمَّ

تــل بعــدي تقا« :قولــه ألمــري املـؤمنني  نحـو ،اً فكثـرية جــدَّ 

 .»الناكثني والقاسطني واملارقني

 .ة، املخدج اليدبقتل ذي الثديَّ  وإنذاره له 

 .»تقتلك الفئة الباغية«: عليهاهللا لعّامر رمحة  9وقوله 

كــأّين بــك وقــد «: راقةـلُســ 9قولــه و ]]١٢٣ص /[[

 .»كرسٰى  لبست سواري

ــري ــن كث ــل م ــار قلي ــذه األخب ــن ه ــاه م ــا ذكرن ويف  ،وم

ومجيـع . معروفـة الغـرض، وهـي خـروج عـن استقصاء ذكرهـا

ــاره ــن أخب ــناه م ــرآن وقصص ــار الق ــن أخب ــاه م ــا تلون  9 م

 .هلا خمرباهتا وفقاً  اخلارجة عن القرآن وقعت

وتـرجيم؛  مثل هذه األخبار ال تقـع عـن ظـنٍّ  ومعلوم أنَّ 

هذه األخبـار عـٰىل سـبيل  الصدق يف مثل ال يمكن معه الظنَّ  ألنَّ 

 .املخرب هبا ة عٰىل علمكون دالَّ أن ت التفصيل، وال بدَّ 

العلـوم  ؛ ألنَّ وليس جيوز أن يكـون العلـم بـذلك معتـاداً 

وقد علمنـا . واالكتساب، رورةـالض :املعتادة ال خترج عن قسمني

بـام حيـدث عـٰىل  ة املعتادة علـمروريَّ ـه ليس يف سائر العلوم الضأنَّ 

يف دليـل، عن النظر  لكان واقعاً  ولو كان مكتسباً  .سبيل التفصيل

خيتارونـه  د مـن أفعـال النـاس ومـاعٰىل مـا يتجـدَّ  وال دليل يدلُّ 

 .الً وجيتنبونه مفصَّ 

ــحَّ  ــوب ال وإذا ص ــن الغي ــار ع ــة فاإلخب ــذه اجلمل ت ه

ـ :خيرج عن وجهـني تعـاٰىل، نحـو مـا اهللا ا أن يكـون مـن فعـل إمَّ

ــّي  ــل النب ــن فع ــرآن، وم ــار الق ــن أخب ــاه م ــا  9 تلون ــو م نح

 .القرآن ارجة عنقصصناه من أخباره اخل

تعــاٰىل مل تــدّل اهللا فــإذا كانــت مــن فعــل ]] ١٢٤ص /[[

: ذكرنــاه، فقلنــا عــٰىل اختصاصــه بــالعلم اخلــارق للعــادة الــذي

ث، بـل يكـون املعجـز دِّ  ُحيـن مـن الصـدق عـامَّ من أجله متكَّ  إنَّ 

مـن  اخلـرب إليـه واّطالعـه قبـل أحـدٍ  املوضـع هـو إنـزال يف هذا

ــه، فقــد حصــل خــرقـالبشــ ــذا  ر علي ــة يف ه ــه ال حمال العــادة ب

ــه  وإذا. الوجــه العلــم الــذي  عــىلٰ  فهــو دالٌّ  كــان مــن فعل

ــ ــم؛ ألنَّ ــو العل ــا ه ــز هاهن ــه، واملعج ــا إلي ــرقأرشن ــذي خ  ه ال

 .العادة

والــذي أنكرنــاه يف صــدر الكــالم أن يكــون الوجــه 

ــّي  ــدق النب ــم بص ــزم العل ــه ل ــذي من ــو  يف 9 ال ــداء ه االبت

ــمُّ  ــن التض ــار ع ــرآن لإلخب ــوب، أو أنن الق ــة  غي ــون جه تك

 .غريه عٰىل ذلك دون إعجازه مقصورةً 

ــ ــأنَّ فأمَّ ــل ب ــات  ا إذا قي ــدٰى جه ــن إح ــة م ــذه اجله ه

ــاز، ورُ  ــاإلعج ــذاتِّ ــتدالل هب ــاه؛  ب االس ــذي ذكرن ــب ال الرتتي

 .فذاك الصحيح الذي ال يمكن دفاعه

 :]إعجاز القرآن يف نفي االختالف عنه[

ــا مــن ذهــب إٰىل إعجــازه مــن حيــث زا ل عنــه وأمَّ

ــأن  ــر ب ــادة مل جت ــأنَّ الع ــه ب ــلَّ لقول ــاقض، واعت االخــتالف والتن

ــل  ــار  _يســلم الكــالم الطوي ــه واألخب  _مــع رسد القصــص في

من ذلك، وأنَّ يف سـالمة القـرآن منـه داللـة عـٰىل أنَّـه مـن فعـل 

 .اهللا تعاىلٰ 

ــرآن  ــالمة الق ــه أنَّ س ــكال في ــذي ال إش  _والصــحيح ال

ــص  ر القص ــرُّ ــه، وتك ــع تطاول ــه ورضب ]] ١٢٥ص [/[م في

مــن االخــتالف أو التنــاقض يــدلُّ عــٰىل فضــيلٍة  _األمثــال 

ـٍة عـٰىل املعهـود مـن الكـالم ظـاهرة؛  عظيمٍة ورتبـٍة جليلـٍة ومزيَّ

ــا أن ينتهــي إٰىل اإلعجــاز وخــرق العــادة، فبعيــد وال برهــان  فأمَّ

عيه عليه؛ ألّنـا قـد وجـدنا النـاس يتفـاوتون يف السـالمة مـن  ملدَّ
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ــو ــذه األُم ــر يف ه ــن يكث ــيهم م ــديدًا؛ فف ــًا ش ــذكورة تفاوت ر امل

ــن  ــيهم م ــه، وف ــب علي ــطراب ويغل ــتالل واالض ــه االخ كالم

 .يتحفَّظ فقلَّ ذلك يف كالمه

ــّفح  ــتحّفظ والتص ــد بعضــهم يف ال ــٍر أن يزي ــيس بمنَك فل

 .ملا يورده، فال ُيعثَر منه عٰىل تناقض

 ، عي أنَّ الــتحّفظ وإن اشــتدَّ ولــيس يمكــن أحــدًا أن يــدَّ

ــل؛ وا ــري زائ ــتالف غ ــة واالخ ــإنَّ املناقض ــت، ف ــة وإن قوي لعناي

ر عليــه إيــراد شــبهٍة تعضــد دعــواه،  عــٰى هــذا تعــذَّ ــه متــٰى ادَّ فإنَّ

 .فضالً عن برهان

الً : ولو قيـل ملـن سـلك هـذه الطريقـة قبـل أن  _أرنـا أوَّ

ــن  ــتأنف، أو ال يمك ــالم املس ــن الك ــن م ــيام يمك ــر ف أنَّ  _ننظ

ــام ــه احلك ق في ــوَّ ــا تن ــع م ــن مجي ــه م وا في ــم، وروَّ ــن كالمه ء م

ٰى أّنـه لـو مل  أمثاهلم قـد حلـق مجيعـه التنـاقض واالخـتالف، حتـَّ

 .يسلم يشء منه من ذلك لظهر بطالن قوله من قرٍب 

ألـيس مـن البعيـد أن يسـلم الكـالم الطويــل : فـإن قيـل

 بام ذكرناه؟

ــل ــكُّ : قي ــنا نش ــيف بُ  لس ــك، وإنَّ ــد ذل ــٰىل ع ــا ع ام كالمن

ـ ه وإحلاقـه بـامرالقطع عٰىل تعذُّ  عـده فقـد ا بُ خيـرق العـادات؛ فأمَّ

 .سبق إقرارنا به

ِ : اهللا فقـد قـال : فإن قالوا
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َ
ــاء[ �اِهللا � ــذا ]٨٢: النس ، وه

 .ة ما ذهبنا إليهرصيح لصحَّ  نصٌّ 

ــ: قيــل هلــم]] ١٢٦ص /[[ ــاإنَّ ــهبــذا  ام علمن ه القــول أنَّ

م لنـا  فيـه اخـتالف كثـري، دَ ِجـلو كان من عند غريه لوُ  وقـد تقـدَّ

العلم بكونه صـدقًا ودلـيالً، مـن طريـق لـيس هـو اعتبـار زوال 

ــام هــو عــٰىل مــن جعــل . االخــتالف والتنــاقض عنــه وكالمنــا إنَّ

ــه : وجـه إعجــازه وكونــه دلــيالً زوال االخـتالف عنــه، وظــنَّ أنَّ

. لك مـن جهــة العـادة واعتبارهــا، وكــذ)يـركن مــن اسـتدراك(

بقـادح  _عـٰىل مـا ذكـروه مـن طريـق السـمع  _فليس القطع إذًا 

 .يف طريقنا

ة معانيـــه والكـــالم عـــٰىل مـــن جعـــل إعجـــازه صـــحَّ 

الكـالم  للعقـل، يقـرب مـن واستمرارها عـٰىل النظـر وموافقتهـا

ام ذلـك إنَّـ كـلَّ  عٰىل مـن اعتـرب زوال االخـتالف واملناقضـة؛ ألنَّ 

فاعلــه حكــيم  ويشــهد بــأنَّ   الفضــيلة وعلــّو املنزلــة،عــىلٰ  يــدلُّ 

 .واإلعجاز وخرق العادة غري هذا. عليم

تعاٰىل العرب عن معارضة القرآن لبطل اهللا ف رِ ـصولو مل يُ 

أن يكون عٰىل الصفات التـي  خيرج القرآن من اإلعجاز عندنا، ومل

 .العقل ة املعاين، وموافقةذكروها من صحَّ 

 تعـاٰىل القـدر مـن الفصـاحة التـي وكـذلك لـو سـلبه اهللا

 _عنـد مـن ذهـب إٰىل ذلـك فيـه  _بان هبا مـن الفصـيح املعتـاد 

ــفات، والســتحال  ــن الص ــروه م ــا ذك ــع م ــه مجي ــب في لوج

 .خروجه عنها

ــف عــن أنَّ  ــ وهــذا يكش ــاين إنَّ ــذه املع ــه، ه ــت في ام وجب

ه ال وأنَّــ للحكــيم،]] ١٢٧ص /[[ مــن حيــث كــان كالمــاً 

 .لوجودها مع زوالهتأثري هلا يف اإلعجاز؛ 

ــحَّ  عــٰىل أنَّ  ــروه مــن ص ــا ذك ــع م ــة مجي ــاين ومالءم ة املع

ــه  ــل يف كالم ــل، حاص ــاره، وإن مل 9العق ــب يف أخب ، وواج

 .جيب فيها اإلعجاز

إعجــاز القــرآن  مــذهب القــائلني إنَّ [ ]]١٢٩ص /[[

 :]كونه قديامً 

ـ م القــرآن، واجلـاعلو وجــه إعجــازه دَ ا املعتقــدون بِقـفأمَّ

 فــإنَّ  ،وحكايــة لــه القــديم أو عبــارة عــن الكــالم، كونــه قــديامً 

ــ ــبها األدلَّ ــي نص ــاهللا ة الت ــرآن تقض ــدث الق ــٰىل ح ــاٰىل ع  يـتع

 .غري موضع ببطالن قوهلم، وهي مذكورة يف

، وهــو حــروف وأصــوات وكيــف يكــون القــرآن قــديامً 

ــتُ  ــكتَ ــمَ تٰىل وتُ ب وُت ــام، ]و[ ،عس ــّزي واالنقس ــه التج ــائز علي ج

عـــٰىل  ا ال جيـــوزه الصـــفات ممَّـــهـــذ وكـــلُّ ! ل وآخـــر؟ذو أوَّ 

 .ث املحدَ هبا إالَّ  القديم، وال خيتصُّ 

ــٰىل أنَّ  ــد  ع ــالم ال يفي ــد، والك ــالم املفي ــن الك ــرآن م الق

ــرإالَّ  ــه يف إث ــدث بعض ــأن حي ــدَّ   ب ــض، ويتق ــٰىل  مبع ــه ع بعض

 م الـــدال عـــىلٰ لـــو مل يتقـــدَّ  )دار(: قـــول القائـــل بعـــض؛ ألنَّ 

بــأوٰىل  )داراً (ع ســمَ يُ  أناأللــف، واأللــف عــٰىل الــراء، مل يكــن بــ

 .)راداً (ع سمَ من أن يُ 

، ت حروفــه كّلهــا معــاً دَ ِجــالكــالم إذا وُ   أنَّ بــنيِّ وهــذا يُ 

 .يكن مفيداً  تقّدم يف الوجوه مل ومل يكن لبعضها عٰىل بعض

ــد، فــإنَّ  ــتكلِّ  وبع ــديم تعــاٰىل م م بــالقرآن، وهــذه الق

ـــاإلضــافة تقتضــ ــ ه فاعــل لــه؛ ألنَّ ي أنَّ ضــاف إٰىل ي امالكــالم إنَّ

 .م منّا من حيث فعلهاملتكلِّ 

ــنيِّ يُ ]] ١٣٠ص /[[ ــب ــك أنَّ ــو أُ  ذل ــيفه ل ــري  ض ــٰىل غ ع

 :من وجوه هذا الوجه مل خيُل 
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م به من حيث أوجـب ه متكلِّ نَّ إه كالم له، وإنَّ : ا أن يقالإمَّ 

معقولة وحسب ما نقول يف العلم وما جرٰى جمراه،  كونه عٰىل صفة

 .ه قائم بهأو ألنَّ  عضه؛ب ه، أو حلَّ ه حلَّ أو ألنَّ 

ــ ــيس ممَّ ــالم ل ــتكلِّ والك ــفة للم ــب ص ــا يوج ــو م؛ ألنَّ ه ل

ــك الســتحال ــو ُخ  _ أوجــب ذل ــل ــه َق ِل ــأن يُ  _ لســانان ل د وَج

جيـب  هبـام امً ه مـن حيـث كـان مـتكلِّ فيهام حرفان متضـاّدان؛ ألنَّـ

كــام يســتحيل وجــود علــم  أن يكــون عــٰىل صــفتني متضــاّدتني،

ن مـن قلبـه، مـن حيـث كـان خمصوص يف جـزءي يءـوجهل بش

 .متضاّدتني عٰىل حالني ذلك يوجب كونه

تــا، قَ لِ ة وجــود الكــالم بـاآللتني لــو ُخ وقـد علمنــا صـحَّ 

ــتكلِّ  ــه م ــواز كون ــ امً وج ــام يُ إنَّ ــع دوَج ــيهام، وإن امتن ــك يف  ف ذل

ــ ــا ممَّ ــرٰى جمرامه ــا ج ــل وم ــم واجله ــوالالعل ــب األح  ا يوج

ـ أنَّ  فصــحَّ . للحــيِّ  م، للمــتكلِّ  صــفةً ا ال يوجــب الكــالم ممـَّ

 .ذكرناه ل الذيوبطل القسم األوَّ 

بعضـه؛  ه أو حـلَّ ه حلَّـبه ألنَّ  امً وليس جيوز أن يكون متكلِّ 

 وآمـراً  والصـدٰى خمـرباً  ،امً اللسـان مـتكلِّ  ذلك يوجـب كـون ألنَّ 

وسـقوط هـذه  امً مـتكلِّ  مإبطال كون املـتكلِّ  ويوجب أيضاً . وناهياً 

 ام جتتمـع، وإنَّـواحـدٍ  س بحـرٍف الكـالم لـي ألنَّ  ؛اإلضافة أصالً 

حلاجـة  اآلخـر؛ غري حمـلِّ  حرٍف  كلِّ  ، وحملُّ احلروف فتصري كالماً 

 )قام زيد(: خمتلفة، فيجب عٰىل هذا أن يكون قولنا احلرف إٰىل أبنية

وهـذه . ه الكالمم ما حلَّ املتكلِّ  ألنَّ  م يف احلقيقة؛ليس بكالم ملتكلِّ 

 فتخرج من أن تكون ،واحدٍ  اختصاصها بمحلٍّ  اجلملة ليس يصحُّ 

 .مملتكلِّ  كالماً 

ــ]] ١٣١ص /[[ م بــالكالم مــتكلِّ (: ها القــول بأنَّــفأمَّ

ــ عنــد ضــيق  ، فلفــظ جممــل قصــد إٰىل املعّلــق بــه)بــه ه قــائمألنَّ

 .موحاجته إٰىل التفسري والتفصيل كحاجة ما تقدَّ . الكالم

ــحُّ  ــيس يص ــ ول ــةأن ُي ــذه اللفظ ــوهلم _ راد هب ــي ق : أعن

ــه ــائم ب ــاه والَّ إ _ ق ــا ذكرن ــض م ــدناأ بع ــول  ]ه[فس ــن احلل م

ــفة، وإالَّ  ــاب الص ــي تُ وإجي ــالوجوه الت ــتَ  ف ــا، مــن س عمل فيه

والبقـاء، أو غـري ذلـك  الـذي هـو االنتصـاب، أو الثبـات القيام

 .ا ال جيوز عٰىل الكالم أصالً ممَّ 

ــل ــتكلِّ  إنَّ : وكــذلك إن قي ــامل ــتكلِّ م إنَّ ــان م ــه  ألنَّ  امً ام ك ل

والكشــف عــن  هــذه اللفظــة، لبــة بتفســريكالمــا، وقعــت املطا

ــ ــا، فإنَّ ــرض هب ــالغ ــن أن ُي ــا إالَّ ه ال يمك ــاذكر فيه ــض م   بع

 .منا عليهأوردناه وتكلَّ 

الكـالم هـو  عـٰىل أنَّ  مجيـع مـا ذكرمتـوه مبنـيٌّ : فإن قـالوا

الكـالم يف احلقيقـة مـا  ولـيس. املسـموعة األصـوات واحلـروف

ا جــاز ه يشء ممَّــعليــ يف الــنفس ال جيــوز تظنّـون، بــل هــو معنــًى 

ــي ــوات الت ــٰىل األص ــّزي،  ع ــام والتج ــن االنقس ــا م ذكرمتوه

 .املسموع عبارة عنه وحكاية له وهذا

ـــم ـــل هل ـــتكلَّ : قي ـــب أن ن ـــيس جي ـــل م يشء أو دَ م يف ِق

ــه وال نُ  ــن ال نعقل ــه ونح ــه؛ثبِ حدوث ــالم يف ألنَّ  ت ــفات  الك الص

 ومـا يقولونـه يف الكـالم غـري معقـول. فرع عٰىل إثبـات الـذوات

معنــٰى للتشــاغل معكـــم  دنا وال ســبيل إٰىل إثباتــه، فــالعنــ

بوا بإثبـات مــا طــالَ والواجـب أن تُ  .مـه وحدوثــهدَ بـاخلوض يف قِ 

 .ر عليكميتعذَّ  ه، فإنَّ الً عونه أوَّ تدَّ 

ر ـِشــومل يُ  _ يف الـنفس مـن أثبـت الكـالم معنـًى  عـٰىل أنَّ 

ــوب، ــض املعــاين املعقولــة مــن أفعــال القل كالقصــد  إٰىل بع

ــاواالعتقــا ــري جمرامه ــا جي ــاً  _ د وم ــني مل جيــد فرق ــه وب ــن  بين م

 إنَّ : ٰى يقـولاألعـراض، حتـَّ عٰى مثـل ذلـك يف مجيـع أجنـاسادَّ 

ــة ــوت يف احلقيق ــًى  الص ــو معن ــل ه ــموع ب ــو املس ــيس ه يف  ل

]] ١٣٢ص /[[ وكـــذلك اللـــون .هـــذا عليـــه الـــنفس يـــدلُّ 

 .سائر األجناسو

عونــه يف إنَّ املعنــٰى الــذي يدَّ : _ولــو قيــل أيضــًا هلــؤالء 

. النفس لـيس هـو الكـالم يف احلقيقـة، بـل الكـالم معنـًى غـريه

واملعنــٰى الــذي يشــريون إليــه دالٌّ عليــه ومنبــٌئ عنــه، ثــّم جيــب 

 !مل جيدوا فصالً  _ذلك عليهم يف معنًى بعد آخر 

ــو  ــع ه ــا موض ــي أوردناه ــل الت ــذه اجلم ـــي ه ولتقص

ــام نبَّهنــا بــام ذكرنــاه  عــٰىل طريــق أليــق هبــا مــن كتابنــا هــذا، وإنَّ

كراهـة أن خيلـو كالمنـا مـن  _وإن كان املقصـد غـريه  _الكالم 

 .برهان عٰىل فساد ما تعلَّق به القوم

ــ ــا هلــم عــن الكــالم يف ِق ــا لــو جتاوزن م القــرآن دَ عــٰىل أّن

ــزاً  وحدوثــه مل يصــّح أن يكــون هــذه،  عــٰىل طــريقتهم معج

 إالَّ حتّديــه  املتحــّدي ال يصــحُّ  ألنَّ  ،وبطلــت فائــدة التّحــّدي بــه

ـبام هو مقدور متـأتٍّ  ه د لـه بـالعلم، فكأنَّـاملؤيِّـ ا منـه أو مـن، إمَّ

ر ا ظهـر عـٰىل يـدي، فـإن تعـذَّ وكـذا ممـَّ وا فعـل كـذاتعاطَ : يقول

ـ ـ ا مـن حيـثعلـيكم فـاعلموا أّين صـادق، إمَّ تعـاٰىل اهللا ني خصَّ

ر علـيكم، أو مـن حيـث أظهـر عـٰىل بام معه تـأّتٰى منّـي مـا تعـذَّ 

 .دين بهبعينه وأيَّ  ذلك الفعل يدي

ــتحيالً  ــه مس ــاهم إٰىل فعل ــذي دع ــر ال ــان األم ــٰى ك  ومت
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ــادرٍ  عــٰىل كــلِّ  راً متعــذِّ  ــه وال ، مل يصــّح ق االحتجــاج  التحــّدي ب

ــ  قــد دعوتنـا إٰىل مــا ال تقــدر أنــت: م لــو قـالوا لــهبتعـّذره؛ ألهنَّ

تـك علينـا؟ موضـع حجَّ  د لـك عـٰىل فعـل مثلـه، فـأينوال املؤيِّـ

ــ ــ مَ ـولِ ــأن ت ــا  عيدَّ رصت ب ــّذره علين ــيص بتع ــة والتخص اإلبان

ــدَّ  ــأن ن ــنأوٰىل ب ــث عي نح ــن حي ــك م ــل ذل ــك مث ــذَّ  علي ر تع

وإذا مل يكــن بــني هــذه الــدعاوٰى ! ؟قـادرٍ  عليـك، بــل عــٰىل كــلِّ 

 .االحتجاج بام ذكروه فرق بطل

 _وبعد، فال فـرق بـني التحـّدي بـالقرآن إذا كـان قـديًام 

عون  ــدَّ ــا ي ــذات  _عــٰىل م ــني التحــّدي ب ــاىلٰ وب وإذا . القــديم تع

ــ بــه،  ق القــدرةفســد التحــّدي بــذلك، مــن حيــث اســتحال تعلُّ

 .ل مثلهفاألوَّ 

التحــّدي إّنــام كــان بحكايــة : فــإن قــالوا]] ١٣٣ص /[[

 .الكالم القديم، دون ذاته

بـأن  لـيس خيلـو التحـّدي مـن أن يكـون واقعـاً : قيل هلم

ظــه، بمعنــاه دون لف بــأن حيكــوه ، أوحيكــوه بلفظــه ومعنــاه معــاً 

 .أو بلفظه دون معناه

ــا أنَّ  ــد علمن ــلَّ  وق ــال ك ــن ق ــرآن(: م ــاه )الق ــد حك ، فق

ــاه، وأنَّ  ــه ومعن ــذين بلفظ ــوم ال ــد  الق ــه ق ــّدي ب ــوفهوا بالتح ش

 .نون من ذلك ويفعلونهكانوا يتمكَّ 

ــلِّ  ــن ك ــة م ــه متأّتي ــاه دون لفظ ــة معن ــل  وحكاي ــن عق م

ـــ كـــان أو املعـــاين وفهمهـــا، فصـــيحاً  كـــان أو  اً ألكـــن، عربيَّ

 .اً عجميَّ أ

ــاللفظ واملعنــٰى معــاً   فهــو حــاكٍ  ومــن أتــٰى يف احلكايــة ب

الوجــوه  املعنــٰى؛ ففســدت إليــه للفــظ ال حمالــة، وإن ضــمَّ 

 مــا خـرج عنهــا ولـيس يمكــن يف القسـمة غريهـا؛ ألنَّ . الثالثـة

 .ليس بحكاية

اهم باالبتـداء للحكايـة عـٰىل الوجـه ام حتـدَّ إنَّـ: فإن قـالوا

ــ ــن حكاه ــه، فم ــذي وردت من ــامع اال ــد الس ــون  بع ــه ال يك من

 ه غري مبتدئها؟؛ ألنَّ معارضاً 

ــل هلــم ــذي : قي ــّدي باملســتحيل ال ــذا رجــوع إٰىل التح ه

ر االبتـــداء ال يتكــــرَّ  ال يـــدخل حتــــت قـــدرة قــــادر؛ ألنَّ 

 وا، فحكايـة مـا قـد ابتـدأ هـوئكاالحتذاء، فإذا طالبهم بأن يبتـد

قــديم ال ]بــه[ف وَصــيُ  فهــم املحــال الــذي الحكايتــه؛ فقــد كلَّ 

 .عليه تعاٰىل، وهو أقدر القادرين

ــه ــالوا ل ــو ق ــاً : ول ــت أيض ــداء  وأن ــٰىل االبت ــدر ع ال تق

فلـيس  بجميـع مـا يبتـدئ أحـدنا حكايتـه، مـن كـالم أو شـعر،

 .موقعها  ما عليك؛ لكانت املقابلة واقعةً لك من هذا إالَّ 

 _ممَّن يرغب عـن طريقـة هـؤالء  _وإنَّام صحَّ لنا ولغرينا 

ن حفظه وتاله وبـني القرآن ممَّ ]] ١٣٤ص /[[اية الفصل بني حك

التحــّدي عنــدنا وقــع  ٰى القــوم إليهــا؛ ألنَّ عَ دْ املعارضــة التــي ُيــ

باالبتداء مثله يف فصاحته، مع طريقة نظمه ال بحكايته، فالتايل لـه 

 معارضـاً  وجيب أن يكـون. فليس بمعارض عندنا كان حاكياً  وإن

 .حلكايةالتحّدي وقع با عٰى أنَّ عند من ادَّ 

التحــّدي وقــع بــأن  إنَّ  :نقــول فــنحن أيضــاً : فــإن قــالوا

جيــب أن يكــون  كــٰى يف فصــاحته ال يف ألفاظــه ومعانيــه، فــالُحي 

 !التايل له معارضاً 

هذا رجوع مـن طـريقتكم، ودخـول يف مـذهب : قيل هلم

 .مستقًىص  ٰى الكالم عليهاـوٰىل التي قد مضالفرقة األُ 

 إنَّ : ٰى لقــــولكممعنــــ وإذا رصتـــم إٰىل هــــذا، فـــأيُّ 

 للكالم القديم؟ حكايةً  ام كان من حيث كانالتحّدي به إنَّ 

ــوه اآلن  ــا ذكرمت ــرق يف م ــًة  _وال ف ــون حكاي ــني أن يك ب

يف أنَّ التحـّدي بـه مـن جهـة  _لكـالم قـديم، أو لكـالم حمـَدٍث 

الفصــاحة يصــحُّ عــٰىل مــا يقــع التحــّدي بالشــعر وغــريه، وإن مل 

 .م قديميكن قديًام، وال حكايًة لكال

ــا  ــد وفين ــدك اهللا  _ق ــٰىل  _أرش ــردِّ ع ــن ال ــا م ــام رشطن ب

ــط  ــن بس ــدنا م ـــرفة، واعتم ــول بالص ــالف الق ــن خ ــع م مجي

ــه،  ــته مواقع ــا اقتض ــر م ــاره يف ُأخ ــع، واختص ــالم يف مواض الك

 .بعد أن مل ُنِخلَّ به ومل نورد مستغنًى عنه

ــن  ــابطه م ــتدرك ض ــن اس ــبَِط وُأتق ــاه، إذا ُض ــا ذكرن وم

ــه  ــ _مجلت ــًا إمَّ ـــرحيًا أو تلوحي ــا  _ا تص ــر م ــن أكث ــواب ع اجل

 .يستأنف املخالفون إيراده من االعرتاضات والشبهات

نحــن نتلــو ذلــك بــذكر مــا يلــزم مــن و]] ١٣٥ص /[[

ة  املخــالفني يف رفة، مــن أســئلةـعــدل عــن مــذهب الصــ ــوَّ النب

ــ ــي ال تتوجَّ ــالت ــائلني بالص ــٰىل الق ــذكره ـه ع ــا ن ــون م رفة، ليك

بـع مـا ذكـره ثـّم نتَّ . عـٰىل اعتقادهـا ا، وأحـثَّ أدعٰى إٰىل القول هب

ــ ــروف ب ــاب املع ــاحب الكت ــي( ـص ــذا ) املغن ــالم يف ه ــن الك م

ـــه ـــٰى، فنحكي ـــه، ونُ  املعن ـــنيِّ بألفاظ ـــامَّ ب ـــاد  ع ـــن فس ـــه م  في

 .تهتعاٰىل ومشيَّ اهللا بعون  واضطراب،

 :]بيان ما يلزم خمالفي الرصفة يف: [فصل ]]١٣٧ص /[[

ام إذا كنــتم إنَّــ :قــالواقــد ســأل خمــالفوا الصـــرفة، ف
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لرسـول  د بـهتعـاٰىل هـو املؤيِّـاهللا  تعتمدون يف إعجـاز القـرآن أنَّ 

لــه عــٰىل خرقــه لعــادة الفصــحاء مــن حيــث  ، تصــديقاً 9اهللا 

 مقابلتــه، فــاعملوا عــٰىل أنَّ  معارضــته ونكلــوا عــن قعــدوا عــن

م لكـــم عـــٰىل مـــا مســلَّ  خروجــه عـــن العـــادة يف الفصـــاحة

الـذي خــرق بــه عادتنــا، وألقــاه  أنَّ  اقرتحتمـوه، مــن أيــن لكــم

 !تعاٰىل؟اهللا من ظهر عليه هو  إىلٰ 

ــه بعــض  ومــا أنكــرتم أن يكــون املظهــر ذلــك عــٰىل يدي

ــون ــودهم، ويك ــتم بوج ــد اعرتف ــذين ق ــّن ال ــده بــه  اجل قص

بمبلــغ  ال حتيطــون علــامً  كــماإلضــالل لنــا والتلبــيس؛ ألنَّ 

ــاحة إىلٰ  ــن الفص ــوا م ــل انته ــاحتهم، وه ــدٍّ  فص ــاوز  ح ــاجي  م

ــدهم أم ال ــلُّ  ؟نعه ــل ك ــوَّ  ب ــك جم ــٰىل يشءٍ ذل ــوع ع ــري مقط  ز غ

 !منه؟

ــم  ــل قطعك ــع بط ــري ممتن ــائزًا غ ــاه ج ــا ذكرن ــان م وإذا ك

ه من ِقبَل اهللا تعاىلٰ   !عٰىل أنَّ

ــؤال عــٰىل ]] ١٣٨ص /[[ وقــد ُســِئَل عــن هــذا الس

ــاه، قيــل ــذي ذكرن إذا كــان مــن ظهــر : وجــٍه آخــر آكــد مــن ال

ِعـ إنَّـه مـن كالمـه، بـل : ه لنفسـه، وال قـالالقرآن عٰىل يديه مل يدَّ

ــه رســول اهللا  عــٰى أنَّ  _، وأنــتم ذكــر أنَّ ملكــًا ألقــاه إليــه وادَّ

ة  ــوَّ ــٰىل النب ــه ع ــه داللت ــرآن ووج ــاز الق ــحَّ إعج ــل أن يص  _قب

ــون يف  ــام ترجع ــيح؛ ألنَّكــم إنَّ ــل القب زون عــٰىل املالئكــة فع ُجتــوِّ

ــاب ــمتها إٰىل الكت ــ. عص ــًا بمق ــم أيض ــم لك ــاحة وال عل دار فص

املالئكــة وهنايــة مــا يقــدرون عليــه مــن الكــالم، فكيــف يصــحُّ 

قطعكم عٰىل أنَّه مـن عنـد اهللا تعـاٰىل، مـع مـا ذكرنـاه؟ ومـن أيـن 

لكم أنَّ امللـك الـذي أتـٰى بـه صـادق يف دعـواه أنَّـه رسـول اهللا، 

ه من كالمه، وإن فارق كالم البشـر؟  !ولعلَّ

هـب هبـم كـّل وذ وقد قـام هـذا السـؤال بـالقوم وقعـد،

غــري صــحيح  هــا، كلُّ قــاً رُ مــذهب، وتعــاطوا يف اجلــواب عنــه طُ 

 .مستمرّ  وال

ا ونحن نذكر ما أجـابوا بـه، ومـا يمكـن أن جيـاب بـه ممـَّ

 .عندنا فيه م باممل يذكروه، ونتكلَّ 

قـد ثبـت  :أن قـالوا جيـب بـه عنـه،ا أُ ممَّ ]] ١٣٩ص /[[

ــاد أنَّ  ــه استفس ــوز علي ــيم ال جي ــاٰىل حك ــديم تع ــه وال خل الق ق

ـ التلبيس عـىلٰ  ا ذكرمتـوه، أو املالئكـة ممـَّ ن اجلـنَّ عبـاده، فلـو مكَّ

ويف ثبــوت . فــنيللمكلَّ  لكــان هنايــة االستفســاد والتضــليل

 .ن منهمكِّ ه يمنع ما طعنتم به، وال يُ حكمته داللة عٰىل أنَّ 

ولــيس األمــر يف االستفســاد والتضــليل هــو أن يلطــف 

ــال فــنييف القبــيح، أو يســلب املكلَّ  ة طريــق إٰىل الفــرق بــني احلجَّ

 .والشبهة، والداللة وما ليس بداللة

ـ ا املنـع مـن الشـبهات وفعـل القبـائح، فغـري واجــب فأمَّ

عليــه تعــاٰىل يف دار املحنــة والتكليــف، مــن حيــث كــان يف املنــع 

 .عن ذلك دفع هلام

أن  _إذا كــان تعــاٰىل ال يفعــل الشــبهات  _ولــيس جيــب 

وبينهـا، كـام ال جيـب إذا مل يفعـل  يمنع منها وحيـول بـني فاعلهـا

 .القبيح أن يمنع منه

ــر  ــن أظه ــوب إٰىل م ــع منس ــذا املوض ــاد يف ه واالستفس

جيـوز نسـبه إٰىل  لـيس برسـول، وال ما ليس بمعجز عـٰىل يـد مـن

 .تعاىلٰ اهللا 

ــتبهو]] ١٤٠ص /[[ ــه واش ــد ب ــن انفس ــره،  م ــه أم علي

لفـرق بـني لعلـم ا ه لـو شـاء أن ينظـريت؛ ألنَّـل تقصريه أُ بَ فمن قِ 

ــ احلقيقــة وغــريه؛ فــإنَّ  املعجــز يف ــوِّ مــا ُجي ن ز العقــل وقوعــه ممَّ

 .إحلاقه باملعجزات جيوز أن يفعل القبيح، ال يصحُّ 

ــاحب  ــتنا لص ــد مناقض ــٰى عن ــذا املعن ــنقض ه ــن ن ونح

ـ رنـا بسـط الكـالم فيـه فلـذلك أخَّ  ،)املغنـي( ـب بـالكتاب امللقَّ

 .هاهنا

إنَّ املراعــٰى : يــلقــد ُأجيــب عنـه، بــأن ق: طريقـة ُأخــرىٰ 

ــو مل  ــا ل ة خــرق العــادة، وظهــور م ــوَّ يف داللــة املعجــز عــٰىل النب

عي صـادقًا مل يظهـر وقـد علمنـا أنَّ يف ظهـور القـرآن . يكن املـدَّ

خرقـًا للعـادة، وأنَّـه ال فـرق  _عٰىل الوجـه الـذي ظهـر عليـه  _

يف كونــه خارقــًا هلــا بــني أن يكــون مــن فعــل اهللا تعــاٰىل، أو مــن 

ــهفعــل بعــض  ــام دلَّ إذا كــان مــن فعلــه تعــاٰىل مــن . مالئكت وإنَّ

فيجــب أن يــدلَّ  _وهــو خــرق العــادة  _الوجــه الــذي ذكرنــاه 

وبطــل . وإن كــان مــن فعــل امللــك؛ الّتفــاقهام يف وجــه الداللــة

 .أن يكون التجويز الذي ذكر قادحًا يف إعجازه

الفعــل الــذي يكــون  وهــذا يف هنايــة الضــعف؛ ألنَّ 

ــزاً  ً  معج ــ وداالَّ ــرع ــن ظه ــدق م ــدَّ  ٰىل ص ــه ال ب ــن  علي ــه م في

 :رشائط

 .للعادة أن يكون خارقاً : أحدها]] ١٤١ص /[[

 .تعاىلٰ اهللا ثّم أن يكون من فعل 

مقـام  عي، قـائامً موقـع التصـديق للمـدَّ  ثّم يكـون واقعـاً 

 .ك صادقإنَّ : القول له
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فلــيس خــرق العــادة وحــده هــو املعتــرب؛ ألنَّ اإلخــالل 

 _مــع ثبــوت خــرق العــادة  _ بــام ذكرنــاه مــن الشـــروط

 كاإلخالل بخرق العادة دون ما ذكرناه؟

ــوم أنَّ  ــتدلَّ  ومعل ــٰىل أنَّ  املس ــع ع ــٰى مل يقط ــاٰىل اهللا  مت تع

وقـوع التصـديق مـن  زاً يكـون جمـوِّ  أن ق لـه، فـال بـدَّ هو املصـدِّ 

ــن ــؤمن م ــيح، وال ي ــل القب ــه فع ــوز من ــن جي ــض م ــه  بع جهت

سـن منـه تصـديق لـذلك ال حي تصديق الكـّذاب، ومـع التجـويز

 .أن جيب عليه عن عي، فضالً املدَّ 

ة، إذا  ومل يدّل الفعل الواقـع مـن جهتـه تعـاٰىل عـٰىل النبـوَّ

ـ للعادة مـن حيـث كان خارقاً  وه يف خرقهـا فقـط، عـٰىل مـا تومهَّ

 .اجلواب، بل بأن تكامل له الرشطان مجيعاً 

بـــني أن  _ال فـــرق يف بـــاب خـــرق العـــادة : وقـــوهلم

فعــل امللــك ]] ١٤٢ص /[[تعــاٰىل أو مــن  يكــون مــن فعــل اهللا

صــحيح، غــري أنَّ الفــرق وإن مل يكــن بيــنهام مــن هاهنــا فهــو  _

 .حاصل بينهام يف الداللة عٰىل الصدق التي هي مقصدنا

ــأف املراعــٰى خــرق العــادة،  إنَّ : ل الكــالما قــوهلم يف أوَّ مَّ

ــدَّ  ــدق امل ــوال ص ــا ل ــور م ــوب، وظه ــو املطل ــر؛ فه عي مل يظه

ــبيل ــن ال س ــع  ولك ــه م ــع(إلي ــويز أن يق ــ )جت ــديق ممَّ ن ال التص

التجــويز ال نــأمن أن يكــون  مــع يــؤمن منــه فعــل القبــيح؛ ألنَّ 

 .عي غري صادق، وإن ظهر الفعل املخصوص عٰىل يدهاملدَّ 

ــ ــٰىل أنَّ وإنَّ ــع ع ــك ونقط ــأمن ذل ــدلُّ  ام ن ــوره ي ــٰىل  ظه ع

ــ ــدق وأنَّ ــدقه ملالص ــوال ص ــن ه ل ــاه م ــر، إذا علمن ــل  يظه فع

 .كبرياً  اً وتعاٰىل علوَّ  ي ال يقع منه القبائح، جلَّ احلكيم الذ

ــع  ــذا املوض ــٰىل ه ــالم ع ــاء الك ــد يف استقص ــن نزي ونح

منا ذكـره، الكتـاب الـذي قـدَّ  ق بـه صـاحبفيام بعـد، فقـد تعلَّـ

 .عهووعدنا بتتبُّ 

العلــم حاصــل  بــأنَّ  :جيــب عنــهوقــد أُ : خــرىٰ طريقــة أُ 

ر لـه، واملظِهـ قـرآنهـو اآليت هبـذا ال 9 النبـيَّ  عاقل بـأنَّ  لكلِّ 

تعــاٰىل، اهللا ، ودعائـه إٰىل حصـول العلــم بوجـوده  عـٰىل حـدِّ 

 .أتٰى به وحتّديه العرب باإلتيان بمثل ما

وإذا كان ما اعـرتض بـه مـن سـؤال اجلـّن يوجـب رفـع 

 .اطراحه العلم الذي ذكرناه، وجب

الـذي وقـع العلـم بـه وارتفـع  يء؛ ألنَّ ـوليس هـذا بشـ

ــكُّ  ــو أنَّ  الش ــه ه ــرآنا في ــمَ مل يُ  لق ــّي ع إالَّ س ــن النب ، ومل 9  م

 . من جهتهيظهر لنا إالَّ 

ــ ــفأمَّ ــا العلــم بأنَّ ه مل يأخــذه مــن غــريه، ه مــن فعلــه أو أنَّ

ــ]] ١٤٣ص /[[ ، بــلفلــيس معلومــاً  ه املعلــوم لنــا خالفــه؛ ألنَّ

  َّــه، وخرب ــن كالم ــون م ــٰى أن يك ــد نف ــق ــا بأنَّ ــهن ــن  ه لقن م

 .اهللاملك، هو رسول 

ــد ــذا تأكي ــومنا؛ ألنَّ  ويف ه ــة خص ــٰىل طريق ــبهة ع  الش

ــأّين ســلَّ  اعملــوا عــىلٰ : للمخــالف أن يقــول ــيس مــن  همت أنَّ ل

ــامللــك الــذي ألقــاه إليــه وادَّ  كالمــه، مــن أيــن لكــم أنَّ   هعــٰى أنَّ

ــاهللا رســول  وال برســالته، اهللا أمــر  عــن ه مل يــأِت صــادق؟ ولعلَّ

، السـؤال الـذي ذكرنـاه يف صـدر هـذا الفصـل فيعود األمـر إىلٰ 

 .ذكرناه إٰىل غري ما وحيتاج يف اجلواب عنه

ــ: خــرىٰ طريقــة أُ  ــ :ام أجــاب بعضــهم بــأن يقــولوربَّ ام إنَّ

 ؛ ألّنـا مـن جهتـه9ة نبيّنـا ثبت وجـود اجلـّن بعـد ثبـوت نبـوَّ 

ة بــام ال يصــّح  علمنــا وجــودهم، فكيــف يصــحُّ  القــدح يف النبــوَّ

 تها؟ بعد صحَّ إالَّ 

الــذي أوردنــاه ال  الســؤال وهــذا يف غايــة الركاكــة؛ ألنَّ 

يفتقــر يف لزومــه إٰىل القطــع عــٰىل وجــود اجلــّن وإثبــات كــوهنم، 

، 9نبيّنـا  جهـة العلـم بوجـود اجلـّن هـي قـول م أنَّ لِّ بل لو ُس 

 بـدَّ  العقـل ال ؛ ألنَّ الكـالم الزمـاً  وما وردت بـه رشيعتنـا لكـان

 تعـاٰىل خلـق هـم جـّن، ولـوال أنَّ هللا ألن يكـون  زاً أن يكون جمـوِّ 

رع ـالشــ رع بــه؛ ألنَّ ـورود الشــ العقــل ملــا صــحَّ  ئز يفذلـك جــا

ذلـك يف العقـل لـزم  وإذا جـاز. ال يرد بإثبـات مـا حييلـه العقـل

 .الكالم

إذا جـــاز يف عقـــولكم أن يكـــون هللا : وقـــال املخـــالف

تعـاٰىل خلـق غــائبون عـن أبصــاركم، ال تـبلغكم أخبــارهم، وال 

ــغ قــواهم وعلــومهم  ]] ١٤٤ص /[[كــام  _حتيطــون علــًام بمبل

ــس  ــذلك يف اإلن ــة ب عون اإلحاط ــدَّ ــنع  _ت ــهم ص ــلَّ بعض فلع

 !هذا الكتاب وأظهره عٰىل يد من ظهر من جهته

وبعد، فإنَّ القطـع عـٰىل وجـود اجلـّن لـيس موقوفـًا عـٰىل 

رشيعتنـــا كـــام ظنَّـــوه، بـــل هـــو موجـــود يف رشيعـــة اليهـــود 

ـــة ـــة . والنصـــارٰى واملجـــوس واملانويَّ ومجيـــع طوائـــف الثنويَّ

تغنـي  _فـيمن ذكرنـاه  _ضـًا وجـودهم، فشـهرة ذلـك تعتقد أي

 .عن إقامة داللة عليه

مــن طوائــف  _ويف اجلملـة، فــإنَّ مــن كــان ُيثبِــت اجلــّن 

عي  _الناس  ن كـان ينفـيهم، فكيـف يـدَّ قبـل رشيعتنـا، أكثـر ممـَّ

 !أنَّ إثباهتم موقوف عٰىل رشيعتنا، لوال الغفلة؟
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ــاه ا قيــل يف اجلــواب عــامَّ وممَّــ: خــرىٰ طريقــة أُ   إنَّ  :أوردن

يكـون مـن فعـل  مـن أن القرآن لو كـان مـن فعـل اجلـّن مل خيـُل 

فعل ذوي الـنقص مـنهم؛ فـإن كـان مـن جهـة  عقالئهم، أو من

فيجــب أن يظهــر  العقــل مــنهم، ومــن لــيس بكامــل ناقصــيهم

ــال  ــك يف أفع ــور ذل ــوب ظه ــاوت؛ لوج ــتالل والتف ــه االخ في

 .ذوي النقص

ــُل  ــالء مل خي ــل العق ــن فع ــان م ــه  أن وإن ك ــون فعل يك

 .الفاسقون املؤمنون منهم، أو الكّفار

للمــؤمنني، واملقصــود بــه  ولــيس جيــوز أن يكــون فعــالً 

 .فني واإلضالل هلم، وإدخال الشبه عليهمالتلبيس عٰىل املكلَّ 

ــو كــان مــن فعــل كّفــارهم لوجــب أن يعارضــه  ول

يـد مـن يزيـل عـن النـاس  وا إظهـار مثلـه عـىلٰ املؤمنون، ويتولَّـ

 .تعاىلٰ اهللا هبم إٰىل رَ وذلك من أكرب قُ الشبهة به، 

ــلُّ  ــدت ك ــن  وإذا فس ــون م ــل أن يك ــام بط ــذه األقس ه

 .صنيع اجلّن عٰىل وجه

ــ]] ١٤٥ص /[[ لــيس جيــب لــو : ق هبـذافيقـال ملــن تعلَّ

ــل أن ــن كــامل العق ــل النــاقص ع ــان مــن فع فيــه  يظهــر ك

ـــت؛ ألنَّ  ـــام ظنن ـــاوت ك ـــطراب والتف ـــأكثر  االض ـــذق ب احل

ــر إىلٰ  ــنائع ال يفتق ــاملالص ــوره،  ك ــل ووف ــ العق ــاج يف وإنَّ ام حيت

ها  ـــرُّ ــيس يض ــا، فل ــم هب ــة إٰىل العل ــنعة املخصوص ــع  _الص م

فقـد العلـوم التـي هـي العقـل، وهلـذا نجـد  _وجود العلم هبـا 

م فيهــا ُبْلهــًا  ــنائع والتقــدُّ ــريًا مــن أهــل احلــذق بالص ــري[كث ] غ

 عقــالء، وُيقَطــع يف أكثــرهم عــٰىل خروجــه مــن مجلــة املكلَّفــني،

 !وبعده عن كامل العقل

فمـن أيـن لـك أنَّ فقــد التفـاوت واالخـتالل يـدلُّ عــٰىل 

أنَّه ليس من فعل خـارج عـن الكـامل؟ ثـّم مـن أيـن أنَّ املـؤمنني 

مــن اجلــنِّ ال يقــع مــنهم استفســاد لنــا وتلبــيس علينــا، ونحــن 

 نعلم أنَّ اإليامن ال يمنع من املعايص والفسوق؟

ــر مــا يف هــذا الفعــل أن يكــ ــاٰىل، هللا  ون معصــيةً و أكث تع

ــك، ــن ذل ــانع م ــري م ــامن غ ــواء  واإلي ــن[س ــقِ  ]م ــذهب بَ ل م

ــأصــحاب اال  ه عــٰىل املــذهبنيحبــاط، أو مــذهب مــن نفــاه؛ ألنَّ

ــاً  ــ مع ــائز أن يعص ــؤمنـج ــ. ي امل ــواب  اموإنَّ ــالف يف زوال ث اخل

 .ثبوته معها إيامنه باملعصية، أو

أن  كّفـار اجلـّن لـو كـانوا صـنعوه لوجـب ثّم من أين أنَّ 

 :ثبوت أمرين ت لك بعدثبِ يُ  اموهذا إنَّ ! يعارضه املؤمنون؟

نـــوا مـــن أن يتمكَّ  مـــؤمني اجلـــّن ال بـــدَّ  أنَّ : أحـــدمها

ــتمكَّ  ــي ي ــارهمالفصــاحة الت ــ]] ١٤٦ص /[[ ن كّف ٰى منهــا، حتَّ

 .ال يزيدوا يف ذلك عليهم

 .بالواجب عليهم )املؤمنني مل خيّلوا أنَّ (: واآلخر

 .ن ال سبيل لك إٰىل إثباتهمن األمري واحدٍ  فكلُّ 

اإليـامن  إنَّ : نـا مـا فيـه، وقلنـافقـد بيَّ : ا الوجـه اآلخـرأمَّ 

ــايص، ــة املع ــن مواقع ــع م ــن  ال يمن ــانع م ــري م ــو غ ــذلك ه فك

 اإلخـــالل بالواجـــب رضب مـــن اإلخـــالل بالواجـــب؛ ألنَّ 

 .املعايص

ــــ ــــتصَّ : لا األوَّ وأمَّ ــــع أن خي ــــيس يمتن ــــم  فل العل

ــ ــم ك ــذين ه ــل ال ــاحة باجلي ــاملهن  افرون؛ ألنَّ بالفص ــم ب العل

ــصُّ  ــنائع قــد خي ــيالً  والص دون جيــل،  دون قبيــل وجــيالً  قب

ــب ــوم ولــيس جي ــمول والعم ــك الش ــرٰى أَال . يف ذل ــم  أنَّ   ت العل

العجـم، ثـّم قبائـل مـن  بـه العـرب دون بالفصاحة قـد اخـتصَّ 

ــار ــّكان دي ــّم س ــل، ث ــا،  العــرب دون قبائ ــة دون غريه خمصوص

ٰى مل ورضوب من الّصنائع كثـرية قـ د اخـتصَّ بعلمهـا قـوم، حتـَّ

دناها؟  يتعّدهم، لو شئنا عدَّ

أو  _وإذا جـاز هـذا، فـام املـانع مـن أن تكـون الفصـاحة 

ــا  ـــرب منه ــذا الض ــّن  _ه ــن اجل ــف م ــه طوائ ــتصَّ ب ــام اخ إنَّ

وجـــواز ! كــافرون، ومل يتَّفـــق أن يكـــون يف مجلـــتهم مـــؤمن؟

ــذ ــق هب ــعف التعلُّ ــحَّ ض ــد ص ــاه؛ فق ــيام أوردن ــاٍف ف ــك ك ه ذل

 .الطريقة من كلِّ وجهٍ 

 ه لـو كـان مـن فعـل اجلـنِّ إنَّـ :وممَّا قيـل يف اجلـواب عنـه

ــه ــّدهيم ب ــع حت ــب م ــدورهم لوج ــالعجز أو يف مق ــريعهم ب  وتق

 .عٰىل سبيل املعارضة روا أمثاالً ظهِ عنه أن يأنفوا، فيُ 

عـٰىل  ولو جاز أن يمسكوا عن املعارضة، وإظهار مـا يـدلُّ 

من عندهم جلاز مثل ذلك  منقولو ]]١٤٧ص /[[ ه من فعلهمأنَّ 

العـرب قــادرين عــٰىل  يف العـرب؛ فكنّــا ال نـأمن أن يكــون أكثــر

 .املعارضة متمّكنني منها، وإن كانت مل تقع منهم

من حيث علمنا أنَّ التحّدي ال  _فلامَّ فسد ذلك يف العرب 

بدَّ أن يبعثهم عٰىل إظهار ما عنـدهم، بـل وعـٰىل تطّلـب مـا لـيس 

مثله يف اجلنِّ لو كانت قـادرة عـٰىل مثـل القـرآن؛ وجب  _عندهم 

لعمــوم التحــّدي للكــلِّ وتوّجهــه إٰىل اجلميــع، الســيّام والقــرآن 

ح لدعوة من هنٰى عن اّتباع الشياطني واالغرتار هبم، وآمرنا  مصحِّ

 .باالستعاذة منهم والرباءة من أفعاهلم
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ــواب؛ ألنَّ  ــن الص ــد ع ــة البع ــالم يف غاي ــذا ك ــوه ــا إنَّ ام ن

ــ ــارعة إىلٰ نوج ــرب املس ــادرين  ب يف الع ــانوا ق ــو ك ــة ل املعارض

ــ ــا، وأهنَّ ــيهم إليه ــوّفر دواع ــا ت ــث علمن ــن حي ــا، م ــدعليه  م ق

 النبــيَّ  ووجـه ذلــك ظـاهر؛ ألنَّ . اإلجلـاء إٰىل فعلهــا قـاربوا حــدَّ 

ــل  9 ــتهم، وتعطي ــع آهل ــاهنم، وخل ــة أدي ــٰىل مفارق ــم ع محله

جــرت بــه علـيهم أكثــر مــا كانـت  مرياسـتهم وعبــادهتم، وحــرَّ 

ــــوه ــــاكح ووج ــــارب واملن ــــل واملش ــــن املآك ــــاداهتم م  ع

عــٰىل  ف مــا يشــقُّ َلــالعبــادات والكُ  ّرفات، وألــزمهم مــنـاملتصــ

هـذا، إٰىل تعجيـزه هلـم فـيام كـان . نفوسهم، ويثقل عٰىل طبـاعهم

ــه علــوُّ كلمــتهم مــن الفصــاحة التــي  إليــه انتهــاء فخــرهم، وب

ــيهم ــلَّمًة إل ــيهم، ومس ــيس . كانــت مقصــورًة عل ــذا ول وال  _ه

، فيُحَمل حاهلم عٰىل العرب _يشء منه   !موجودًا يف اجلنِّ

ــ ــ ام يــأنفا التحــّدي والتقريــع فــإنَّ وأمَّ ر يف مــنهام مــن أثَّ

ــطَّ  ــه وح ــة حال ــادر إٰىل املعارض ــه، فيب ــن منزلت ــفاقاً  م ــن  إش م

ــ. النــازل بــه ررـالضــ فينــا،   حــالٍ ق مــن تغــريُّ شــفِ ا مــن ال يُ فأمَّ

نا أو لنــا فيحفــل بــذمِّ  خمالطــاً  لــيسعنــدنا، و وانخفــاض مرتبــةٍ 

 .ا أوجبناه يف غريهمدحنا، فليس جيب فيه يشء ممَّ 

يف النهــي  عــٰىل اجلــنِّ  ال رضر أيضــاً و ]]١٤٨ص /[[

ــاعهم، واســتامع غــرورهم ــلِّم يف ذلــك رضرًا، . عــن اّتب ــو ُس ول

ــنِّ  ــٰىل اجل ــود ع ــا يع ــان م ــيظ،  _لك ــفاء الغ ـــرف وش ــن الش م

يزيـد  _حيلـتهم ومكيـدهتم فينـا  بإدخال الشـبهة علينـا، ونفـوذ

ـــر  ــداوة البش ــاعهم ع ــان يف طب ــث ك ــن حي ــويف، م ــه وي علي

ــم ــعي يف اإلرضار هب ــل يف . والس ــد ُيتحمَّ ــري ق ـــرر اليس والض

 .مثل ما ذكرناه، وهذا كاٍف 

القـرآن لـو جـاز  أنَّ  :يف جوابـه رَ ِكـا ذُ وممـَّ: خرىٰ طريقة أُ 

 إلينـا وإظهـاره إلقائـه ن مـنا يـتمكَّ أن يكون من فعل اجلـّن وممـَّ

، 9عٰىل يد بعضـنا لكانـت العـرب تواقـف عـٰىل ذلـك النبـّي 

مــا أتيتنــا بــه واحتججــت علينــا : بــه عليــه، وتقــول لــه وحتــتجُّ 

مــن فعــل رّبــك عــٰىل جهــة  بــالعجز عنــه لــيس جيــب أن يكــون

 جـائز أن يقـدروا عليـه، فـال أمـان لنـا اجلـنَّ  ألنَّ  التصديق لك؛

ــ. مــن أن يكــون مــن فعلهــم ــاً ام وإنَّ  إلدخــال ألقــوه إليــك طلب

 !لك بذلك، وال فضيلة ةالشبهة علينا، فال نبوَّ 

ــل هــذا  ــيس جيــوز أن يغفلــوا عــن االحتجــاج بمث  _ول

ــا بتغــافلهم يف رفــع أمــره  _لــو كــان جــائزًا  إٰىل  9مــع علمن

 .كلِّ باطل، وطرحهم أنفسهم كلَّ مطرح

تـني وأوضـح واحلازم العاقـل ال يعـدل عـن أقـوٰى احلجَّ 

األغمــض، واجلميــع ]] ١٤٩ص /[[ ني، إٰىل األضــعفالطــريقت

 .معرض له

ــامً  ــا عل ــد أحطن ــا ق ــأنَّ  وإذا كنّ ــه  ب ــتّج ب ــا مل حي ــك م ذل

 .يكن ه ملمنه، قطعنا عٰىل أنَّ  يءـهوا بشالعرب، ومل يتفوَّ 

ــ ــري ممَّ ــن كث ــعف م ــذا أض ــدَّ وه ــا تق ــب أن م؛ ألنَّ ه يوج

ــةً  ــرب عارف ــون الع ــلِّ  تك ــبهة بك ــاز ش ــا يف إعج ــن إيراده  يمك

ــ هــذا  مــني يشء يفٰى ال خيطــر ببــال أحــد مــن املتكلِّ القــرآن، حتَّ

ذلـك لـيس  علمنـا أنَّ  وقـد. وقـد سـبق خطـوره هلـم املعنٰى إالَّ 

 .بواجب

لوجــب أن  لــو كــان مثــل هــذا االحتجــاج صــحيحاً ]و[

ــتَ يُ  ــلِّ س ــن ك ــواب ع ــالفون يف  عمل يف اجل ــا املخ ــبهة يورده ش

كانـت هـذه الشـبهة لـو  :ما يـرد مـن ذلـك القرآن، فيقال يف كلِّ 

ة،رة يف صـحَّ ومـؤثِّ  قادحة يف إعجـاز القـرآن  ة داللتـه عـٰىل النبـوَّ

ـــب  ـــّي  ]أن[لوج ـــرب النب ـــف الع ـــا،  9تواق ـــٰىل معناه ع

ــ  ه هبــا، وجتعــل علمنــا بفقــد مــوافقتهم عــٰىل ذلــك دلــيالً وحتاجَّ

اجلـواب عـن مجيـع  أنَّ  فيـؤول األمـر إىلٰ . ق بـهعٰىل بطالن التعلُّـ

القـــرآن واحــد ال ُحيتـــاج إٰىل أكثــر منـــه، شــبه املخــالفني يف 

مــن األجوبــة والطــرق،  _ويصــري مجيــع مــا تكلَّفــه املتكلِّمــون 

عيبـًا وفضـالً وعـدوالً  _وما خّصوا بـه كـلَّ شـبهة مـن القـدح 

 .عن الطريق الواضح إٰىل الوعر الشاسع

م عَلـهبـا فـيام يُ  بمثل هـذه الطريقـة مـن حيـتجُّ  ام حيتجُّ وإنَّ 

ر منّـا، وأهـدٰى إٰىل اسـتخراجه مـن مجيعنـا، ـبصـالعرب بـه أ أنَّ 

ــ ــهـبش ــرت ب ــا ج ــغ م ــا، ومبل ــاحة ومراتبه ص /[[ روط الفص

 .ة التفاضل يف صناعتهاوكيفيَّ  العادات فيها،]] ١٥٠

ــول ــٰىل : فنق ــاحة ع ــرآن يف الفص ــيلة الق ــت فض ــو كان ل

الشـعراء عـٰىل غـريه، أو لـو  سائر كـالم العـرب كفضـيلة بعـض

ــه يف الفصــاحة ــالبلوغممَّــ كانــت مرتبت ــد جــرت بــه العــادة ب  ا ق

ــ _ إليهــا ــ فلكــن باســتعامل التكلُّ  _ ل الطويــلالشــديد والتعمُّ

عــٰىل ذلــك وتبــني عنــه، وذلــك إذا  لوجــب أن تواقــف العــرب

إعجـازه بـنظم  جهـة إعجـازه إٰىل الـنظم أنَّ  عٰى مـن ذهـب يفادَّ 

 .غري مسبوق إليه

لوقفـت  لـو كـان مـا ظننتـه صـحيحاً : يمكن أن يقال لـه

بمعجـز، مـن حيـث كـانوا يعلمـون  ذلـك لـيس العرب عٰىل أنَّ 

ــ ــرية،  م قــد ســبقوا إٰىل رضوب مــن النظــوممــن أنفســهم أهنَّ كث
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ــبق إىلٰ  وأنَّ  ــن س ــض م ــال بع ــٰىل  ح ــد ع ــوم ال يزي ــض النظ بع

 .السبق بعض يف معنٰى 

ــ وكــلُّ  ام أمكــن الرجــوع فيــه إٰىل هــذه الطريقــة؛ هــذا إنَّ

مرجـع غــريهم يف  العـرب، وألنَّ  هأن يقــف عليـ ا ال بـدَّ ه ممـَّألنَّـ

ه مل أنَّـ عـىلٰ  العلم به إلـيهم، فيجعـل إمسـاكهم عـن ذكـره دلـيالً 

أن يزيـد حـاهلم فيـه عـٰىل حالنـا،  يكن، وحييل علـيهم بـام ال بـدَّ 

 .هلم أن يكون ظاهراً  وبام إن خفي علينا فال بدَّ 

 تـرٰى أّنـا إذا الشـبه جتـري هـذا املجـرٰى، أَال  وليس كـلُّ 

ه تعـاٰىل، فإنَّـاهللا  القـرآن وإن كـان مـن فعـل لعـلَّ  :فقيـل لنا،ئِ ُسـ

ــدلُّ  ــىلٰ  ال ي ــر ع ــن ظه ــديق م ــٰىل تص ــه؛ ]] ١٥١ص /[[ ع يدي

ــ ــون ألنَّ ــع أن يك ــري ممتن ــاىلٰ اهللا ه غ ــل  تع ــديق، ب ــه ال للتص فعل

 .خر من املصلحةآللمحنة وتغليظ البلوٰى، أو لوجه 

 أنَّ اعملــوا عــٰىل : أو قيــل لنــا عــٰىل طريقتنــا يف الصـــرفة

ـ القـرآن، مـن أيـن تعاٰىل رصف عن معارضـةاهللا  ه فعـل لكـم أنَّ

 ؟9للرسول  ذلك تصديقاً 

ـــول ـــزع إٰىل أن نق ـــ: مل نف ـــٰىل أنَّ ـــدليل ع ـــرد إالَّ ال  ه مل ي

ذلــك،  قفــت العـرب عـىلٰ الو خالفـه َل ِمـه لــو احتُ التصـديق أنَّـ

 .ولقالت كيت وكيت

ــ ــو ُس ــذلك ل ــائِ وك ــل لن ــون  :لنا، فقي ــرتم أن يك ــا أنك م

ــ رآن غــري معجــز وال دالٍّ القــ ــنس هعــٰىل التصــديق؛ ألنَّ  مــن ج

ــ ــدور البش ــون إالَّ . رـمق ــز ال يك ــرد واملعج ــام ينف ــاٰىل اهللا  ب تع

 ا يقـدر العبـاد عـٰىل جنســه أنَّ يكـون ممـَّ  أنوبـنيَّ . بالقـدرة عليـه

ــتجَّ  ــه، ومل حت ــف علي ــرب مل تواق ــ الع ــه، وأنَّ ــني  هب ــان ب ــو ك ل

جـب أن تقـع منهـا املواقفـة، لو األمرين فـرق يف معنـٰى الداللـة

ــا نعــدل يف اجلــواب عــن مجيــع هــذه الشــبه إٰىل ذكــر مــا  بــل كنّ

غرينـا، وال جيـري الكـّل  نحيـل بـذلك عـىلٰ  لها، من غـري أنبطِ يُ 

 .جمرٰى واحد

ــ أجيــوز عنــدك أن خيطــر : ق بــام حكينــاهثــّم يقــال للمتعلِّ

ــأخَّ  ــن ت ــن املتكلِّ مل ــني أور م ــ م ــالفي امللَّ ــبعض خم ــبهة يف ل ة، ش

 لقرآن مل ختطر للعرب؟ا

 .جيوز ذلك وال يمتنع: فإن قال

هـذه الشـبهة مل ختطـر للعـرب، فلهــذا مل  فلعـلَّ : قيـل لـه

 .يواقفوا عليها

يف هــذا املعنــٰى مــا مل  ال جيــوز أن خيطــر ألحــدٍ : وإن قــال

 .خيطر للعرب

العــرب  قلـت ذلـك؟ وكيــف ظننـت أنَّ  مَ ـولـِـ: قيـل لـه

ــدَّ  ــلَّ  ال ب ــرف ك ــر  أن تع ــاب يشء، وخيط ــذا الب ــق ه ــا دقي بباهل

 !وجليله؟

مــون عــٰىل املتكلِّ  وهــذا يوجــب أن يكــون مجيــع مــا زاده

مـــا  وكـــلَّ  نفوســهم مـــن الشــبه يف القـــرآن وأجـــابوا عنــه،

 عــوه عــٰىل مـــذاهبهم،بعضــهم عــٰىل بعــض، وفرَّ  اســتدركه

ـــألو]] ١٥٢ص /[[ واســـتنفدوا فيـــه ، وا بـــه الـــدروسم

ــتقرَّ  ــان مس ــامر، ك ــ اً األع ــرب وجمموع ــد الع ــم اً عن ــه هل . علم

 .عن أن يعتقده مثل هذا األمر ذو العقل فضالً  وليس يظنُّ 

ــ م هــذا، ونحــن نعلــم أنَّ تــوهَّ وكيــف يُ  ام شــبهة اجلــّن إنَّ

ــا متكلِّ  ــىلٰ زاده ــالم ع ــوا اإلس ــاً  م ــهم قريب ــنهم أنفس ــا م ، ولقنه

ــ ــاملخــالفون يف امللَّ ــدةً  ذوها شــبهةً ة، واختَّ ــ. وعم ــد  ا ملوأهنَّ توج

ــدَّ  ــن تق ــب م ــيف كت ــنين املتكلِّ م م ــٰىل  م ــا زادوه ع ــة م ويف مجل

ـــ نفوســـهم يف م قـــد استقصـــوا ذلـــك القـــرآن، مـــع مـــا أهنَّ

 !علمهم؟ بجهدهم، وبحسب مبلغ

ـــمعت ـــاً  وال س ـــدَّ  أيض ـــيام تق ـــن[م ف ـــن  ]م ـــد م أح

 باطـــل وتوّصـــلهم إٰىل كـــلِّ  املخـــالفني، مـــع تعّلقهـــم بكـــلِّ 

ومــا يغــرب اســتدراكه عــٰىل حــّذاق . ضــعيف مــن الشــبه

ــّم عــٰىل أهــل اخلــالف يف اهللا  مــنياملتكلِّ  ــارين، ث  _ووجــوه النّظ

ــة فيــه  ــواطر قريب ــالنظر وخ ــه حــذق ب ــن ل ــيهم م أوٰىل  _وف

وأحرٰى بأن يـذهب عـٰىل العـرب، وال خيطـر هلـم ببـال، ولـيس 

النظـر مـن صـنعتهم، وال اســتخراج مـا جـرٰى هـذا املجــرٰى يف 

 !قوهلم؟

مـا تـرك العـرب املواقفـة عـٰىل  إذا جعلـتم: ثّم يقال هلـم

 وارداً  اجلـّن، وال القـرآن لـيس مـن فعـل عـٰىل أنَّ  ذكرمتوه دلـيالً 

ــا عــنهم لــو واقفــوا عــٰىل ذلــك وادَّ مــن جهــتهم، فخربِّ  ــوه ون ع

 !ه من فعل اجلنِّ عٰىل أنَّ  لكانت مواقفتهم دليالً 

ب بـالعقالء عـن مثلـه، رَغـقـالوا مـا يُ  ،نعـم: فإن قـالوا

ــوا ــا يف األمــرين وطولب ــأثري مــوافقتهم وتركه ــاً  بت ــه مجيع ، ووج

 .م ال جيدون متعّلقاً داللتها، فإهنَّ 

، ه مــن فعـل اجلــنِّ دعـواهم عــٰىل أنَّـ ال تــدلُّ : فـإن قـالوا

 .من فعلهم يف احلقيقة هومواقفتهم عٰىل ذلك عٰىل أنَّ 

تركهـا  فكيـف مل تـدّل املواقفـة عـٰىل هـذا، ودلَّ : قيل هلم

ــا ادَّ  ــوه؟عــٰىل م ــ وأيُّ  ]]١٥٣ص /[[ !عيتم ــأثري لرتكه ــيس ت ا ل

 ؟)هو لفعلها(
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ــالوا ــ: فــإن ق لوجــب أن  ه لــو كــان مــن فعــل اجلــنِّ ألنَّ

اجتهـادهم يف الـتامس الشـبهات،  خيطر ذلك ببـال العـرب، مـع

ذلـك ممتنـع  وإذا مل يفعلـوا فـألنَّ . لو خطر هلم لوقفـوا عليـه]و[

 .عندهم

ـ ه مـن فعـل اجلـنِّ وليس دعواهم أنَّـ م هبـذه املنزلـة؛ ألهنَّ

ــذبوا  ــوز أن يك ــد جي ــمبادِّ ق ــك، وحيمله ــاء ذل ــن  ع ــور ع القص

 .ة احليلة عٰىل البهت واملكابرةة وقلَّ احلجَّ 

ــل هلــم ــوع إٰىل أنَّ : قي ــرف  هــذا رج العــرب جيــب أن تع

 .فيه كفاية يشء، وقد قلنا يف ذلك ما كلَّ 

لــو كانــت  اجلــنَّ  إنَّ : وبعــد، فلــيس يمكــنكم أن تقولــوا

ال دليـل  هالعـرب بحـاهلم؛ ألنَّـ فعلت القـرآن لوجـب أن تعلـم

 .هلم عٰىل مثل هذا، وال طريق يوصلهم إٰىل العلم به

أن  العــرب ال بــدَّ  إنَّ : عون أن تقولــواوأكثــر مــا تــدَّ 

ــرآن ــل الق ــون مث ــواز ك ــا ج ــر بباهل ــنِّ  خيط ــدور اجل ، وإذا يف مق

ــه ــه وأظهرت ــون فعلت ــن أن تك ــا م ــك ومل يؤمنه ــا ذل ــر هل  خط

ا ال فـرج لكـم وهـذا ممـَّ !من املواقفـة عليـه يء، مل يكن هلا بدٌّ ـش

فـاذكروا مـا الـذي أمـن ]] ١٥٤ص : /[[فيه، ألّنا نقـول عنـده

ــه  ــنُّ فعلت ــون اجل ــن أن يك ــرب م ــون  _الع ــا أن يك ــع جتويزه م

حتَّٰى عـدلت مـن أجلـه عـن املواقفـة؟ وأشـريوا إليـه  _مقدورًا 

ا ال حيسـن أن يقـع احلوالـة بـه عـٰىل العـرب،  بعينه؛ فـإنَّ هـذا ممـَّ

مل يــنقص عـن حـال النّظـارين املتكلِّمــني، مل فـإنَّ حـاهلم فيـه إن 

ز أن ُخيطـئ العـرب ومـن هـو أثبـت ! يزد ومـا فينـا إالَّ مـن ُجيـوِّ

. معرفــًة مــن العــرب يف مثــل هــذا، ويعتقــد فيــه خــالف احلــقِّ 

ــذكر  ــب أن ُي ــؤال جي ــن الس ــواب ع ــالم إٰىل أنَّ اجل ــود الك فيع

ــىلٰ  ــم ع ــون احلك ــه، ويك ــفُّح ل ــه والتص ــر في ــع النظ ــه، ليق  بعين

ــر ــه النظ ــا يوجب ــاده بحســب م ته أو فس ــة يف (وأنَّ . صــحَّ احلوال

 .عٰىل غائب ال ُتغني شيئاً ) وقوعه

ا يمكــن أن يقــال يف الســؤال الــذي وممَّــ: خــرىٰ طريقــة أُ 

 ومـا ألقتـه إلينـا جتويز كـون القـرآن مـن صـنع اجلـنِّ  إنَّ  :ذكرناه

يف إضــافة الشــعر  إٰىل الشــكِّ  ؤّديُيــ _ إلدخــال الشــبهة طلبــاً  _

 فيها، ومجيــــع الصــــنائع إىلٰ مصــــنَّ  إٰىل قائليــــه والكتــــب إىلٰ 

ــنّاعها ــرئ ! ص ــاف إٰىل ام ــعر املض ــون الش ــأمن أن يك ــا ال ن وكنّ

ــ القــيس لــيس لــه، هــو مــن قــول بعــض اجلــّن ألقــاه إليــه  اموإنَّ

أعجـز النـاس  لبعض األغـراض، وأن يكـون امـرؤ القـيس مـن

ــفه ــه ورص ــن نظم ــدهم ع ــعر، وأبع ــول الش ــن ق ــذلك ! ع وك

ـــابالك( ـــيبويه يف]] ١٥٥ص ) /[[ت ـــوب إٰىل س ـــه  املنس مجع

 .منه وترتيبه، وال معرفة له بيشءٍ 

ــكُّ  ــان الش ــإذا ك ــذاهب  ف ــن م ــرب م ــاه يق ــيام ذكرن ف

مـا ألزمنـاه فـرق، وجـب  ة، وإن مل يكـن بينـه وبـنيالسوفسطائيَّ 

 .فساد االعرتاض بذكر اجلنّ 

 :ق هبـذه الطريقـةل ما نقولـه يف الكـالم عـٰىل مـن تعلَّـفأوَّ 

ــممـَّ عنـه، وال انفعــل َل ئِ  ُسـب عــامَّ سـائلها مل ُجيِـ إنَّ  ام ا ألزمـه، وإنَّ

 .ورد عليهال فصل بينه وبني ما أُ  هأنَّ  عارض بام ظنَّ 

ر لــه ظِهـذكــر مـا يـؤمن مــن اجلميـع، وأُ أُ : ولـو قيـل لـه

 أن إٰىل اجلـــواب؛ الّلهـــّم إالَّ  الفتقـــر رضورةً  يف الكـــلِّ  الشـــكُّ 

ة إضــافة هــذه األشــعار صــحَّ  نــي أعلــم رضورةً إنَّ : يقــول

 .يف ذلك ضيفت إليه، وال يعرتض شكٌّ والكتب إٰىل من أُ 

القــرآن  أنَّ  رضورةً  أفــتعلم أيضــاً : فيقــال لــه حينئــذٍ 

 فيه؟ يعرتضك شكٌّ  ، والليس من فعل اجلنِّ 

ــال ــإن ق ــٰى م: ف ــم، كف ــب ؤنع ــاج، ووج ــة االحتج ون

 َل ئِ  ُسـهـو اجلـواب عـامَّ  روريـعليـه أن جيعـل ذكـر العلـم الضـ

 !عنه، فال يتشاغل بغريه

ــاً  مــن العقــالء  ملــا صــحَّ  رضورةً  ولــو كــان هــذا معلوم

ــم  ــيس ه ــه، ول ــرتكوا يف معرفت ــب أن يش ــه، ولوج ــازع في التن

 .كذلك

، لســت أعلــم مــا ذكرمتــوه يف القــرآن رضورةً : فـإن قــال

 .لوإن كنت أعلم األوَّ 

ــه ــل ل ــك، ألنَّ : قي ــت نفس ــد حجج ــول  ق ــمك يق خص

ــمالفــرق بــني املوضــعني: لــك احلاصــل  روريـالضــ  هــو العل

 .ره يف اآلخريف أحدمها، وتعذُّ 

 موضــوعة غــري موضــعها؛ ألنَّ  املعارضــة أيضــاً  عــٰىل أنَّ 

ـ القـرآن مـن فعلـه إنَّ  :يقـل قـطّ  مل 9النبّي  ه املبتـدئ بـه، وإنَّ

ت عظمتـه عـٰىل جلَّـ هأنزلـه عليـه بـأمر ربِّـ ملكاً  أنَّ  9بل ذكر 

ه لـه أنَّـ مـن تابعيـه أيضـاً  أحـدعـٰى ادَّ  ما ذكرنـاه مـن قبـل، وال

 .فعل القرآن

محـل ذلـك عـٰىل كتـاب أو شـعر ظهـر مـن  وكيف يصحُّ 

ــ]] ١٥٦ص /[[ عــاهجهــة رجــل بعينــه ادَّ  د ه املتفــرِّ لنفســه، وأنَّ

 م إليـه مجيـع النـاس يف دعـواه، وأضـافوابنظمـه ورصـفه، وسـلَّ 

ــه، ومل يُ  ــافه إٰىل نفس ــا أض ــه م ــإلي ــازع وال عثَ ــٰىل من ــره ع ر يف أم

 !الف؟خم
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ــ ــونوإنَّ ــو  ام تك ــات ل ــبهة للمعارض ــة مش ــذه املعارض ه

ــّي  ــيفاً  9كــان النب ــاب مض ــراً  للكت ــ إٰىل نفســه، وذاك ــن أنَّ ه م

بمثـل  يف إضـافته إليـه فعله، فيسقط قـول مـن نفـاه عنـه وشـكَّ 

 .ما ذكر

ــ ــارض فأمَّ ــذا املع ــان ه ــاه لك ــا ذكرن ــٰىل م ــر ع ا واألم

ــرآن :يقــول ــاز أن يكــون الق ــه مــنالــذي مل يدَّ  _ إذا ج ــر  ع ظه

ــه، وال أضــافه إىلٰ  أن  زنَّ جــوِّ لغــريه، فليُ  فعــالً  _ نفســه عــٰىل يدي

ــا ادَّ  ــون م ــنِّ يك ــعراء واملص ــاه الش ــنع ــبهم  فون م ــعرهم وكت ش

ــر إالَّ أُ  ــيهم ومل يظه ــيف إل ــالً ض ــتهم، فع ــن جه ــريهم؟  م ! لغ

 .املعارضة عٰىل هذا الوجه وليس خيفٰى بعد هذه

ّرف ـينهم من التصـومتك وبعد، فمع التجويز لوجود اجلنِّ 

ن من إتياهنم يف ذلـك ؤمَ ما يُ  عدم]و[يف رضوب العلوم والكالم، 

 .يف مجيع ما ذكر الشكِّ  من مقطوع عليه، ال بدَّ  إٰىل حدٍّ 

ــف ال يُ  ــوكي ــدَّ  كُّ َش ــهم ي ــعراء أنفس ــه والش  عون أنَّ في

يلقـون الشـعر عـٰىل ألسـنتهم، وخيطرونـه  من اجلـنِّ  هلم أصحاباً 

 !بقلوهبم؟

 :ان بن ثابت يقولوهذا حّس 

   ويل صـــاحب مـــن بنـــي الشيصـــبان

ــــوراً   ــــوراً  فط ــــول، وط ــــوه أق   !ه

ــ ــوقصَّ ــرزدق يف قصــيدته الفائيَّ ــك ة الف ة مشــهورة، وذل

ــ أنَّ  ــاءت بأنَّ ــة ج ــانالرواي ــاً  ه ك ــة، يف  جالس ــجد املدين يف مس

ــيهم كُ  ــة ف ــريِّ مجاع ــزَّ ث ــ ع ــعار، حتَّ ــدون األش ص /[[ ٰى ة، يتناش

 كم الفرزدق؟أيُّ  :فقالطلع عليهم غالم، ]] ١٥٧

د أهكــذا تقــول لســيِّ : فقــال لــه بعــض احلــارضين

 العرب وشاعرها؟

 !لو كان كذلك مل أقل له هذا: فقال

 !لك؟ مَّ من أنت، ال أُ : قال له الفرزدق

رجل مـن األنصـار مـن بنـي النّجـار، ثـّم أنـا ابـن  :قال

أشـعر العـرب، وقـد  إّين  :ك تقـولأيب بكر بن حـزم، بلغنـي أنَّـ

ــأردت أن أعرضــه عليــك، احبنا حّســان شــعراً قــال صــ ، ف

 فأنـت أشـعر النـاس، وإالَّ  لك فيـه سـنة، فـإن قلـت مثلـهوأؤجِّ 

 :أنشده ثمّ ! فأنت كّذاب منتحل

ــرُّ  ــات الغ ــا اجلفن ــحٰى  لن ــن بالض    يلمع

  وأســيافنا يقطــرن مــن نجــدة دمــا 

 .لتك فيه حوالً قد أجَّ : وقال له. إٰىل آخر القصيدة

ــ ــّم انص ــرزـث ــباً رف الف ــ دق مغض ــحب رداءه حتَّ ٰى يس

 كــان فلــامَّ . ا جــرٰى ممَّــ خــرج مــن املســجد، فعجــب احلــارضون

 مـا: من الغد أتاهم الفـرزدق وهـم جمتمعـون يف مكـاهنم، فقـال

ــه ــالوا من ــاري؟ فن ــل األنص ــذلك أن  فع ــدون ب ــتموه، يري وش

بمثلـه، وال  يـُت مِ مـا رُ ! اهللاقاتلـه  :فقـال. تطيب نفس الفـرزدق

 !شعره سمعت بمثل

ــم ــال هل ــّم ق ــارقتكم: ث ــزيل،  إّين ف ــت من ــاألمس فأتي ب

 موكـأّين مفَحـ مـن الشـعر، فـنٍّ  ب يف كـلِّ صوِّ د وأُ صعِّ فأقبلت أُ 

ــعراً  ــل ش ــ مل أق ــّط، حتَّ ــر ق ــادي الفج ــادٰى املن ص /[[ٰى إذا ن

ٰى . رحلت نـاقتي، ثـّم أخـذت بزمامهـا]] ١٥٨ فقـدت هبـا حتـَّ

: أعٰىل صــويتثــّم ناديـت بــ _وهــو جبـل باملدينــة  _أتيـت ذبابــًا 

 !أجيبوا أخاكم أبا ُلبَينٰى 

ــاقتي،  ــت ن ــل فعقل ــيش املرج ــام جي ــدري ك ــاش ص فج

ــ ــوتوسَّ ــةً دت ذراعهــا، فأقمــت حتَّ ــع عشــ ٰى قلــت مائ رة ـوأرب

ــةً  ــو! قافي ــا ه ــ فبين ــاري حتَّ ــع األنص ــدهم، إذا طل ــٰى ينش ٰى انته

ــال ــيهم، فق ــ :إل ــأَم ــذي ألُ  َك ا إّين مل آتِ ــل ال ــن األج ــك ع عجل

ــوقَّ  ــي أحببــت أالَّ ه لــك، ولكتُّ ســألتك مــا صــنعت؟   أراك إالَّ نّ

 :جلس، ثّم أنشدهأُ : فقال له الفرزدق

ــزُف  ــَت تع ــا كن ــاش وم ــَت بأعش    عزف

  فأنكرت من حـدراَء مـا كنـَت تعـرُف  

ــٰى بَ أبــو لُ (و ــاداه الفــرزدق يف هــذه القصــيدة  )ين ــذي ن ال

لـه عـٰىل قـول  واملظـاهر الفـرزدق ه شـيطانإنَّـ: هو الـذي يقـال

ــعر وا ــالواالش ــام ق ــه، ك ــة إلي ــراً  إنَّ : مللقي ــيطان عم ــ ش ل املخبَّ

ــعدي، وإنَّ  ــحالً  الس ــيطان مس ــٰى  ش ــك . األعش ــدوا يف ذل وأنش

 :قول األعشٰى 

ــحالً  ــييل مس ــوت خل ــه دع ــوا ل    ودع

ـــدعاً   ـــام ج ـــذمَّ  جهنّ ـــني امل   مللهج

 :وهو الذي يعنيه بقوله يف هذه القصيدة أيضاً 

ــ ــي نفس ــي اجلنّ ــاين أخ ــداؤهـحب    ي ف

  رمـضـفيح جيّـاش مـن الصـوت ِخ بأ 

بنـي  ألعشٰى  وأنشدوا أيضًا يف هذا املعنٰى ]] ١٥٩ص /[[

 :ُسَليم

ـــي الفـــرزدق ـــا ومـــا كـــان جنّ    بارع

ــ  ــايف املخبَّ ــل خ ــيهم مث ــان ف ــا ك   لوم



 ٢٠٩  ...........................................................................................................  القرآن) ١٥٠/ (حرف القاف 

ــيخهو ــرو وش ــل عم ــوايف مث ــا يف اخل    م

  حلمثـل مسـ ]شـاعر[وال بعد عمرو  

، خـــاٍف  ، وواحـــدهماجلـــنَّ  )اخلـــوايف(: وأراد بقولـــه

 .وا بذلك خلفائهممُّ ُس 

ــاً  ــل أيض ــد قي ــنَّ  إنَّ : وق ــن أُ  اجل ــرب ب ــت ح ــقتل ة، ميَّ

ـــامر ـــن أيب ع ـــرداس ب ـــهمي، وأنَّ  وم ـــبب يف الس ـــك  الس ذل

ــ ــة، وأهنَّ ــجرة بقري ــراقهام ش ــإح ــاً امَّ ـام ل ــمعا هاتف ــا س   أحرقاه

 :يقول

ــــا ــــرٍب فارس ــــٌل حل ــــد لبســــوا القوانســــا   وي   ق

  جحاجحــــــًا عنابســــــا   لتقــــــــتلن بقتلـــــــــه

 :وكـذلك سـعد بـن عبـادة، قيـل. وهذا اخلـرب معـروف

 :وقالت يف ذلك]] ١٦٠ص /[[ قتلته، اجلنَّ  إنَّ 

ـــز ــــاَده   قـــد قتلنـــا ســـيِّد اخل ــــن عب ــــعد ب   رج س

ــــــــ ـــــــاه بسهَمي   ـــن فلــم نخطــئ فــؤاَده   ورمين

ــدَّ  ــرية ج ــاه كث ــا ذكرن ــائر م ــيها اً ونظ ــا إٰىل تقّص ، إن ذهبن

 .خرجنا عن غرضنا

ـــذا ـــا  ومـــذاهب العـــرب يف ه ـــاب مشـــهورة، وم الب

 إٰىل القطــع عــٰىل أنَّ  عونــه فيــه معــروف، وال ســبيل معــهيدَّ 

ــقصــيدة بعينهــا مــن قــول مــن أُ  ه الســابق إٰىل ضــيفت إليــه، وأنَّ

عـٰىل مـا حيتـاج إٰىل  د به مـن غـري معـني وال ظهـري،نظمها واملتفرِّ 

 .عيه العرب يف باهبمتدَّ  ق بام، والتعلُّ ذكر اجلنِّ 

ــع ــم أنَّ م ــن نعل ــيهم  ونح ــن  _نف ــنهم م ــي متكُّ أو نف

ـــر  ــدي البش ــٰىل أي ــريه ع ــعر وغ ــع  _إظهــار الش ــن القط ال يمك

ــاعر  ــاف إٰىل الش ــعر املض ــًا؛ ألنَّ الش ــَر أيض ــا ُذِك ــٰىل يشٍء ممَّ ع

ــن أن ال يكــون  ــره  _نفســه يمك ــه  _أو أكث ــه علي ــأن أعان ــه، ب ل

عاه، فروي عنه  .معني مل يضفه إٰىل نفسه، وأضافه هذا وادَّ

عـــاه خلامــل، ظفـــر بــه مـــن ادَّ  يكــون قـــوالً أن  ]أو[

ــه يف ــه دون قائل ــافه إلي ــد يف فأض ــد العه ــة، ولبع ــذا  احلقيق ه

 .الباب تأثري قوّي 

مـن  ة مـا ذكرنـاه أّنـا قـد وجـدنا مجاعـةً ا يشهد بصحَّ وممَّ 

فـانتحلوه، مـع  عـٰىل شـعر غـريهم دي الشـعراء قـد أغـارواجموِّ 

ـــه ـــاذبتهم علي ـــم وجم ـــه هل ـــة قائلي ]] ١٦١ ص/[[ ومل. منازع

 .الدعوٰى  يمنعهم ذلك من التصميم عىلٰ 

والفــرزدق أحــد املشــتهرين هبــذا األمــر، والروايــة عنــه 

ــ شــعرهم فيغــالبهم  الشــعراء عــىلٰ  ه كــان يصــالتمستفيضــة بأنَّ

ــول ــان يق ــه، وك ــوالُّ (: علي ــبُّ  ض ــعر أح ــوالُّ  إيلَّ  الش ــن ض  م

، يعنــي رسقــة )جيــب فيــه القطــع رقة مــا الـاإلبــل، وخــري الســ

 .الشعر

ــه  ــيام ل ــه ف ــدموا علي ــذا وأق ــعراء ه ــن الش وإذا استحس

ــه، فكيــف هبــم ــازع في ــل حــارض ين ــه  قائ ــد انقطعــت في ــيام ق ف

ــ ا لــدروس خــرب قائلــه وانقطــاع اخلصــومة وزالــت الشــنعة، إمَّ

 .من األسباب، وهي كثرية أو إلمساكه، أو لغري هذا أثره،

ــا يُ وممَّــ ــا مــا هــو ظــاهر مــن اخــتالف الــرواة ؤيِّ د كالمن

كثـرية؛ ففـيهم  ء بالشـعر يف قصـائد وأبيـات مـن قصـائدوالعلام

ــيدة  ــروي القص ــن ي ــا  _م ــاعر بعينــه،  _أو األبيــات منه لش

ــة؛ ألنَّ  ــك كاملتكافئ ــواهلم يف ذل ــريه، وأق ــا لغ ــرون يرووهن وآخ

ً منهم ُيسنِد قوله إٰىل رواية  .كالَّ

إنَّ كثـريًا مـن شـعر : يقال: وقد روي عن الريايش أنَّه قال

س له، وإنَّام هو لفتيان كـانوا يكونـون معـه، مثـل امرئ القيس لي

م أنَّ القصـيدة املنسـوبة إٰىل  عمرو بن قميئة وغريه، وزعم ابن سالَّ

هلا حـيِّ احلمـول بجانـب ]] (١٦٢ص : /[[امرئ القيس التي أوَّ

. إنَّام رواها ّمحاد، وهي المرئ القيس بـن عـامر الكنـدي) العزلِ 

ا البن احلُمريِّ : وقد قيل  .الباهيلإهنَّ

ــبّي  ــل الض ــًا املفضَّ ــيدة أيض ــذه القص ــه ه ــٰى عن وقــد نف

ــة ــرئ . الراوي ــوبة إٰىل ام ــة املنس ــن الالميَّ ــت م ل بي وروي أنَّ أوَّ

 ).قفا نبِك من ذكرٰى حبيب ومنزلِ : (القيس، وهو

ل هــذه القصــيدة : وقـال قــوم هــو وأبيــات بعــده مــن أوَّ

مـت عـٰىل ، وإنَّـام علق_وقيـل جـذام  _المرئ القيس بـن ُمحَـام 

 .امرئ القيس بن ُمحَام

 :ه كان ينفي عن امرئ القيسوروي عن ابن الكلبي أنَّ 

ـــــــدِ  ـــــــك باإلثم ـــــــاول ليل    تط

  ونـــــــام اخلـــــــّيل ومل ترقـــــــدِ  

 .يضيفها إٰىل عمرو بن معديكربو]] ١٦٣ص /[[

 :ينفي عنه قصيدته يوكان األصمع

   ال وأبيــــــك ابنــــــة العــــــامريِّ 

ــــــدَّ   ــــــال ي ــــــوم أّين أفِ   رُّ عي الق

ــ ــك، وأنَّ ــل ذل ــه مث ــا عن ــدة يف نفيه ــن أيب عبي ه وروي ع

ربيعـة بـن  :من النمر بـن قاسـط، يقـال لـه كان ينسبها إٰىل رجل

 :هلاأوَّ  جشم، ويروي أنَّ 

  ويعــدو عــٰىل املــرء مــا يــأمتر   أحار بـن عمـرو كـأّين مخـر
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ــربَّ  ــاس امل ــو العبّ ــوروٰى أب ــوري أنَّ ــن الث ــالد، ع  :ه ق

ــد]] ١٦٤ص /[[ ــا عبي ــمعت أب ــف  ةس ــاهللا حيل ــيدة  أنَّ ب القص

ــدة ــن عب ــة ب ــوبة إٰىل علقم ــٌب ( :املنس ــك قل ــا ب ــان  طح يف احلس

ـإنَّـ )طـروُب  بــن  واسـمه شـاس: قــال ب العبـدي،ام هــي للمثقَّ

 :هبار، وفيها يقول

   بنعمـــةٍ  قـــوم قـــد خبطـــُت  ويف كـــلِّ 

  س مـــن نـــداك ذنـــوُب الشـــ وحـــقَّ  

 !، وأذنبهواهللاإي : فقال له النعامن. يعني نفسه

ــدةف ــل أليب عبي ــىلٰ : قي ــا ع علقمــة وروٰى  فمــن ألقاه

 ؟فيها كثرياً 

ـــَرب عنــده : قــال صــرييفُّ أهــل الكوفــة الــذي ُتض

 !_يعني ّمحادًا  _األشعار، وُتوَلد منه األخبار 

ـــة،  ـــيدة لعلقم ـــذه القص ـــروي ه ـــدة ي ـــري أيب عبي وغ

ـ شـاس، أرستـه :يقـال لـه علقمة كان لـه أخ إنَّ : ويقول ان، غسَّ

ارث بــن أيب شــمر الغّســاين، وامتــدح وحصــل يف يــد احلــ

وســأله إطــالق  علقمــة احلــارث بــن أيب شــمر هبــذه القصــيدة،

 .وله معه خرب معروف. أخيه فأطلقه

مـن  ام ذكرنـا منـه قلـيالً والقول فيام نحونـاه واسـع، وإنَّـ

ــري ــه، ويف . كث ــه مــن مظاّن ومــن أراد استقصــاءه واســتيفاءه طلب

 .الكتب املخصوصة به

اختلفـــوا يف الشـــعر، فأضـــاف قـــوم  الـــرواة وكـــام أنَّ 

آخــــرون ]] ١٦٥ص /[[ بعضــــها إٰىل رجــــل، وخــــالف

ــريه ــافوها إٰىل غ ــوب . فأض ــني املنس ــاب الع ــتالفهم يف كت واخ

 .غاين املنسوب إٰىل إسحاق، معروفإٰىل اخلليل واأل

 الطريـق الـذي سـلكناه ال يوجـب علينـا الشـكَّ  غري أنَّ 

ــدرة ــالنحو، وق ــيبويه ب ــم س ــيس  يف عل ــرئ الق ــٰىل ام ــه ع وأمثال

 امً مفَحـ بـالنحو، وهـذا قول الشـعر، وجتـويز كـون هـذا جـاهالً 

ــ مــن الشــعر؛ ألّنــا ال يســتطيع نظــم بيــٍت  ام ســلكنا يف إضــافة إنَّ

ــا ــيدة بعينه ــق  القص ــا طري ــن لن ــث مل يك ــن حي ــاعر، م إٰىل الش

 .ودعواه من قوله ه قائلها أكثريوصلنا إٰىل العلم بأنَّ 

بعينـه يقـدر عـٰىل  الً رجـ وليس كـذلك حـال العلـم بـأنَّ 

ــو؛ ألنَّ  ــم النح ــعر ويعل ــم الش ــك  نظ ــار ذل ــق إٰىل اختب الطري

مــن أتانــا بقصــيدة   تـرٰى أنَّ وامتحانـه واضــح ال ريــب فيــه، أَال 

ــنَّ  ــاب مص ــة أو كت ــياممنظوم ــوز ف ــو، جي ــه أن  ف يف النح ــٰى ب أت

ــريه وإن ادَّ  ــم غ ــن نظ ــون م ــا إٰىل يك ــبيل لن ــه، وال س ــاه لنفس ع

أضـاف ذلـك  مـن ولـه، وال مـن قـولالعلم بصدقه من جهـة ق

 .ن جيري جمراه يف جواز الكذب عليهإليه ممَّ 

ـــالنحو  ـــة ب ـــه يف املعرف ـــار حال ـــبيل إٰىل اختب ـــا س ولن

ــأله ــأن نس ــعر ب ــول الش ــٰىل ق ــدرة ع ــو والق ــائل النح ــن مس  ع

 ف يف اجلــواب عنهـــا واحلـــلِّ رَّ ـاملشــكلة، فـــإذا رأينــاه يتصـــ

 .قطعنا عٰىل علمه بالنحو ملشكلها

ــعر اقرتحنــا عليــه أوزانــاً وإذا أرد  نــا امتحانــه يف الش

فألزمنـــاه أن يـــنظم ذلـــك  ،بعينهـــا، ومعـــاين خمصوصـــةً 

ص /[[ رنـــارتنا، فـــإذا فعـــل وأردنـــا االســـتظهار كرَّ ـبحضـــ

 الشـــعر خـــر تقطـــع عـــٰىل أنَّ أُ  ومعـــانٍ  أوزانٍ  اقـــرتاح]] ١٦٦

مــا اقرتحنــاه؛ فــإذا  ا جيمـع مــن املعنــٰى والـوزنممَّــ املـأثور خــالٍ 

 .سبيل إٰىل هتمتهفعل فال 

مــور مــن األمــارات الداّلــة عــٰىل املنتحــل مــن وهلــذه األُ 

اإلخبـار عنـه،  احلـال، وال يمكـن ف بمشـاهدةعـرَ الصادق ما يُ 

ــإنَّ  ــتمكِّ  ف ــة امل ــد املباحث ــه عن ــر من ــعر، يظه ــول الش ــن ق ن م

املنتحـل يظهـر منـه  وكـذلك. إٰىل صـدقه رُّ ضـطَ واالمتحان مـا يُ 

 .إٰىل كذبه رُّ ضطَ ما يُ 

ــاب لطــائف يشــهد هبــا احلــسُّ ويف  ــيل هــذا الب ، ومــن ب

 .قولنا ةبة، علم بصحَّ رْ باختباره وكانت له معرفة به ودُ 

ــنائع  ــرٰى الص ــان جم ــالم جيري ــن الك ــريه م ــعر وغ والش

فاعلهـا  يف القطـع عـٰىل علـم التي يظهر فيها اإلتقـان واإلحكـام

ــّك  ــه؛ ألنَّ  أو الش ــ في ــو أحض ــدنا ل ــاً ـأح ــريه ثوب ــوجاً  ر غ  منس

ـــصـــنعة متناســـب الصـــورة، وادَّ حســـن ال صـــانعه  هعـــٰى أنَّ

ــ ولـو. وناسـجه، مل جيــب تصــديقه ه نســج مثـل ذلــك الثــوب أنَّ

 .ه هباربِ وُخ  رته للزمه القطع عٰىل علمه بالنساجةـبحض

ة قولــه عي صــحَّ املعتــرب عــٰىل هــذا املــدَّ  ولــو كــان أيضــاً 

تلـك  ٰى يسـأله عـن لطـائفحتـَّ ذق بالنسـاجة،بعض أهـل اِحلـ

ـاج أنَّـه ال ُجييـب فيــه  _ائصـها الصـنعة وخص وعلـم بعلــم النسَّ

ـــنعة  ـــاملريض إالَّ بصـــري بالص ـــك  _ب ـــن كـــلِّ ذل فأجـــاب م

ــذا  ــتغنٰى هب ــريته، والس ــٰىل بص ــع ع ــب القط ــحيح لوج بالص

 .القدر من االمتحان عن تكليفه النساجة بحضـرة ممتحنة

الشـعر وغــريه مـن أجنــاس  إنَّ : أن يقــول ولـيس ألحـدٍ 

ذكرمتوهــا؛  ع يف أحــد الــوجهني اللــذينالكــالم خيــالف الصــنائ

ــ ألنَّ  ــدأة بحض ــنعة املبت ــدوثهاـالص ــٰىل ح ــع ع ص /[[ رتنا نقط

ــال؛ ألنَّ ]] ١٦٧ ــن يف احل ــل ال يمك ــن  النق ــالم ممك ــا، والك فيه
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عــٰى االبتــداء بــه أن يكــون  حفظــه ونقلــه، فيجــوز يف كــلِّ مــا ادَّ

ــعر  ــدًأ؛ ألنَّ الش ــظ _منقــوالً ال مبت ــه النقــل واحلف  وإن جــاز في

فمعلوم أنَّ االعتبار قـد ينتهـي إٰىل مـا يمتنـع معـه جتـويز مثـل  _

ذلـــك؛ ألنَّ الشـــاعر أو الكاتـــب إذا ُطولِـــب بوصـــف حـــال 

م مثلهــا  ــا مل يتقــدَّ ــة بعينهــا مقطــوع عــٰىل أهنَّ خمصوصــة أو حادث

عـــٰىل صـــنعتها وهيئتهـــا، وُألـــِزم تســـمية حارضهيـــا، وذكـــر 

 وقافيـــة خصائصــها، واســـتظهره عليـــه بـــاقرتاح وزن معـــنيَّ 

 .خمصوصة، ُعِلَم ابتداؤه بام يأيت به، كام ُيعَلم ابتداء غريه

وإن كـــان العلـــم  ]كـــذلك[والكتابـــة والنســـاجة 

 إٰىل العـادات ومـا جيـوز ه مسـتندمـن الثـاين، ألنَّـ أغمض طريقاً 

 .فقفق فيها وما ال يتَّ أن يتَّ 

ــار  ــر االعتب ــأن أم ــذا الش ــل ه ــد أه ــوم عن ــد، فمعل وبع

بحقيقـة أمـره، وهـل هـو  يوصـل إٰىل العلـم اً عٰىل الشـاعر طريقـ

ــتمكِّ  ــرَّ م ــوع إٰىل جم ــو الرج ــيس ه ــعر أم ال، ل ــم الش ــن نظ  دن م

 .دعواه لنفسه

ــحَّ  ــا، وعلمنــا وإذا ص ــة التــي أوردناه ت هــذه اجلمل

ــذائع تصــ ــه املشــهَّ  ف ســيبويهرُّ ـبالنقــل الشــائع ال رين يف وأمثال

ـــ رحون غـــامض املســـائل، ـم كـــانوا يشـــعلـــم النحـــو، وأهنَّ

مــن غــري رجــوع  حون مشــكلها عــٰىل البدهيــة ويف احلــالوِضــيُ و

ـــ إٰىل كتـــاب أو غـــريه، وأنَّ  ـــوهم خصـــومهم كـــانوا ربَّ ام أعنت

ــن ــودة م ــة مفق ــائل غريب ــوهم بمس ــب، وامتحن ــون  الكت فتك

 .حاهلم يف اجلواب بالصحيح عنها واحدة ال ختتلف

ه م يف قـول الشـعر واشـتهر بـه؛ ألنَّـوهذه حال مـن تقـدَّ 

ــد امــتُ إالَّ  ال أحــد مــنهم ــ رَ ظهِ واســتُ  نَ حِ  وق ــه، حتَّ ــ ٰى علي  َف رِ ُع

ــةُ  ــ حقيق ــره؛ إمَّ ــوص اتَّ أم ــان خمص ــأمرا بامتح ــا، أو ب ــل بن  ص

 .عرفناه عٰىل سبيل اجلملة

ــعر و]] ١٦٨ص /[[ ــل الش ــنهم يرجت ــري م ــان كث ــد ك ق

ــف يف ــة، ويص ــل املخصوص ــات واملحاف ــا  يف املقام ــت م الوق

ــ ــا ممَّ ــرٰى فيه ــدَّ ج ــها مل يتق ــه ب ــ. م علم ــفون وك ــانوا يص ذلك ك

ــزون يف ــنهم، ويرجت ــري بي ــي جت ــروب الت ــا  احل ــذكر م ــال ب احل

، ونكـول ، وفـرار مـن فـرَّ َل تِـون بقتـل مـن قُ عـريِّ فيها، ويُ  جرٰى 

ضــيف بعضــها إٰىل بعــض خــرج أُ  مــور إذاوهــذه األُ . مــن نكــل

 .منها ما أردناه

مـن ظهـر منـه الشـعر وغـريه مـا ال  كـلَّ  إنَّ : ويف اجلملة

 أو أمـــارةٍ  قولـــه، دون داللـــةٍ   إىلٰ ته إليـــه إالَّ ع يف إضـــافرَجـــيُ 

مـا  وهنايـةُ  .يف حالـه ة قولـه، فالواجـب الشـكُّ توصلنا إٰىل صحَّ 

ــنِّ  ــن الظ ــد حس ــره عن ــه يف أم ــري إلي ــوَّ  يص ــه، وق ــارات  ةب أم

 .ه صادقأنَّ  يف الظنِّ  صدقه، أن يغلب

ا العلم اليقـني فـال سـبيل إليـه إالَّ بسـلوك بعـض مـا  فأمَّ

مناه ــه يف هــذه  _مــن لــيس بقــويِّ البصــرية و. قــدَّ إذا غلــب ظنُّ

ه  يعتقـد أنَّـه  _املواضع، واسـتبعد أن يكـون األمـر بخـالف ظنـِّ

ــه  عـٰىل علــم يقــني، ولـو تنبَّــه عــٰىل بعــض مـا أوردنــاه لعــرف أنَّ

، وهذا واضح ملن نصح نفسه  .احلقُّ

ــل ــال قائ ــإن ق ــد بيَّ : ف ــاجلنِّ ق ــرتاض ب ــزوم االع ــتم ل  ن

ــفتم  ــالفيكم، وكش ــَق ملخ ــه، ومل يب ــوبتهم عن ــالن أج ــن بط  ع

ــيكم إالَّ  ــبيِّ  أن تُ عل ــوا أنَّ ــادحن ــذهبكم، وال ق ــٰىل م ــري الزم ع  ه غ

 .ما أجريتم إليه من الغرض يف طريقتكم، ليتمَّ 

سـقوط هـذا السـؤال عـن مـذهب الصــرفة ال : قيل لـه

ــك  ــه، وذل ــكال في ــدأإش ــا ق ــا إذا كنّ ــٰىل أنَّ دلَّ  ّن ــا ع ــذُّ  لن ر تع

 العلـوم التـي ام كـان ألنَّ رط الفصـاحة، وإنَّـاملعارضة مل يكن لفـ

ــيتمكَّ  ــة ُس ــن املعارض ــا م ــون هب ــاللِ ن ــال، ف ــٰى  بوها يف احل معن

ــ ألنَّ  ؛لالعــرتاض باملالئكــة واجلــنِّ  عــٰىل  قائمــةة القــاهرة األدلَّ

 غـريه شـيئاً  لـب قن أن يفعـل يفثني ال يـتمكَّ مـن املحـدَ  أحداً  أنَّ 

 أن يفعـل فيـه شـيئاً  من العلوم وال مـن أضـدادها، بـل ال يقـدر

 .القلوب مجلةً ]] ١٦٩ص /[[ من أفعال

ــذُّ  ــذا التع ــرق يف ه ــوال ف ــي وبش ــك وجنّ ــني مل ر؛ ـر ب

شـاركنا  مـن قـادرين بقـدر، فكـلُّ  ر علينـا لكوننـاام تعـذَّ ه إنَّـألنَّ 

 .ر عليه ذلكأن يتعذَّ  فيام به قدرنا ال بدَّ 

عضنا ب وليس يقدح فيام ذكرناه ما يقوله البغدادّيون من أنَّ 

ــض ــوم يفعــل يف بع ــذا ألنَّ  .العل ــح  مــذهبهم ه ــان واض وإن ك

هلـا  التـي يعتقـدون أنَّ  ام يقولون ذلك يف العلومم إنَّ البطالن، فإهنَّ 

للمعلوم  وليس. كاتمثل العلوم باملدرَ  خمصوصة توجبها، أسباباً 

 عي ذلكولو ادُّ . ا توجبهاعٰى أهنَّ دَّ بالفصاحة أسباب يشار إليها، يُ 

أضداد العلوم بالفصاحة أو غريها من  عٰى أنَّ دَّ يمكن أن يُ  مل أيضاً 

وهذا املوضع هـو . من فعلنا عن أسباٍب  سائر العلوم، تقع موجبةً 

 .الذي حيتاج إليه

الســؤال غــري  أنَّ  ت هــذه اجلملــة صــحَّ فــإذا صــحَّ 

ــ  أمــر ال يقــدر عليــه املعجــز عــىلٰ  ه إلينــا؛ ألّنــا اعتمــدنا يفمتوجِّ

 .تعاىلٰ اهللا غري 

ــد ــي  وق ــمع منّ ــد س ــال يل، وق ــة ق ــض املعتزل ــان بع ك
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: لزومهـا ملـن عـدل عـن الصــرفة وبيـان الكالم يف مسألة اجلـنِّ 

ــهــذا الــذي تســلكه يُ  ــبطِ منهــا  ال يشء هل مجيــع املعجــزات؛ ألنَّ

فيجــب أن تــرتك هــذه  صــنعته، اجلــنَّ  عٰى أنَّ دَّ  ويمكــن أن ُيــإالَّ 

 !عجزاتح املصحِّ للربامهة، وال تعتمدها وأنت تُ  الطريقة

ــه ــنُّ : فقلــت ل ــٰىل  كيــف تظ ــك، واملعجــزات ع ــل ذل مث

 :رضبني

ــدمها ــتصُّ : أح ــو  خي ــه، نح ــدرة علي ــاٰىل بالق ــديم تع الق

ــم، ــق اجلس ــرص، وخل ــه واألب ــراء األكم ــت، وإب ــاء امليّ  إحي

 .ر والعلوم املخصوصةدَ وفعل القُ 

 :وهذا الوجه ينقسم

ـــه ]]١٧٠ص /[[ ـــاٍف : فمن ـــه ك ـــوع قليل ـــا وق يف  م

ــوع  ــة كوق ــوالدالل ــريه، نح ــه  كث ــراء األكم ــت، وإب ــاء امليّ إحي

 .به العادة القليل منه والكثري مل جترِ  واألبرص؛ ألنَّ 

كالُقــَدر  _مــا يـدلُّ إذا وقــع منـه قــدر خمصـوص : ومنـه

أو وقع منه تغـريُّ سـبٍب مـا، العـادة جاريـة بوقوعـه،  _والعلوم 

ــن بــاإلنس؛  ــام ال يمك ، ك ــه بــاجلنِّ ــَرتض في ــن أن ُيع ال يمك

 .عن مقدور اجلميع خلروجه

لــنيـوالضــ ــاين مــن األوَّ ــا دخــل جنســه : رب الث هــو م

 .حتت مقدور العباد

وهذا الوجـه إنَّـام يـدلُّ عنـدنا إذا ُعِلـَم أنَّ القـدر الواقـع 

ن أحـد مـن املحـَدثني  ا ال يـتمكَّ منه والوجه الذي وقـع عليـه ممـَّ

ً، كـام أنَّـه متـٰى مل  _ُيعَلــم  منـه؛ فمتـٰى مل ُيعَلـم ذلـك مل يكـن داالَّ

ن البشــر منـه  ا ال يـتمكَّ  _عند خصومنا يف الوجـه أنَّ الفعـل ممـَّ

 .مل يدّل، فنُجري نحن اعتبار خروجه عن إمكان البرش

ــول ــك أن تق ــيس ل ــف يُ : ول ــوكي ــمِك ــم بأنَّ ه نهم العل

 !ذلك؟ ثني، وال سبيل لكم إىلٰ ليس يف إمكان مجيع املحدَ 

ـــذا يـــردُّ  ـــذي تصـــحُّ  كم إٰىل أنَّ وه ـــه ال منـــه  الوج

 .القديم تعاٰىل بالقدرة عليه واحد، وهو ما خيتصُّ  املعجزات

ــ]] ١٧١ص /[[ ــك أنَّ ــا اهللا وذل ــر أن ُخيِربن ــيس بمنك ه ل

ــده بــبعض املعجــزات  _تعــاٰىل عــٰىل لســان بعــض رســله  ممَّــن أيَّ

ــأنَّ عــادة املالئكــة  _التــي خيــتصُّ جــلَّ وعــزَّ بالقــدرة عليهــا  ب

ر واجلنِّ مسـاوية لنـا يف كـلِّ األف عـال ويف بعضـها، وأنَّ مـا يتعـذَّ

عي  ر علــيهم؛ فمتــٰى ظهــر عــٰىل يــد مــدَّ ــا مــن ذلــك يتعــذَّ علين

ة  ر هــذا عنــدنا  _النبــوَّ ــأنَّ  _بعــد تقــرُّ م علمنــا ب فعــل قــد تقــدَّ

ر علينــا عــٰىل  عـادة املالئكــة واجلــنِّ فيـه مســاوية لعادتنــا، وتعـذَّ

ــة، ودلَّ  م ــاملعجزات املتقدِّ ــك ب ــق ذل ــا، حل ــرق عادتن ــه خي  وج

فقد وضح بطـالن مـا ظننتـه علينـا مـن فسـاد طريـق . كداللتها

 .املعجزات

ــال ــ: فق ــرٰى  مَ ـولِ ــد أج ــاٰىل ق ــون اهللا تع ــرت أن يك أنك

عادة اجلنِّ بأن حييـي املـوتٰى بيـنهم عنـد إدنـاء جسـم لـه طبيعـة 

ــرٰى  ــام أج ــرص، ك ــه واألب ــذلك يف األكم ــه، وك ــة من خمصوص

ك احلديـد عنـد قـرب بتحـ _عند كثري مـن املتكلِّمـني  _عادتنا  رُّ

وكـام العـادة بـام يظهـر مـن . حجر املقناطيس منه وانجذابـه إليـه

 ؟التأثريات عند تناول األدوية، وإن كانت غري موجبة هلا

ــا تصــديق مــن ظهــر عــٰىل وإذا جوَّ  ــا ذلــك مل جيــب لن زن

أن يكـون اجلنّـي نقـل إليـه ذلـك  يده إحياء امليّت؛ ألّنـا ال نـأمن

عنـده املـوتٰى  بـأن حييـي عـادة اجلـنِّ اهللا اجلسم الذي قد أجـرٰى 

وال جيـب عـٰىل . علينـا رٰى منـه ألجلـه مـا تعـذَّ مه إليه، فتـأتَّ وسلَّ 

تعاٰىل املنـع مـن ذلـك، ملثـل مـا ذكرمتـوه يف االحتجـاج عـٰىل اهللا 

 .خصومكم

ــاوياً  ــؤال مس ــذا الس ــون ه ــن  ويك ــه م ــألتم عن ــا س مل

فصـاحة  ريـة بمثـلجا عـادة اجلـنِّ  فلعـلَّ  : قلتم هلمامَّ ـخالفكم ل

]] ١٧٢ص /[[ بعضــهم نقــل هــذا الكــالم إىلٰ  القــرآن، ولعــلَّ 

بــه، ونقلهـم لــه  كـون عــادهتم جاريـةً  مـن ظهــر عـٰىل يــده؛ ألنَّ 

االستفسـاد مقـدور، ومـنعهم منـه غـري واجـب؛ فـال  عٰىل سبيل

ــدَّ  ــا، أو ب ــوا إٰىل طريقتن ــن أن ترجع ــة  م ــة الربامه ــدخلوا يف مجل ت

 !اتومبطيل النبوَّ 

ــت  ــهفقل ــح: ل ــرق واض ــرين ف ــني األم ــٰىل  ب ــٰى ع ال خيف

ــ ــنِّ  ل؛ ألنَّ متأمِّ ــادة اجل ــراء ع ــب إج ــد تقري ــت عن ــاء امليّ  بإحي

ــض ــه  بع ــام من ــاطيس  _األجس ــر املقن ــٰىل حج ــًا ع ــري  _قياس غ

ــلَّمه إٰىل  ــا، وس ــم إلين ــك اجلس ــل ذل ــي إذا نق ــر، إالَّ أنَّ اجلنّ منك

، إذا احـتجَّ بعضنا مل حيسـن مـن اهللا تعـاٰىل أن حييـي عنـده امليّـت

به كّذاب؛ ألنَّـه تعـاٰىل هـو اخلـارق لعادتنـا عنـد دعـوة الكـّذاب 

 !بام جيري جمرٰى التصديق له، وذلك قبيح ال جيوز عليه 

أَال ترٰى أنَّه لـو أراد أن خيـرق العـادة عنـد دعوتـه مل يـزد 

عٰىل ما فعلـه مـن إحيـاء امليّـت بحسـب دعـواه، وال معتـرب بـأنَّ 

ـا إن كانـت جـرت بـذلك فعـٰىل وجـٍه عادة اجلنِّ جارية  بـه؛ ألهنَّ

غـري  _أو ال جتـري  _ال نقف عليـه، ألنَّ مـا جتـري بـه عـاداهتم 

داخل يف عادتنـا، فـال بـدَّ مـن أن يكـون إحيـاء امليّـت فـيام بيننـا 

ا مل جتر بمثله  .عٰىل الوجه الذي ذكرناه خارقًا لعادتنا؛ ألهنَّ
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هبــم،  صٌّ مقصــور عــٰىل أهلهــا، وخمــت عــادةٍ  وحكــم كــلِّ 

ــا ــون م ــع أن يك ــري ممتن ــادة  ]]١٧٣ص /[[ فغ ــارق لع ــو خ ه

 .بعضهم غري خارق لعادة بعض

 ولــيس يشــبه هــذا مــا ســألتم عنــه يف نقــل القــرآن؛ ألنَّ 

ونقلـه إٰىل  بمثـل فصـاحة القـرآن اجلنّي إذا كانـت عادتـه جاريـةً 

ر، فبنفس نقله قـد خـرق عادتنـا، مـن غـري أن يكـون ـأحد البش

 .به عادتنا لك فعل خيالف ما أجرٰى تعاٰىل يف ذهللا 

ــٍة  ــتصَّ بطبيع ــم املخ ــا اجلس ــل إلين ــي إذا نق ــد  _واجلنّ ق

ــاء املــوتٰى عنــدها  فبــنفس  _أجــرٰى اهللا تعــاٰىل عــادة اجلــنِّ بإحي

ــٰى  ــن أحي ــا م ــارق هل ــام اخل ــا، وإنَّ ــرق عادتن ــم مل خي ــه للجس نقل

ــا  ــا م ــل يف عادتن ــه، وفع ــم من ــك اجلس ــب ذل ــد تقري ــت عن امليّ

 .غرينا عادةأجرٰى به 

ــني أن  ــرق ب ــو الف ــعني ه ــني املوض ــرق ب ــار الف ــد ص فق

تعــاٰىل تصــديق الكــّذاب، وبــني أن ال يمنــع مــن اهللا يتــوّىلٰ 

 .عد ما بينهامتصديقه، وليس خيفٰى بُ 

الكـالم مسـتقيم مـن هـذا الوجـه، كيـف  هب أنَّ : فقال

، اً امليّـت بعينـه عـاد حيـَّ بـأنَّ  اجلـنِّ  يمكن الثقة مع ما ذكرمتـوه يف

ــاجلســم الــذي تــدَّ  وأنَّ  كــذلك، دون أن  ه خمــرتع يف احلــالعي أنَّ

اجلنّــي مــع  نعلــم أنَّ  مــن موضــع آخــر؟ ونحــن يكــون منقــوالً 

ــاء ــار  ]]١٧٤ص /[[ خف ــه إحض ــه، يمكن ــعة حيلت ــه، وس رؤيت

 .املتنبّئ ، وإبعاد ميّت عند دعوةحيٍّ 

ــ ــه؛ ألنَّ ــم كمثل ــول يف اجلس ــتمكَّ والق ــار ه ي ــن إحض ن م

 .عني، بغري زمان مرتاخ طرفةجسم شاء يف  أيِّ 

عـاه يف نقل اجلبال واقـتالع املـدن لـو ادَّ  متأتٍّ  وهذا أيضاً 

ـ ه إن أظهر توّيل ع؛ ألنَّ مدَّ  ل ذلك بجوارحه أمكن اجلنّـي أن يتحمَّ

االعـتامدات بأفعالـه، فـال  عنه النقل، ويكافئ ما يف املحمول مـن

 .يشء من الكلفة حيصل عٰىل املظهر حلمله

ـــ ـــدَّ وإن مل يتولَّ ـــل ادَّ ه امل ـــه، ب ـــه عي بنفس ـــٰى وقوع ع

عــٰىل حســب دعــواه،  وحصــوله فقــط، فــاجلنّي يكفيــه بوقوعــه

 .هويضيفه هو إٰىل ربِّ 

يف املعجزات واستعامل جوابنا  فقد عادت احلال إٰىل الشكِّ 

اجلنّي من مثل هـذا إذا  القديم تعاٰىل يمنع أنَّ  الذي أنكرمتوه، وهو

 !اجلواب؟  فامإالَّ جمرٰى االستفساد، و كان جارياً 

ــ: فقلـت لـه ا اقـتالع املـدن ومحــل اجلبـال ومـا جــرٰى أمَّ

ــيس ــا، فل ــالً  جمراه ــون فع ــوز أن يك ــي، جي ــك وال جلنّ ــا  ملل ومه

ــ هــذه  والتخلخــل؛ ألنَّ  ة واللطافــةعــٰىل مــا مهــا عليــه مــن الرقَّ

 ردَ حتاجـت إٰىل ُقــا ن لــيس بقـادر لنفسـهاألفعـال إذا وقعـت ممـَّ

القــدر حتتــاج إٰىل زيــادة يف البنيــة، كثــرية بحســبها، وزيــادة 

ــاً  ــالبة أيض ــة، وص ــوز أن و]] ١٧٥ص /[[ خمصوص ــذا ال جي هل

 ام نجيــز ذلـك بــأنالفيــل، وإنَّـ ر مــا حيـلُّ دَ النملـة مــن الُقـ حتـلَّ 

 .خلقتها م منعظَ زاد يف بنيتها، ويُ يُ 

ــ أن  ن مــن محــل جبــل أو مدينــة، فــال بــدَّ فــاجلنّي إذا متكَّ

ــ عــٰىل  وإذا حصــل كــذلك مل خيــَف . تــه جثَّ ف بنيتــه، وتكــُرب تكثُ

 كــام العيــون الســليمة رؤيتــه، ووجــب أن يكــون مشــاهداً 

 .نشاهد سائر األجسام الكثيفة

ــة مدينــة، أو ادَّ ع للنبــوَّ وإذا اقتلــع مــدَّ  ه ســينقلها، عــٰى أنَّ

ــان إىلٰ  ــن مك ــل م ــا ادَّ  أو ينتق ــع م ــريه، ووق ــريغ ــن غ ــاه م أن  ع

يكـون مــن  يـه، بطـل أنه أو أعـان علتـوالَّ  كثيفـاً  نشـاهد جسـامً 

 .فعل اجلنِّ 

ــنِّ  ــني اجل ــال ب ــذه احل ــار ه ــرق يف اعتب ــ وال ف ر؛ ـوالبش

ــو ادَّ  ألنَّ  ــدنا ل ــازأح ــٰى اإلعج ــل ال ع ــم ثقي ــل جس ــدر  بحم يق

االعتبــار  يف ، مل يكـن بـدٌّ داً عـٰىل النهـوض بمثلـه أحـد منّــا متفـرِّ 

ــة  كــلَّ  عليــه مــن أن يمنعــه مــن االســتعانة بغــريه، ويزيــل حيل

 .معها بالغري عٰىل وجه ال يظهر ستعانَ ي يمكن أن

ه نـا أنَّـيف هذا البـاب كـاإلنس؛ ألّنـا إذا كنّـا قـد بيَّ  واجلنُّ 

ــتمكَّ  ــال إالَّ ال ي ــذه األفع ــن ه ــاً  ن م ــون كثيف ــأن يك ــدرَ  ب ، كاً م

 ، بـه نعلـميٍّ ـاالسـتعانة مل تقـع بإنسـ فالطريق الذي بـه نعلـم أنَّ 

 .ا مل تقع بجنّيٍّ أهنَّ 

ــ ــفأمَّ ــدال امليّ ــد، ا إب ــن بع ــم م ــار جس ــّي وإحض ت بح

ــ  مــنإالَّ  ه أيضــاً فلــيس جيــوز أن يتــوالَّ  ــه ُق ــةدَ ل ــاج إٰىل بني  ر حتت

 .كثيفة تقع الرؤية عليها

: يقـــال هاهنـــا أكثـــر مـــا يمكـــن أنو]] ١٧٦ص /[[

ــوِّ  ــاً ج ــه لطيف ــذي ينقل ــم ال ــون اجلس ــيُّ زوا أن يك ــذي  ، واحل ال

ــ ــدالً  رهـحيض ــ ب ــغري اجلثَّ ــة ص ــن امليت ــذرَّ م ــة؛ ة والبعة كال وض

 .ةاجلثَّ  عظيم أو حيواناً  فليس بواجب أن يكون إنساناً 

ــ ــك ممَّ ــوذل ــاً ا ال ُجي ــا؛ ألنَّ  دي أيض ــع كالمن ــلَّ  يف دف  أق

ــاً  ــون مكافئ ــه أن يك ــذرَّ  أحوال ــدر لل ــيف الق ــة، حتَّ ٰى ة والبعوض

ــتمكَّ  ــلي ــن مح ــفِّ  ن م ــاً  أخ ــوان وزن ــذلك  .احلي ــان ك ــو ك ول

ــ ــاوهيام يف اجلثَّ ــب أن يس ــة، ويلوج ــرة والكثاف ــود األم  إٰىل أنَّ  ع

 .رؤيته واجبة ]]١٧٧ص /[[



 القرآن) ١٥٠/ (حرف القاف    .......................................................................................................... ٢١٤

ــ ــٰىل أنَّ ــع ــن مرئيَّ ــدَّ  اً ه إن مل يك ــال ب ــا  ف ــون م ــن أن يك م

بـني   مل يكـن فـرقغـريه، وإالَّ  مـن زاً متميـِّ اً ره وينقله مرئيـَّـِض ُحي 

ــه ــوره وغيبت ــحُّ ]و[ .حض ــة ال يص ــذه املنزل ــان هب ــا ك ــاء ادِّ  م ع

 .اإلعجاز واإلبانة به

ـوإذا كــان مــا ينقلــه  عــٰىل احلــارضين  مل خيــَف  اً مرئيـَّ

 .هوا عٰىل احليلة فيهنبَّ حاله، وجب أن يفطنوا به، ويُ 

ــاً  ــه أيض ــذا الوج ــق ه ــاألوَّ  ويلح ــنِّ ب ــاواة اجل  ل يف مس

مــن  كثـرياً   تــرٰى أنَّ ر يف االعتبـار علــيهم واالمتحـان، أَال ـللبشـ

ــ ســبيل احليلــة مــن  نــون عــىلٰ ة يتمكَّ املشــعبذين وأصــحاب احلقَّ

ــم و ــرت جس ــتس ــدال ميّ ــريه، وإب ــار غ ــيٍّ  إظه ــغري بح ، وص

ــوَّ  ــري، ومل ــوَّ بكب ــهن بمل ــفاء، ! ن خيالف ــيهم احلص ــرب عل وإذا اعت

 .ظهروا عٰىل أمرهم حيلهم وكشفوا عن مظانِّ 

ة مـن أن ُيـيف مـدَّ  وال بدَّ  ز وِّ ن يف أمـره مـا ُجـؤمَ عي النبـوَّ

ـــع ـــيس يق ـــعبذ، ول ـــان إالَّ  يف املش ـــاناألم ـــديد   باالمتح الش

ةق مـدَّ صـدِّ وكـام أّنـا ال نُ . يحوالبحث الصـح ص /[[ عي النبـوَّ

ــت إالَّ و]] ١٧٨ ــاء امليّ ــداإلعجــاز بإحي ــ  بع ــم أنَّ ــع أن نعل ه مل يق

ــه وال ــة من ــره حيل ــ يف أم ــن البش ــريه م ــن غ ــذلك ال ـم ر، فك

ــدِّ نُ  ــص ــم أنَّ قه حتَّ ــة ٰى نعل ــيام _ احليل ــه ف ــاء ب ــن  _ ج ــع م مل يق

حــد عــٰىل مــا وطريــق االعتبــار وا. ر، وال ملــك، وال جنـّـيـبشــ

 .له راً فيه، ومتدبِّ  راً أمسك مفكِّ  سمع ما أوردته، فلامَّ . ذكرناه

ــر ــيهم آخ ــؤال عل ــالفون أيضــاً  :س ــأل املخ ، وقــد س

 رعونــه يف القــرآن مــن تعــذُّ م لكــم مجيــع مــا تدَّ لِّ لــو ُســ :فقــالوا

ــ ــٰىل البش ــته ع ــإنَّ ـمعارض ــذُّ  ر، ف ــ رالتع ــن إنَّ ــه ع ــان خلروج ام ك

ثني املحــدَ  مــن قــادرٍ  كــة واجلــّن وكــلِّ حكــم املالئ عــادهتم، وأنَّ 

ر املعارضة حكم البرش  .يف تعذُّ

ــاٰىل  ــديم تع ــل الق ــن فع ــرآن م ــًا أنَّ الق ــلِّم أيض  _وُس

مل يصـّح اإلعجـاز الـذي تريدونـه؛ ألنَّـه  _وذلك هنايـة أمـركم 

ــه،  ــه عــٰىل نبــيٍّ مــن أنبيائ لــيس بمنكــر أن يكــون اهللا تعــاٰىل أنزل

بـه عليـه وقتلـه مـن حيـث مل فظفر به مـن ظهـر مـن جهتـه، فغل

 .عٰى اإلعجاز بهم حاله، وادَّ علَ يُ 

ــو]] ١٧٩ص /[[ هللا  ام يــنفعكم ثبــوت كونــه فعــالً إنَّ

اختصـاص  العـادة، إذا أمكـنكم أن تـدّلوا عـىلٰ  تعاٰىل مـع خـرق

ومـع السـؤال . لـه تصـديقاً  ام فعـله إنَّـمن ظهر عـٰىل يديـه، وأنَّـ

 .الذي أوردناه ال يمكن ذلك

معنــٰى هــذا الســؤال يرجــع  إنَّ : ن يقــولأ ولــيس ألحــدٍ 

ــدِّ  ــؤال املتق ــٰى الس ــإٰىل معن ــاً  امم؛ ألهنَّ ــا مع ــاعنني يف  وإن كان ط

 بـاجلنِّ  سـؤال مـن اعـرتض ة ظـاهرة؛ ألنَّ الطريقة، فبيـنهام مزيَّـ

 ، ويف اختصاصــه أيضــاً اهللا يقــدح يف كــون القــرآن مــن فعــل 

 .ظهر عٰىل يده به ملن

ـــمَّ  ـــاين يتض ـــؤال الث ـــدوالس ـــاص ن الق ح يف االختص

للقـوم  ولسـنا نعـرف. تعـاىلٰ  حسب، مع تسليم كونـه مـن فعلـه

 .عن هذا السؤال اً مستمرَّ  جواباً 

ــاً  ــا جواب ــا أخرجن ــد كنّ ــتمرُّ  وق ــه يس ــٰىل أُ  عن ــوهلم، ع ص

دفعـه، ثـّم  قـوا بـه يفمـا تعلَّ  ه عـٰىل فسـادنبـِّنحن نذكره بعد أن نُ 

ــتصُّ  ــذي خي ــواب ال ــذكر اجل ــوه ب ـــرفة نتل ــحاب الص ــه أص  ب

اســتعملناه يف  لينكشــف لــزوم الســؤال هلــم دوننــا، حســب مــا

 .قوا بهذاكرون ما تعلَّ  ونحن. مالسؤال املتقدِّ 

ــ القــديم تعــاٰىل قــد منــع مــن ذلــك، مــن  إنَّ : ام قــالواربَّ

اهللا  حيــث يــؤّدي إٰىل االستفســاد، وأجــروه جمــرٰى أن يعلــم

ــاٰىل أنَّ  ــوِّ  تع ــض املم ــدٍ بع ــرآن إٰىل بل ــل الق ــع، مل هني ينق  شاس

ـــّي يتَّ  ـــرب النب ـــه خ ـــدَّ  9صـــل بأهل ـــه، في ـــهومعجزات  عي ب

تعـاٰىل املنـع اهللا الواجـب عـٰىل  عـوا يف األمـرين أنَّ وادَّ . اإلعجـاز

 .منهام

ـــو]] ١٨٠ص /[[ ـــالوا امربَّ ـــه  إنَّ : ق ـــؤمن من ـــذي ي ال

املظهــر للقــرآن  هــو 9النبــّي  روري أنَّ ـحصــول العلــم الضــ

 .هع من جهة غريسمَ ه مل يُ باإلتيان به، وأنَّ 

ــ ــأنَّ ام تعلَّ وربَّ ــوا ب ــكَّ  ق ــكُّ  الش ــك تش ــافة يف ذل ك يف إض

 .فنياملصنِّ  الشعر إٰىل الشعراء، والكتب إىلٰ 

م الكالم عليها والـنقض هلـا، وهذه الوجوه الثالثة قد تقدَّ 

 .تكرار ج إىلٰ وِ رح ال ُحي ـمن البسط والش عٰىل حدٍّ 

ــ ــوهلمفأمَّ ــ إنَّ (: ا ق ــل بأنَّ ــم حاص ــمَ ه مل يُ العل ــن س ع م

 .م، فهو صحيح مسلَّ )ريهغ

ــالوا ــذلك إن ق ــم أنَّ (: وك ــا نعل ــ إّن ــذه املظِه ــه مل يأخ ر ل

ــ)مــن غــريه صــل تتَّ  عــٰىل خــربه، وجيــب أن ن يقــف، وأرادوا ممَّ

 .بنا أحواله

ـ ــٰى يــدَّ ، حتَّــوجـهٍ  ا عــٰىل كــلِّ فأمَّ ه مل عوا وقـوع العلــم بأنَّ

ــدٍ  ــن أح ــد م ــده _ يوج ــٰىل ي ــر ع ــاه أم ظه ــر، عرفن مل  أم مل يظه

فهـو  _ صـل بنـا أخبـاره أم مل يكـنن جيـب أن تتَّ فه، كـان ممـَّنعر

 .نفسه من رجع إىلٰ  املكابرة الظاهرة التي يعلمها كلُّ 

ــدَّ  ــاً  وال ب ــاً  أيض ــذا العلــم خمصوص ــأن يكــون ه م ؛ ألهنَّ
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 نـا أنَّ بيَّ  عـن اإلسـالم؛ ألّنـا قـد عوه عـٰىل العمـوم خرجـواإن ادَّ 

نعلـم  إّنـا: عـٰىل هـذا املعلوم نزول امللـك بـه، فيجـب أن تقولـوا

ــ ــن البشــأنَّ ــن أحــد م ــوز ذلــكـه مل يوجــد م ــريهم ر وجي . يف غ

فــيام  وسـرب مـا عنـدها مل جيـد فيهـا فرقـاً  مـن حاسـب نفسـه]و[

املـأخوذ منــه  أنَّ  فرضـنا ر، إذاـعـوا العلـم بـه بـني ملــك وبشـادَّ 

 .صل بنا خربهال جيب أن يتَّ 

ــو]] ١٨٢ص /[[ ــد تعلَّ ــأنَّ ق ــهم ب ــو ق بعض ــٰى ه  املراع

لوجـه ا مـن الغـري عـىلٰ  خرق العادة، ولـو كـان القـرآن مـأخوذاً 

مل خيــرج مــن حصــول خــرق العــادة بــه، الســيّام  الــذي ذكــرتم

. رـلـو وقـع لظهـر وانتشـ عيتمـوهمثـل مـا ادَّ  والعادة جارية بأنَّ 

 تعـاٰىل شــغل النـاس عنــه،اهللا   ألنَّ وإذا مل يظهـر فلـيس ذلــك إالَّ 

 .وعدل هبم عن ذكره

 صل مـا نريـده مـن خـرق العـادة عـٰىل كـلِّ فقد ح: قالوا

 .وجهٍ 

 خــرق العــادة وإن كــان حاصــالً  ؛ ألنَّ اً وهــذا بعيــد جــدَّ 

اختصـاص مـن ظهـر عـٰىل يـده بـه عـٰىل  يف القرآن فلم حيصل لنا

ــ وجــه يوجــب أنَّ  ام خرقــت مــن أجلــه، وعــٰىل ســبيل العــادة إنَّ

 .التصديق له

ــاٍف  ــري ك ــادة غ ــرق الع ــن وخ ــاه م ــا ذكرن ــم م  إذا مل تعل

ــاص، أَال  ــرٰى أنَّ االختص ــدَّ   ت ــو ادَّ  عياً م ةل ــوَّ ــٰى النب ــل  ع وحص

 علمـه بــبعض احلــوادث البديعــة التــي قــد تقــادم وجودهــا، ومل

ــ  )معجزتــه إحــدٰى ( ة بــدعوة أحــد بعينــه، أو جعــلتقــع خمتصَّ

ـــاء ـــزات األنبي ـــدِّ  معج ـــمني وادَّ املتق ـــٰى أنَّ ـــوص ع ه املخص

ــن ــه، م ــل بقول ــذلك، مل نحف ــديق ب ــدمنا بالتص ــث ع ــيام  حي ف

 .للعادة منه، وإن كان خارقاً  عاه االختصاص الذي ال بدَّ ادَّ 

ل مــن حيــث نــزَّ  اهللا هــذا إذا نســبنا خــرق العــادة إٰىل 

خرقها إٰىل من أظهره لنا، وسمعناه من جهتـه،  فإن نسبنا. الكتاب

به يف باب خـرق العـادة،  معتدٍّ  نزل إليه غريوجعلنا إنزاله إٰىل من أُ 

ص /[[ لعنـاواعتربنـا يف عادتنـا مـا اطَّ  يـه،من حيث مل نقـف عل

الكالم يكون أوضح، وسـقوط  به؛ فإنَّ  عليه وأحطنا علامً  ]]١٨٢

بام ذكروه أبني؛ لزوال أن يكون االختصـاص وخـرق  االحتجاج

 .تعاىلٰ  ل القديمبَ من قِ  العادة مجيعاً 

ــ مثــل ذلــك لــو جــرٰى لوجــب ظهــوره  إنَّ : ا قــوهلمفأمَّ

 تعـــاٰىل؛ فلـــيساهللا ل بَـــقِ  فألمـــر مـــن بالعـــادة، وإذا مل يظهـــر

ــحيح؛ ألنَّ  ــاه  بص ــا ذكرن ــال م ــور أمث ــت ظه ــادة إن اقتض الع

واإللــزام  .ام تقتضــيه فــيام وقــع يف أصــله ظــاهراً وانتشــاره، فــإنَّ 

ــ ــك؛ ألهنَّ ــالف ذل ــبخ ــأخوذاً  امم إنَّ ــون م ــوا أن يك ــ ألزم ن مل ممَّ

ــده، وال ُســ ــه، وال عَ مِ يظهــر عــٰىل ي ــن جهت ــعاطَّ  م ــري  ل أحــد غ

ي ظهـور مثـل هـذا، فمـن ـخذه عـٰىل حالـه، والعـادة ال تقتضـآ

طولـب  _ لنـاهوإن كـان عـٰىل مـا مثَّ  _ لظهـوره عٰى اقتضـاءهاادَّ 

 !ة قوله، ولن جيدهابالداللة عٰىل صحَّ 

ــاه يف : ، أن قــالواقــوا بــه أيضــاً ا تعلَّ وممَّــ جتــويز مــا ألزمن

ــزات األنبيــاء ؤّدي إٰىل جتــويز مثلــه يفالقــرآن ُيــ  ســائر معج

 يف وقــوع مجيعهــا عــىلٰ  ي الشــكَّ ـعلــيهم، ويقتضــاهللا صــلوات 

 .هذا الوجه

تلـك املعجـزات مباينـة للقـرآن  نَّ إ :فـإن قيـل لنـا: قالوا

يوجــب  احلــال، عــٰىل وجــهٍ  مــت حادثــة يفلِ مــن حيــث عُ 

 .االختصاص ويرفع الشّك 

، فـــنعلم ألـــيس مـــن قبـــل أن ينكـــر املســـتدلُّ : قلنـــا

ــوع ــت، ووق ــدوثها يف الوق ــا ح ــوزاالختص ــا، جي ــاّم هب  ص الت

 فيها ما ذكرمتوه؟

ـوِّ وإذا ُج  . لـه عـن النظـر فيهـا راً ز ذلك كـان جتـويزه منفِّ

النظـر يف  مـن وقـوع التنفـري عـن فإن كان لو نظر لعلـم مـا أمـن

 .القرآن ن من حصول ما ألزمناه يفؤمِ أعالم سائر األنبياء، يُ 

ــاظر يف  ــتدلِّ الن ــويز املس ـــيء؛ ألنَّ جت ــذا بش ــيس ه ول

ــ ــاص  _زات املعج ــوت االختص ــدوثها، وثب ــم ح ــل أن يعل قب

]] ١٨٣ص /[[أن تكـــون غـــري حادثـــة، وال مقتضـــية  _هبـــا 

لالختصــاص، ال يقتضـــي التنفــري عــن النظــر فيهــا حســب مــا 

وكيـف نظـنُّ مثـل ذلـك ونحـن نعلـم أنَّ النـاظر يف كـلِّ . ظنُّوه

ز قبـل نظـره فيـه أن يكــون علـم مـن أعـالم األنبيـاء  ، ُجيــوِّ

ه عبذة، وغـري موجـب لتصـديق مـن ظهـر عليـه؛ ألنَّـخمرقة وشـ

ولـو . ه علـم معجـزبأنَّـ ملـا ذكرنـاه لكـان عاملـاً  زاً جمـوِّ  لو مل يكن

وجتـويزه أن (ه معجـز، لـيعلم أنَّـ مل يصـّح أن ينظـر فيـه كان عاملاً 

 ).معجز يف احلقيقة يكون غري

ــ ــاز ال يقتض ــاهره اإلعج ــان ظ ــإن ك ــن ـف ــريه ع ي تنف

مــن جهــة اخلــوف القــائم،  يــه واجــب،النظــر فيــه، بــل نظــره ف

 .عي صادقاً وعدم األمان من أن يكون املدَّ 

ــالم  ــاظر يف األع ــم الن ــذلك حك ــويزه أن  _فك ــع جت م

ــة  ــة وال خمتصَّ ــري حادث ــون غ ــويزه  _تك ــون جت ــب أن يك ال جي

رًا عن النظر؛ ألنَّ اخلوف املوجب للنظر والبحث قائم  .منفِّ
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لــو كــان القــرآن : واقــوا بــه أن يقولــا يمكــن أن يتعلَّ وممَّــ

ـ مــن نبــيٍّ  مـأخوذاً  حالــه مــن  بــه وأنزلــه عليـه مل خيــُل اهللا ه خصَّ

ــني ــ :وجه ــد أدَّ إمَّ ــون ق ــدعوة، ا أن يك ــدع بال ــالة، وص ٰى الرس

 .هاأو يكون مل يؤدِّ  .وظهر أمره، وانترش خربه

ــان األوَّ  ــإن ك ــوي : لف ــره، وتنط ــٰى أم ــتحال أن خيف اس

تابـه، الســيّام مــع ك]] ١٨٤ص /[[ حـال مــن قتلـه وغلبــه عــىلٰ 

 .البحث الشديد والتتبّع التامّ 

ال  _مــع مــا ذكرنــاه مــن الفحــص والبحــث  _وإذا كنّــا 

 .نقف عٰىل خربه من هذه صفته، وجب القضاء ببطالنه

تعـاٰىل أن يمنـع مـن اهللا فالواجـب عـٰىل : وإن كان الثـاين

ــ ــالة؛ ألنَّ ــأداء الرس ــوم ب ــه ليق ــرضقتل ــان الغ ــه  ه إذا ك ببعثت

ــ ــا مص ــه إالَّ تعريفن ــف علي ــا ال نق ــٰىل م ــا ع ــن احلنا، وتنبيهن  م

ــوز أن يُ  ــيس جي ــه؛ فل ــجهت ــناهللا ن مكِّ ــاٰىل م ــن  تع ــه ع اقتطاع

 النبـيَّ  إنَّ : هـو عنـه، وهلـذا يقـال ذلك، كـام ال جيـوز أن يقتطعـه

أن  ال بـدَّ  هه بعـد، فإنَّـؤدِّ ُيـ مـن الرسـالة مل عليه شـيئاً  إذا علم أنَّ 

ــاً  ــون قاطع ــ يك ــٰىل أنَّ ــيبقٰى ع ــل إٰىل أن يُ  ه س ــأمن القت ــه، وي ؤّدي

 .القواطع عن األداء وغريه من

 .، بطل السؤالوإذا فسد الوجهان مجيعاً 

ه لـيس بمنكـر أن يكـون غـري صـحيح؛ ألنَّـ وهذا أيضـاً 

ــيُّ  ــك النب ــاً  ذل ــن مبعوث ــد م ــإنَّ  إٰىل واح ــاس، ف ــواز الن ــة  ج بعث

ـــتهم إىلٰ  ـــاس يف العقـــول، كجـــواز بعث  الرســـل إٰىل آحـــاد الن

ــاعتهم ــاً  .مج ــون مبعوث ــاز أن يك ــام وإذا ج ــد، ف ــذي  إٰىل الواح ال

زع الكتـاب نتَـ، ويُ إليـه معـاً  َث ِعـل هـو والـذي بُ قتَ ر من أن يُ نكِ تُ 

 من يده بعد أدائه الرسالة وقيامه بتكليفها؟

ــاً  ــون مبعوث ــه  أو يك ــاب من ــذ الكت ــه وأخ ــذي قتل إٰىل ال

ٰى ال حتـَّ بعـد أداء الرسـالة، ه أوقـع القتـل بـهر أنَّـقـدِّ وحده، ونُ 

 .تعاٰىل املنع من قتلهاهللا يوجبوا عٰىل 

ــو]] ١٨٥ص /[[ ــدنا  اأمَّ ــدأناه ووع ــذي ابت ــواب ال اجل

القـرآن نفسـه  أنَّ : صـول اجلميـع، فهـوبذكره واسـتمراره عـٰىل أُ 

ــدلُّ  ــٰىل أنَّ  ي ــا  ع ــتصُّ  9نبيّن ــو املخ ــريه، ه ــه دون غ ــامَّ  ب  فم

ـ قولـه تعـاٰىل يف _ عـٰىل ذلـك ا يـدلُّ ممـَّ _ نهتضمَّ   :ة املجادلـةقصَّ
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 ].٤ _ ١: املجادلة[ � َو�ِل

وس بــن مجيلــة زوجــة أُ  وقــد جــاءت الروايــة بــأنَّ 

ــامت  ــل(الص ــت: وقي ــة بن ــة خول ــا، )ثعلب ــا زوجه ــاهر منه  ظ

 قطلَّـا يُ وكانـت هـذه الكلمـة ممـَّ! ّمـيكظهـر أُ  عـيلَّ  أنـِت : فقال

ــول  ــرأة إٰىل رس ــت امل ــة، فأت ــا يف اجلاهلي ــكت  ،9اهللا هب وش

! »يشء مــا عنــدي يف أمــركِ «: فقــال عليــه وآلــه الســالم حاهلــا،

 .تعاىلٰ اهللا فشكت إٰىل 

ــ ــيِّ وروي أهنَّ ــت للنب ــغاراً  إنَّ : 9 ا قال ــبية ص إن  يل ص

ــه ــأنزل  .جــاعوا ضــاعوا، وإن ضــممتهم إيلَّ  ضــممتهم إلي اهللا ف

 .القرآن تعاٰىل كّفارة الظهار عٰىل ما نطق به

عــن املنهــزمني  مــن ذلــك قولــه خمــرباً و]] ١٨٦ص /[[

  :حــدوم أُ يف يــ 9 عــن النبــيِّ 
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 .ة مطابقة للتنزيلوقد وردت الرواية يف هذه القصَّ 
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 .]٢٦و ٢٥: التوبة[ َسِكي�

ــأنَّ  ــار ب ــاءت األخب ــد ج ــال يف  وق ــحابة ق ــض الص بع

نـي بقولـه وهـو الـذي ع !ةب اليـوم مـن قلَّـغَلـلن نُ : ذلك اليوم
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ــيِّ تفرَّ  ــن النب ــوا ع ــلموه، ومل9 ق ــال  ، فأس ــه يف احل ــت مع يثب

اهللا رمحــة  لــب، والعبّــاس بــن عبـد املطَّ غـري أمــري املـؤمنني 

 .عليه، ونفر من بني هاشم

ــن ذلــك قولــه تعــاىلٰ  وْ  :وم
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 أ
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 .]١١: اجلمعة[ � َوِمَن ا��جاَرةِ َواُهللا خ

ــة بــأنَّ  كــان خيطــب عــٰىل  9 النبــيَّ  ووردت الرواي

ــوم ــرب ي ــا املن ــي، وعليه ــة الكلب ــل لدحي ــت إب ــة، إذ أقبل  اجلمع

ق النــاس عــن فتفــرَّ  رب بالطبــل،ـارة لــه، ومعهــا مــن يضــجتــ

ة يف عـــدَّ  9إٰىل اإلبـــل لينظـــروا إليهـــا، وبقـــي  9 النبــيِّ 

 .قليلة، فنزلت اآلية املذكورة

  :مــن ذلــك قولــه تعــاىلٰ و]] ١٨٧ص /[[
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 _حكــي يف اآليــة، عــٰىل مـا أتــت بــه الروايــة  _والقائـل 

 .عبد اهللا بن ُأّيب بن سلول

ـــه  ـــِض : ومـــن ذلـــك قول
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 .]٣: التحريم[ �هذا قال

ــ ــي أُ والقصَّ ــهورة؛ ألنَّ ة الت ــا مش ــة فيه ــذه اآلي ــت ه  نزل

ـــيَّ  ـــه رسَّ  أرسَّ  9 النب ـــدٰى زوجات ـــأظهرتاً إٰىل إح ـــه  ، ف علي

اهللا جهتهــا، فــأطلع  ، وفشــا مـنهلــا مـن األزواج أيضــاً  صـاحبةً 

بإظهــاره،  ، فعاتــب املبتدئــة9 تعــاٰىل عــٰىل فعلهــام النبــيَّ 

ورشح احلـال معـروف، وقـد . فأجابته بـام هـو مـذكور يف اآليـة

 .أتت به األخبار

ــــاىلٰ و ]]١٨٨ص /[[ ــــه تع ــــك قول ــــن ذل   :م
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 ].٤٠: التوبة[ �َحِكيٌم 

ــيِّ  ــروج النب ــن خ ــة م ــه الرواي ــا وردت ب ٰ  وم ــىلَّ اهللا  ص

بكــر  مـن قـريش واســتتاره يف الغـار، وأبـو خائفــاً  ]وآلـه[عليـه 

مطـابق لظـاهر   ظهـر منـه مـن اجلـزع واخلـوفمعه، وهنيه له عامَّ 

 .القرآن

ــه تعــاىلٰ  ــَم اُهللا وَ  :ومــن ذلــك قول َع
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 9نت اآليـة جـرت احلـال بـني النبـّي وعـٰىل مـا تضـمَّ 

 .حارثة وزيد بن

ــ ــِه  :ا قولــه تعــاىلٰ فأمَّ ِدي
ْ
ــا اُهللا ُمب  َم
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ْ
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َ
ــق� أ َح

َ
ــحيح  ، فتأويلــهأ الص

ج امـرأة زيــد، يتــزوَّ  بـأن 9ه تعـاٰىل كــان أوحـٰى إٰىل نبيِّــاهللا  أنَّ 

ــ ــه أنَّ ــيُ وأعلم ــذلكطلِّ ه س ــاٰىل ب ــت  قها، وأراد تع ــا كان ــخ م نس

ـــ ـــٰىل  ةاجلاهليَّ ـــائهم ع ـــاح أزواج أدعي ـــر نك ـــن حظ ـــه م علي

 .نفوسهم

ــدعيُّ (و]] ١٨٩ص /[[ ــذي )ال ــو الغــالم ال يــه ربِّ يُ  ه

ــده ــن ول ــده، وإن مل يك ــدعوه ول ــه، وي ــل ب ــدهم ويكف يف  أح

 .احلقيقة

ــامَّ  ــفل ــول ـ حض ــفق رس ــه أش ــالق زوجت ــد لط اهللا ر زي

ـمن أن ُحي  9 وأمـره  لـه طالقهـا، أو يمسـك عـن وعظـه، نسِّ

نكـاح زوجتـه بعـده،  مـع مـا عـزم عليـه مـن _ بالتأّين والتثبّـت

تعـاٰىل عنـه هللا ا هـهفريجف بـه املنـافقون، وينسـبوه إٰىل مـا قـد نزَّ 

  :فقـال لـه _ وباعده منـه
َ

 َزوَْجـك
َ

يْـك
َ
 َعل

ْ
ِسـك

ْ
�
َ
، وأخفـٰى أ

ــه ــه إرادت ــث يف نفس ــا، مــن حي ــ لطالقه ــه فــرض تعلَّ ق علي

 .ملا ذكرناه نكاحها، مراعاةً 

ة هـذا التأويـل شـهادة تزيـل وظاهر اآليـة يشـهد بصـحَّ 

ال  : قولــه تعــاىلٰ يكــن إالَّ  وترفــع الريــب، ولــو مل الشــكَّ 
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ْ
 .ِمن

ــة  ــا إٰىل ذكــر تأويــل اآلي ــام أحوجن ــا  _وإنَّ وإن مل يكــن ممَّ

ــق بــه نفــس، فــإنَّ كثــريًا مــن  _نحــن فيــه  اخلــوف مــن أن يتعلَّ

مــا ال  9النــاس قــد اشــتبه عليــه تأويلهــا، ونســب إٰىل النبــيِّ 

 .ليق بهي

ــة  ــوادث الواقع ــة للح ــات املطابق ــن اآلي ــاه م ــا ذكرن ومل

مــن القــرآن  ذكرهــا يف كثــري والقصــص احلادثــة، نظــائر يطــول

 .إن مل يكن أكثره

ـــيِّ  ـــار النب ـــاص أخب ـــا اقتص ـــه  9 وأردن يف مغازي

 مــن أعدائـــه]] ١٩٠ص /[[ ووقائعــه وفتوحــه، ومــا لقــي

ــه مــن األقــوال واألفعــال ــّم املخصوصــة،  واملتظــاهرين بحرب ث

ـ  ن أظهــر الواليــة وأبطــنمــن املنــافقني واملختلفــني بــه ممـَّ

 .العداوة

ــدلُّ  ــاً  ون ــ أيض ــه إمَّ ــأل عن ــول يس ــان الرس ــا ك ــذكر م ا ب

ـــاداً  ـــاً  اسرتش ـــأو إعنات ـــة؛ كقصَّ ـــا، ة املجادل ـــي حكيناه  الت

  :عـن الـروح، وكقـوهلم 9وكمسألتهم لـه 
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خمصـوص بـه، لـيس  ن نبـيٍّ مـ فلو كـان القـرآن مـأخوذاً 

الـواردة  احلـال يف األخبـار خيـُل  هو من ظهر إلينـا مـن جهتـه، مل
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ــا  _املطابقــة للقصــص واحلــوادث  ــا بعضــها وأرشن التــي حكين

 :من أمرين _إٰىل مجيعها 

ــ ــا أن تكــون خمرباهتــا واقعــة فــيام تقــدَّ إمَّ ٰى تكــون م، حتَّ

رة، مثــل مجيــع القصــص والوقــائع واألفعــال واألقــوال املــذكو

 .قد جرٰى لذلك النبّي 

ـــيام تقـــدَّ  ـــرٰى يف أو يكـــون مل جيـــر ذلـــك ف ـــل ج م، ب

ــرب ــا، وورد اخل ــي علمناه ــات الت ــا األوق ــه فيه ــون. بوقوع  وتك

ــذكورة  ــار امل ــايض  _األخب ــظ امل ــت بلف ــامَّ  _وإن كان ــارًا ع  إخب

 .حيدث يف االستقبال

 :ل يفسد من وجهنيوالقسم األوَّ ]] ١٩٠ص /[[

فضـالً عـن  _السـري واحلـوادث  أنَّ بعض هـذه: أحدمها

مًا، لوجب أن نعلمه نحن وكلُّ  _مجيعها  عاقل سمع  لو وقع متقدِّ

ولكـان  ال تعـرتض فيـه الشـكوك، األخبار وأحاط بأهلهـا علـامً 

 .كاستفاضة أمثاله مستفيضاً  راً ـاخلرب بذلك منتش

ــف ال يُ  ــوكي ــال عَل ــيٍّ (م ح ــههللا  نب ــر أعوان ــاٰىل كث  )تع

ــان مــنهم ــحابه، وك ــار، ومناصــحونم وأص ــاجرون وأنص  ه

خــر ونـازل أعـداءه ونـازلوه، وحـارهبم يف مـواطن أُ . ومنـافقون

ــأقوالوحــاربوه، وحــاجَّ  ــة هم يف مقامــات معلومــة وب  خمصوص

حــت نزلــت بــه املعضــالت، واقُرت وحــاّجوه، واســتفتي، وأُ 

ــزات، ــات واملعج ــه اآلي ــه علي ــر دين ــائر  وأظه ــٰىل س ــه ع ورشع

 !نه القرآن؟رائع، حسب ما تضمَّ ـاألديان والش

ــأيُّ  ــكِّ  ف ــق للش ــذا،  طري ــل ه ــاء مث ــل يف خف ــٰىل عاق ع

جمتمعـة  قـةاألسـباب املوجبـة للظهـور واالستفاضـة املتفرِّ  وكلُّ 

ــا  فيــه عــٰى، الظهــور عــٰىل مــا ادَّ  عــن 9وإن كــان أعــداء نبيّن

ــه ــدهم ب ــه وعه ــاج ب ــه واالحتج ــة علي ــو  واملواقف ــب، وه قري

ــــع يف ــــأ]] ١٩٢ص /[[ واق ــــم، وب ــــاهنم وبالده عينهم زم

ـ ا الوهـذا ممـَّ! وأسامعهم؟ مـن  العقـل، خـالٍ   نـاقصه إالَّ يتومهَّ

 !الفطنة

خـرب وال أثـر،  وكالمنا إّنام وقـع فـيمن مل يظهـر لـه عـىلٰ 

ــرض نــزول ــه وال وّيل وال عــدّو، وف ــم ل ــه  وال عل ــاب علي الكت

فــالة مــن األرض ال أنــيس فيهــا لــه وال صــاحب غــري مــن  يف

 .ب من يدهالكتا ه قتله وأخذرنا أنَّ قدَّ 

الســـؤال هبـــذا الرتتيـــب والتقـــدير بعـــض  فاســـتحقَّ 

، مل يسـتحّق جوابـاً  آنفـاً  ملـا ذكرنـاه ناً اجلواب، ولـو كـان متضـمِّ 

 .ق به جمنوناً لكان املتعلِّ 

ـــم األوَّ  ـــاد القس ـــن إفس ـــاين م ـــه الث ـــا  أنَّ  :لوالوج م

 حكينــاه مــن القصــص والســري واحلــوادث والوقــائع، لــو كــان

فـق حـدوث أمثالـه ومـا هـو عـٰىل ل أن يتَّ السـتحا ماً جرٰى متقدِّ 

ــفاته؛ ألنَّ  ــائر ص ــك يف س ــتحالة ذل ــوم اس ــادة معل  لكــلِّ  الع

ـ ، بل معلـوم عنـد العقـالء أنَّ عاقل رضورةً  ة حـدوث مثـل قصَّ

ٰى ال تغـادر وخصائصـها، حتـَّ مت يف سـائر صـفاهتاتقـدَّ  واحدة

أن يبتـدئ اإلنسـان قصـيدة مــن  وهلـذا نحيــل. ، مسـتحيلشـيئاً 

ــعر أ ــاً الش ــنَّ  و كتاب ــه، فيتَّ فاً مص ــد مواردت ــة أو واح ــق جلامع يف  ف

 .بحرف مجيع قصيدته أو كتابه حرفاً 

 _وإذا كنـّـا قــد أحطنــا علــًام بحــدوث خمــربات األخبــار 

، ومتعلِّقـًة بـه وبزمانــه، 9عـٰىل يـد نبيِّنـا  _التـي أرشنـا إليهـا 

مطابقًة للقرآن، فقطعنا عـٰىل أنَّ أمثاهلـا ومـا هـو خمـتصٌّ بجميـع 

وكـان ذلـك يف النفـوس أبعـد مـن . صفاهتا مل يقـع فـيام مضــٰى 

 .النوادر يف القصائد والكتب

وليس خيفٰى عـٰىل مـن كـان لـه حـظٌّ مـن العقـل أنَّ مثـل 

يف مجيــع أوصــافهام ومكــاهنام، وفــرار مــن  _وقعــة بــدر وحنــني 

ــك  ــري ذل ــت، إٰىل غ ــن ثب ــات م ــنهام، وثب ــرَّ ع ]] ١٩٣ص /[[ف

ــه مل يكــن .  يقــع فــيام مضـــٰى مل _مــن أحــواهلام التــي جــرت  وأنَّ

نبــيٌّ جاءتـه املجادلــة تســتفتيه يف الظهــار،  9عـٰىل عهــد نبيّنــا 

وُســِئَل عــن الــروح، وانفضــاض أصــحابه عنــه يف يــوم اجلمعــة 

طلــب اللهــو، وأرسَّ إٰىل زوجتــه حــديثًا أفشــته، والتســرتُّ يف 

دناه ــدَّ ــا ع ــائر م ــحابه، إٰىل س ــض أص ــع بع ــار م ــٰى . الغ وال معن

 .اب فيام جرٰى هذا املجرٰى يف الظهور والوضوحلإلسه

ــ ــاينوأمَّ ــم الث ــار ، ا القس ــذه األخب ــون ه ــو أن تك وه

تكـون  سـيحدث يف الوقـت الـذي حـدثت فيـه، وال عـامَّ  إخباراً 

 .م؛ ففاسدخمرباهتا واقعة فيام تقدَّ 

ــة  ــار، ودالل ــظ األخب ــايقة يف لف ــن املض ــدلنا ع ــإن ع ف

ــك أنَّ  ــع، وذل ــايض الواق ــٰىل امل ــا ع ــار مجيعه ــع األخب ــي  مجي الت

ــ ــا دالَّ ــه،تلوناه ــٰىل يدي ــا ع ــرت خمرباهت ــن ظه ــيم م ــٰىل تعظ  ة ع

ــديقه ونبوَّ  ــهوتص ــاىلٰ َال أ. ت ــه تع ــرٰى إٰىل توبيخ ــن   ت ــوّلني ع للم

ــ يف يــوم بــدر وحنــني، وتقريعــه هلــم مــن شــهادته لــه  9ه نبيِّ

ــاىلٰ  ــه تع   :بالرســالة، بقول
ُ
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 ؟]٣: التحريم[ َحِديثا

ــ ومجيــع القصــص إذا وجــدهتا شــاهدةً   ةً بــام ذكرنــاه ودالَّ

حكـم  قلنـاه، كيـف كـان حيسـن بيـان األمـر عـٰىل مـا وأنَّ  ،عليه

ــألت  ــام س ــار؟ وإنَّ ــن الظه ــة م ــه املجادل ــألت عن ــا س ــٰىل  _م ع

ــل ال  _عــوٰى اخلصــم د ــه، ب ــنيَّ عــامَّ ال جيــب بيان مــن لــيس يتب

 .حيسن

ل مـا حكينـاه وأمثالـه مـن أخبـار القـرآن علـم ومن تأمَّ 

مشـهود لـه  ق،م مصـدَّ األخبـار معظَّـ قت بـه هـذهالذي تعلَّ  أنَّ 

ة  .بالنبوَّ

ـلنا بـام تقـدَّ وإذا كنّا قد دلَّ  عـن  ا مل تكـن أخبـاراً م عـٰىل أهنَّ

ــا غــري نبيِّ  ــة إالَّ ، وال9ن ــه  نازل واحلــوادث  يف قصصــه وحروب

عليــه وعــٰىل آلــه الســالم  يكــون هــو يف أّيامــه؛ وجــب أن

 .بالتصديق والتعظيم دون غريه املختصُّ 

مــا ذكرتــه مــن األخبــار  فلعــلَّ : أن يقــول ولــيس ألحــدٍ 

ــ املعجــز  ليســت مــن مجلــة الكتــاب ةالــواردة يف القصــص املعنيَّ

ص /[[ حلقـتام أُ ر، وإنَّــالذي أرشنا إليـه، بـل مـن فعـل البشـ

الـذي يـؤمن مـن ذلـك  ضـيفت إليـه؛ ألنَّ بالكتـاب، وأُ  ]]١٩٥

ـــأنَّ  ـــا ب ـــةٍ  كـــلَّ  علمن ـــاٍت  أو _ آي ـــ _ آي ـــص اختصَّ ت بالقص

ــدار ــٰىل مق ــد ع ــذكورة تزي ــوادث امل ــ واحل ــورةـأقص ــن  ر س م

 .تهومن سرب ما قلناه عرف صحَّ . القرآن كثرياً 

نــة، ورة غــري معيَّ التحــّدي وقــع بســ نــا أنَّ وإذا كنّـا قــد بيَّ 

ــذَّ  وأنَّ  ــة تع ــدَّ املعارض ــال ب ــٰىل أنَّ  رت، ف ــع ع ــن القط ــدار  م مق

ر غـري ممكـن، فكيـف جيـوز مـع  أقصـر سورة مـن سـوره متعـذَّ

ــن اآلي  ــاه م ــا تلون ــون م ــذا أن يك ــة  _ه ــتصَّ بقصَّ ــا اخ أو م

ولـو تـأّتٰى ذلـك مـن ! ممكنـًا ألحـٍد مـن البشــر؟ _واحدة منـه 

 !هادهم وحرصهمأحد لتأّتٰى للعرب مع اجت

ــإن ــل ف ــتصُّ : قي ــذي خي ــواب ال ــاذكروا اجل ــل  ف ــه أه ب

 .الصـرفة، كام وعدتم

ـ: قيل ا اجلـواب عـن السـؤال عـٰىل مـذهب الصــرفة، أمَّ

املعارضـة  رتعـذُّ  لنـا عـٰىل أنَّ دلَّ  فواضح قريـب؛ ألّنـا إذا كنّـا قـد

ــا يدَّ يء ممَّـــعــٰىل العــرب مل يكــن لشــ كــان  امعيــه خصــومنا، وإنَّ

نــون هبـا مــن يتمكَّ  تعـاٰىل ســلبهم يف احلـال العلــوم التـي اهللا ألنَّ 

مــن رام املعارضــة  هــذه كانــت حــال كــلِّ  املعارضــة، وأنَّ 

لـو مل يكـن  9 النبـيَّ  وقصدها، فقد سـقط السـؤال عنّـا؛ ألنَّ 

ــريه  ــن غ ــاب ع ــاقالً للكت ــان ن ــادقًا، وك ــوا  _ص ع ــام ادَّ مل  _ك

ك هنايــة حيســن رصف مــن رام معارضــته والــرّد عليــه؛ ألنَّ ذلــ

ة، ألنَّـه صـلوات اهللا عليـه وآلـه عـٰىل  التصديق والشـهادة بـالنبوَّ

ــه  ــريه، فكأنَّ ــه دون غ ــذا الوج ــّداهم هب ــام حت ــذهبنا إنَّ ص /[[م

ــال]] ١٩٦ ــدير ق ــٰىل التق ــاٰىل : ع يت أنَّ اهللا تع ــوَّ ــٰىل نب ــة ع الدالل

ــا ــٰى رمتموه ــتي مت ــن معارض ـــرفكم ع ــم اهللا . يص ــإذا رصفه ف

ــة ف ــن املعارض ــاٰىل ع ــة تع ــك غاي ــه، وذل ــا التمس ــل م ــد فع ق

 .التصديق

ــ ــوإنَّ ــعب ام توجَّ ــاه، وص ــذي ذكرن ــؤال ال ــذا الّس ه ه

م عَلـيُ  ال جعلـوا املعجـز أمـراً  جوابه عـٰىل طـريقتهم، مـن حيـث

ــ. حدوثــه يف احلــال، ويمكــن أن يكــون منقــوالً  جعــل  ا مــنفأمَّ

االختصـاص  ع عـٰىل حدوثـه يف احلـال، وثبـوتقَطـاملعجز مـا يُ 

 .ه السؤال عليه مجلةً يوجَّ  فالالتاّم فيه، 

ــل ]]١٩٧ص /[[ ــغ : فص ــا[يف بلي ــاحب  ]م ــره ص ذك

 :ق بالصـرفةا يتعلَّ ممَّ  )املغني( ـالكتاب املعروف ب

قـــال  :عليــهاهللا ٰى رضـــوان ـريف املرتضـــقــال الشـــ

 بيــان مــا جيــب أن(ـ صــاحب هــذا الكتــاب يف فصــل وســمه بــ

الل بـه االسـتد القـرآن يف االختصـاص ليصـحَّ  م مـن حـالعلَ يُ 

ةعٰىل صحَّ   ):ة النبوَّ

ظهــوره عنــد : اعلــم أنَّ الــذي جيــب أن ُيعَلــم يف ذلــك(

تــه ة مــن قبلــه، وجعلــه إّيــاه داللــًة عــٰىل نبوَّ عــاء النبــوَّ وكــال . ادِّ

ــك  ــوم باضــطرار، ومــا عــدا ذل ــالتواتر معل الــوجهني منقــول ب

ا يشـتبه احلـال فيــه، قـد يصـحُّ االسـتدالل بــالقرآن، وإن  ] مل[ممـَّ

م فـال وجـه لـذكره اآلن، وإنَّـام جيـب فـيام حـلَّ هـذا املحـّل ُيعلَ 

ــان  ــاعن، وإن ك ــد ورود املط ــه عن ــبه في ــلِّ الش ــاغل بح أن نتش

عـٰىل مـا ذكرنـاه يف  _االسـتدالل صـحيحًا، وإن مل خيطـر بالبـال 

ــة  ــول األدلَّ ــن ُأص ــري م ــول _كث ــٍد أن يق ــيس ألح ــب أن : فل جي

ــرآ]] ١٩٨ص /[[ ــذا الق الً أنَّ ه ــم أوَّ ــامء ُيعَل ــر يف الس ن مل يظه

عــٰىل ملــك، أو يف األرض عــٰىل نبــّي أو غــريه، وخفــي أمــره ثــّم 

تـه؛ ألنَّ هـذا اجلـنس مـن الشـبه  9جعله  مـا  _داللة عٰىل نبوَّ

 .مل جيب التشاغل به _) بالبال(مل خيطر 

ــلِّ  ــٰىل ك ــع ع ــالٍ  وال يمتن ــ ح ــم بأنَّ ــن العل ــد  9ه م ق

قــد   مــاٰى، إالَّ اختصاصــه بالرســالة وبالــدعو(بــالقرآن  اخــتصَّ 

السـامء عـٰىل ملـك، فاالختصـاص  يف) ه إن أحـدثعرفنـاه؛ ألنَّـ
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ـــحُّ  ـــهإالَّ  ال يص ـــذا الوج ـــٰىل ه ـــوز أن.  ع ـــيُ  وال جي يف  بطَل

االختصاص ما ال يمكـن أكثـر منـه، وهـذا كـام نقولـه يف تعّلـق 

مـن وجـوب وقوعـه  ال يمكـن فيـه أكثـر هالفعل بالفاعـل؛ ألنَّـ

مــن هــذا  طالــب فيــه بأزيــدبحســب أحوالــه، فمتــٰى طالــب امل

ــ ــا التعلُّ ــا إن قلن ــال، ألّن ــب املح ــد طل ــه(ق فق ــ: في ــب )هإنَّ  جي

ــ ــن العلَّ ــه ع ــول في ــك كوجــوب املعل ــان ذل ــا شــاكله، ك ة إٰىل م

 .إثباهتام للفعل والفاعل بطريق ناقضاً 

ــ ه لـو مل حيــدث فكـذلك القــول يف القـرآن، ألّنــا نعلـم أنَّ

مـا قـد  ون لـه مـن احلكـم إالَّ يكـ ة، مـا كـانعاء النبـوَّ  عند ادِّ إالَّ 

ة، لــدلَّ  عرفنــاه، فــإذا كــان لــو كــان حادثــاً  فكــذلك  عــٰىل النبــوَّ

ــٰى [ ــ] مت ــهوِّ ُج ــدح يف كون ــب أن ال يق ــه، فيج ً  ز خالف ــل داالَّ ، ب

ــا  جيــب ــة، كــام أوجبن ــول طريقــة الدالل ــال التجــويز بحص إبط

اهللا مــن  الفعــل]] ١٩٩ص /[[ زوا أنَّ جــوِّ : عــٰىل مــن قــال

ــاٰىل يقــع بح ــدلَّ تع ــب مقاصــد العبــد، وأن ال ي عــٰىل مــا  س

ــ .مقاصــده وجــوب وقوعــه بحســب ذكرمتــوه مــن ه لــو عــٰىل أنَّ

التجــويز  فعلــه ينبغــي أن يبطــل التجــويز بطريــق الداللــة؛ ألنَّ 

 وكــذلك القــول. يقــدح يف الــدليل ، فكالمهــا الوإمكــانٌ  شــكٌّ 

 ).فيام ذكرناه من حال القرآن

ــه ــالم علي ــول  :الك ــاهللا فنق ــقوب ــب،  إنَّ  :التوفي الواج

إليـه مـن  مـة مـوجزة فـيام حيتـاج املعجـزقبل مناقضته، بيان مقدِّ 

 :عيليتكامل داللته عٰىل صدق املدَّ  رائط،ـالش

 .تعاىلٰ اهللا أن يكون من فعل : وأحد رشوط املعجز

مـن ظهـر  للعـادة التـي ختـتصُّ  أن يكون ناقضـاً : والثاين

 .فيهم

ــث ــصَّ : والثال ــدَّ اهللا  أن خي ــه امل ــاٰىل ب ــوَّ تع ــٰىل عي النب ة ع

 .وجه التصديق لدعواه

ــ ــئت أن ختتص ــولـوإن ش ــة، فتق ــذه اجلمل ــز  :ر ه املعج

ــو ــه (: ه ــا فعل ــديقاً اهللا م ــاٰىل تص ــدَّ  تع ــوَّ مل ــتمل )ةعي النب  فيش

 .متقدَّ  كالمك عٰىل مجيع ما

ــ ر ا يتعــذَّ روط أن يكــون ممَّـــام مل يــدخل يف مجلــة الشــوإنَّ

ـــ ـــل مثلـــه، إمَّ ـــق فع ـــٰىل اخلل ـــه اع  ، أو يف صـــفتهيف جنس

ـــدَّ رط األوَّ ـالشـــ املخصوصـــة؛ ألنَّ  ـــذي ق مناه ال يمكـــن ل ال

ــبثبوتــه إالَّ  العلــم فعــل  ر عــٰىل اخللــقا يتعــذَّ ه ممَّــ بعــد العلــم بأنَّ

ــه؛ وإالَّ  ــعمثل ــبيل إٰىل القط ــال س ــ  ف ــٰىل أنَّ ــل ع ــاىلٰ اهللا ه فع  ،تع

 .ل يغني عنهوتقديم الرشط األوَّ 

 جـز مـن كونـه واقعـاً روط املعـقـه قـوم بشـلحِ ا مـا يُ فأمَّ 

ــرتازاً  ــف، اح ــال التكلي ــن يف ح ــام يُ  م ــن ب ــالطع ــداء  د يفوَج ابت

ص /[[ ل مــع زوال التكليــف عنــدفَعــوضــع العــادات، وبــام يُ 

ـــتغنٰى ]] ٢٠٠ ـــو كاملس ـــاعة، فه ـــان  أرشاط الس ـــه، وإن ك عن

مـا يقـع  اإلهيـام وجـه؛ ألنَّ  لذكره عـٰىل سـبيل اإليضـاح وإزالـة

 ، فخروجـه عــامَّ مــةٍ متقدِّ  لعـادةٍ  ضنقَ يف ابتـداء العـادات لــيس ُيـ

 .رشطناه واضح

ــ ام حيصــل بعــد ارتفــاع ومــا يقــع بعــد زوال التكليــف إنَّ

ــتقرَّ  ــادات مس ــع الع ــم مجي ــذياً حك ــع ال ــت  ، ويف املوض انتقض

بعـد  حكمهـا، وهـذا كّلـه زائـل خـرٰى واسـتقرَّ فيه عادة ثبتـت أُ 

 .التكليف

ة إالَّ  نقــض العــادة ال يــدلُّ  عـٰىل أنَّ  م  مــع تقــدُّ عــٰىل النبــوَّ

ــمَّ  ــا تض ــب م ــدعوٰى، حس ــ نهال ــثـالش ــا. رط الثال ــع يف  وم يق

ــاً  ــع مطابق ــف، مل يق ــد زوال التكلي ــق وبع ــداء اخلل ــدعوٰى  ابت ل

ــدَّ  ً تق ــون داالَّ ــب أن يك ــال جي ــتمت، ف ــ ، ومل يثب ــه الش رط ـفي

ً  الذي مع ثبوته يكون  .انتقاض العادة داالَّ

 )فعله تعـاىلٰ املعجز جيب أن يكون من  إنَّ (: والذي له قلنا

فعل بعض من جيـوز أن  ذلك مل نأمن أن يكون من ه متٰى مل يثبتأنَّ 

ً  ق الكّذاب،صدِّ يفعل القبيح ويُ   .فيخرج من أن يكون داالَّ

ــ وألنَّ  ــوٰى متحمِّ ــة ل الرســالة متعلِّ دع ــاهللا ق تعــاٰىل، ب

ــن جهتــه يُ  ــتَ وم ــة، فيجــب أن يقــعل  مس التصــديق والدالل

ـــ ـــة ممَّ ـــديق واإلبان ـــتمس ن تعلَّ التص ـــه وال ـــدعوٰى ب ـــت ال ق

 عــٰى عــٰىل غــريهأحـدنا لــو ادَّ   تــرٰى أنَّ أَال . مــن جهتــه التصـديق

ــ قه، مل صــدِّ لــه، والــتمس منــه أن يُ محَّ  ه رســوله وخمــرب عنــه بــامأنَّ

الـدعوٰى بـه  قـتن تعلَّ  مـا وقـع ممـَّعـٰىل صـدقه إالَّ  جيز أن يـدلَّ 

 .دون غريه من الناس؛ فكذلك القول يف املعجز

ــ ــفأمَّ ــاً ا الوج ــه ناقض ــادة، فهــو ه يف كون ــ: للع ــن مل أنَّ ه م

ــ معَلــيكــن كــذلك مل يُ  ز وِّ ُجــ عي، بــللتصــديق املــدَّ  ه مفعــولأنَّ

ــاً  ــون واقع ــ أن يك ــادة، وال تعلُّ ــرٰى الع ــديقبمج ــه بالتص  .ق ل

ــو دلَّ  وألنَّ  ــل ل ــاداً  _ الفع ــه معت ــع كون ــىلٰ  _ م ــديق مل  ع التص

ــادة ــال املعت ــض األفع ــن بع ــض، ف يك ــن بع ــذلك أوٰىل م ــان ب ك

ة العلـم عـىلٰ جيب لو جعل مـدَّ  ص /[[ صـدقه طلـوع عي النبـوَّ

ـــثامر يف ]] ٢٠١ ـــض ال ـــا، أو ورود بع ـــن مطلعه ـــمس م الش

ــرت ــذي ج ــه ال ــٰىل الوج ــا، ع ــادة أن يُ  إّباهن ــه الع ــب ــذلك عَل م ب

 .ا ال شبهة يف بطالنهوهذا ممَّ . صدقه
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ــ ة عــٰىل عي للنبــوَّ ا الوجــه يف إجيابنــا اختصاصــه باملــدَّ فأمَّ

مـن  بـدَّ  م هـذا، فـالعَلـمتـٰى مل يُ  هديق لدعواه فهـو أنَّـوجه التص

لــذلك  التجــويز لوقوعــه لغــري وجــه التصــديق، ومــع التجــويز

 ه مل يفعـل إالَّ بأنَّـ مـن العلـم ال بـدَّ  فـإذاً . عيم صدق املـدَّ علَ ال يُ 

ــ ــديق، وأنَّ ــاً للتص ــان قبيح ــريه لك ــل لغ ــو فع ــاً  ه ل ــن  خارج ع

 .احلكمة

ــ ــوإنَّ ــذا الش ــا يف ه ــصَّ  رطـام زدن ــه اهللا  أن خي ــاٰىل ب تع

االختصــاص  رطـالتصــديق، ومل نشــ ة عــٰىل وجــهعي للنبــوَّ املــدَّ 

املعجــزات  رطه غرينــا يف هــذا املوضــع؛ ألنَّ ـاملطلــق الــذي يشــ

 :عٰىل رضبني

 .ما ال يمكن فيه النقل واحلكاية: منها

 .ما يمكن ذلك فيه: ومنها

ــ ــإذا عُ : لرب األوَّ ـفالض ــاً  مَ ِل ــه مطابق ــدعوٰى  حدوث  ل

القـديم تعـاٰىل  ه مـن فعـلوأنَّـ مل جتر بـه العـادة عي، عٰىل وجهٍ املدَّ 

ــه؛ ألنَّ  ــال تكاملــت داللت ــن ح ــلة م ــه غــري منفص ــال حدوث  ح

ــدَّ  ــه بامل ــاختصاص ــعي، وألنَّ ــنه ممَّ ــه ا ال يمك ــال في ــ: أن يق ه إنَّ

بـه، وجعلـه هـو بالنقـل  وال خمـتصٍّ  حدث غري مطـابق لـدعواه

 .به اً واحلكاية خمتصَّ 

ــ ــا وأمَّ ــاينـالض ــن أن يُ : رب الث ــال يمك ــف ــوروده عَل م ب

ــ مطابقــاً  ــلتصــديقها؛ وإن عُ  ه مفعــولللــدعوٰى أنَّ اجلملــة  يف مَ ِل

ــ ــل أنَّ ــاهللا ه مــن فع ــارق للعــادة؛ ألنَّ تعــاٰىل وأنَّ ــه إذا  ه خ حكايت

لغـري مـن ظهـر  تعـاٰىل فعلـه تصـديقاً اهللا أمكنت جـاز أن يكـون 

 .عليه

يته، أو بنقل من جيري لدعواه بنقله وحكا وإن ورد مطابقاً 

يف هــذا  فــال بــدَّ  األمــان مــن أن يفعـل القبــيح، جمـراه يف ارتفــاع

االختصـاص، مـن ]] ٢٠٢ص /[[ رب من اشرتاط وقـوعـالض

 .ن جيوز أن يفعل القبيحوقوعه، ممَّ  جهة القديم تعاٰىل؛ لنأمن

ــه لــو جــاز أن يــدلَّ االختصــاص  الــذي ال نــأمن  _وألنَّ

جلـاز  _راده وال فعـل املعجـز مـن أجلـه أن يكون اهللا تعاٰىل مـا أ

ة ما ال نثق بأنَّه من فعله تعاىلٰ   .يف األصل أن يدلَّ عٰىل النبوَّ

مـن حيـث جـاز  _فإذا كان مـا لـيس مـن فعلـه ال يـدلُّ 

ق الكـّذاب  ن يفعـل القبـيح، وُيصـدِّ فكـذلك مـا ال  _وقوعه ممـَّ

ــذه  ــدلُّ هل ــه تعــاٰىل ال ي ــه مــن جهت ــوع االختصــاص ب ــم وق ُيعَل

 .لعلَّةا

ة  ــوَّ ــٰىل النب ــداّل ع ــاص ال ــول االختص ــرق يف حص وال ف

عـٰىل يـد  يمكـن فيـه احلكايـة والنقـل تعـاٰىل مـااهللا بني أن حيدث 

ــ ــول وبحض ــني أن ُحي ـالرس ــه دِ رته، وب ــض مالئكت ــأمر بع ــه وي ث

 يرجــع الــوجهني مجيعــاً  عــىلٰ  بإنزالــه إليــه واختصاصــه بــه؛ ألنَّ 

ــ ــده االختصــاص إٰىل القــديم تعــاٰىل، غــري أنَّ ــه عــٰىل ي ه إذا أحدث

ذلــك الفعــل احلــادث، وإذا أمــر بنقلــه إليــه  كــان املعجــز نفــس

 .إليه كان العلم الواقع موقع التصديق هو أمره بنقله

ــ ــن ُن ــن ؤخِّ ونح ــالم م ــذا الك ــه ه ــا حيتمل ــاء م ر استقص

ــتكلَّ  ــات، لن ــادات والتفريع ــهالزي ــراد م علي ــد إي ــاحب  عن ص

 .ا تكرار يقع منّ الكتاب له يف مواضعه، لئالَّ 

ــحَّ  ــول وإذا ص ــل ق ــا بط ــي أوردناه ــة الت ــذه اجلمل ت ه

ــم مــن االختصــاص : صــاحب الكتــاب إنَّ الــذي جيــب أن ُيعَل

تـه، وأنَّ مـا  ظهور القرآن من جهتـه وجعلـه إّيـاه داللـًة عـٰىل نبوَّ

مثـل أن ال يكـون ظهـر عـٰىل يـد غـريه يف السـامء أو  _عدا ذلك 

ــه، وإن _يف األرض  ــن دون ــة م ــحُّ الدالل ــلُّ  تص ــب ح ــان جي ك

ــه، إذا أُورد عــٰىل ســبيل الطعــن، مــن غــري أن يكــون  الشــبهة في

تقديمه واجبًا يف الداللـة؛ ألنَّ القـدر الـذي ذكـره لـيس بكـاٍف 

 :الداللة من وجهني]] ٢٠٣ص /[[يف 

ــَم  _أنَّ ظهــوره : أحــدمها ــّم ُعِل ــَم مــن جهتــه، ث وإن ُعِل

رًا عـٰىل البشــ فغـري ممتنــع  _ر أيضـًا كونـه ناقضـًا للعـادة ومتعـذِّ

عند املستدلِّ أن يكون مـن فعـل مـن لـيس ببشــر مـن ملـك أو 

جنّـي، ويكـون ذلــك الفاعـل هــو الـذي خـصَّ مــن ظهـر عــٰىل 

ــه  ــي إلي ــا تنته ــغ م ــٰىل مبل ــا ع ــة فيه ــول ال دالل ــه؛ ألنَّ العق يدي

ــة ــاحة والبالغ ـــر يف الفص ــدا البش ــن ع ــة م ــري . منزل ــي غ وه

ٰى ُيقَطـع عـٰىل موجبة كون أحـواهلم مسـاوية ألحوالنـا فـ يهام حتـَّ

ــيهم ر عل ــذِّ ــا متع ر علين ــذَّ ــا يتع ــذي . أنَّ م ــنيِّ أنَّ ال ــذا ُيب وه

 .اقتصـر عٰىل ذكره من االختصاص ليس بمقنع

مـع االختصـاص الـذي  _أنَّـه لـو ُسـلِّم : والوجه الثـاين

ره عــٰىل البشـــر  كونــه مــن  _ذكــره، ومــع نقضــه للعــادة وتعــذُّ

مقــدور مجيــع املحــَدثني؛ مل فعــل القــديم تعــاٰىل، وخروجــه مــن 

تستقم أيضـًا الداللـة دون أن ُيعَلـم أنَّ القـديم تعـاٰىل هـو الـذي 

 .له يده تصديقاً  ه به، وفعله عىلٰ خصَّ 

ــٰى مل يُ  ــومت ــدَّ عَل ــال ب ــك ف ــوع  م ذل ــويز؛ لوق ــن التج م

ه ألنَّـ ن جيـوز أن يفعـل القبـيح؛االختصاص مـن جهـة غـريه ممـَّ

 تصـحُّ  ومـع التجـويز لـذلك الا يمكن فيـه النقـل واحلكايـة، ممَّ 

 .الداللة
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ــصُّ  ــه أخ ــذا الوج ــا،  وه ــا أورده هاهن ــٰىل م ــالطعن ع ب

ـــ اختصـــاص املعجـــز  ه ذكـــر مـــا حيتـــاج إٰىل علمـــه مـــنألنَّ

ــل  ــل أّي فاع ــن فع ــه وم ــز يف نفس ــال املعج ــول، دون ح بالرس

مـن فعـل  مـع جتـويز كونـه ح فيام يـأيت بـأنَّ هو، وإن كان قد رصَّ 

ة لُّ تعاٰىل، قد يداهللا غري   .عٰىل النبوَّ

ــه لــيس بشـــرط  عــي أنَّ فقـد وضــح بــام ذكرنــاه أنَّ مــا ادُّ

ــام جيــب  ــه إنَّ  _بيــان الوجــه فيــه ]] ٢٠٤ص /[[يف الداللــة وأنَّ

ــبهة  ــن والش ــبيل الطع ــٰىل س ــراده ع ــد إي ــون  _عن ــدَّ أن يك ال ب

م العلــم بــه ] و[شـــرطًا، بداللــة أنَّــه متــٰى ادُّعــي  مل يتقــدَّ

، كان جموِّ   .زًا ملا ال تصحُّ الداللة مع جتويزهللمستدلِّ

ـــول ـــه أن يق ـــيس ل ـــم : ول ـــبيل إٰىل العل ـــف الس فكي

ــذي ذكرمتــوه، وأنَّ  ــري باالختصــاص ال ــز مل يظهــر عــٰىل غ  املعج

ــمــدَّ  ــك ممَّ ة، وذل ــوَّ ــعي النب ــز ممَّ ــان املعج ــه إذا ك  اا ال ســبيل إلي

ــنُ  ــا س ــة؟ ألّن ــل واحلكاي ــه النق ــن في ــنبنيِّ يمك ــتقبله م ــيام نس   ف

ــلطريــق إليــه، ونُ الكــالم ا ح القــول فيــه، ونكشــفه بمشــيئة وضِّ

 .تعاٰىل وعونهاهللا 

ــ ــهفأمَّ ــول  إنَّ : ا قول ــد الرس ــرآن عــٰىل ي ، 9ظهــور الق

يكــن  ه إن ملالــذي ال يمكــن غــريه؛ ألنَّــ هــو االختصــاص

االختصــاص غــريه، وإن   يف تلــك احلــال مل يصــّح يفحــدث إالَّ 

  يصــحُّ فاالختصـاص ال كـان قــد حـدث يف الســامء عـٰىل ملــك،

ق الفعـل بالفاعـل، ومحلـه ذلـك عـٰىل تعلُّـ.  عٰىل هـذا الوجـهإالَّ 

مـن غـري طلـب ملـا هـو لديـه منـه  الداللـة، واقتصارنا عليـه يف

نـا أوردنـاه؛ ألّنـا قـد بيَّ  إٰىل آخر كالمه؛ فباطـل بـام... قمن التعلُّ 

ــاص أنَّ  ــ االختص ــذي اقتص ــاٍف ـال ــري ك ــه غ ــة،  ر علي يف الدالل

عي هـو القـديم ر للمعجـز عـٰىل يـد املـدَّ املظِهـ أنَّ  مَ لِ متٰى عُ  هوأنَّ 

 .تعاٰىل بإظهاره استقامت داللته من أمره القديم تعاٰىل، أو

ــرَّ  ــون وإن ف ــن ك ــر م ــون أظه ــني يك ــني االختصاص ق ب

 ً ــ ،واآلخــر غــري دالٍّ  عــٰىل األمــر املطلــوب، أحــدمها داالَّ ا وال ممَّ

ً  يســتحقُّ   مــع مــا ذكرنــاهعــاؤه ادِّ  ، فكيــف يصــحُّ أن يكــون داالَّ

 مـن احلكـم إالَّ  ة مل يكـن لـهعـاء النبـوَّ  عنـد ادِّ ه لو مل حيدث إالَّ أنَّ 

 من قبل؟ حادثاً  ما له، وإن كان

ــه ــن  إنَّ (: و قول ــذي ال يمك ــو ال ــاص ه ــذا االختص ه

ــد عــٰىل مــا إن أراد نفــي صــحَّ ) غــريه ة حصــول اختصــاص يزي

ا أزيـد ممَّــ نـا اختصاصـاً ده؛ ألّنــا قـد بيَّ فِسـفـبام أوردنـاه يُ  ،ذكـره

ــ ــه، ودلَّ ـاقتص ــاً ر علي ــا أيض ــٰىل أنَّ  لن ــة ع ــز دالل ص /[[ املعج

ر عليـه غــري ـالــذي اقتصـ مـع ثبوتـه، وأنَّ  إالَّ  تسـتمرُّ ال ]] ٢٠٥

 .يف الداللة كاٍف 

ــ ــوإن أراد أنَّ ام هــو أكثــر ه ال طريــق يوصــل إٰىل العلــم، إنَّ

ــائزاً  ــوله ج ــان حص ــره، وإن ك ــذي ذك ــاص ال ــن االختص ، م

 .م منهعلَ يمكن أن يُ  إٰىل ذلك طريقاً  يام بعد أنَّ  فبنيِّ فسنُ 

مل  _عـٰىل مـا اقـرتح  _ولو مل يكن طريق يوصل إليه أيضًا 

ً؛ ألنَّـه إن  جيب أن يكـون مـا اقتصــر عليـه يف االختصـاص داالَّ

إذا مل يكـن يل سـبيل إٰىل العلـم : وجب ذلك كان بمنزلة من يقول

ً عــٰىل  الــذي إذا ثبــت وُعِلــَم حصــوله _باالختصـاص  كــان داالَّ

جعلت ما أجد السبيل إٰىل الوقوف عليـه مـن  _التصديق ال حمالة 

ً، وإن كان ممَّا إذا اعتُِربَ مل تكن فيه داللة  .االختصاص داالَّ

ـ ــفأمَّ ــفـإنَّ : ق الفعـل بالفاعــلا تعلُّ ق ام مل يطالــب فيـه بتعلُّ

 يف كـاٍف  قاحلاصـل مـن التعلُّـ القـدر أزيد من املعلـوم لنـا؛ ألنَّ 

ذلــك  ولـو مل يكـن. لـه الداللـة عـٰىل مـا نريـده مـن كونـه فعـالً 

ــاً  ــادةٍ  كافي ــا بزي ــه لطالبن ــ. علي ــنوإنَّ ــول م ــا ق ــول ام أبطلن : يق

ــودكم؛  ــب قص ــاٰىل، بحس ــن اهللا تع ــالكم م ــع أفع زوا أن تق ــوِّ ج

ـا ال يمكــن أن تضــاف إٰىل اهللا تعـاٰىل إالَّ هبــذا الضـــرب مــن  ألهنَّ

ــق املعلــوم حصــوله معنــا،  ــًا التعلُّ ن  _وإذا كــان تعلُّقهــا بنــا متيقِّ

ومل يمكن أن يتعلَّق بغرينـا، لـو كانـت متعلِّقـًة بـه، إالَّ عـٰىل هـذا 

ـــاً  ـــا مع ـــا وبغرين ـــة بن . الوجـــه، واســـتحال أن تكـــون متعلِّق

ـا أفعــال  _السـتحالة فعـل مـن فـاعلني  وجــب القطـع عـٰىل أهنَّ

 .لنا، ونفي حصول علقة بينها وبني غريها

صاحب الكتاب، إذا أراد التسـوية بـني  فقد كان جيب عىلٰ 

ذكره مقنع يف الداللة،  االختصاص الذي عٰىل أنَّ  األمرين أن يدلَّ 

. ق الفعل بالفاعـلليلحق بتعلُّ  إثبات ما يزيد عليه غري ممكن، وأنَّ 

ص /[[ ر عـٰىل الـدعوٰى ـه اقتصـة، لكنَّ حجَّ  ولو فعل مل تكن عليه

 بينهام فرقـاً  نا أنَّ هام، وقد بيَّ االختصاصني ال فرق بين يف أنَّ ]] ٢٠٦

 .واضحاً 

ــاحب الكتــاب ــال ص ــإن قــال([ :ق ــإّين أقــدح ]: ف ف

 .أصالً  بذلك يف كونه معجزاً 

ــأقول ــه: ف ــل حال ــان ال ينفص ــن  _ إذا ك ــدث م ــد ح وق

 دلـيالً  فيجـب أن ال يكـون _ حادثـاً  حاله، وقـد كـان مـن قبـل

ة، وأن يكون الـذي يـدلُّ  ه  احلـال أنَّـم يفعَلـيُ  عليهـا مـا عٰىل النبوَّ

 مـور التـيدون األُ  ،ةً حادث، كإحيـاء املـوتٰى وقلـب العصـا حيـَّ

 .جيوز فيها ما ذكرناه
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عـٰىل  ام يـدلُّ ق الفعـل بفاعلـه إنَّـتعلُّـ إنَّ : وهذا كـام قلـتم

ـ. حـادث هأنَّـ مَ ِلـلـه، متـٰى عُ بَ قِ  حاجته إليـه، وحدوثـه مـن ا فأمَّ

ً علَ إذا مل يُ   .م ذلك مل يصّح كونه داالَّ

مــن إثبــات  ه ال بــدَّ القــول يف املعجــز، إنَّــ وكــذلك

 التصـديق؛ فـإذا حمـلَّ  حيـلُّ  لـه تعـاىلٰ بَ عنـد دعـواه مـن قِ  حـادٍث 

احلــادث،  كــان األمــر الــذي يظهــر جيــوز أن ال يكــون يف حكــم

فصــلتم بــني  لســتم قــداالســتدالل بــه؛ أوَ  فيجــب أن ال يصــحَّ 

ــدِ  ــاجتهام إٰىل حم ــٰىل ح ــود ع ــام والقع ــة القي ــٍث دالل ــني مح رة ، وب

ــ ــع الض ـــموض ــتمـرب وخض ــأن قل ــادث،  إنَّ  :رته ب ــك ح ذل

 ؟أن يدلَّ  فصحَّ 

 ، فـال يصـحُّ ام يظهـر بعـد كـونٍ وهذا ليس بواضـح، وإنَّـ

 .ذلك يف املعجز ، فيجب مثلأن يدلَّ 

القــرآن حــادث يف احلقيقــة، يف حــال  إنَّ : فــإن قلــتم

 .ظننتم ، فهو خارج من الباب الذي9 ظهوره عٰىل النبيِّ 

ــم ــل لك ــه إ: قي ــًا  _نَّ ــان حادث ــم  _وإن ك ــو يف حك فه

ـــه اآلن  حادثـــًا إذا  ]]٢٠٧ص /[[وإن كـــان (البـــاقي، كـــام أنَّ

فيـه أن يكــون يف ) تـاله التـايل فهــو يف حكـم البـاقي، فــإذا جـاز

حكم البـاقي ويف حكـم احلـادث، فيجـب أن تـدلُّوا عـٰىل أنَّـه يف 

ة  .حكم احلادث، ليتمَّ االستدالل لكم به عٰىل النبوَّ

ــ ــإنَّ وبع ــون د، ف ــع أن يك ــا يمن ــرآن م ــون يف الق كم تقول

ــاً  ــىلٰ  حادث ــوره ع ــال ظه ــول  يف ح ــدكم، 9الرس ــم ألنَّ  عن ك

جربيـل  يف السـامء، وأنَّ  واحـدةً  ه تعـاٰىل أحدثـه مجلـةً تزعمون أنَّـ

  ُبحسـب احلاجـة إليـه، فكيـف  9 له عـٰىل النبـيِّ نزِ كان ي

ــحُّ  ــدِّ أن تُ  يص ــتم تُ ق ــادث، وأن ــدير احل ــروه تق ــول حونرِّ ـص  الق

ــ ذلــك حالــه عنــدكم فكيــف  م حدوثــه، فــإذا كــانا تقــدَّ ه ممَّــبأنَّ

 ؟ته عٰىل نبوَّ  يدلُّ 

ــّم قــال ــه: ث ــل ل ــاب أن يظهــر  إنَّ : قي ــرب يف هــذا الب املعت

ة مـا لـوالعند ادِّ  فمتـٰى  تـه مل يكـن ليظهـر،ة نبوَّ صـحَّ  عائه النبـوَّ

ً  كونـه كان األمر الـذي يظهـر عليـه هبـذا الصـفة صـحَّ   عـىلٰ  داالَّ

ة  .النبوَّ

عائـه فقـد كـان جيـوز أن مـا يظهـر عنـد ادِّ   ذلـك أنَّ بنيِّ يُ 

ً  تـه الة نبوَّ يظهر لوال صـحَّ  كـان هـذا  ؛ فـإذاجيـوز أن يكـون داالَّ

ــزات، وهــو قــائم يف القــرآن ــق داللــة املعج كقيامــه يف  طري

داللــة اجلميــع ال  إحيــاء املــوتٰى ومــا شــاكله، فيجــب أن تكــون

 .طريق داللتهحيث مل خيتلف  ختتلف، من

ومتـــٰى مل نقـــل هبـــذه الطريقـــة مل يصـــّح االســـتدالل 

الفاعــل  ث عــىلٰ داللــة املحــدِ  وهــذا كــام نقولــه يف. بــاملعجزات

يقـع؛  لـواله مل ه يعترب فيه وقوعـه بحسـب أحوالـه، عـٰىل وجـهٍ أنَّ 

اختلـــف أحوالـــه  ، وإنفمتـــٰى علمنـــا ذلـــك مـــن حالـــه دلَّ 

ــذلك إذا ــه؛ فك ــر  وأجناس ــال األم ــن ح ــا م ــٰىل علمن ــاهر ع الظ

لـواله ولـوال  عـٰىل وجـهٍ  ه حـادث عنـد دعـواه،ة أنَّـعي النبوَّ مدَّ 

ً ة نبوَّ صــحَّ  ــون داالَّ واخــتالف . تــه ملــا ظهــر، فيجــب أن يك

 .يف هذا الباب رؤثِّ أحواله ال يُ 

م العلـم بحـال ه لـو كـان املعتـرب بـأن يتقـدَّ أنَّ :  ذلكبنيِّ يُ 

يف  ]]٢٠٨ص /[[ ذلــــك األمــــر الظــــاهر لوجــــب مثلــــه

ن ظهــور الشــعر واخلطــب ممَّــ لشــاهد؛ فكــان جيــب أن ال يــدلَّ ا

كــان  ذلــك قــد ز أنَّ وِّ م يف العلــم، بــأن ُجيــعــٰىل تقــدُّ  هبــام خيــتصُّ 

، بـل أخـذه عـن غـريه، )بـه يبتـدئ(بـه مل  املخـتصَّ  ، وأنَّ حادثاً 

ــذا يُ  ــرِّ وه ــلط ــة الفع ــاالت يف دالل ــاب اجله ــىلٰ  ق ب ــوال  ع أح

 .الفاعلني

ــنيِّ يُ  ــ:  ذلــكب ــد أنَّ ــاء املــوتٰى حــادث ال  ثبــت أنَّ ه ق إحي

مــا  اجلبــال وقلــب املــدن، إىلٰ  نقــل لــه تعــاٰىل، وأنَّ بَ حمالــة مــن قِ 

عـٰى ل مـن ادَّ بَـقِ  شاكلهام قد جيوز، بل نقطـع عـٰىل حـدوثهام مـن

ة ً . النبــوَّ ــاه،  ، للوجــهومل يمنــع ذلــك مــن كونــه داالَّ الــذي ذكرن

ة ملـا ظهـر، ه لـوال صـدقه يف ادِّ أنَّـ مَ ِلـا قد عُ ممَّ  هوهو أنَّ  عـاء النبـوَّ

 .إحياء املوتٰى  وإن خالف حاهلام حال

ه يمتنـع عـٰىل النـاس تـه أنَّـوكذلك فلـو جعـل دليـل نبوَّ 

ــام والقعــود، أو يتَّ  ــه  العــامل تصــديقه، فــق مــنالقي واخلضــوع ل

املـوتٰى مـن  كداللـة إحيـاء ، لكـان ذلـك يـدلُّ عند أدنـٰى وهلـةٍ 

 .ناهالوجه الذي بيَّ 

ــال خم ــت احل ــةً وإن كان ــن تلف ــادث م ــك ح ــبعض ذل ، ف

ــفبَ قِ  ــه يكش ــاٰىل  وبعض ــه تع ــالء يف  ل ــوال العق ــري أح ــن تغي ع

 .الدواعي، إٰىل غري ذلك

ــه جيــب أن يكــون : فكــذلك القــول يف ظهــور القــرآن إنَّ

ــال؛ ألنَّ  ــدأ يف احل ــدأه، أو ابت ــه ابت ــر أنَّ ــم املفكِّ ً، وإن مل يعل داالَّ

الوقـت، كـام  كحالـه وإن كـان مبتـدًأ يف _وهـو كـذلك  _حاله 

أنَّ حال نقله اجلبـال عـن قدرتـه كحالـه لـو كـان القـديم تعـاٰىل 

 ).فعله

قــد أطلــت الســؤال واجلــواب : يقــال لــه :الكـالم عليــه

ــاً  ــول مع ــام ال حمص ــىلٰ . ب ــدت ع ــوٰى ]] ٢٠٩ص /[[ واعتم دع
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ــحِّ  مل ــٰىل ص ــة ع ــاغل بالدالل ــدَّ . تهاتتش ــك وق ــام جواب مت أم

ــةً  ــحيحةً  مقّدم ــ ،ص ــنيَّ لكنَّ ــا ادَّ  ك مل تتب ــا مل ــه موافقته ــهوج  عيت

ـــت أنَّ وعوَّ  ـــه، وظنن ـــت علي ـــة إذا ل ـــحيحة  املقّدم ـــت ص كان

تها  ــحَّ ـــي ص ــا ال تقتض ــا ممَّ ــه عليه بت ــا رتَّ ــحَّ م ــد ص ــلَّمة فق مس

ته ــه ! صـحَّ وهـذا ال خيـرج عــن أن يكـون غلطـًا أو مغالطـًة؛ ألنَّ

بــام يظهــر  _ال شــبهة فــيام ذكرتــه مــن أنَّ املعتــرب يف هــذا البــاب 

ا ُيعَلــم عنـد ادِّ  ة ممـَّ عي مل  _عــاء النبــوَّ ة املــدَّ ة نبــوَّ ــه لـوال صــحَّ أنَّ

ــه  عيتــه أنَّ يظهــر، لكــن مــن أيــن لــك فــيام اقتصـــرت عليــه وادَّ

 كاٍف يف الداللة أنَّه هبذه الصفة؟

ــد بيَّ أوَ  ــيس ق ــا أنَّ ل ــه  ن ــن في ــذي يمك ــر ال ــور األم ظه

 كــاٍف  غــري _ مــن العــادة وإن كــان خارجــاً  _ النقــل واحلكايــة

 بــه، مــن الداللـة عــٰىل صـدق مــن ظهــر عـٰىل يديــه واخـتصَّ يف 

نفســه بظهــوره  أن يكــون هــو الــذي خــصَّ  حيــث كــان جــائزاً 

ــ ــونقلــه عمَّ عــٰىل صــدقه، أو  تعــاٰىل بــه وجعلــه علــامً اهللا ه ن خصَّ

! فعـل القبـيح منـه؟ جـواز ن جيـري جمـراه يفنقله إليـه غـريه ممـَّ

التصـديق والقطـع وإّنا متـٰى مل نـأمن هـذه احلـال فـال سـبيل إٰىل 

ة الدعوٰى   .عٰىل صحَّ

وقـد كــان جيـب أن يكــون تـوّفرك كّلــه مصـــروفًا إٰىل أنَّ 

ــوال  ــه ل ــه، وأنَّ ـــرت علي ــذي اقتص ــدر ال ــة بالق ــة واقع الكفاي

متــه؛ ألّنــا  عي مل يكــن، وإالَّ فـال منفعــة فـيام قدَّ ة املـدَّ ة نبــوَّ صـحَّ

عي : نقول لك عٰىل سبيل اجلملـة ة كـلُّ أمـر ظهـر عـٰىل مـدَّ النبـوَّ

تــه ملــا ظهــر عــٰىل ذلــك الوجــه  _ ة نبوَّ  _عــٰىل وجــٍه لــوال صــحَّ

عــٰى يف فعــل  ة، ويبقــٰى عــٰىل مــن ادَّ ــوَّ ة النب فهــو دالٌّ عــٰىل صــحَّ

ــنيَّ  ــيل  _مع ــبيل التفص ــٰىل س ــه  _ع ــنيِّ موافقت ، أن ُيب ــه دالٌّ أنَّ

 .لتلك اجلملة

ــا أيضــاً وقــد بيَّ  ــا  ن ــاء املــوتٰى وم ــة إحي ــني دالل الفــرق ب

ــرٰى  ــج ــراه ممَّ ــنجم ــل،]] ٢١٠ص /[[ ا ال يمك ــه النق ــني  في وب

ــه؛ ألنَّ  ــرآن وأمثال ــا  الق ــل لن ــه حص ــن في ــث مل يك ــل بحي النق

النقــل، مل  الوجــه الـذي ألجــل جتــويز مـا يــأيت فيــه األمـان مــن

 ً ــن داالَّ ــنيك ــول م ــذلك ق ــقط ب ــوَّ  ، فس ــرين، س ــني األم ٰى ب

 .طريق داللة اجلميع ال خيتلف عٰى أنَّ وادَّ 

ة الفعـل عـٰىل الفاعـل فغـري مفتقـرة إٰىل اعتبـار ا داللـفأمَّ 

بـــه  قـــهتعلُّ  جـــنس الفعـــل ونوعـــه والنظـــر يف أحوالـــه؛ ألنَّ 

 واحتياجــه يف وقوعــه إٰىل أحوالــه ال خيتلفــان، وإن اختلفــت

يف  فالواجــب عـــٰىل مـــن ظـــنَّ . أجنــاس األفعـــال وأحواهلـــا

ــ _ ماملوضـع الــذي تقـدَّ   إٰىل النظــر فــيام مـن غــري حاجـةٍ  ه دالٌّ أنَّ

 الفاعـل عـىلٰ  أوجبنا النظر فيـه، ومحـل ذلـك عـٰىل داللـة الفعـل

ــ فــيام ادَّ بــنيِّ أن يُ  _ ــا مل نقــل يف الفعــل عــاه أنَّ ه هبــذه الصــفة؛ فإّن

ــا ــل م ــاه إالَّ  والفاع ــتذكرن ــة أوجب ــه،   بدالل ــول ب ــا الق علين

األشـياء، مسـاواته  عـٰى، يف بعـضونحن نطلـب بمثلهـا مـن ادَّ 

 رم وتـأخَّ فـيام تقـدَّ  _ لنـاقـد دلَّ  ع أّنـالداللة الفعل عٰىل فاعله؟ مـ

ــاب ـاالقتصــار عــٰىل مــا اقتصــ عــٰىل أنَّ  _ ــه صــاحب الكت ر علي

ــغــري كــاٍف  ــدَّ  بــام ه خمــلٌّ ، وأنَّ يف داللــة التصــديق منــه، وال  ال ب

 .هبا عنه غنًى 

ــ م العلــم بحــال لــو كــان املعتــرب بــأن يتقــدَّ (: ا قولــهفأمَّ

 هـــور الشـــعرظ يـــدلَّ  ذلـــك األمـــر الظـــاهر، لوجـــب أن ال

ذلـك  هبـام؛ لتجـويزه أن يكـون واخلطب عٰىل علـم مـن اخـتصَّ 

نـا فقـد بيَّ ، )بـه أخـذه عـن غـريه املخـتصَّ  مـن قبـل، وأنَّ  حادثاً 

ة القـول يف داللـة الشـعر ومـا م مـن هـذا الكتـاب كيفيـَّفيام تقدَّ 

ع بـه عـٰىل قَطـيُ  مـن الكـالم عـٰىل علـم فاعلـه، ومـا جرٰى جمـراه

ع بـه، وفصـلنا بينـه وبـني قَطـيُ  نـه ومـا الإضافته إٰىل من ظهـر م

 .االستيفاء ظهور القرآن، واستوفيناه غاية

شـعر أو كـالم لـيس بشـعر ظهـر  كـلُّ : عٰىل أّنا نقـول لـه

 نقلــه وحكــاه، لفقــد مــا زنــا أن يكــونمــن بعضــنا، وجوَّ 

ــ ــدالئل ـيقتض ــن ال ــه، م ــابق إلي ــه والس ــدئ ب ــون املبت ي أن يك

الكتـاب؛  هلـا فـيام سـلف مـنم ذكرنـا واألمارات التي قـد تقـدَّ 

ــ ــدلُّ فإنَّ ــٰىل أنَّ  ه ال ي ــن ع ــ م ــامل بكيفيَّ ــه ع ــر علي ــيغته ظه ة ص

ــه ــدلُّ . وترتيب ــا ي ــر م ــ وأكث ــه أنَّ ــن حال ــه م ــاملعلي ص /[[ ه ع

احلكايــة هــي املعلــوم حــدوثها مــن  بحكايتــه؛ ألنَّ ]] ٢١١

ــ ــد ض ــه، وق ــاالً ـجهت ــذلك مث ــه، ربنا ل ــبهة في ــو ال ش أن  :وه

ــُحي  ــاً ـِض ــدنا ثوب ــه، ح ر أح ــه مثل ــاهد قبل ــنعة مل يش ــن الص س

ــدَّ  ــوي ــانعه، والعي أنَّ ــه ه ص ــافته ل ــع إٰىل إض ــه إالَّ  يرج  إٰىل إلي

 .دعواه

ــاع مــن  أحــدٍ  فــإذا كــان مــن الواجــب عنــد كــلِّ  االمتن

إٰىل صــنعته واالســتدالل  عي وإضـافة الثــوبتصـديق هــذا املــدَّ 

 مل هه هـو املبتـدئ بصـنعته، وأنَّـبـه عـٰىل علمـه، دون أن يعلـم أنَّـ

بـاب الداللـة جمــرٰى أن  وال جيــري ذلـك يف. ينقلـه عـن صـنعته

النقــل  ، فكـذلك القــول يف الكـالم؛ ألنَّ ثوبــاً  رتناـيصـنع بحضـ

 .فيه يمكن كام يمكن يف الثوب وأشباهه

نـا عنـك لـو أحضــرك حمضــر قصـيدًة : ثّم يقال له خربِّ
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ــه مؤلِّفهــا ومبتــدعها  عــٰى أنَّ وهــو ممَّــن جيــوز  _مــن الشــعر، وادَّ

ن يكــذب يف خــربه، ومل ترجــع يف علمــه بالشــعر إالَّ إٰىل ظهــور أ

ــا  ـــّرف يف أمثاهل ــه التص ــع من ــه، دون أن يق ــن جهت ــيدة م القص

مــا كنــت تقطــع عــٰىل  _والقــول يف أوزاٍن ومعــاٍن تقــرتح عليــه 

ة إضافة القصيدة إليه؟  علمه بالشعر وصحَّ

ــال ــإن ق ــذلك(: ف ــع ب ــت أقط ــم، كن ــوالً )نع ــال ق  ، ق

وســائر  ره الثــوبـأحضــ لزمــه أن يقطــع فــيمنعنــه، و مرغوبــاً 

 !ما يمكن فيه النقل بمثل ذلك

ــه ــل ل ــن أيِّ : وقي ــهٍ  وم ــحَّ  وج ــت ص ــذا علم ــول ه ة ق

الشــعر  بقــول جــاهالً  عي، وأنــت ال تــأمن أن يكــون كاذبــاً املــدَّ 

ام نقـل تلـك القصـيدة عـن غـريه؟ وفسـاد ارتكـاب وتأليفه، وإنَّ 

 .طالةاإل ج إىلٰ حوِ خيفٰى، فيُ  ذلك أظهر من أن

ــال ــإن ق ــه إالَّ : ف ــر من ــوه، إذا مل يظه ــذي ذكرمت ــدر ال  الق

ــه ــٰىل علم ــع ع ــز أن أقط ــىلٰ  ومل جي ــعر، وال ع ــأليف الش ــ بت ه أنَّ

 .صاحب القصيدة

ــه ــل ل ــدَّ : قي ــا ق ــبعض م ــت ب ــيس إذا علم ــن أفل مناه م

ـــارات، أنَّ  ـــدالئل واألم ـــك ال ـــيدة ]]٢١٢ص /[[ تل مل  القص

 !بٰىل؟: من ق إليها تقطع عٰىل علمه؛ فال بدَّ سبَ يُ 

ــه ــاب إضــافة الشــعر إٰىل مــن : فيقــال ل فقــد رصت يف ب

ظهــر عليــه بغــري حالــه، وهــل هــو ممَّــا ســبق إليــه أو ابتــدأ مــن 

جهة من ظهـر معـه؟ وبطـل تقـديرك أنَّ ذلـك غـري حمتـاج إليـه 

عيتـه  _كـام أنَّـه . يف باب الشعر غـري حمتـاج إليـه يف  _عـٰىل مـا ادَّ

ح ت بـأنَّ القـرآن دالٌّ مـع جتـويز داللة القرآن؛ ألنَّـك قـد صــرَّ

ــه منقــول غــري مبتــدأ، ولــيس يمكنــك أن تقــول مثــل  النــاظر أنَّ

 .هذا يف داللة الشعر وما أشبهه من الكالم

ــا أنَّ جتــويز النــاظر يف القــرآن أن يكــون  ــا قــد بيَّن عــٰىل أّن

عاء مـن أظهـر الرسـالة، وأنَّـه انتقـل إليـه بغـري  _مفعوالً  قبل ادِّ

يمنــع مــن  _غــري مــن أمــره اهللا تعــاٰىل بنقلــه إليــه  اهللا تعــاٰىل، أو

ة االستدالل به، فبطل ما ذكره عٰىل كلِّ حالٍ   .صحَّ

ــا تســويته بــني نقــل اجلبــال وإحيــاء املــوتٰى، واّتفــاق  فأمَّ

ــاب  ــاٍد يف ب ــري معت ــٍه غ ــٰىل وج ــق ع ــع اخلل ــن مجي ــديق م التص

ــه ــًا، وقول ــا خمتلف ــان وجهه ــة وإن ك ــور : الدالل ــذلك ظه فك

ـر أنَّـه ابتـدأه يف حـاٍل، ألنَّ حالـه القرآن يد ، وإن مل يعلـم املفكِّ لُّ

وهــو مبتــدأ كحالــه لــو كــان غــري مبتــدأ يف بــاب الداللــة؛ فــال 

ــوتٰى  ــاء امل ــال وإحي ــل اجلب ــن نق ــره م ــا ذك ــة م شــكَّ يف أنَّ دالل

واالّتفاق عـٰىل التصـديق غـري خمتلفـة، وإن كانـت هـذه األُمـور 

ــة ــها خمتلف ــام مل ختت. يف أنفس ــك إٰىل وإنَّ ــلِّ ذل ــع ك ــف ألنَّ مرج ل

فعل اهللا تعـاٰىل، ُيقَطـع عـٰىل أنَّـه مل يفعلـه إالَّ للتصـديق واإلبانـة؛ 

ألنَّ إحيـــاء املـــوتٰى وإن كـــان فعلـــه تعـــاٰىل، وواقعـــًا موقـــع 

التصــديق بغــري واســطة؛ فكــذلك نقــل اجلبــال واجــتامع العــاَمل 

فعلــه إذا مل يكــن مــن  _عــٰىل التصــديق؛ ألنَّ نقــل اجلبــال يــدلُّ 

عـٰىل اختصـاص الفاعـل بُقـَدر مل  _تعاٰىل عٰىل يد من ظهـر عليـه 

ــر العــادة بمثلهــا، واقعــة مــن فعلــه تعــاٰىل عــٰىل ســبيل  جت

 .التصديق

ــدلُّ و]] ٢١٣ص /[[ ــديق ي ــٰىل التص ــق ع ــتامع اخلل  اج

اقتضـت  عـٰىل خـالف العـادة، وعـزَّ  جـلَّ  مور فعلهـاعٰىل أُ  أيضاً 

 .بإمجاع الدواعي واّتفاقها

هـذه الوجـوه نـأمن فيهـا أن يكـون االختصـاص ومجيع 

 .اباً ق كذَّ صدِّ يُ  ن جيوز أنممَّ  بالتصديق واقعاً 

ــالم، إذا  ــرٰى الك ــري جم ــيام جي ــال ف ــذلك احل ــيس ك ول

ــدًأ يف  ــه مبت ــا إذا مل نعلم ة؛ ألّن ــوَّ ــٰىل النب ــه ع ــه داللت ــا وج اعتربن

أنَّ نقلـه إٰىل مــن ظهــر  _إن كـان غــري مبتــدأ  _احلـال، ومل نعلــم 

ــه ــه  _ علي ــاٰىل بنقل ــره اهللا تع ــن أم ــاٰىل، وبم ــاهللا تع ــان ب ــام ك  _إنَّ

ق  ن جيـوز أن ُيصـدِّ جيوز أن يكـون انتقالـه وظهـوره إنَّـام كانـا ممـَّ

م اب، فلم يكن إالَّ من هذا الوجه، وفارق ما تقدَّ  .الكذَّ

ــٰى عُ  ــرق مت ــوال ف ــال مَ ِل ــدأ يف احل ــون  _ مبت ــني أن يك ب

ــل  ــن فع ــلاهللا م ــن فع ــاٰىل، أو م ــن تع ــه م ــر علي ــد _ ظه أن  بع

 ه إن كـان مـن فعلـه تعـاٰىل جـرٰى جمـرٰى يكون غـري معتـاد؛ ألنَّـ

مـن فعـل مـن  وإن كـان. إحياء املـوتٰى يف الداللـة بغـري واسـطة

إذا علمنـا  _ نقـل اجلبـال وقلـب املـدن ظهر عليـه جـرٰى جمـرٰى 

ــولَّ اهللا  أنَّ  ــاٰىل مل يت ــام تع ــة يف _ فعله ــٰىل أُ  الدالل ــت ع ــور وقع م

ن عــاٰىل موقــع التصــديق، وهــي العلــوم التــي يــتمكَّ مــن فعلــه ت

 .الكالم فعل مثل ذلك معها من

ل   _يف الطعن عٰىل ما اعتمده يف هذا املوضع  _وليس املعوَّ

ز أن يكـون حادثـًا  عٰىل أنَّ القرآن إذا مل ُيعَلم مبتدأ يف احلـال وُجـوِّ

ة حسب ما سأل عنه نفسه ل عٰىل ما بل املعوَّ . قبلها مل يدّل عٰىل النبوَّ

ن جيـوز منـه فعـل  بيَّناه من أنَّه إذا مل ُيعَلم حادثًا، وجيوز انتقاله ممـَّ

ً [القبيح مل يكن  ا أن ]. داالَّ م احلـدوث، وأِمنـَّ وإالَّ فلو علمناه متقدِّ

يكون انتقاله واختصاصه ممَّن ظهر عليه من جهـة مـن جيـوز منـه 

 ً  .القبيح، لكان داالَّ
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ــل فــيام  نــا أن ُنفصِّ  _بعــون اهللا  _يــأيت مــن الكتــاب ولعلَّ

ــع  ــز الواق ــالم يف املعج ــديق، ]] ٢١٤ص /[[الك ــع التص موق

م ما هذه صفته الدعوٰى أم ال جيوز؟  وهل جيوز أن يتقدَّ

ــال  ــن األفع ــا م ن هب ــتمكَّ ــي ُي ــرية الت ــَدر الكث ــل الُق وه

ــداّل  _اخلارجــة عــن العــادة  ــت هــي املعجــز والعلــم ال إذا كان

م الــدعوٰى،  _ا عــٰىل الصــدق فــيمن خيــتصُّ هبــ وجيــوز أن يتقــدَّ

ـــال  ـــدوثها يف ح ـــن ح ـــدَّ م مها، وال ب ـــدَّ ـــوز أن يتق أم ال جي

الــدعوٰى؟ فــإنَّ كــالم صــاحب الكتــاب إٰىل هــذه الغايــة لــيس 

 .يقتيض أكثر ممَّا ذكرناه

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــا(: ق ــه قلن ــذا الوج ــٰىل ه إنَّ : وع

ه عـٰىل املبتدئ باالسـتدالل عـٰىل تعلُّـق الفعـل بالفاعـل، وداللتـ

أنَّه قادر قـد يصـحُّ اسـتدالله متـٰى ُعِلـَم تعلُّقـه بأحوالـه، وإن مل 

ــٰى  ــان مت ــال، وإن ك ــا االنتق ــوز عليه ــراض جي ــر يف أنَّ األع ُيفكِّ

ــا، ال ألنَّ  ــر يف حلِّه ــه أن ينظ ــك يلزم ــبهة يف ذل ــه ش ــت ل عرض

ــه مــع جتــويز  ــام كــان كــذلك ألنَّ أصــل اســتدالله مل يصــّح، وإنَّ

ــا  ــال م ــال، ح ــه االنتق ــب أحوال ــع بحس ــه يق ــه يف أنَّ ــر من يظه

ــة ال  ــه الدالل ــه؛ فوج ــال علي ــز االنتق ــٰى مل جي ــه مت ــده، كحال عن

ة االســتدالل . يتغــريَّ هبــذا التجــويز، فلــم يتغــريَّ حالــه يف صــحَّ

ة  .فكذلك القول فيام ذكرناه من داللة القرآن عٰىل النبوَّ

ة ذلــك مل  وإن _أنَّ النــاظر يف إحيــاء املــوتٰى : ُيبــنيِّ صــحَّ

ــال والظهــور  ــوز فيهــا االنتق ــيُعِلم أنَّ احليــاة ال جي ــتدّل ف يس

ــون  ــن  _والكم ة، م ــوَّ ة النب ــحَّ ــٰىل ص ــه ع ــتدلَّ ب ــه أن يس يمكن

ــادة،  ــك بالع ــدث ذل ة مل حي ــوَّ ة النب ــوال صــحَّ ــه ل ــَم أنَّ حيــث ُعِل

ــادة( ــٰىل الع ة ع ــتمرَّ ــور املس ــال األُم ــده ح ــه عن ــارن حال ، )فيق

ل؛ فــإذا كانــت صــحيحًة، وإن فبهــذه التفرقــة يمكنــه االســتدال

د يف احلقيقـــة، أو  ص /[[مل يقـــع النظـــر يف أنَّ حدوثـــه متجـــدِّ

د، بـــل كـــان ذلـــك ]] ٢١٥ حدوثـــه يف هـــذه العـــني متجـــدِّ

ز عنده  .كاملجوِّ

ــم  ــني أن ُيعل ــرق ب ــه ال ف ــرآن، أنَّ ــول يف الق ــذلك الق فك

ــّم  ــه، ث ز تقّدم ــوِّ ــل، أو ُج ــن قب م م ــدَّ ــداًء مل يتق ــوره ابت أنَّ ظه

اآلن عـــٰىل وجـــٍه مل جتـــر العـــادة بمثلـــه، يف أنَّ عـــٰىل ظهـــوره 

ــه وبــني مــا حيــدث عــٰىل  ــَم التفرقــة بين ــد ُعِل الــوجهني مجيعــًا ق

 .طريقة العادة

ة مـا قلنـاه مـن أنَّ املعتـرب  وهذا يكشـف لـك عـن صـحَّ

يف هذا الباب أن يعلـم املسـتدّل أنَّـه ظـاهر عنـد الـدعوٰى، عـٰىل 

ــور املع ــه حــال األُم ــارق حال ــادةوجــه يف ــذه . ت ــرف ه فمــن ع

ز فيه ما ذكرناه  ).التفرقة فقد صحَّ استدالله، وإن جوَّ

ــه ــالم علي ــه: الك ــال ل ــل : يق ــق الفع ــاظر يف تعلُّ ــا الن أمَّ

زًا عــٰىل األعــراض االنتقــال  ــه قــادر متــٰى كــان جمــوِّ بالفاعــل أّن

فإنَّه ال سبيل له إٰىل العلم بـأنَّ اخـرتاع ذلـك الفعـل الـذي ُعِلـَم 

 .اعل، إنَّام كان بهظهوره من الف

عـٰىل أنَّـه قـادر عـٰىل  _مـع هـذا التجـويز  _واالستدالل 

ــٰىل  ــه ع ــوره ب ــق ظه ــم تعّل ــام ُيعَل ــه، إنَّ ــداث عين ــه وإح اخرتاع

 .الوجه الذي ظهر عليه

ـا ال يصـحُّ عليهـا االنتقـال  ومتٰى علـم يف األعـراض أهنَّ

ــه ــدوث ب ــق احل ــن تعلُّ ــاه م ــا ذكرن ــم م ــحَّ أن يعل ــد . ص ومل نج

ـل هـذا التفصـيل، بـل أطلـق القـول بـأنَّ صاحب  الكتـاب فصَّ

 .داللة الفعل ال ختتلف يف احلالني

ــرتاع  ــداث واالخ ــٰىل اإلح ــة ع ــان أراد أنَّ الدالل ــإن ك ف

ـــف  ـــه  _ال ختتل ـــال وامتناع ـــويز االنتق ـــع جت ـــا  _م ـــد بيَّن فق

ــا ــد . اختالفه ــر، فق ــه اآلخ ــن الوج ــف م ــا ال ختتل وإن أراد أهنَّ

 .ذكرناه

ـــد]] ٢١٦ص /[[ ـــاظر يف  وق م الكـــالم يف أنَّ الن ـــدَّ تق

ز انتقالــه إٰىل مــن ظهــر عــٰىل يــده ممَّــن جيــوز منــه  القـرآن إذا جــوَّ

فبـان الفـرق بينـه وبـني داللـة . القبيح، مل يمكنه االسـتدالل بـه

 .الفعل عٰىل الفاعل

ــا النــاظر يف إحيــاء املــوتٰى  مــع جتــويزه عــٰىل احليــاة  _فأمَّ

س ختلـــو حالـــه مـــن فلـــي _االنتقـــال والكمـــون والظهـــور 

ــون : وجهــني ــا أن يك ــال  _إمَّ ــاة االنتق ــٰىل احلي  _مــع جتــويزه ع

ز أن تنتقل بغـري اهللا تعـاىلٰ  ز لـذلك، بـل . ُجيوِّ أو يكـون غـري جمـوِّ

 .معتقدًا أنَّ انتقاهلا ال يكون إالَّ به تعاىلٰ 

ل ــه األوَّ ــٰىل الوج ــان ع ــإن ك ــٰىل : ف ــتدالله ع ــّح اس مل يص

ة؛ ملــا ذكرنــاه مــن ا لتجــويز الــذي ال نــأمن معــه أن يكــون النبــوَّ

 .االنتقال وقع ممَّن جيوز أن يفعل القبيح

ــ ــان الن ــاينوإن ك ــه الث ــٰىل الوج ــتدالله : اظر ع ــحَّ اس ص

مع جتـويز االنتقـال؛ ألنَّ االنتقـال يف هـذا الوجـه جيـري جمـرٰى 

ــن  ــل م ــن فع ــادة، وم ــارق للع ــه خ ــرتاع يف أنَّ ــدوث واالخ احل

ــ ــف يت ــيح، فكي ــل القب ــه فع ــأمن من ــاء ن ــاظر يف إحي م أنَّ الن وهَّ

يمكنـــه  _داللتـــه عـــٰىل صـــدق مـــن ظهـــر عليـــه  _املـــوتٰى 

االستدالل بـه، مـع جتـويزه يف احليـاة أن تكـون منتقلـًة بغـري اهللا 
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ــديق  ــه تص ــوز علي ــن جي ــض م ــا بع ــون ناقله ــاٰىل؟ وأن يك تع

 الكّذاب؟

ــول ــن يق ــول م ــذا إالَّ كق ــل ه ــاء : وه ــاظر يف إحي إنَّ الن

ة، مـع جتـويزه أن تكـون املوتٰى يمكنه االسـ تدالل بـه عـٰىل النبـوَّ

احلياة داخلـًة حتـت مقـدور البشــر، ومـن مجلـة مـا يمكـنهم أن 

 يفعلوه؟

،  _مـع هـذا التجـويز  _فإذا كـان ظهـور احليـاة  ال يـدلُّ

مــن حيــث كنّــا ال نــأمن إذا كانــت احليــاة مقــدورًة هلــم مــن أن 

ــّذاب ق للك ــدِّ ــن مص ــع م ز ! يق ــوَّ ــن ج ــد م ــا عن ــذلك حاهل وك

وهـذا أوضـح مـن أن . عليهـا االنتقـال بغـري مـن نثـق بحكمتـه

 .خيفٰى عٰىل متأمِّل

ـا قولـه إنَّ املعتـرب هـو أن يعلـم املسـتدلُّ يف القـرآن : (فأمَّ

ــد  ــه ظــاهر عن الــدعوٰى، عــٰىل وجــه ]] ٢١٧ص /[[وأمثالــه أّن

ــادة ــور املعت ــارق األُم ــة صــحَّ . يف ــذه املعرف ــرف ه ــٰى ع ومت

ز فيه م  ).ا ذكرناهاستدالله، وإن جوَّ

فقد مضـٰى الكالم يف أنَّ القدر الذي ذكـره غـري كـاٍف يف 

الداللة، وأنَّه ال بدَّ أن يأمن الناظر من أن يكون ذلك األمن الذي 

ليس بمعتاٍد ظهر بفاعل جيوز عليه االستفساد وفعل القبـيح؛ ألنَّ 

حكم الداخل حتتها،  _يف هذا الوجه  _حكم األمر املفارق للعادة 

جاز فيهام مجيعًا أن يقعا من غري حكـيم، وعـٰىل وجـٍه ال  من حيث

 .يوجب التصديق

ــه ــال ل ــّم يق ــال: ث ــائر األفع ــدّل س ــه مل ي ــن أّي وج  م

ة؟  املعتادة منّا إذا ظهرت عٰىل بعض من يّدعي النبوَّ

ـا إذا كانــت  فـال بـدَّ مــن أن ُيفـَزع إٰىل مـا ذكرنــاه مـن أهنَّ

 .ق أو كّذابهبذه الصفة مل نأمن من أن تقع من مصدِّ 

فـإذا كانـت هـذه العلَّـة موجـودة مـن : فحينئٍذ يقـال لـه

بعـض مـا يقـع عــٰىل خـالف العـادة مـن األفعــال، فـال بـدَّ مــن 

، وإالَّ فاملناقضة ظاهرة  .القول بأنَّه غري دالٍّ

ــه ــال ل ــّم يق ، : ث ــتدلُّ ــتدلَّ املس ــحُّ أن يس ــد يص ــيس ق أل

ــاس وأفعــا ــادر عــٰىل أجن ــيعلم أنَّ القــديم تعــاٰىل ق ــرية ال ف ل كث

ز أن  ــوِّ ــه وُجي ًا يف حكمت ــاكَّ ــان ش ــا، وإن ك ـــر عليه ــدر البش يق

ــذلك؛ ألنَّ أحــد  ــرتاف ب ــن االع ــدَّ م ــال ب ــيح؟ ف ــل القب يفع

 .العلمني غري متعلِّق باآلخر

ــن نظــر يف بعــض مــا يظهــر عــٰىل : فيقــال لــه ــا عمَّ ن خربِّ

ا ال يـتمكَّ  ة، فعـرف أنَّـه مـن فعـل اهللا تعـاٰىل، وممـَّ عي النبـوَّ ن مدَّ

ــارق للعــادة ــه خ ــه، وأنَّ ــٰىل : البشـــر من ــه ع ــحُّ اســتدالله ب أيص

ــديق  ــيح، وتص ــل القب ــاٰىل فع ــٰىل اهللا تع ــويزه ع ــع جت ة، م ــوَّ النب

 الكّذاب؟

إنَّ املعتـرب يف : فقـد بطـل قولـك: قيـل لـه، ال: فإذا قـال

ــارق  ــر مف ــدعوة أم ــد ال ــر عن ــأن يظه ــو ب ــتدالل ه ة االس صــحَّ

 .اله ال حاجة إٰىل العلم بهللعادة، وأنَّ ما عدا ذلك من أحو

ـــذا و]] ٢١٨ص /[[ ـــع يف ه ـــذي من ـــإنَّ ال ـــد، ف بع

ة، قــائم يف املوضــع  ة االســتدالل عــٰىل النبــوَّ املوضــع مــن صــحَّ

ــر  ــك األم ــور ذل ــون ظه ز أن يك ــوَّ ــه، إذا ج ــا في ــذي اختلفن ال

 .وانتقاله ممَّن جيوز أن يفعل القبيح

ــال ــإن ق ــني: ف ــوه ب ــذي ذكرمت ــالم ال يتم يف الك ــوَّ  إذا س

ــة  ــتم يف دالل ــَم رشط ، فِل ــري دالٍّ ــه غ ــاد يف أنَّ ــري املعت ــاد وغ املعت

 املعجز أن يكون خارقًا للعادة؟ وأيُّ تأثري لكونه خارقًا هلا؟

إّنا مل نجعـل املعتـاد مسـاويًا بغـري املعتـاد يف كـلِّ : قيل له

موضــع، وإالَّ أبطلنــا احلاجــة يف داللــة املعجــز إٰىل كونــه خارقــًا 

ــام ظننــت ــتدالل للعــادة ك ــاع االس ــنهام يف امتن ينا بي ــوَّ ــام س ، وإنَّ

ة هبـام يف املوضـع الـذي جيـوز يف كـلِّ واحـٍد مـنهام أن  عٰىل النبـوَّ

ق الكّذاب  .يكون واقعًا ممَّن جيوز أن يفعل القبيح، وُيصدِّ

ــذا  ــري ه ــادة يف غ ــًا للع ــل خارق ــون الفع ــأثري ك ــا ت فأمَّ

ــال اهللا ــن أفع ــع م ــا وق ــوم؛ ألنَّ م ــح معل ــع فواض ــاٰىل املوض  تع

ز  ــوَّ ــث ج ــن حي ة م ــوَّ ــٰىل النب ــدّل ع ــام مل ي ــادة إنَّ ــرٰى الع ــٰىل جم ع

. النــاظر أن يكــون واقعــًا لغــري التصــديق، وعــٰىل جمــرٰى العــادة

 .وإذا كان غري معتاد زال هذا التجويز

املعتـرب بـأن يعلـم النـاظر يف األمـر : إنَّـام قلـت: فإن قال

ــه يف ا ــه خــارق للعــادة، ويكتفــي ب ــه الظــاهر أنَّ الســتدالل؛ ألنَّ

ن جيـوز أن يستفسـد ويفعـل  يأمن أن يكـون ظهـوره وانتقالـه ممـَّ

ـن مـن ذلـك،  القبيح، من حيـث يعلـم أنَّ القـديم تعـاٰىل ال ُيمكِّ

 .ويمنع منه من يرومه؛ فيصحُّ استدالله

فقــد رصت إذًا إٰىل قولنـا، وتركــت مـا أنكرنــاه : قيـل لـه

أمن أن يقع مـن فاعـل  عليك، ألّنا مل نخالفك يف الوجه الذي منه

وإنَّـام أنكرنـا إطالقـك أنَّ ! للقبيح، فيذكر فيه طريقًا دون طريـق

ة االستدالل إٰىل  العلم بام أوجبناه غري حمتاج إليه وال مفتقر يف صحَّ

تقّدمه، وأنَّه ليس حيتاج إٰىل أكثر من العلم بأنَّ الفعل عـٰىل خـالف 

ــه ال ]] ٢١٩ص /[[وإذا . العــادة بــدَّ مــن أن يــأمن اعرتفــت بأنَّ

 .وقوعه من فاعل للقبيح، فقد تمَّ ما أردناه
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ــده  ــا اعتم ــاد م ــٰىل فس ــع  _وســنتكلَّم ع ــاب املن ــن إجي م

وُنبـنيِّ أنَّـه ال وجـه لوجوبـه فـيام بعـد،  _من ذلك عٰىل اهللا تعاٰىل 

 .بمشيئة اهللا تعاىلٰ 

م منّـا إبطـال  قال صـاحب الكتـاب بعـد كـالم قـد تقـدَّ

ز ذلـك، : قـال فـإن: (ما فيـه مـن شـبهة ـر إذا جـوَّ وأن (إنَّ املفكِّ

ــك ــت ذل ــون ُنِقَل ــول ) تك ــدلُّ 9إٰىل الرس ــٍه ال ي ــٰىل وج ، ع

ة[ ــوَّ ــٰىل النب ــن ] ع ــون م ــوز أن يك ــه جي ــدة، ألنَّ ــل إرادًة للمفس ب

فعــل املالئكــة، وأنَّ عــادهتم جاريــة هبــذا احلــّد مــن الفصــاحة، 

ــاد ــنهم االستفس ــوز م ــون وجي ــانوا يعص ــحُّ . وإن ك ــف يص فكي

؟م  ع هذا التجويز أن يقولوا إنَّ االستدالل به يصحُّ

قـد بيَّنـا أنَّ مـا هـو عـادة للمالئكـة قـد : قيل له: ثّم قال

وقــد صــحَّ أيضــًا أنَّ نقــل املالئكــة . يكــون نقضــًا للعــادة فينــا

ــن  ــادة م ــض الع ــاب نق ــن ب ــر، م ــٍد دون آخ ـــيء إٰىل واح الش

ة،  ولــو كــان الــوجهني، فــال يقــدح ذلــك يف داللتــه عــٰىل النبــوَّ

ة وجعــل  عــٰى النبــوَّ ة لوجــب لــو ادَّ ذلــك يقــدح يف داللــة النبــوَّ

ــة  ــل حرك ــا، ب ــن مغرهب ــمس م ــوع الش ــه طل ت ــٰىل نبوَّ ــة ع الدالل

األفــالك عــٰىل خـــالف عادهتــا وحصـــل ذلــك، أالَّ يمكـــن 

ــر أنَّ ذلـك مــن فعــل  ة؛ لتجـويز املفكِّ االسـتدالل بــه عـٰىل النبــوَّ

ــام دلَّ  ــل ك ــة؛ ألنَّ العق ــض املالئك ــد  بع ــرآن ق ــل الق ــٰىل أنَّ مث ع

ــوز أن( ــك، ) جي ــه املل ــدر علي ــد ]] ٢٢٠ص /[[يق ــذلك ق فك

دلَّ عٰىل أنَّ مـا ذكرنـاه يف الشـمس والفلـك، قـد جيـوز أن يقـدر 

ة  عليــه امللــك؛ فــإذا كــان ذلــك ال يقــدح يف داللتهــا عــٰىل النبــوَّ

مــن الوجــه الــذي ذكرنــاه، فكــذلك يف القــرآن، فقــد بطــل مــا 

 ).سأل عنه

ــهالكــالم ع ــه: لي ــال ل ــن : يق ــه م ــا ذكرت ــني م ال فــرق ب

حركة الشـمس يف خـالف جهتهـا، وحركـة األفـالك عـٰىل غـري 

زنــا، فرجــع ذلــك  أن يكــون مــن مقــدور ] بــني[عادهتــا إذا جوَّ

ة مـن الكـالم الـذي  عي النبـوَّ املالئكـة وبـني مـا يظهـر عـٰىل مـدَّ

ــدلُّ عــٰىل  ــدورهم، يف أنَّ مجيعــه ال ي ــون مــن مق ــوز أن يك جي

ة إالَّ بعد العلـم بـأنَّ املالئكـة مل تعـص يف فعـل ذلـك، عـٰىل النبوَّ 

 .سبيل االستفساد؛ ألنَّ العلَّة يف كلِّ واحدة

وكيف ظننـت أّنـا نقـول يف حركـة األفـالك بخـالف مـا 

ــٰى اعتمــدت وجعلــت أصــالً فعــل مــن ال  قلنــاه يف القــرآن، حتَّ

ره؟  خالف عليه، وال نزاع فيام قرَّ

ــه عيت ــيام ادَّ ــو ف ــت ختل ــالك  ولس ــة األف ــة حرك ــن دالل م

ة  ــوَّ ــاه  _عــٰىل النب ــذي ذكرن ــويز ال ــند إٰىل  _مــع التج مــن أن يس

عي يف ذلــــك  ــــدَّ ــــك ت رضورة أو إٰىل اســــتدالل، ومــــا نظنُّ

ة ومـا  االضطرار؛ ألنَّك تعلم أنَّ الفـرق بـني مـا يـدلُّ عـٰىل النبـوَّ

 ال يدلُّ ال ُيعَلم إالَّ بـدقيق النظـر وشـديد التعـب، فلـم يبـَق إالَّ 

ـــتظم  ـــذكر وجهـــه، لين االســـتدالل الـــذي كـــان جيـــب أن ن

 .الوصفني معاً 

أيمكـن النـاظر أن يسـتدلَّ بـام ذكرتـه مـن : ثّم يقـال لـه

حركة األفالك وطلـوع الشـمس، مـع جتـويزه وقـوع ذلـك مـن 

 فعل البشـر، وكونه من مجلة مقدوراهتم؟

 .ال: فإذا قال]] ٢٢١ص /[[

ــه ــل ل ــذا : قي ـــر يف ه ــني البش ــرٍق ب ــة إذا وأيُّ ف واملالئك

زًا  ــوِّ ــان جم ة  _ك ــوَّ ة النب ــحَّ ــل ص ــايص  _قب ــة املع ــٰىل املالئك ع

زمهـا عـٰىل البشــر؟ ن مــن ! وفعـل القبـيح كـام ُجيوِّ فإنَّـه ال يـتمكَّ

زًا ملـا ذكرنـاه يف  إيراد وجـٍه يفسـد بـه االسـتدالل، إذا كـان جمـوِّ

 .البشـر إالَّ وهو بعينه قائم ثابت يف باب املالئكة

ــه ــا قول ــل فأمَّ ل الفص ــادة : (يف أوَّ ــه ع ــري ب ــا جي إنَّ م

املالئكـة قــد يكــون ناقضــًا لعادتنـا، وأنَّ نقــل املالئكــة الشـــيء 

ــاب نقــض العــادة فصــحيح، غــري ) إٰىل واحــد دون آخــر مــن ب

أنَّه ال ينتفع به؛ ألّنـا قـد بيَّنـا أنَّ العلـم بانتقـاض العـادة يف هـذا 

م يف  ـــدَّ ـــا تق ـــع التجـــويز، مل ـــاٍف م ـــري ك ة املوضـــع غ ـــحَّ ص

 .االستدالل

ــام يكــون مــا ذكــره  مــن أنَّ عــادة املالئكــة ال متنــع  _وإنَّ

ــًا للعــادة  ــا نقض ــن قــال _أن تكــون فين ــًا مل ــا ال : جواب إنَّ عادتن

تنتقض إالَّ بـام نعلـم خروجـه عـن عـادة كـّل أحـد مـن اخللـق، 

 .وهذا غري ما نحن فيه

ــل  ــواب ال طائ ــد ســؤال وج ــاحب الكتــاب بع قــال ص

ــيام ذكرمتــوه يف الشــمس  _إّنــا نقــول : لفــإن قــا: (فــيهام ف

ة؛ ألنَّ امللـك لـو أراد أن يفعلــه : _والفلـك  إنَّـه يـدلُّ عــٰىل النبـوَّ

 ).عٰىل طريق االستفساد لكان تعاٰىل يمنع منه

ــال ــأن ق ــرآن: وأجــاب ب ــول يف الق ــذلك الق ــر . فك وذك

ــة، ــام كــان بــأنَّ  أنَّ هــذا فصــل بعــد نقــض العلَّ ألنَّ االعــتالل إنَّ

 .)وقوعه ممَّن ليس بحكيم يمنع من االستدالل به جتويز

ــه]] ٢٢٢ص /[[ ــن : يقــال: الكــالم علي مــا نســألك ع

ــه،  ــام حكيت ــلُّ ب ــك، وال نعت ــٰىل نفس ــه ع ــذي أوردت ــؤال ال الس

ة حرصـك عـٰىل أن يعتـلَّ خمالفـك بـام ذكرتـه؛  ونحن نعلـم شـدَّ



 ٢٢٩  ...........................................................................................................  القرآن) ١٥٠/ (حرف القاف 

لتنتهــز الفرصــة يف مقابلتـــه بمثلــه يف املوضـــع الــذي وقـــع 

 !اخلالف فيه

ــع  ــق بمن ــن التعلُّ ــًا م ــر بطالن ــعف وأظه وال يشء أض

ــه تعــاٰىل مــا ال  ــه إجيــاب علي اهللا تعــاٰىل يف املوضــعني مجيعــًا؛ ألنَّ

 .وجه لوجوبه

إنَّ البــاب يف مجيــع : فــإن قــال(: قــال صــاحب الكتــاب

ات، وإنَّـام  ذلك واحـد عنـدي، يف أنَّـه جيـب أالَّ يـدلَّ عـٰىل النبـوَّ

 .ه إالَّ منه تعاىلٰ يدلُّ عليها ما ال جيوز حدوث

قـد بيَّنـا يف بـاب مفـرد أنَّ مـا يـدخل جنسـه يف : قيل لـه

مقـدور العبـاد، إذا وقــع عـٰىل وجــه مل جتـر العــادة بمثلـه، فحــلَّ 

ة  حمّل ما ال يدخل جنسـه حتـت مقـدورهم، إنَّـام يـدلُّ عـٰىل النبـوَّ

خلروجه يف احلـدوث عـن طريـق العـادة؛ وهلـذا الوجـه ال يـدلُّ 

ات، ويـدلُّ حدوث الـثامر  وخلـق الولـد يف األرحـام عـٰىل النبـوَّ

 .عٰىل ذلك إحياء املوتٰى 

فإذا صـحَّ ذلـك، ووجـدت هـذه الطريقـة فـيام يقـدرون 

إذا حـدث عــٰىل وجـه خمصـوص، نحـو تغــّري  _عليـه يف اجلـنس 

األفــالك يف حركاهتــا، والشــمس والقمــر يف مطالعهــا، إٰىل غــري 

ً عٰىل النبوَّ  _ذلك   .اتفيجب أن يكون داالَّ

ــادات إالَّ  ــرب الع ــب أن ال ُتعتَ ــول يوج ــذا الق ــٰىل أنَّ ه ع

عليــه، ألنَّ عــٰىل مــا  ]]٢٢٣ص /[[فــيام خيــتصُّ تعــاٰىل بالقــدرة 

ســأل عنــه، إذا صــحَّ يف هــذه األُمــور أن حيــدث مــن املالئكــة، 

ز قبـل السـمع أن يفعلــوا ذلـك ويريـدوا الفسـاد؛ فيجــب  وجـوَّ

ــ ــادة، وكوهن ــدحًا يف الع ــك ق ــون ذل ــدٍّ أن يك ــٰىل ح ــًة ع ا جاري

 .واحد من احلكيم

ولو صـحَّ ذلـك ملـا علمنـا العـادات، فـيام خيـتصُّ تعـاٰىل 

بالقدرة عليـه أيضـًا؛ ألّنـا ال نرجـع يف كـلِّ ذلـك إالَّ إٰىل طريقـة 

 .واحدة

ــه ــه: الكــالم علي ــذي : يقــال ل ــدأت بالســؤال ال ــك ب إنَّ

بـه أوردته عٰىل نفسك ابتـداًء صـحيحًا، ثـّم ختمتـه بـام أفسـدت 

ــن  ــه ع ــاغلت ب ــًا تش ــك كالم ــت لنفس ق ــًة، وطرَّ ــؤال مجل الس

 .الفرض املهّم الذي ُيدار اخلالف عليه

م إنَّ حركـــة الفلـــك وطلـــوع : وقـــد قلنـــا فـــيام تقـــدَّ

ة  _مـع التجـويز الـذي ذكرنـاه  _الشـمس  ن عـٰىل النبــوَّ ال يـدالَّ

 .كام ال يدلُّ غريمها، وأنَّ العلَّة يف اجلميع واحدة

ة عنـدنا إالَّ أّنا مل  نقل ذلـك مـن حيـث مل يـدّل عـٰىل النبـوَّ

ــون  ــٰى يك ــاٰىل، حتَّ ــه تع ــه إالَّ من ــوع جنس ــوز وق ــا ال جي إالَّ م

ــه ــا عن ــك لن ــدخل : جواب ــا ي ــرد أنَّ م ــل مف ــت يف فص ــك ثبَّ أنَّ

جنســه حتــت مقــدور العبــاد جيــري جمــرٰى مــا ال يقــدرون عــٰىل 

 .جنسه، يف باب الداللة إذا كان خارقاً 

ــا د ــام أبطلن ة مــن الوجــه وإنَّ ــوَّ ــه عــٰىل النب ــة مــا ذكرت الل

ر، وهـو أّنـا ال نـأمن أن يكـون مـن فعـل مـن  م وتكـرَّ الذي تقدَّ

ــدنا،  ــا مــن ذلــك لــدلَّ عن ق الكــّذاب، ولــو أِمنّ جيــوز أن ُيصــدِّ

وإن كــان جنســه مقــدور العبــاد، فقــد صــحَّ أنَّ التشــاغل وقــع 

 .بام مل ترده، وال جيدي نفعاً 

ـــار ]] ٢٢٤ص /[[ ـــا اعتب ـــتصُّ وأمَّ ـــيام خي ـــادة ف الع

القــديم تعــاٰىل بالُقــَدر عليــه فــال بــدَّ منــه؛ ألنَّ االســتدالل عــٰىل 

م ة يفتقر إليه، حسب مـا ذكرنـاه يف مـا تقـدَّ ـا مـا جيـوز . النبوَّ فأمَّ

دخوله حتت مقدور مـن ال نـأمن أن يفعـل القبـيح، فـإنَّ اعتبـار 

يكـون  العادة واالسـتدالل بخرقهـا، إنَّـام يصـّحان متـٰى أِمنّـا أن

وقــع مــن مستفســد فاعــل للقبــيح؛ ألّنــا متــٰى أِمنّــا ذلــك عــاد 

ة االســتدالل  _األمــر  إٰىل الوجــه الــذي دلَّ أنَّ أحــد  _يف صــحَّ

ــال ــٰى يق ــاآلخر، حتَّ ــق ب ــرين تعلَّ ــد : األم ــذا فس ــاد ه ــن فس م

 .ذلك

فــيام جيــوز  _فكيــف الســبيل إٰىل العلــم : فــإن قــال

ــزَّ  ــلَّ وع ــديم ج ــري الق ــدور غ ــت مق ــه حت ــوز أن دخول ــن جي ، ممَّ

ــه مل يقــع إالَّ منــه تعــاٰىل،  _يفعــل القبــيح مــن ملــك أو جنّــي  أنَّ

ة؟  حتَّٰى ُيستَدلَّ به عٰىل النبوَّ

وإذا كان ال سبيل إٰىل ذلك عاد األمر إٰىل أنَّ الذي يدلُّ عٰىل 

: النبّوات، هو ما خيتصُّ القديم تعاٰىل بالقدرة عليه؛ وبطل قـولكم

 .قدرة عٰىل جنسه قد يدلُّ أيضاً إنَّ ما يشاركه يف ال

قـد يمكـن ذلـك بـأن ُيعَلـم مـن األمـر الظـاهر : قيل له

ـــه ر عـــٰىل البشــــر، إذا حتـــّدٰى ب ـــه متعـــذِّ ـــال أنَّ  كـــالقرآن مث

ة  فصــحاءهم فقعــدوا عــن معارضــته، مــع تــوّفر الــدواعي وقــوَّ

ــث ــم . البواع ــنهم حك ــيح م ــيس بفص ــن ل ــم م ــم أنَّ حك وُيعَل

 .لةالفصحاء يف التعّذر ال حما

وُيعَلم أنَّـه لـيس مـن فعـل ملـك وال جنّـي، بـأن يكـون 

اهللا تعاٰىل قد أعلمنـا عـٰىل يـد بعـض رسـله؛ فمـن أيَّـده بمعجـز 

خـارج عــن أجنــاس مقــدورات مجيــع املحــدثني، كفعــل احليــاة 

واللون واخـرتاع اجلسـم، يبلـغ مـا ينتهـي إليـه املالئكـة واجلـّن 

لغايـــات التـــي يف الفصـــاحة، وأنَّ عـــادهتم فينـــا كعادتنـــا، وا
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ينتهــون إليهــا ال جتــاوز غاياتنــا؛ فحينئــٍذ يصــحُّ االســتدالل بــه 

ة، وإن كان جنسه مقدورًا لغري اهللا تعاىلٰ   .عٰىل النبوَّ

ــاد ]] ٢٢٥ص /[[ ــد أن أع ــاب بع ــاحب الكت ــال ص ق

ن االعـتالل بـأنَّ اهللا تعـاٰىل يمنـع مـن مجيـع  السؤال الذي يتضـمَّ

عنـه بـأنَّ هـذا الوجـه  وأجـاب: (ذلك، ملـا فيـه مـن االستفسـاد

عـٰىل طريـق  _قائم يف القـرآن، فيجـب لـو كـان مـن فعـل غـريه 

أنَّ مـن مل خيطـر ذلـك : وذكـر أيضـاً . أن يمنع منـه _االستفساد 

 .بباله، قد يمكنه االستدالل

ــال ــإن ق ة، إذا : ف ــوَّ ــٰىل النب ــك ع ــدلَّ ذل ــوز أن ي ــل جي فه

 كان من فعل امللك عٰىل وجٍه؟

ٰى ال ال ي: قيل لـه: ثّم قال متنـع أن يـدلَّ عـٰىل ذلـك، حتـَّ

وبــني أن يكــون ] تعــاىلٰ [يفـرتق احلــال بــني أن يكــون مـن ِقبَلــه 

م أن يكـون مـن فعلـه عـٰىل  من فعل امللك؛ وإنَّـام منعنـا فـيام تقـدَّ

 .جهة االستفساد، وأوجبنا أن يمنع القديم تعاٰىل من ذلك

ا عٰىل غري هـذا الوجـه فـال يمتنـع؛ ألنَّـه ال فـرق بـ ني فأمَّ

أن يقلـــب تعـــاٰىل عـــادة املالئكـــة يف أن ُحيـــِدثوا خالفهـــا، أو 

ـم يطيعـون ويسـتمّرون  ُحيِدث فيهم خـالف ذلـك، إذا ثبـت أهنَّ

عٰىل ذلـك؛ ألنَّ عـادهتم عـٰىل هـذا الوجـه كالعـادة الثانيـة، مـن 

ك الفلـك عـٰىل  جهة احلكـم؛ فـإذا جـرت عـادة امللـك يف أن ُحيـرِّ

ــَم أ ــّم انــتقض ذلــك ُعِل ــه تعــاٰىل : حــد أمــرينطريقتــه؛ ث ــا أنَّ إمَّ

يَّتـه، أو غــريَّ  أجلـأه وأحـدث خــالف مـا جــرت بـه العــادة يف علِّ

 .دواعيه التي تتبعها العادات

ـــه إذا ]] ٢٢٦ص /[[ ـــرآن إنَّ ـــول يف الق ـــذلك الق وك

ة  _أنزلــه امللــك، وأوصــله  عــاء الرســول النبــوَّ ــد ادِّ ــه،  _عن إلي

عـٰىل أحـد (ادة حتَّٰى ظهر؛ فـال بـدَّ مـن أن يكـون فيـه نقـض عـ

 .الوجهني اللذين ذكرنامها

إنَّ نــزول امللــك عــٰىل : وعــٰىل هــذا الوجــه قــال شــيوخنا

الرســول معجــز لــذلك امللــك الــذي هــو رســول إليــه عــن اهللا 

ن مـن  تعاٰىل؛ وإن كان النزول مـن فعلـه ملـا كـان عنـدهم يتضـمَّ

 .نقض العادة

وما ذكرنـاه، فـإن اتَّفـق مـع ذلـك أن ينـزل عـٰىل خـالف 

 .ته فقد انضاف إليه معجز آخر؛ ألنَّ العادة مل جتر بمثلهصور

ــاهدته  ــدُّ مش ــه ُتَع ــذا الوج ــٰىل ه ــل  9وع  جلربئي

ح  ــحِّ ــك ُيص ــلُّ ذل ــذلك، وك ــر ب ــا مل جت ــادة؛ ألهنَّ ــض ع ــا (نق م

 ).ذكرناه من قبل

ــن  ــع م ــم الواق ــون يف حك ــز أن يك ــب يف املعج ــام جي وإنَّ

ــ ــون بمنزل ــحَّ أن يك ــٰى يص ــاٰىل، حتَّ ــه تع ــد ِقبَل ــديق؛ وق ة التص

يكون كـذلك بـأن حيـدث وبـأن ُيعلَّـق بـأمر حـادث مـن ِقبَلـه، 

 .عٰىل بعض الوجوه

ــد ــال لزي ــا ق ــد منّ ــو أنَّ الواح ــرو : ول ــول عم ــا رس أن

إن : إليـك، فطالبــه بالداللــة، لكــان إذا أقبـل عــٰىل عمــرو فقــال

قني،  ــدِّ ــولك فص ــت رس ــدك(كن ك ي ــرِّ ــك، أو ) أو ح ــٰىل رأس ع

ـــدك وأوالدك  ـــم ا _قـــل لعبي ـــم مـــن حـــاهلم أهنَّ ـــذين تعل ل

ـــك  ـــك وال خيالفون ـــن رأي ـــون ع ـــيام يفعل ـــدرون ف أن  _يص

قوين فيام ادَّعيـت، فوقـوع ذلـك مـنهم واحلـال مـا ذكرنـاه،  ُيصدِّ

 ).كوقوع التصديق من ِقبَله، فكذلك القول فيه تعاىلٰ 

ــه]] ٢٢٧ص /[[ ــالم علي ــه: الك ــال ل ــاك : يق فن ــد عرَّ ق

رت إ ــؤال الــذي كــرَّ ــا نرتضـــي الس ــك، وال أّن ــراده عــٰىل نفس ي

نه بوجه من الوجوه  .تعقل ما تضمَّ

إنَّ مــن مل خيطــر ذلــك ببالــه قــد يمكنــه : (وقولــك

ــتدالل ــه)االس ــد ب ــن أن تري ــو م ــيس خيل ــر : ، ل ــن مل خيط أنَّ م

ــال، أو  ــادث يف احل ــدوث، أو ح م احل ــدِّ ــرآن متق ــل الق ــه، ه ببال

ــ ــاٰىل املت ــة، واهللا تع ــض املالئك ــول بع ــٰىل الرس ــه ع ــِزل ل وّيل املن

ــه  ــِزل ل ــون املن ــن أن يك ــًا م ــون آِمن ــد أن يك ــذلك، بع ــن  _ل م

ــن  ــه م زًا بحدوث ــوِّ ــان جم ــنهم إذا ك ــه م ــدث ل ــة، أو املح املالئك

مــن عصـــٰى اهللا يف إنزالــه وإحداثــه عــٰىل ســبيل  _جهــتهم 

االستفســاد؟ وتصــديق مــن لــيس بصــادق، يمكنــه االســتدالل 

ة، وال يضــّره إالَّ أن يكـون عاملـ ًا بحصـول بعـض به عـٰىل النبـوَّ

 .األحوال التي ذكرناها

ــون  ــور، يك ــذه األُم ــه ه ــر ببال ــن مل خيط ــد أنَّ م أو تري

ــأمن أن  ــه ال ي ــع أّن ة، م ــوَّ ــٰىل النب ــه ع ــتدالل ب ــًا مــن االس ن متمكِّ

قـد عصــٰى يف  _مـن املالئكـة أو املنـزل لـه  _يكون املحِدث له 

ق به من ال جيب تصديقه  .إحداثه أو إنزاله، وصدَّ

يزه، أن يكـون مـن ظهـر عـٰىل يـده هـو الناقـل أو مع جتو

ن جعله اهللا تعاٰىل علًام عٰىل صدقه  .له إٰىل نفسه عمَّ

ــذي  ــه، وال ــبهة في ــحيح ال ش ــو ص ل فه ــإن أردت األوَّ ف

 .أنكرناه غريه

لنــا عــٰىل أنَّ  وإن أردت الثــاين فقــد بيَّنــا بطالنــه، ودلَّ

ــا ــويز، وقلن ــذا التج ــام ه ــع قي ــحُّ م ــتدالل ال يص ــ: االس ه ال إنَّ

إنَّ مـن مل خيطـر ببالـه يف : فرق بني من قال ذلـك وبـني مـن قـال
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ــة  ــن مجل ــو م ــل ه ة؛ ه ــوَّ عي النب ــدَّ ــٰىل م ــر ع ــذي يظه ــل ال الفع

ــه  _مقــدور البشـــر  ــون مــن فعل ن ــيام يتمكَّ أم لــيس كــذلك  _ف

ــد  ــه، وأنَّ فق ــٰىل موت ــه ع ــتدالل ب ــه االس ]] ٢٢٨ص /[[يمكن

 هذا العلم ال يرضُّ باستدالله؟

ــن  ــذلك م ــهوك ــر ببال ــري : مل خيط ــاٰىل غ ــديم تع ــل الق ه

ــه االســتدالل  ــيح أم ال يمكن حمتــاج، وهــل جيــوز أن يفعــل القب

ة، إذا  عي النبـوَّ ة، بام ُيعَلـم ظهـوره مـن جهتـه عـٰىل مـدَّ عٰىل النبوَّ

 علمه خارقًا للعادة؟

ــٰىل  ــاه ع ــا ذكرن ــة م ــد دالل ــدًا أن ُيفِس ــن أح ــيس يمك ول

ة بشـيء إالَّ وهو بعينه ُيف  .ِسد الداللة بام خولفنا فيهالنبوَّ

ا قولـه إنَّـه ال فـرق بـني أن يتغـريَّ العـادة يف حركـة : (فأمَّ

الفلــك بفعــل القــديم تعــاٰىل، أو بفعــل امللــك يف بــاب الداللــة 

ـــون وال  ـــة ال يعص ـــم أنَّ املالئك ـــد أن نعل ة، بع ـــوَّ ـــٰىل النب ع

، فصحيح غـري منكـر، وال فـرق بـني أن ُيعَلـم مـن )يستفسدون

ـ مـن املنـع  _م ال يعصـون وال يستفسـدون بـام أوجبـه حاهلم أهنَّ

أو بغــريه؛ ألنَّ الفــرض وقــوع األمــان  _الــذي ال جيــب عنــدنا 

 .من ذلك

ــول،  ــالقرآن إٰىل الرس ــك ب ــزال املل ــول يف إن ــذا الق وه

ً عــٰىل  متــٰى ثبــت األمــان مــن احلــال التــي ذكرناهــا، يكــون داالَّ

ة؛ وتكــون عــادة املالئكــة  ــ _النبــوَّ  _م ال يعصــون إذا علمنــا أهنَّ

كالعــادة الثانيــة مــن جهــة القــديم تعــاٰىل، يف أنَّ خرقهــا يكــون 

 ً  .داالَّ

ــه  _واملثـل الــذي رضبــه  عــٰى منّــا عـٰىل غــريه أنَّ فـيمن ادَّ

قه هـو نفسـه، أو يـأمر بعـض  رسوله، وأنَّه ال فرق بـني أن ُيصـدِّ

ــديقه  ــده بتص ــل  _عبي ــذا املث ــون ه ــام يك ــًا، وإنَّ ــحيح أيض ص

قه مــن عبيــده وأوالده مــن مل ُيعَلــم مشــبهًا ملــا أ نكرنــاه لــو صــدَّ

ــالف  ــل خ ــيه ويفع ــه أن يعص ــا من ــديقه، وال أِمنّ ــره بتص ــه أم أنَّ

 .مراده

م؛ ألنَّـه مل  وكالم صـاحب الكتـاب اآلن خيـالف مـا تقـدَّ

الً  مــن أنَّـه ال معتــرب إالَّ بوقــوع الفعــل  _يشـرتط فــيام أطلقــه أوَّ

ــادة  ــالف الع ــٰىل خ ــون _ع ــأمن أن يك ــوالً،  أن ي ــًا أو منق واقع

بمستفســد عــاص هللا تعــاٰىل، ولــو رشط ذلــك ألراح نفســه 

 .وأراحنا من التعب

ــاب]] ٢٢٩ص /[[ ــاحب الكت ــال ص ــال: (ق ــإن ق : ف

م مـن اهللا تعـاٰىل حدوثـه قبـل  _كيف يصحُّ يف القـرآن  وقـد تقـدَّ

ــان  ــول بزم ــة الرس ــون _بعث ة؟ أتقول ــوَّ ــٰىل النب ــدلَّ ع ــه : أن ي إنَّ

ـن الرسـول الداّل عـٰىل النبـ ة، أو إنـزال امللـك بـه، أو متكَّ  وَّ

 من إظهاره؟

ــتم ــإن قل ــرآن، : ف ــس الق ــو نف ــه ه ــدلُّ علي ــذي ي إنَّ ال

م حدوثه منه تعاٰىل يمنع من ذلك  .فتقدُّ

ــتم ــرين، أّدٰى إٰىل : وإن قل ــوجهني اآلخ ــن ال ــدلُّ م ــه ي إنَّ

تـه فعـل امللـك، أو فعـل الرسـول، عـٰىل  أن يكون الداّل عـٰىل نبوَّ

 !ال يتعلَّق بفعله تعاىلٰ وجٍه 

ــال ــّم ق ــه: ث ــل ل ــرآن : قي ــور الق ــاء  _إنَّ ظه ع ــد ادِّ عن

ة  إنَّ الفعـل هـو : مـن ِقبَلـه هـو الـداّل، وهـذا كـام نقـول _النبوَّ

 .الدالُّ عٰىل حال الفاعل، لكنَّه إنَّام يدلُّ لتعّلقه به

ــرآن  ــذلك الق ــون(فك ــن أن يك ــدَّ م ــه ) ال ب ــق ب ــه تعّل ل

ذلك إالَّ بظهـوره مـن ِقبَلـه، أو مـن ِقبَـل وبدعواه، وال يكون كـ

ــك ال  ــداء؛ وإن كــان ذل ــدث عــٰىل حــدِّ االبت امللــك، أو كــأن حي

تـه، فـيُعَلم مـن  ُيعَلم من حالـه إالَّ بعـد االسـتدالل بـه عـٰىل نبوَّ

بعـد أنَّـه تعـاٰىل أحدثـه، ومل يكــن مـن قبـل حادثـًا، أو أنَّـه عليــه 

ـن مـن علـوم خا العـادة (رجـة عـن وآله السالم أحدثـه بـأن مكَّ

 ).التي كانت للعرب

ة  ــحَّ ــع مــن ص ــّدم وجــوده ال يمن وعــٰىل كــلِّ حــاٍل، فتق

ً، كام أنَّ تقـّدم اإلقـدار عـٰىل نقـل اجلبـال وقلـب املـدن  كونه داالَّ

ة،  ــوَّ عي للنب ــدَّ ــل امل ــك مــن ِقبَ ــد ظهــور ذل ــع عن ص /[[ال يمن

م وجوده]] ٢٣٠ ً، وإن كان قد تقدَّ  .من كونه داالَّ

ــنيِّ  ــذا ب ــذا وه ــَدر هل ــادة الُق ــل زي ــاٰىل إذا فع ــه تع ؛ ألنَّ

ــه يف  ــه فعل ة، فكأنَّ ــوَّ عــاء النب ــد ادِّ ــّم ظهــر بالفعــل عن الوجــه، ث

ــال ــرآن، أو . احل ــداث الق م إح ــدِّ ــني أن ُيق ــرق ب ــذلك ال ف فك

ــاه، فكــأنَّ  ــذي ذكرن ة يف الوجــه ال ــوَّ ــه النب عائ ُحيِدثــه يف حــال ادِّ

ــل إالَّ  ــه ال تتكام ــد ادِّ (داللت ــوره عن ــام أنَّ بظه ة، ك ــوَّ ــاء النب ع

 .بظهور الفعل) داللة زيادة الُقَدر ال تتكامل إالَّ 

وال فــرق بــني أن يفعــل تعــاٰىل عنــد الــدعوة نفــس 

ــذه  ــل يف ه ــرض وتتكام ــذا الغ مها هل ــدِّ ــني أن ُيق ــة، وب الدالل

 .احلال يف أنَّ داللته ال تتغريَّ 

إنَّ الـذي يـدلُّ عـٰىل : فإن أراد مريد بعـد ذلـك أن يقـول

ــول الن ــٰىل الرس ــر ع ــث ظه ــن حي ــرآن م ة الق ــوَّ ــال9ب : ، أو ق

يـدلُّ مـن : يدلُّ من حيـث اخـتصَّ بـالعلم العظـيم بـه، أو قـال

 .حيث أنزله امللك
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ــيالً، وإن  ــون دل ــن أن يك ــرآن م ــك الق ــرج ذل ــال خي ف

ز يف   ).واحد من هذه الوجوه) وجه، ألنَّه(ُجوِّ

قــد مضـــٰى الكــالم عــٰىل مــن : يقــال لــه: الكــالم عليــه

ــنَّ  ــاظر يف  ظ ــويز الن ــع جت ة، م ــوَّ ــٰىل النب ً ع ــون داالَّ ــرآن يك أنَّ الق

وجــه داللتــه أن يكــون انتقالــه أو حدوثــه، ممَّــن جيــوز أن يفعــل 

ق الكــّذاب، وبقــي أن ُنبــنيِّ كيفيــة داللـــة  القبــيح، وُيصــدِّ

م حدوثـه قبـل بعثـة الرسـول، مـع األمـان  القرآن، إذا ُعِلَم تقـدُّ

ــ ــه أو انتقال ــون حدوث ــن أن يك ــه م ــتّص ب ــاص املخ ه واختص

 .من فاعل جيوز عليه االستفساد]] ٢٣١ص /[[

ســاقطة عنّــا  _عــٰىل احلقيقــة  _وهــذه املســألة يف القــرآن 

هـة عـٰىل مـذهبنا؛ ألنَّ املعجـز عنـدنا  القـائم مقـام  _وغري متوجِّ

ــديق  ــو _التص ــك : ه ــرآن، وذل ــة الق ــن معارض ـــرف ع الص

د عقيب الدعوٰى   .حادث ومتجدِّ

م حـدوث وال فرق يف ص ة داللـة مـا ذكرنـاه بـني تقـدُّ حَّ

ره، إالَّ أنَّ األمــر يف القـرآن وإن كــان عــٰىل مــا  القـرآن وبــني تــأخُّ

قلنـــاه، فقـــد كـــان جيـــوز عنـــدنا أن يكـــون خارقـــًا لعادتنـــا 

ر معارضـته عـٰىل الفصـحاء مـن حيـث  بفصـاحته، ويكـون تعـذُّ

ــك  ــحُّ ذل ــال، ويص ـــرف يف احل ــه إالَّ للص ــادهتم بمثل ــر ع مل جت

ا هـو عليـه مـن الفصـاحة، :  وجهنيعىلٰ  ا بـأن يكـون أزيـد ممـَّ إمَّ

ــأن  ــيح، أو ب ــالم فص ــّل ك ــني ك ــه وب ــاوت بين ــر التف ــٰى يظه حتَّ

ــا  ــه مــن الفصــاحة دون م ــازل الفصــحاء فــيام يفعلون تكــون من

 .هي عليه اآلن

ــنيِّ  ــا أن ُنب ــدنا صــحيحًا لزمن وإذا كــان هــذا التقــدير عن

م حدوثـه، كيفيّة القـول يف داللتـه، إذا كانـت  حالـه هـذه، وتقـدَّ

وصـار مــا يمــرُّ مـن خصــومنا عــٰىل مـذهبهم الثابــت يف القــرآن 

 .من اجلواب، يلزمنا عٰىل سبيل التقدير

قــد علمــتم أنَّ املعجــز : لقائــل أن يقــول يف هــذا الوجــه

عي للرسـالة ال بـدَّ أن يكـون مـن  الداّل عـٰىل صـدق النبـّي املـدَّ

ــاٰىل  ــل اهللا تع ــذي  _فع ــو ال ــه ه ــواه ألنَّ قه يف دع ــدِّ ــب أن ُيص جي

صــدقت يف ادِّعائــك : عليـه، ويفعــل مــا جيــري جمــرٰى قولــه لــه

ــالقرآن  _رســالتي  ــك ب ــزال املل ــون إن ــيس جيــوز أن يك إذا  _فل

ــه  م حدوث ــدَّ ــد تق ــان ق ــع  _ك ــع موق ــز الواق ــم املعج ــو العل ه

ــديق ــول . التص ــار الرس ــون إظه ــوز أن يك ــه ال جي ــذا الوج وهل

 .له إلينا هو املعجز 9

ـــه ]] ٢٣٢ ص/[[ ـــاقالً ل ـــون ن ـــني أن يك ـــرق ب وال ف

م حدوثــه، وبـني أن يكـون هـو املبتــدئ  وحاكيـًا إذا فرضـنا تقـدُّ

بإحداثــه يف أنَّ األمــرين إذا عــادا فيــه إٰىل فعلــه، مل يصــّح أن 

 .يكون هو املعجز عٰىل احلقيقة

وال جيوز أن يكـون القـرآن نفسـه هـو العلـم الـداّل عـٰىل 

ة إذا كـان متقـّدم ا حلـدوث؛ ألنَّـه إنَّـام يـدلُّ عليهـا إذا وقـع النبوَّ

م الــدعوٰى  موقــع التصــديق، والتصــديق ال يصــحُّ إالَّ بعــد تقــدُّ

ــدعوٰى وطلــب  ــوع ال ــون وق ــذا جيعل ــا؛ وهل ــق هب ــي يتعلَّ الت

ــري  ــوب جي ــه املطل ــٰىل الوج ــة ع ــول اإلجاب ــديق وحص التص

ــال ــعة يف احل ــرٰى املواض ــور . جم ــذه األُم ــوع ه ــوم جمم يف  _ويق

مقـام تقـّدم املواضـعة، فكيـف يصـحُّ مـع ذلـك  _لـة باب الدال

مًا للــدعوٰى؟ ! أن يكــون األمــر الواقــع موضــع التصــديق متقــدِّ

ــًة  ــام يكــون تصــديقًا، إذا وقــع عقيــب الــدعوٰى، وإجاب وهــو إنَّ

 .للطلب

ــاض  ــن انتق ــع م ــا يق ــني م ــلون ب ــًا َتفِص ــتم أيض أَولس

ـــال  ـــع يف ح ـــا يق ـــني م ـــف، وب ـــد زوال التكلي ـــادات بع الع

ة، بـأن تقولـواالتكليف إنَّ الواقـع : ، يف بـاب الداللـة عـٰىل النبـوَّ

ع  ـــدَّ ـــدعوٰى م ـــًا ل ؛ لوقوعـــه مطابق ـــام دلَّ ـــف إنَّ يف دار التكلي

للرســالة، ولــيس ذلــك فــيام يقــع عنــد قيــام الســاعة، وانقطــاع 

م  ــدَّ ــوال أن يتق ــن األح ــاٍل م ــٰىل ح ــحُّ ع ــيس يص ــف؛ فل التكلي

 .التصديقحدوث القرآن، ويكون هو بعينه القائم مقام 

م اإلقـدار عـٰىل نقـل اجلبـال وسـائر  وهكذا القول يف تقدُّ

م ذلـك دعـوٰى  األفعال اخلارقة للعادات؛ ألنَّـه ال جيـوز أن يتقـدَّ

قًا هبا تعّلق التصديق، وال الفعل الواقع بتلـك  ة، ويكون متعلِّ النبوَّ

م  .الُقَدر يصحُّ أن يكون هبذه الصفة، جلميع ما تقدَّ

ــك ــن ذل ــواب ع ــه يف : واجل ــا حدوث ــرآن إذا علمن أنَّ الق

ة الرســول  ، وأنَّ امللــك كــان ُينِزلــه عليــه، 9الســامء قبــل نبــوَّ

]] ٢٣٣ص /[[الواقــــع موقــــع  _فــــاملعجز يف احلقيقــــة 

هـو أمـر اهللا تعـاٰىل للملـك بإنزالـه إليـه؛ ألنَّ العـادة  _التصديق 

 .مل جتر به، وهو من فعله تعاىلٰ 

هـذا الوجـه القـرآن املعجـز يف ] أن يكـون[وليس جيـوز 

 .نفسه، وال إنزال امللك به، ملا ذكرناه يف السؤال

م حدوثـه، وكـان اهللا تعـاٰىل هـو  ا تقـدَّ ولو كان القـرآن ممـَّ

ــه  ــوّيل إلنزال ــالم واملت ــه الس ــه وآل ــول علي ــه الرس ــب ب املخاط

عليه، كان إنزاله عـٰىل هـذا الوجـه هـو املعجـز، وفارقـت حالـه 

 .حال إنزال امللك به
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بــأن  9كــان القــرآن مــن فعــل الرســول  وكــذلك لــو

ــز  ــان املعج ــادة، ك ــا الع ــر هب ــوم مل جت ــن عل ــاٰىل م ــه اهللا تع ن مكَّ

 .اختصاصه بتلك العلوم التي مل جتر هبا العادة

فلــيس يصــحُّ عــٰىل مــا ذكرنــاه، أن يكــون حــدوث 

ــه  ــأن نعلم ــديق، إالَّ ب ــٰىل التص ــداّل ع ــز وال ــو املعج ــرآن ه الق

ــال ــاٰىل يف ح ــن اهللا تع ــًا م ــز  حادث ــان املعج ة؛ فك ــوَّ ــاء النب ع  _ادِّ

ــن كالمنــا  ــٰىل مــا حيصــل م ــا يفعلــه اهللا عقيــب  _ع ــو م ه

ــا  ــق هب ــه العــادة، ليصــحَّ أن يتعلَّ الــدعوٰى، عــٰىل وجــٍه مل جتــر ب

 .التصديق

ــول ــٍد أن يق ــيس ألح ــان : ول ــون إذا ك ــن تعلم ــن أي م

ــ ــأمر اهللا تعــاٰىل أنَّ أمــره بإنزالــه إنَّ ــِزل القــرآن إالَّ ب ام امللــك ال ُين

مًا بـذلك،  عـاء الرسـالة؟ ولعلَّـه أمـره متقـدِّ كان حادثـًا عنـد ادِّ

 .وإن فعله امللك بعد الدعوٰى 

م األمــر فــيام هــذه ســبيله ال يمتنــع، وذلــك أنَّ  فــإنَّ تقــدُّ

أمره تعاٰىل للملـك بإنزالـه القـرآن، إذا كـان القصـد بـه تصـديق 

ــول  ــل 9الرس ــوز أن يفع ــي جي ــوه الت ــن الوج ــريه م ، دون غ

ـه بـأمر مل جتـر بـه العـادة إالَّ  _جلهـا من أ ألنَّـه ال جيـوز أن خيصَّ

عٰىل سبيل التصـديق لـه، وعلمنـا أنَّ تصـديقه ال يصـحُّ إالَّ بعـد 

ــًا هلــا، وليكــون  ــه الــدعوٰى ليقــع التصــديق مطابق م من أن تتقــدَّ

قــًا هبــا  فقــد وجــب القطــع عــٰىل أنَّ أمــره تعــاٰىل للملــك  _متعلِّ

د الــدعوٰى، وواقعــًا بإنزالــه ال بــدَّ أن يكــو دًا عنــد جتــدُّ ن متجــدِّ

 .عقيبها، ليتمَّ الغرض املقصود

ـــا ملـــن قـــال]] ٢٣٤ص /[[ ـــه جوابن أَال : وهـــذا بعين

ــول  ــني اهللا للرس م متك ــدَّ ــزتم أن يتق ــرآن  9أج ــل الق ــن فع م

ة؟  !بفعل العلوم فيه زمان النبوَّ

ــل  ــٰىل نق ــدار ع م اإلق ــدَّ ــن أن يتق ــًا م ــانع أيض ــا امل وم

ــب ــال، وقل ــن  اجلب ــل م ــع الفع ــبههام؛ وإن وق ــا أش ــدن وم امل

ــذلك  ــون القصــد ب ة يف احلــال، ويك ــوَّ عي النب ــدَّ م  _امل ــدَّ وإن تق

ــا أنَّ مــا هــو مقصــود بــه ! إٰىل التصــديق؟ _ ألّنــا إذا كنّــا قــد بيَّن

ــدعوٰى،  م ال ــدَّ ــد أن تتق ــتمُّ وال يصــحُّ إالَّ بع ــديق ال ي مــن التص

صـحَّ مـا قلنـاه وبطـل  وأنَّ تقّدمها بغري التصديق ال جيـوز، فقـد

 .مجيع ما ذكره صاحب الكتاب يف الفصل

ز يف القــرآن : فــإن قـال(: قـال صــاحب الكتـاب إذا جــوَّ

أن يكون منقوالً إليـه عـٰىل هـذا الوجـه عنـد اسـتدالله، فيجـب 

ــن  ــض م ــاس، أو بع ــض الن ــٰىل بع ــر ع ــون ظه ز أن يك ــوِّ أن ُجي

إليـه،  يعصـي ويستفسد، ثـّم نقلـه هـو إٰىل نفسـه، أو نقلـه غـريه

ـه إنَّـام  ة، ألنَّكـم قـد ذكـرتم أنَّ فال يصحُّ أن يستدلَّ بـه عـٰىل النبـوَّ

ة إذا كــان حادثــًا مــن ِقبَلــه تعــاٰىل، أو مــن ِقبَــل  يــدلُّ عــٰىل النبــوَّ

، بــأن يصــدر عــن علــوم خارقــة للعــادة حيــدثها 9الرســول 

ــه ] اهللا تعــاىلٰ [ ــد في ــأن يكــون واقعــًا مــن مالئكــة، ق ، أو ب

م ال يفعلون ما هو استفسادُعِلَم من عادهت  .م أهنَّ

ــب إذا  ــاه، فيج ــيام ذكرن ــًا ف ــك منتفي ــلُّ ذل ــان ك ــإذا ك ف

ة زه أالَّ يصحَّ أن يستدلَّ به عٰىل النبوَّ  .جوَّ

ال خيلــو مــن يســأل : قيــل لــه: ثــّم قــال]] ٢٣٥ص /[[

ــه معجــز نــاقض  ًام لنــا أنَّ عــن هــذه املســألة مــن أن يكــون مســلِّ

 .وجه هلذا الطعن للطعنللعادة، فإن سلَّم ذلك فال 

ــال ــّم ق ــال: ث ــإن ق ــا، : ف ــيٍّ م ــز لنب ــه معج ــلِّم أنَّ إّين ُأس

ــد  ة حمّم ــوَّ ــه عــٰىل نب ــحُّ أن يســتدلَّ ب ــا يص ــه ممَّ ــلِّم أنَّ ولســت ُأس

مـع ثبـوت كونـه  _، فال فرق بـني أن ال يثبـت لكـم ذلـك 9

 .يف أنَّ غرضكم ال يتمُّ  _معجزًا، أو مع بطالن كونه معجزًا 

صــحَّ أنَّـه معجــز فــال بـدَّ أن يكــون ظــاهرًا  إذا: قيـل لــه

عٰىل رسول، فال بـدَّ مـن أن يكـون تعـاٰىل كـام ال جيـوز أن ُيظِهـره 

ــذب يف  ــه مــن يك ــن من عــٰىل كــّذاب، فكــذلك ال جيــوز أن ُيمكِّ

ة، ألنَّ االستفســـاد يف الـــوجهني قـــائم، ألنَّ مـــا  عــاء النبـــوَّ ادِّ

ــه ال يت ــره عــٰىل كــّذاب هــو أنَّ ــز مــن الرســول ألجلــه ال ُيظِه ميَّ

ــه، وال بــدَّ مــن أن  يكــون تعــاٰىل (الصــادق يف ظهــور ذلــك علي

 .بينهام) ُيميِّز

فكذلك إذا أمكن منه املتنبّي، فقد حصل مثل هذه الصفة، 

فيجب أن يقع من جهته تعاٰىل املنع منه؛ ألنَّ الداللة قد دلَّت عـٰىل 

 التكليـف، أنَّه تعاٰىل كام ال يفعل االستفساد، فكذلك يمنع منـه يف

 ).وأحد األمرين كاآلخر يف هذا الباب

ثّم سأل نفسه عن الشبه التي ُيدِخلها املكلَّـف عـٰىل نفسـه 

وعٰىل غريه يف األدلَّة، وأنَّه إذا مل جيب عٰىل اهللا تعاٰىل املنع منهـا، وإن 

 مل جيز أن يفعلها فأالَّ جاز مثله يف باب املعجز؟

ــك]] ٢٣٦ص /[[ ــن ذل ــاب ع ــه : وأج ــد بأنَّ ــاٰىل ق تع

ــن يف  ــة، ولــو مكَّ ــن مــن إزالــة الشــبه، بــام نصــب مــن األدلَّ مكَّ

ــف طريــق إٰىل غــري متييــز  املعجــز ممَّــا ُســِئَل عنــه، مل يكــن للمكلَّ

ة من الشبهة  .املعجز ممَّا ليس بمعجز، واحلجَّ

ــه ــالم علي ــه: الك ــال ل ــرآن : يق ــك أنَّ الق ــلِّم ل ــن ُنس نح

ً عــىلٰ  صــدق مــن ظهــر عليــه،  نفســه يصــحُّ كونــه معجــزًا وداالَّ
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ــام نعلــم ذلــك فيــه متــٰى علمنــا أنَّ اهللا تعــاٰىل هــو الــذي  لكــن إنَّ

ة عي النبـوَّ وسـنُبنيِّ فـيام يـأيت مـا يصـحُّ أن يكـون . خصَّ بـه مـدَّ

 .الطريق إٰىل العلم بام ذكرناه

ــن  ــٰىل الكــّذاب، م ــار املعجــز ع ــوية بــني إظه ــا التس فأمَّ

ــه؛  ــائًام مقام ــديق وق ــة التص ــان دالل ــث ك ــز أن حي ــإذا مل جي ف

ق الكـّذاب قـوالً  مل جيـز أن يفعـل  _ألنَّ تصـديقه قبـيح  _ُيصدِّ

مــا جيــري جمــراه ويقــوم مقامــه، ولــيس يف متكــني الكــّذاب منــه 

 .داللة عٰىل تصديقه

ــن  ــني م ــون التمك ـــي أن يك ــول يقتض ــذا الق ــٰىل أنَّ ه ع

الشـيء جيـري جمـرٰى فعلـه، وجيـب عـٰىل مـن اعتمـده أن يمنـع 

ـــني اهللا ـــائر رضوب مـــن متك ـــيح وس ـــل القب ـــن فع ـــاٰىل م  تع

ــك ــل ذل ــن أن يفع ــع م ــام يمن ــبهات، ك ــاز أن . الش ــإن ج وإالَّ ف

ـن مــن القبـيح والشــبهات ومل جيـز أن يفعلهــام، جـاز أيضــًا  ُيمكِّ

ة به عاء النبوَّ ن الكّذاب من تناول املعجز وادِّ  .أن ُيمكِّ

ـــّذاب، ]] ٢٣٧ص /[[ ـــٰىل ك ـــره ع ـــز أن ُيظِه وإن مل جي

ــه ال ــة لــو  هـو أنَّ يتميَّــز مــن الرسـول الصــادق خطــاًء، ألنَّ العلَّ

ــّوات أن  ــل النب ــالف يف أص ــن خ ــان مل ــاه لك ــا ذكرن ــت م كان

ــول ــن : يق ــّذاب م ــن الك ــادق م ــز الص ــاع متيي وأيُّ يشٍء يف ارتف

طريــق الداللــة، إذا مل يكــن لــذلك وجــه يف العقــول، وال عليــه 

 !داللة؟

الً عــٰىل أنَّ املعجــز دالٌّ عــىلٰ  الصــدق يف بعــض  فــدّلوا أوَّ

إنَّه : املواضع، ليصحَّ أن يمنعوا من ظهوره غري دالٍّ عليه، ويقولوا

والرجـوع إٰىل مـا ذكرنـاه يف . يقتضـي التباس الصادق بالكـاذب

 .املنع من ظهور املعجز عٰىل الكّذاب هو الصحيح

ــًا يف  ــًا وواقع ــحيحًا نصَّ ــاه لــو كــان ص عــٰىل أنَّ مــا ذكرن

ٰىل مـن لـيس بصـادق موقعـه، مل يكـن املنع من إظهار املعجـز عـ

ـن اهللا تعـاٰىل  ما بناه عليـه صـحيحًا؛ ألنَّـه ظـنَّ أنَّ املعجـز إذا مكَّ

منه املتنبّي، فقـد ارتفـع طريـق التمييـز بـني الصـادق والكـاذب 

ه؛  _كام يكون مرتفعًا لو أظهـره عـٰىل يـده  _ لـيس ألمـر كـام ظنـَّ

ٍق مـع جتـويز مـا ألنَّ الطريق إٰىل متييـز الصـادق مـن الكـاذب بـا

عي مـا يعلـم أنَّ اهللا تعـاٰىل  ذكرناه، وهو بـأن يظهـر عـٰىل يـد املـدَّ

ه به، وأيَّده بإظهار عليه  .هو الذي خصَّ

ننــا  ــه تعــاٰىل قــد مكَّ ولـيس هــذا استفســادًا كــام قــال؛ ألنَّ

نـا عـٰىل أنَّـه ال حيسـن  من أالَّ ننفسد بام جيـري هـذا املجـرٰى، ودلَّ

ق لهمنّا تصديق من مل ُيعلَ   .م أنَّه تعاٰىل هو املصدِّ

ــام املستفســد  وأيُّ استفســاد يرجــع إٰىل اهللا تعــاٰىل؟ وإنَّ

عـــٰى مـــن  لنـــا مـــن أظهـــر مـــا مل خيّصـــه اهللا تعـــاٰىل بـــه، وادَّ

 .االختصاص ما ليس بصادق فيه

ــا املنــع مــن االستفســاد فــال جيــب بــأكثر مــن األمــر  فأمَّ

عــ ٰى فيهــا زائــدًا والنهــي اللــذين ال ينافيــان التكليــف، فمــن ادَّ

ــه عــٰىل اهللا تعــاٰىل فقــد أوجــب عــٰىل اهللا  ــاه وأوجب عــٰىل مــا ذكرن

 .تعاٰىل ما ال وجه لوجوبه

ن من االستفساد وال ]] ٢٣٨ص /[[ والفرق بني أن ُيمكِّ

يمنع منه املنع الذي يرتفع معه، وبني أن يفعله هو الفـرق بـني أن 

ن من القبيح وال يمنع منه، وبني أن يتوّىلٰ   .فعله ُيمكِّ

نـا ألـيس قـد ضـلَّ بـام ظهـر مـن مـاين : ثّم يقال لـه خربِّ

ـــت  ـــن ]] ٢٣٩ص /[[وزرادش ـــبههم م ـــن أش ج وم ـــالَّ واحل

هتم  ذوي املخــاريق والنــواميس خلــق كثــري، واعتقــدوا نبــوَّ

ــه  ــك بغوايت ــن هل ــيس وم ــول يف إبل ــذلك الق ــدقهم، وك وص

 .نعم: فال بدَّ من! وضلَّ بوساوسه؟

اٰىل قـادرًا عـٰىل منـع مجيـع أَولـيس القـديم تعـ: فيقال لـه

ــنهم وبينهــا؟ ــة بي ! هــؤالء مــن تلــك األفعــال املضــلَّة واحليلول

 .فال بدَّ من االعرتاف بذلك، ألنَّه تعاٰىل قادر ال يعجزه يشء

ــه ــال ل ــنعهم؟: فيق ــأالَّ م ــنعهم ! ف ــزم إذا مل يم ــل يل وه

جــواز أن يفعــل مثــل تلــك األفعــال القبيحــة؟ ثــّم هــل يكــون 

 ني بتمكينهم منها؟مستفسدًا للمكلَّف

إنَّـام مل جيـب عليـه تعـاٰىل أن يمـنعهم، وال كـان : فإن قال

نهم من أن ال يفسـدوا بشــيء  مستفسدًا هلم من حيث كان قد مكَّ

من ذلك، وال يغّرتوا به بام نصبه من األدلَّة وأظهـر مـن احلجـج؛ 

 فالضالُّ منهم إنَّام دهي من ِقبَل نفسه؛ ألنَّه لو أنعم النظر يف تلـك

ـا وال أراد  ا خماريق وأباطيل، فإنَّ اهللا تعاٰىل مل يتوهلَّ األفعال لعلم أهنَّ

ق من علم ظهور مـا لـه  فعلها، وإنَّه إنَّام يريد من املكلَّف أن ُيصدِّ

 .صفة املعجز يف التخصيص عليه

لــه؛ ألنَّ : قيـل لــه فهــذا جوابــك بعينــه عــامَّ ألزمتــه، فتأمَّ

ــف  ــن املكلَّ ق اهللا تعــاٰىل قــد مكَّ ــرِّ ــة الواضــحة مــن أن ُيف باألدلَّ

ـه  بني من ظهر عٰىل يده مـا ال يعلـم أنَّ اهللا تعـاٰىل هـو الـذي خصَّ

بـه، وبـني مـن يعلـم ذلــك مـن حالـه، وأوجـب عليـه تكــذيب 

ل وتصـــديق  الثـــاين، فمتـــٰى مل ينصـــح ]] ٢٤٠ص /[[األوَّ

ـر يف النظـر، واشـتبه عليـه األمـر كـان اللـوم عليـه،  نفسه، وقصَّ

 .ٰىل بريء من عهدتهواهللا تعا
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ــال ــإن ق ــي : ف ــول الت ــًا لألُص ــذا خمالف ــك ه أرٰى كالم

ــم أوجبــوا منــع  رهــا الشــيوخ يف بــاب االستفســاد، ألهنَّ قرَّ

ــه، ومل  ــوا أن ال يفعل ــام أوجب ــاد، ك ــن االستفس ــاٰىل م ــديم تع الق

قــوا بــني األمــرين، ومل جيــر عنــدهم جمــرٰى غــريه مــن  ُيفرِّ

ــيام مل  ــازوا ف ــل أج ــائح، ب ـــروب القب ــن ض ــادًا م ــن استفس يك

القبــيح أالَّ يمنــع تعــاٰىل منــه، وإن مل جيــز أن يفعلــه فكيــف 

 أحلقتم أحد األمرين باآلخر؟

الً  _لـيس االستفسـاد : قيل له مـا وقـع عنـده : هـو _أوَّ

القبيح والفساد، لكنَّه ما وقع عنده الفساد مـن املكلَّـف، ولـواله 

ين، بـل يكـون الختار الصالح من غري أن يكون متكينًا من األمـر

ن  نًا من الصالح والفساد مع عدمه، كـام هـو مـتمكِّ املكلَّف متمكِّ

 .وهذا ما ال خالف بيننا فيه. منهام مع وجوده

ــاٰىل  ــّوي اهللا تع ــز أن يق ــم جيي ــا هاش ــت أنَّ أب ــد علم وق

ــف، فيصــري فعــل الواجــب واالمتنــاع مــن القبــيح  شــهوة املكلَّ

ــيهام ــواب عل ــن الث ــتحقُّ م ًا، ويس ــاقَّ ــه ش ــان  علي ــا ك ــر ممَّ أكث

ه لــو مل يكــن هبــذه الصــفة، وإن كــان يف معلومــه تعــاٰىل  يســتحقُّ

ــل  ــا يفع هت ــهوة وقوَّ ــادة الش ــد زي ــف عن ــية[أنَّ املكلَّ وال ] املعص

ــهوته  ــعَّف ش ــو ض ــه ل ــة، وأنَّ ــار الطاع ومل ]] ٢٤١ص /[[خيت

يزد فيها، ال يقع منه املعصـية، وجيعـل هـذا مـن بـاب التمكـني، 

 .ال باب االستفساد

ويقــول يف غوايــة إبلــيس مثــل ذلــك، وجييــز أن ينفســد 

ــا  ــٰىل م ــال ع ــون احل ــد أن يك ــد، بع ــا مل يفس ــن لواله ــدها م عن

رناه يف زيـادة الشـهوة وكثـرة مـا يسـتحّقه عـٰىل االمتنـاع مـن  قدَّ

ــة، وُيلِحــق  ــو عــيل خيــالف يف هــذه اجلمل ــواب؛ وإن كــان أب الث

يصـحُّ  وعـٰىل مـذهبهام مجيعـاً . هذين األمـرين ببـاب االستفسـاد

مناه من كالمنا  .ما قدَّ

ــا عــٰىل مــذهب أيب هاشــم الــذي حكينــاه فــال يمتنــع  أمَّ

ــاول  ــن تن ــئ م ــف املتنبّ ــني املكلَّ ــاٰىل أنَّ يف متك ــم اهللا تع أن يعل

ــر  ــني يف النظ ــٰىل املكلَّف ة ع ــقَّ ــادة مش ة زي ــوَّ ــاء النب ع ــرآن وادِّ الق

ومتييز الصـادق مـن الكـاذب، يسـتحّقون ألجلهـا مـن الثـواب 

ر ممَّا كانوا يسـتحّقونه مـع فقـدها، فـال جيـب أن يمنـع تعـاٰىل أكث

ــه خــارج مــن بــاب االستفســاد عنــده، داخــل يف بــاب  منـه؛ ألنَّ

 .التمكني والتعريض لزيادة الثواب

ــه  ــذا الوج ــق ه ــهوة  _ويلح ــة الش ــه بتقوي ــٰىل مذهب  _ع

بتمكــني إبلــيس مــن الغوايــة واإلضــالل، ومتكــني مــن ذكرنــاه 

ــاين وزراد ــن م ــًا م ــلَّة أيض ــاريقهم املض ــن خم ــا م ــت وغريمه ش

 .ونواميسهم املفسدة

ا عـٰىل مـذهب أيب عـيل فهـو أيضـًا صـحيح مسـتمّر؛  وأمَّ

ــول ــا عــيل يق ــة : ألنَّ أب ــاٰىل إبلــيس مــن الغواي ــن اهللا تع ــام مكَّ إنَّ

ص /[[والــدعاء إٰىل الفســاد، ومل يمنعــه مــن ذلــك مــن حيــث 

ــه وإ ]]٢٤٢ ــلَّ مــن انفســد بدعائ ــد علــم تعــاٰىل أنَّ ك ضــالله ق

لـوال هـذا ملنعـه مـن أفعالـه، ومل : ويقـول. كان ينفسـد لوالمهـا

نه منها  .ُيمكِّ

ــن  ــع م ــاٰىل أنَّ مجي ــم تع ــع أن يعل ــري ممتن ــذا، غ ــٰىل ه وع

يضلُّ ويفسد عند متكني املتنبّـي بـام ذكرنـاه، قـد كـان لـوال هـذا 

التمكني يضلُّ أيضًا ويفسد، وأنَّـه لـيس حيصـل مـع متكينـه مـن 

 .ل إالَّ ما كان سيحصل لوالهالفساد والضال

ــيل  ــواب أيب ع ــري ج ــن  _فيص ــيس، وع ــة إبل ــن غواي ع

هــو  _متكــني مــن ذكرنــاه مــن الكذبــة املمخــرقني مــن أفعــاهلم 

 .جواهبا بعينه ملن أوجب أن يمنع القديم تعاٰىل ما أجزناه

ــلكناها  ــي س ــة الت ــذه الطريق ــن  _وه ــول م ــال ق يف إبط

ــا ــع ممَّ ــاٰىل املن ــديم تع ــٰىل الق ــب ع ــن  أوج ــه م ــا ظنَّ ــاه، مل ذكرن

ُتبطِــل أيضــًا قــول مــن أوجــب عليــه تعــاٰىل منــع  _االستفســاد 

املالئكـة أو اجلــّن مــن فعـل مــا تنخــرق بـه عادتنــا، عــٰىل ســبيل 

ــ ــا مض ــٰىل م ــّذاب، ع ــديق للك ــاحب ـالتص ــالم ص ــن ك ٰى م

م  .الكتاب املتقدِّ

وُتبطِل قول مـن أوجـب منعـه تعـاٰىل مـن أن ينقـل هـذا 

بعـض البلـدان البعيـدة التـي مل يتَّصـل بأهلهـا الكتاب ناقـل إٰىل 

ــا  ــوة نبيّن ــه هنــاك 9دع عي ب ــاره، فيــدَّ ، ومل يســمعوا بأخب

ة، عٰىل ما اعتمـده صـاحب الكتـاب فـيام يـأيت مـن كالمـه؛  النبوَّ

ألنَّ مرجع كـّل ذلـك إٰىل التعلُّـق باالستفسـاد الـذي قـد كشـفنا 

 .ما فيه وأوضحناه

أيـن أنَّ ذلـك ومـن : فـإن قـال: (قال صـاحب الكتـاب

ة؟ بـل مـا أنكـرتم أنَّـه إنَّـام يكـون  لو وقع كان ال يتميَّز من احلجَّ

ة، إذا ُعِلَم أنَّـه مل حيـدث إالَّ عنـد دعـواه، فمتـٰى حصـل لـه  حجَّ

 .هذا العلم زال التجويز الذي ذكرناه، ويصحُّ أن يستدلَّ به

ولــيس كــذلك إذا كانــت احلــال مــا ]] ٢٤٣ص /[[

ــو ــع جت ــه م ــرتم، ألنَّ ــريه، ال ذك ــن غ ــذ م ــد أخ ــون ق يزه أن يك

ــه مل يتكامــل  ــيُعَلم أنَّ ــه(حيصــل لــه العلــم، ف ، )لــه رشوط داللت

ة، كانفصال سائر األدلَّة من الشبه  .فينفصل عنده من احلجَّ
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قـد بيَّنـا أنَّ علـم املكلَّـف بأنَّـه حـدث : قيـل لـه: ثّم قال

ة،  ــوَّ ــاء النب ع ــد ادِّ ــادة(عن ــالف الع ــٰىل خ ة )ع ــحَّ ــي يف ص ، يكف

 .االستدالل

وبيَّنا أنَّ العلـم الـذي سـأل عنـه، لـو كـان رشطـًا لكـان 

ــرص،  ــراء األكمــه واألب ــاء املــوتٰى وإب ــتمُّ االســتدالل بإحي ال ي

ـــون  ـــوز أن يك ـــك ال جي ـــدوث ذل ـــم أنَّ ح ـــد أن يعل إالَّ بع

 .باالنتقال

فإذا مل جيـب ذلـك، وصـحَّ االسـتدالل هبـا ملـن مل خيطـر 

 .هذا العلم رشطاً بالبال، فقد بطل كون ) ذلك له(

عٰىل أنَّ هذا العلم لـو كـان رشطـًا، مل خيـُل مـن أن يكـون 

فـإن كـان طريقـه االضـطرار : طريقه االضـطرار أو االسـتدالل

فيجب أن يكون له طريقة ُيعَلم عندها، وال طريق يشار إليه يعلـم 

ة،  عنده أنَّ القرآن مل يظهر إالَّ عٰىل الرسول  عائـه النبـوَّ عند ادِّ

 .مل يظهر عٰىل أحد من قبل وأنَّه

وكذلك فال يصحُّ فيه االستدالل؛ ألنَّه ال دليل يـدلُّ عـٰىل 

ه مـن ِقبَـل فاعلـه؛ ألنَّ  أنَّه مل يظهر إالَّ عليه، كام يدلُّ الفعل عٰىل أنَّ

ـه مل حيـدث  ذلك إنَّام يصحُّ فيه ملا كان فعله حادثًا من ِقبَله، فُعِلَم أنَّ

 .ذكره يف هذا البابإالَّ منه بالدليل الذي ن

ــون  ــذي يك ــدِّ ال ــٰىل احل ــه ع ــن فعل ــيس م ــرآن؛ فل والق

بـه عـٰىل أنَّـه ]] ٢٤٤ص /[[معجزًا، فكيـف يمكـن أن ُيسـتَدلَّ 

مل يظهر عـٰىل غـريه، مـع أنَّـه ال بـدَّ مـن القـول بأنَّـه حـدث مـن 

ِقبَــل غــريه؟ وإذا مل يصــّح حصــول العلــم مــن الــوجهني، 

ــع ــًا، م ــل رشط ــحُّ أن ُجيَع ــف يص ــل  فكي ـــرطًا ُيبطِ ــه ش أنَّ كون

 ).كونه معجزًا، وقد سلَّم السائل أنَّه معجز يف األصل؟

قـد بيَّنـا بطـالن مـا ظننتـه مـن : يقـال لـه: الكـالم عليـه

ــة بالشــبهة، وأوضــحنا كيفيــة التمييــز بيــنهام، مــع  التبــاس احلجَّ

زه  .جتويز ما ألزمناك أن ُجتوِّ

ي اخرتتــه وقــد مضـــٰى الكــالم أيضــًا ســالفًا يف أنَّ الــذ

واقتصـــرت عليــه مــن وقــوع الفعــل عــٰىل خــالف العــادة غــري 

ة واستقصيناه  .كاٍف يف الداللة عٰىل النبوَّ

وكـذلك الكـالم يف داللـة إحيــاء املـوتٰى وإبـراء األكمــه 

ــه  ــال علي ــذه األفع ــون ه ــذي تك ــه ال ــا الوج ــرص، وميَّزن واألب

ة، مــع جتــويز االنتقـال عــٰىل احليـاة، مــن الوجــه  دالَّـة عــٰىل النبـوَّ

ومل يبــَق إالَّ أن ُنبــنيِّ . الــذي ال يــدلُّ معــه ألجــل هــذا التجــويز

ــا  ــن علمن ــري م ــٰىل غ ــرآن مل يظهــر ع ــأنَّ الق ــم ب الطريــق إٰىل العل

ــه يمكــن أن يكــون  ظهـوره مــن جهتــه؛ ألّنــا قــد سـلَّمنا لــك أنَّ

عيـه، فـال بـدَّ مـن أن ُنبـنيِّ مـا يمكـن  معجزًا عٰىل الوجه الذي يدَّ

ــه  ــم ب ــدير أن ُيعَل ــل تق ــه، وإالَّ بط ــر علي ــن ظه ــه بم اختصاص

 .كونه معجزًا عٰىل كلِّ وجهٍ 

ـــاج يف نصــــرة مـــذهبنا إٰىل يشٍء مـــن  ـــا ال نحت وإن كنّ

ة إٰىل مــا ُيعَلــم حدوثــه يف  هــذا؛ لرجوعنــا يف الداللــة عــٰىل النبــوَّ

 .احلال، وال يمكن فيه التقديم

مـا ] عـىلٰ [ويمكن أن ُيعَلم القـرآن وأمثالـه مـن الكـالم 

 :ذكرناه من وجهني

ــدمها ــم : أح ــا ُيعَل ــار مل ــن األخب نًا م ــمِّ ــون متض أن يك

ــوادث يف  ــه واحل ــه، وقصص ــر علي ــن ظه ــوال م ــه ألح مطابقت

 .أّيامه، فيُعَلم أنَّه املختصُّ به دون غريه

م ]] ٢٤٥ص /[[ ــدَّ ــيام تق ــه ف ــذا الوج ــا ه ــد رشحن وق

ــن  ــا يف القــرآن م ــة م ــن مجل ــا م ــحناه، وذكرن ــا وأوض مــن كتابن

بــه قطعــة  9الدالَّــة عــٰىل اختصــاص الرســول  األخبــار

 .وافرة، وهذا طريق واضح ال يمكن دفعه

أن ُيعَلـم مـن جهـة بعـض األنبيـاء مـن : والوجه اآلخـر

ــة؛ ألنَّ  تــه بمعجــز ال يمكــن فيــه النقــل واحلكاي ــا نبوَّ قــد علمن

م حدوثـــه، فنـــأمن أن يكـــون  الكتـــاب الـــذي ظهـــر مل يتقـــدَّ

 .املختصُّ به غري من ظهر عليه

ــول ــٍد أن يق ــيس ألح ــة : ول ــن جه ــتم م ــم إذا علم إنَّك

ــتم  ــد علم ــه فق م حدوث ــدَّ ــك مل يتق ــوه أنَّ ذل ــذي ذكرمت ــّي ال النب

ة من ظهر عليه، وصـدقه بقولـه، جـرٰى أن يقـول هـذا نبـّي : نبوَّ

صــادق فــاتَّبعوه؛ وذلــك أنَّ القــدر الــذي علمنــاه بقــول النبــّي 

م حدوثــه، وهــذا غــري كــا ٍف يف الداللــة هــو أنَّ الكتــاب مل يتقــدَّ

بــل ال بــدَّ مــن النظــر يف أحــوال . عــٰىل صــدق مــن ظهــر عليــه

 .الكتاب؛ فإذا علمنا استيفاءه لرشائط املعجز، علمنا صدقه

ــول ــه أن يق ــيس ل ــاب : ول ــر يف الكت ــدٍة يف النظ أيُّ فائ

ــه مل  الــذي ُيظِهــره، وأنــتم إذا علمــتم مــن جهــة النبــّي اآلخــر أنَّ

م، أمكن أن تعلموا نبـوَّ  عي وصـدقه مـن جهتـه، يتقدَّ ة هـذا املـدَّ

ــه يمكــن أن تكــون ! ويصــري النظــر يف الكتــاب ال معنــًى لــه ألنَّ

الفائدة فيه مـن حيـث علـم اهللا تعـاٰىل أنَّ املكلَّفـني بتصـديق مـن 

ظهر عليـه الكتـاب مـن نظـروا فيـه وعلمـوا بـه صـدقه، كـانوا 

تـ باعه وقبول مـا دعـاهم إليـه مـنهم لـو علمـوا نبوَّ ه أقرب إٰىل اتِّ

من جهـة نبـيٍّ آخـر، أو بمعجـز غـري الكتـاب عـٰىل احلـدِّ الـذي 



 ٢٣٧  ...........................................................................................................  القرآن) ١٥٠/ (حرف القاف 

ــه،  ــه دون وج ــٰىل وج ــز، وع ــز دون معج ــار معج ــه يف إظه يقول

األفعــال ) يف العبــادة يــنقض(يف وقــٍت دون وقــٍت، وكــام نقــول 

 .دون بعض

ــالم مل ]] ٢٤٦ص /[[ ــد ك ــاب بع ــاحب الكت ــال ص ق

علــم أفلســتم قــد جعلــتم هــذا ال: فــإن قــال(: نحــتج إٰىل ذكــره

ــتم ــن مــن : رشطــًا، مــن حيــث قل ــه تعــاٰىل إذا مل جيــز أن ُيمكِّ إنَّ

االستفسـاد فــال بـدَّ مــن أن ُيعَلـم أنَّ ذلــك مل يظهـر عــٰىل غــريه، 

 فقد عدتم إٰىل أنَّ هذا العلم رشط يف االستدالل؟

ــال ــّم ق ــه: ث ــل ل ــا : قي ــًا، لكنّ ــك رشط ــل ذل ــا ال نجع إّن

عـٰىل املكلَّـف، كــام  نجعلـه دافعـًا للشـبهة ومــزيالً هلـا إذا وردت

ة، ومل [إنَّ إحيــاء املــوتٰى يصــحُّ االســتدالل بــه : قلنــا عــٰىل النبــوَّ

العلــم باســتحالة االنتقــال عــٰىل ]  نجعــل رشط االســتدالل بــه

األعـراض، وإن كـان مــن خطـر ببالـه، وصــارت شـبهة يمكنــه 

ــوز  ــال ال جي ــاهر أنَّ االنتق ــدليل الظ ــم بال ــأن يعل ــك ب ــة ذل إزال

مناهعليها، فكذلك ال  .قول فيام قدَّ

وبعــد، فلــو جعلنــا ذلــك رشطــًا لكنّــا قــد جعلنــا 

ــف عنــد النظــر يف النبــّوات؛  الشـــرط مــا يصــحُّ وجــوده للمكلَّ

ــه يرســل الرســول  ــه قــد علــم أنَّ القــديم تعــاٰىل حكــيم، وأنَّ ألنَّ

ــي،  ــّي واملتنبّ ــني النب ق ب ــرِّ ــن أن ُيف ــدَّ م ــه ال ب ــالح، وأنَّ للمص

ــا يــؤّدي إٰىل أ ــد ذلــك أنَّ ويمنــع ممَّ ــيعلم عن ــنهام، ف ن ال فــرق بي

تـه،  القرآن ال يظهر عٰىل من أخـذه مـن غـريه، وجعلـه داللـة نبوَّ

 .مع كونه كّذاباً 

ــك أحلــت عــٰىل  ــه رشطــًا؛ ألنَّ ولــيس كــذلك مــا جعلت

عيتـه  فسـلم [علم ال طريـق لـك إٰىل ثبوتـه مـن الوجـه الـذي ادَّ

عيته  ].ما قلناه، وبطل ما ادَّ

ــه ال بــدَّ  مــن القــول بــام ذكرنــاه عــٰىل كــلِّ حــال،  عــٰىل أنَّ

ــل ــب : وإن مل نق ــه يوج ــذا حال ــن ه ــٰىل م ــرآن ع ــور الق إنَّ ظه

ــه  جيــب أن يمنــع مــن ] كــام[التبــاس النبــّي بــاملتنبّي، وذلــك ألنَّ

 _إظهاره تعاٰىل املعجزات عـٰىل الصـاحلني، ملـا فيـه مـن املفسـدة 

ـن  _عٰىل مـا بيَّنـاه مـن قبـل  أحـدًا فيجـب أن نمنـع مـن أن ُيمكِّ

عــاء معجــزة لنفســه، عــٰىل  وجــه يلتــبس ]] ٢٤٧ص /[[مــن ادِّ

حاله بحـال مـن يظهـر نفـس املعجـز عليـه؛ ألنَّ هـذا أدخـل يف 

 ).املفسدة والتنفري

ــه ــالم علي ــه: الك ــال ل ــاظر يف : يق ــٰىل أنَّ الن ــا ع لن ــد دلَّ ق

ــالم  ــرٰى الك ــري جم ــا جي ــة م ــل  _دالل ــه النق ــأّتٰى في ــذي يت ال

ة، ال بــدَّ مــن أن يكــون آمنــًا مــن ظهــور عــٰىل النبــوَّ  _واحلكايــة 

ذلـك عـٰىل غــري مـن أتــٰى بـه، وأنَّ هــذا العلـم ال بــدَّ مـن كونــه 

ة االسـتدالل؛ ألنَّـه متـٰى مل حيصـل الثقـة بـأنَّ اهللا  رشطًا يف صـحَّ

ز النــاظر أن يكــون اختصاصــه  ــه بــه جــوَّ تعــاٰىل هــو الــذي خصَّ

ــيح، ــل القب ــوز أن يفع ــل جي ــن فاع ــاد م ــة االستفس ــٰىل جه  ع

عي  ــا ذلــك جمــرٰى العلــم بــأنَّ الفعــل الظــاهر عــٰىل مــدَّ وأجرين

ة خــارج عــن مقــدور البشـــر وجمــرٰى العلــم بــأنَّ القــديم  النبــوَّ

ــام يشـــرطان  تعــاٰىل غنــيٌّ ال جيــوز أن خيتــار فعــل القبــيح، يف أهنَّ

ة، ال دافعـان للشـبهة  ة االسـتدالل بـام يظهـر عـٰىل النبـوَّ يف صحَّ

 .عند خطورمها بالبال

ل  وال الــذي ذكرنــا  _فــرق بــني مــن دفــع يف العلــم األوَّ

 _وأنزلـه منزلـة مـا يـدفع الشـبهة عنـد ورودهـا  _كونه رشطـًا 

ة االسـتدالل  وبـني مـن قـال  _وإن كان فقـده غـري خمـلٍّ بصـحَّ

 .بمثل ذلك يف العلمني اآلخرين

ز عٰىل احلياة االنتقـال وقد مٰىض   الكالم أيضًا يف أنَّ من جوَّ

ة، كام ال يصـحُّ بفاعل غري اهللا  تعاٰىل مل يصّح استدالله هبا عٰىل النبوَّ

زًا حدوثها بغريه   _؛ فـال معنـٰى لتكـراره استدالله لو كان جموِّ

ًة  _بتكرار صاحب الكتـاب  بعـد ]] ٢٤٨ص /[[التعلُّـق بـه مـرَّ

ُأخرٰى، فقد ذكرنا ما يمكن أن يكون طريقًا إٰىل العلم بام ذكرنا أنَّـه 

إنَّ : (ا يمكن املكلَّف إدراكه وإصابته، فسـقط قولـهرشط، وأنَّه ممَّ 

الذي ذكره لو كان رشطًا ألمكن العلـم بـه وأنَّ الـذي ذكرنـاه ال 

 ).طريق إليه

ــا منعــه ممَّــا ألزمنــاه ملــا فيــه مــن التنفــري واملفســدة   _فأمَّ

قياســًا عــٰىل املنــع مــن ظهــور املعجــزات عــٰىل الصــاحلني ومــن 

ــيٍّ  ــيس بنب ــ _ل ــا ف ــد بيَّن ــا فق ــن كتابن ــاه م ــايف يف (يام أملين الش

ـــة ـــدي األ) اإلمام ـــٰىل أي ـــزات ع ـــور املعج ـــواز ظه ـــةج  ئمَّ

لنا عٰىل أنَّه ال تنفري يف ذلك وال فساد  .والصاحلني، ودلَّ

ا اقتضـاه ظـاهر كـالم الكتـاب، ألنَّـه  عٰىل أّنا ال نمنـع ممـَّ

عـاء معجـزة : (قال ـن أحـدًا مـن ادِّ فيجب أن يمنـع مـن أن ُيمكِّ

عــٰىل وجــه يلتــبس هبــا حالــه بحــال مــن يظهــر نفــس لنفســه، 

 ).املعجز عليه

ــن  ــفة م ــذه الص ــان هب ــن ك ــره م ــا ذك ــع ممَّ ــن نمن ونح

االلتبــاس؛ ألنَّ املفهــوم مــن االلتبــاس مــا ال يمكــن معــه 

 .إصابة احلّق، وال القطع عٰىل الصواب

زنـاه ال يقتضــي التبـاس املعجـز  وقـد بيَّنـا أنَّ الـذي جوَّ
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الّلهــّم إالَّ أن . يرفــع طريـق التمييـز بيننـا بـام لـيس بمعجـز، وال

ــة  ــد بلفظ ــاس(يري ــٰىل ) االلتب ة ع ــقَّ ة املش ــدَّ ــبهة وش ة الش ــوَّ ق

ــقط  ــذا إن أراده يس ــّق، وه ــابة احل ــن إص ــه م ــع متّكن ــف م املكلَّ

م؛ ألنَّ القــديم تعــاٰىل ال جيــب عليــه املنــع مــن  بجميــع مــا تقــدَّ

 .الشبهات

ــمَّ  ــل يتض ــة فص ــاب يف مجل ــاحب الكت ــال ص ــّم ق : نث

ــيح( ــالكالم الفص ــّدي ب ة التح ــحَّ ــان ص ــنيَّ أنَّ )بي ــد أن ب ، بع

امتنــاع املعارضــة ال جيــوز أن يكــون؛ ألنَّ اهللا تعــاٰىل فعــل فــيهم 

 :منعًا عن الكالم

ــال]] (٢٤٩ص /[[ ــإن ق ــأن : ف ــك ب ــيهم ذل ــع عل امتن

أعدمهم اهللا تعـاٰىل العلـوم التـي معهـا يمكـن الكـالم الفصـيح، 

ــيهم ــًا عل ــك ممتنع ــار ذل ــي فص ــوه الت ــم ال للوج ــد العل ؛ لفق

 .ذكرمتوها

عيته من وجهني: قيل له: ثّم قال  :ليس خيلو فيام ادَّ

ا أن تقول قـد كـان ذلـك القـدر مـن العلـم حاصـالً : إمَّ

 .ظهور القرآن] عند[من قبل معتادًا، فمنعوا منه 

ــول د، : أو تق ــدِّ ــري متج ــتمرٌّ غ ــك مس ــن ذل ــع م إنَّ املن

وا، وال  م مل ُخيَصُّ مهم هبذا القدر من العلموإهنَّ  .من تقدَّ

ــإن أردت  ــه[ف ــون ] الوج ــب أن يك ــان جي ــد ك ل فق األوَّ

قـدر القـرآن يف الفصـاحة قــدر مـا جـرت بــه العـادة مـن قبــل، 

 .وإنَّام منعوا من مثله يف املستقبل

ــه  ــو القــرآن؛ لكون ــن املعجــز ه ــان كــذلك مل يك ولــو ك

قـدر  مساويًا لكالمهـم، ولتمّكـنهم مـن قبـل مـن فعـل مثلـه يف

ــاحة ــع، . الفص ــن املن ــيهم م ــدث ف ــا ح ــز م ــون املعج ــام يك وإنَّ

ٰى لـو  فكان التحّدي جيـب أن يقـع بـذلك املنـع ال بـالقرآن، حتـَّ

ل اهللا تعـاٰىل عليـه القـرآن ومل ُيظِهـره أصـالً، وجعـل دليـل  مل ُينزِّ

تـه امتنـاع الكــالم علـيهم عـٰىل الوجــه الـذي اعتـادوه لكــان  نبوَّ

وهــذا ممَّــا ُيعَلــم بطالنــه باضــطرار؛ وجــه اإلعجــاز ال خيتلــف، 

 .حتّدٰى بالقرآن، وجعله العمدة يف هذا الباب ألنَّه 

ــه  تــه؛ ألنَّ ة نبوَّ عــٰىل أنَّ ذلــك لــو صــحَّ مل يقــدح يف صــحَّ

ــول  ــون بمنزلــة أن يق ــان يك يت أّين ُأريــد : 9ك ــوَّ ــة نب دالل

ــدون  ــادة، وتري ــأّتٰى يل الع ــة، فيت ـــي يف جه ]] ٢٥٠ص /[[املش

ــيكماملشـــي في ر عل ــذَّ ــٰىل . تع ــر كــذلك دلَّ ع ــإذا وجــدوا األم ف

ته، لكون هذا املنع عٰىل هذا الوجه ناقضًا للعادة  ).نبوَّ

ـــه ـــه: الكـــالم علي ـــذهبنا يف : يقـــال ل ـــا صـــورة م أمَّ

ــا،  ــاب ورشحناه ــذا الكت ــدر ه ــا يف ص ــد ذكرناه ـــرفة فق الص

ــام يصـــرف عــن املعارضــة بــأن ُيفِقــد مــن  وبيَّنــا أنَّ اهللا تعــاٰىل إنَّ

رام تعاطيهــا يف احلـــال العلـــم بالفصــاحة، وال ُيمِكـــن معـــه 

 .املعارضة، وإن كان متٰى مل يقصدها مل يفقد هذه العلوم

ــة  ــا معارض ــن معه ــي يمك ــوم الت ــٰىل أنَّ العل ــا ع لن ودلَّ

ــام يقاربــه يف الفصــاحة وُخيِرجــه عــن أن يكــون  _القــرآن  ب

ــاحة  ــرب بالفص ــادة الع ــًا لع ــودًة يف  _خارق ــت موج ــد كان ق

 .وم، ومعتادة هلمالق

ــيس  ــز ول ــه معج ــرآن بأنَّ ــٰىل الق ــول ع ــالق الق ــا إط فأمَّ

بمعجـز، فقــد مضـــٰى أيضــًا مـا فيــه مشـــروحًا، وأوضــحنا مــا 

ــارة، وأنَّ  ــع إٰىل العب ــا يرج ــاملعنٰى وم ــاب ب ــذا الب ــق يف ه يتعلَّ

ــه عــٰىل مــن قــال إنَّ : (الشــناعة املقصــودة ال تلــزم، وتتوجَّ

نـــون مـــن  ، يعنـــي أنَّ )القـــرآن لـــيس بمعجـــز البشــــر يتمكَّ

ــك ــني ذل ــنهم وب ــل بي ــه ال حائ ــه، وأنَّ ــاواته أو مقاربت أو . مس

ة النبّي   .9بمعنٰى أنَّه ال حظَّ له يف الداللة عٰىل نبوَّ

ا من نفٰى عنـه مـا ذكرنـاه، وقـال إنَّـه لـيس بمعجـز : فأمَّ

ــه يــدلُّ عــٰىل مــا هــو  بنفســه وال خــارق للعــادة بفصــاحته، لكنَّ

ــ ــز يف احلقيق ــال املعج ــادة، ف ــارق للع ــر اخل ــنَد إٰىل األم ة، وُيس

 .شناعة عليه

ــم  ــو العل ــة ه ــن املعارض ــع ع ــان املن ــب إذا ك ــيس جي ول

ــاحب  ــنَّ ص ــام ظ ــالقرآن، ك ــّدي ب ــع التح ــة، أالَّ يق ــٰىل احلقيق ع

ـــور  ـــالقرآن وقص ـــّدي ب ـــوال التح ـــه ل ـــاب؛ ألنَّ ص /[[الكت

العرب عـن معارضـته ملـا علمنـا ذلـك املنـع، وال كـان ]] ٢٥١

ــا إ ــقلن ــه طري ــه . لي ــرب 9فكأنَّ ــال للع ــذا : ق ــل ه ــاتوا مث ه

ــيكم  ر عل ــذَّ ــإذا تع ــرآن، ف ــم  _الق ــة لك ــاحته ممكن ــع أنَّ فص م

ــنكم  ــادة م ــن  _ومعت ــم ع ــد رصفك ــاٰىل ق ــاعلموا أنَّ اهللا تع ف

يت  .معارضتي، ومنعكم منها، تصديقًا يل وداللة عٰىل نبوَّ

فكـــان األمـــر يف املنـــع الـــذي ذكـــره ال ينكشـــف إالَّ 

ي بالقرآن، فكيـف تظـنُّ أنَّ التحـّدي بـه مسـتغنًى عنـه، بالتحدّ 

إذا كان األمـر عـٰىل مـا ذهبنـا إليـه؟ أَو ال تـرٰى أنَّ اهللا تعـاٰىل لـو 

ن الرسول  مـن فعـل القـرآن بـأن فعـل لـه علومـًا  9كان ُيمكِّ

خارقـًة للعــادة عـٰىل مذهبــه لكـان املعجــز يف احلقيقـة هــو تلــك 

التحــّدي بــالقرآن ال بــدَّ العلــوم ال نفــس القــرآن، ومــع ذلــك ف

ق  منه؛ ألنَّ بـه ينكشـف حـال تلـك العلـوم، ومـن جهتـه يتطـرَّ

 .إٰىل إثباهتا
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إذا كانــت تلــك العلــوم هــي : ومل يكــن ألحــٍد أن يقــول

ــّدي  ــًى للتح ــال معن ــديق ف ــٰىل التص ــداّل ع ــز ال ــم املعج العل

ـــع التحـــّدي بـــالعلوم  بـــالقرآن، بـــل كـــان جيـــب أن يق

 !املخصوصة

ــن رســوله  لــو: وهكــذا القــول  9كــان تعــاٰىل قــد مكَّ

من ُقَدر مل جتر بمثلها العـادة، يتـأّتٰى هبـا مـن رضوب اجلمـل مـا 

ــَدر  ــو الُق ــال ه ــذه احل ــز يف ه ـــر؛ ألنَّ املعج ــه البش ــع ل ال يتَّس

والتحـّدي بالفعــل الواقــع عنهــا، وإظهــاره واملطالبــة بمثلــه ممَّــا 

 .ال بدَّ منه

ــو مل يُ  ــاٰىل ل ــكَّ يف أنَّ اهللا تع ــالً، وال ش ــرآن أص ل الق ــزِّ ن

 ً ــان داالَّ ــوم، لك ــٰىل الق ــالم ع ــاع الك ــه امتن ت ــل نبوَّ ــل دلي وجع

إذا مل يفعـل ذلـك،  _إالَّ أنَّـه لـيس جيـب . ومعجزًا عٰىل مـا ذكـر

تــه امتنــاع معارضـة القــرآن علــيهم  أالَّ يقــع  _وجعـل دليــل نبوَّ

 !التحّدي بالقرآن، واملطالبة باإلتيان بمثله

ــول ــه يق ــ: وكأنَّ ــريه، إذا ص ــرآن غ ــام الق ــوم مق حَّ أن يق

ــه  عــٰىل وجــه اإلعجــاز، ]] ٢٥٢ص /[[وصــحَّ وقــوع املنــع من

ــاملنع  ــّدي ب ــدة، وال يف التح ــوره فائ ــون يف ظه ــب أن ال يك وج

 .من معارضته

ا ال خيفـٰى بطالنـه عـٰىل أحـٍد؛ ألنَّـه ال يشء مـن  وهذا ممـَّ

مـه األفعال يقع املنـع منـه عـٰىل وجـه اإلعجـاز إالَّ ولـو قـام مقا

ــون  ــك أالَّ يك ـــي ذل ــة، وال يقتض ــه الدالل ــف وج ــريه مل خيتل غ

 .فيام وقع املنع منه من األفعال فائدة

عٰىل أنَّ من ذهب يف إعجاز القرآن إٰىل الفصاحة، يلزمه إذا 

كان اهللا تعاٰىل قادرًا عٰىل أن ُينِزل مكان هذا القرآن غريه ممَّا يامثله يف 

كثريًة، ونحن نعلم أنَّه لـو أنـزل  الفصاحة أو يزيد عليه فيها زيادةً 

ما هو أفصح منه، لكان األمـر يف إعجـازه أظهـر إالَّ أن يكـون يف 

 .إنزال القرآن والتحّدي به فائدة

أنَّـه وإن جــاز أن  _مـن ذهــب إٰىل مـا ذكرنـاه : فـإن قـال

ــة مقامــه، أو يكــون أوضــح أمــرًا  ل غــريه ويقــوم يف الدالل ــزِّ ُين

ــ _منــه  ك وأنــزل هــذا القــرآن، أن يقــع فيجــب إذا مل يفعــل ذل

ــازه ــر يف إعج ــف األم ــه، لينكش ــّدي ب ــريه . التح ــزل غ ــو أن ول

 .لكان التحّدي يقع بذلك

إذا كــان اهللا تعــاٰىل قــد جعــل  _وهكــذا جيــب : قيــل لــه

ة رسـوله عليـه وآلـه السـالم املنـع مـن معارضـة هـذا  دليل نبـوَّ

أن يقـــع التحــّدي بـــالقرآن أو املطالبـــة  _القــرآن دون غـــريه 

اإلتيان بمثلـه، لينكشـف األمـر يف املنـع الـذي هـو العلـم عـٰىل ب

 .صدقه

ة امتنــاع الكــالم، أو احلركــات،  ولــو جعــل دليــل النبــوَّ

 .أو غريمها من األفعال، لكانت املطالبة تقع بتلك األفعال

ا قوله وهذا ممَّا ُيعَلم بطالنه باضطرار؛ ألنَّه عليه وآله : (فأمَّ

فإن أراد أنَّ املعلوم بطالنه ). له العمدةالسالم حتّدٰى بالقرآن وجع

باضطرار أنَّه صلوات اهللا عليه وآلـه مل يتحـدَّ بـالقرآن وال طالـب 

القوم بمثله بل عدل إٰىل سـواه فـيام طـالبهم بفعلـه، فـال شـكَّ يف 

ص /[[وهو إذا صحَّ كان شاهدًا لقولنا وغري مناٍف . بطالن ذلك

 .ملذهبنا، عٰىل ما بيَّناه]] ٢٥٣

عٰى العلم ببطالنه اضطرار  _أراد  وإن شـيئًا آخـر  _فيام ادَّ

. غري ما ذكرناه، فقد كان جيب أن ُيفِصح به، ومـا نظنّـه أراد غـريه

) بأنَّه عليه وآله السـالم حتـّدٰى بـالقرآن وجعلـه العمـدة: (وقوله

 .عقيب ذكر االضطرار، يدلُّ عٰىل أنَّه أراد ذلك

فـــزع يف العمـــدة يف ذلـــك وامل وكيـــف ال جيعلـــه 

ــم  ــه، والعل ــالنظر في ــف إالَّ ب ــه ال يكش ت ــر يف نبوَّ ــة، واألم احلجَّ

وأنَّ . بــأنَّ القــوم طولبــوا باإلتيــان بمثلــه وببعضــه فلــم يفعلــوا

ــذين  ــّذر والقصــور الل ــام كــان للتع ــته إنَّ ــاعهم مــن معارض امتن

 .سببهام ما فعله اهللا تعاٰىل فيهم من املنع وسلب العلوم

ــال ــإن ق ــ: ف ــن ح ــوم م ــّي املعل ــا  9ال النب ــالف م خ

ــه عليــه وآلــه الســالم كــان جيعــل  يذكرونــه ويــذهبون إليــه؛ ألنَّ

تــه، والعلــم عــٰىل صــدقه، ويــذكر أنَّ اهللا تعــاٰىل  القـرآن دليــل نبوَّ

 .أبانه به، ومذهبكم خيالف مجيع ما ذكرناه

ا املعلـوم الـذي ال إشـكال فيـه فهـو أنَّ النبـّي : قيل له أمَّ

ــالقرآن، و 9 ــتجُّ ب ــان حي ــه ك ت ــٰىل نبوَّ ــتدالل ع ــدعو يف االس ي

م  نـًا بـأهنَّ إليه، ويطالب العرب بفعـل مثلـه، ويشـهد قاطعـًا متيقِّ

ته  .ال يفعلون، وجيعل قصورهم دليل نبوَّ

ا وجـه االحتجـاج بـه، وهـل هـو ألنَّ القـرآن بنفسـه  فأمَّ

املعجز، أم مسـتند إٰىل مـا هـو املعجـز عـٰىل احلقيقـة ومتعّلـق بـه، 

ــه، وهــل وكــون قصــور القــوم  ت ــيالً عــٰىل نبوَّ عــن املعارضــة دل

ــم  ذلــك ألنَّ القــرآن يف نفســه خــارق للعــادة بفصــاحته، أم ألهنَّ

ــن  ــوم م ــيس بمعل ــا ل ــوا عنهــا، ممَّ ُف ــة وُرصِ ــن املعارض منعــوا م

ــام يعلمــه  ــه، وإنَّ ــه الســالم وال مــن ظــاهر حال جهتــه عليــه وآل

ــن  ــري م ــٰىل كث ــه ع ــي إدراك ــام خف ــذي ربَّ ــدليل ال ــاظر بال الن

 .تكلِّمنيامل
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ولو كـان مـا ذكرنـاه ثابتـًا معلومـًا عـٰىل ]] ٢٥٤ص /[[

ــون  ــة ك ــون جه ــب أن يك الً، لوج ــاه أوَّ ــام ذكرن ــم ب ــدِّ العل ح

ــام أنَّ  ــطرار، ك ــًة باض ة معلوم ــوَّ ــٰىل النب ً ع ــزًا وداالَّ ــرآن معج الق

التحّدي بـالقرآن معلـوم ذلـك، فكـان ال يصـحُّ أن خيـالف مـن 

ــّي  ــدق النب ــرٌّ بص ــه مق ــة داللت ــام ال  9جه ــه، ك ت ة نبوَّ ــحَّ وص

 .يصحُّ أن خيالف فيام جرٰى جمراه

تـه عليـه وآلـه  عٰىل أّنا ما نأبٰى القول بأنَّ القـرآن دليـل نبوَّ

 .السالم، والعلم عٰىل صدقه، وال يمتنع من هذه اجلملة

ــا  ــل هل ــه واملتأمِّ ــاظر يف أحوال ــذلك أنَّ الن ــا ب وإن أردن

ــ ــو ال ــام ه ــم ب ــره إٰىل العل ــه نظ ـــي ب ــٰىل ُيفض ــم ع دليل والعل

ــه  ــًا إلي ــدليل وطريق ــلًة إٰىل ال ــان ُوص ــث ك ــن حي ــة، فم احلقيق

 .ومتعّلقًا به، جاز أن يصفه بصفته

كام ال يمتنع الكلُّ من وصف القرآن بأنَّه دليل وعلم، وإن 

قًا بـام  كان من فعله عليه وآله السالم، من حيث كان مستندًا ومتعلِّ

 .العلومهو الدليل والعلم عٰىل احلقيقة من 

ــره الرســول  ــا ُيظِه مــن محــل  وكــذلك الوصــف مل

ــدرة ــن ق ــًا ع ــان واقع ــدن، إذا ك ــب امل ــال وقل ــر . اجلب وال ُينك

 .وصفه بأنَّه دليل، عٰىل التفسري الذي ذكرناه

عـن الغيـوب، وإنـذاره  9وكام يصـف أيضـًا إخبـاره 

ـا أدلَّـة لـه وأعـالم، مـن حيـث  احلوادث الكائنة يف املستقبل بأهنَّ

 .إٰىل العلوم التي هي يف احلقيقة واقعة موقع اإلعالماستندت 

ــٍد أن يقــول ــيس ألح ــان : ول ــالم ك ــه الس ــه وآل ــه علي إنَّ

ــا  ــٰىل خــالف م ــه كــذا ع ــًة دون وج ــيالً وحجَّ جيعــل القــرآن دل

ــًة، فهـل هــو  ذكـرتم؛ ألّنــا قـد بيَّنــا أنَّ كيفيـة كونــه دلـيالً وحجَّ

اضـطرارا؟  9الداّل بنفسـه أم بغـريه، بـام مل يعلمـه مـن دونـه 

عي العلــم بــه  مــن هــذه اجلهــة إالَّ غبــّي ]] ٢٥٥ص /[[وال يــدَّ

ة التي ُتستَخرج هبا أمثاله  .أو معاند، وإنَّام ُيعَلم ذلك باألدلَّ

ــا ذكــره  ــا م ــري  9فأمَّ ــالقرآن، فغ ــه ب ــاٰىل أبان أنَّ اهللا تع

ــول ــا نق ــذهبنا؛ ألّن ــالف مل ــه : خم ــه وآل ــه علي ــاٰىل أبان إنَّ اهللا تع

، إٰىل غــري هــذا مــن كــام أبانــه بنــزول جربئيــل الســالم بــه، 

 .رضوب االختصاصات وفنون الكرامات

غــري أنَّ هــذه اإلبانــة ال يمكــن أن نعلــم هبــا يف األصــل 

ة قبلهــا بــام  ة النبــوَّ تــه، بــل ال بــدَّ مــن أن ُيعَلــم صــحَّ ة نبوَّ صــحَّ

ــك  ــا ذل ــإذا علمن ــة؛ ف ــن املعارض ــع ع ــوت املن ــن ثب ــاه م ذكرن

ـــربه  ـــا إٰىل خ ـــاص يف رجعن ـــة واالختص ـــول اإلبان  حص

ــل  ــبههام ونــزول جربئي ــا أش ــأيت . وم ــة ت ــة كافي وهــذه مجل

 .عٰىل ما ذكره يف الفصل

ــاب يف مجلــة فصــل مــرتجم  ــّم قــال صــاحب الكت ث

ــذكر ــا ال : (ب ــك وم ــحُّ مــن ذل ــا يص ــاز القــرآن وم ــوه إعج وج

إّنـا نجعلـه معجـزًا، لصــرفه تعـاٰىل إّيـاهم : فإن قـالوا): (يصحُّ 

ــة ــن املعارض ــل .ع ــن قب ــا م ــد بيَّن ــوا : فق ــوز أن يكون ــه ال جي أنَّ

 .وأشار إٰىل ما ذكره... ممنوعني من الكالم بكذا

وبيَّنـا أنَّ هـذا الوجـه لـو صـحَّ مل يوجـب كـون : ثّم قال

القرآن معجزًا، وكـان جيـب أن يكـون املعجـز مـنعهم مـن فعـل 

تـه  ن مـن  9مثله، كام أنَّـه تعـاٰىل لـو جعـل داللـة نبوَّ أن يـتمكَّ

ر مشــ ص /[[ـي، أو كـــالم، أو حتريــك يـــد، يف حــال يتعـــذَّ

ــن ]] ٢٥٦ ــزًا، لك ــك معج ــان ذل ــد ك ــه، لق ــم مثل ــٰىل مجعه ع

املعجــز كــان مــنعهم مــن ذلــك؛ ألنَّ اخلــارج عــن العــادة، دون 

ــه  ــاد 9متّكن ــك معت ــه، ألنَّ ذل ــا فعل ــذا . ممَّ ــلك ه ــن س وم

 .املسلك يف القرآن، يلزمه أالَّ جيعل له مزيَّة البتَّة

ــٰىل أ ــالع ــاٰىل ق ــه تع ــرآن؛ ألنَّ ــنصِّ الق ــل ب ــك يبط : نَّ ذل
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ر علـيهم ا ملنـع، مل يصـّح ولو كـان الوجـه الـذي لـه تعـذَّ

ـــيء ــا الش ــع عليه ــة إذا امتن ــال يف اجلامع ــه ال يق ــك؛ ألنَّ إنَّ : ذل

ــام  ــاهرة إنَّ ــة واملظ ــبعض؛ ألنَّ املعاون ــريًا ل ــون ظه ــها يك بعض

 ).متكن مع القدرة، وال تصحُّ مع املنع والعجز

لســنا نــذهب يف الصـــرف إٰىل : يقــال لــه: الكــالم عليــه

ــذهب إ ــذي ن ــالم، وال ــن الك ــع م ــه املن ــاه أنَّ ــد ذكرن ــه ق ــه في لي

ــحناه ــب إٰىل أنَّ . وأوض ــن ذه ــٰىل م ــذا ع ــك ه ــوال أنَّ كالم ول

ــيام  ــاعن ف ــه ط ــن ب ــن أن يطع ــالم يمك ــن الك ــوا م ــوم منع الق

. نــذهب إليــه لتجاوزنــا عنــه، ومل نتشــاغل بــالكالم عليـــه

ـــٰى  ــيام مض ــا ف ــد بيَّن ــا ق ــٍه؛ ألّن ــلِّ وج ــٰىل ك ــح ع ــه واض وبطالن

بـأنَّ القـرآن لـيس بمعجـز الكالم عٰىل مـن ألـزم إطـالق القـول 

 .ورشحناه

ــم  ــان العل ــة، إذا ك ــه مزيَّ ــون ل ــا أن ال يك ــا إلزامن فأمَّ

خيلــو مــن ]] ٢٥٧ص /[[املعجــز يف احلقيقــة غــريه فلــيس 

ــة، أو  ــاب الدالل ــا يف ب ــد نفيه ــن أن يري ــه م ت ــي مزيَّ ــا نف ألزمن

 .التحّدي، أو الفصاحة
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م الكـالم عـٰىل أنَّ القـرآن  _ وكلُّ هـذه الوجـوه قـد تقـدَّ

ــة  _وإن مل يكــن هــو العلــم يف احلقيقــة  فغــري واجــب نفــي املزيَّ

 .عنه يف يشء منها

ا اآليـة التـي تالهـا صـاحب الكتـاب فهـي أبعـد مـا  فأمَّ

ــا عــن تعــّذر  ــه تعــاٰىل أراد أن ُخيِربن ــه؛ ألنَّ ــه وُيقــَدح ب ُيســئَل عن

ــد  ــٰىل آك ــك ع ــٰى ذل ــق أمجعــني، فنف ــٰىل اخلل ــرآن ع معارضــة الق

 .الوجوه

ــم ــأّتٰى مــا  ونحــن نعل ــام ت أنَّ مــع التظــاهر والتعــاون ربَّ

رًا وغـري متـأتٍّ مـع التـوازر  ر، وأنَّ الشــيء إذا كـان متعـذِّ يتعذَّ

والتظاهر كان أبعـد مـن التـأّيت مـع االنفـراد، وكـان نفـي تأّتيـه 

ــاىلٰ  ــال تع ــذا ق ــغ؛ فله ــد وأبل ــٍض : آك
ْ
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ــن  ــار ع ــيس يف اإلخب ــد ول ــع، وتأكي ــة ال تق أنَّ املعارض

ـدوا بــه  _نفـي وقوعهـا  بـام جـرت عـادة أهـل العربيـة بـأن ُيؤكِّ

 .داللة عٰىل وجه التعّذر ما هو _بخطاهبم 

ــا  ــع، وأهنَّ ــة ال تق ــة أنَّ املعارض ــتفيد باآلي ــا نس ــر م وأكث

ــل  ــع، وه ــٍه مل تق ــن أيِّ وج ــا م ــاٍل؛ فأمَّ ــلِّ ح ــٰىل ك رة ع ــذِّ متع

ــن الكــالم ــع ع رت ملن ــامَّ ال تعــذَّ ــَدر؟ فم ــوم، أو ُق ، أم لفقــد عل

 .تدلُّ عليه اآلية

ــام ُمتِكــن مــع القــدرة، وال تصــحُّ : (وقولــه إنَّ املعاونــة إنَّ

ــع ــع املن ــول) م ــمه أن يق ــن خلص ــحيح، لك ــاٰىل مل : ص إنَّ اهللا تع

ــٰىل  ــاونوا ع ــاهروا وتع ــنهم وإن تظ ــع م ــة ال تق ــرد أنَّ املعارض ي

ــا  ــٰى وقوعه ــام نف ــا، وإنَّ ــاونوا وإن ت _فعله ــاهروا وتع ــام  _ظ ب

ــا؛  ــال لتاممه ــا، واالحتي ــال يف طلبه ــن األفع ــه م ــدرون علي يق

 .فالتظاهر مل ُيعَن به إالَّ ما هو مقدور ممكن

ــال]] ٢٥٨ص /[[ ــل إذا ق ــم أنَّ القائ ــن نعل ــو : (ونح ل

تظــاهر اخللــق بــأمجعهم أو تعــاونوا عــٰىل فعــل جــوهر أو ســواد 

ــع مــنهم ــا وق ــداً ) مل ــحيحًا مفي ــون كالمــه ص ــوع  يك ــّذر وق لتع

: ذلــك عــٰىل أبلــغ الوجــوه، وجيــرٰى جمــرٰى أن يقــول يف عشـــرة

ــم لــو تظــاهروا وتعــاونوا عــٰىل محــل جبــل ملــا أمكــنهم، وإن  إهنَّ

 .كان محل اجلبل مقدورًا هلم، وممكنًا عٰىل جهة التفريق

ـــن  ـــه م ـــٰىل وج ـــدور ع ـــن وال مق ـــري ممك ل غ واألوَّ

ل  تعامل لفــظ مــع اســ _الوجــوه، وإنَّــام حســن القــول األوَّ

 .للوجه الذي ذكرناه _التعاون فيه 

عٰىل أّنـا قـد بيَّنـا أنَّ اهللا تعـاٰىل إنَّـام مـنعهم عـن املعارضـة 

بـــأن أعـــدمهم يف احلـــال العلـــوم بالفصـــاحة، فلـــن ختـــرج 

رة  _املعارضــة مــن أن تكــون مقــدورًة   _وإن كانــت متعـــذِّ

غـري ) التظـاهر(لفقد العلـوم، فيجـب أن يصـحَّ اسـتعامل لفـظ 

ــ ــاب مط ــاحب الكت ــزم ص ــة، لل ر املعارض ــذُّ ــذهبنا يف تع ابق مل

ومجيع أهل مذهبه مثل ذلـك؛ ألنَّـه يقـول فـيام مـن أجلـه مل تقـع 

رها إٰىل فقــد العلــوم  املعارضــة مثــل قولنــا بعينــه، وينســب تعــذُّ

: بالفصاحة، كـام ننسـبه، وإن كـان الفـرق بيننـا وبينـه أّنـا نقـول

ــال، ــوم يف احل ــدوا العل ــوم ُأفق ــول إنَّ الق ــو يق ــانوا : وه ــم ك إهنَّ

ــتدبرها؛ ألنَّ  ــتقبلها ومس ــوال، مس ــع األح ــا يف مجي ــدين هل فاق

 .العادة مل جتر بحصول كلِّ تلك العلوم هلم

ـــال ـــإن ق ـــو : ف ـــل نح ـــي يف الفص ـــه كالم إّين مل ُأوجِّ

ــام خصصــت بــه مــن قــال إنَّ القــوم ُمنِعــوا عــن : مــذهبكم، وإنَّ

 .الكالم مجلةً 

ل متنـاول قـد علمنـا مـا قصـدته: قيل له ، وكالمنـا األوَّ

 .لغرضك بعينه، وكالمنا الثاين إنَّام أوردناه استظهارًا وبياناً 

ــي  ــر أنَّ دواع ــد أن ذك ــاب بع ــاحب الكت ــال ص ــّم ق ث

ـــن  ــــرفت ع ـــام انص ـــرب إنَّ ـــة، ]] ٢٥٩ص /[[الع املعارض

ــا غــري ممكنــة، مــن حيــث باينــت فصــاحة القــرآن  لعلمهــم بأهنَّ

ــذي  ـــرف ال ــاحاهتم، ال للص ــع فص ــولمجي ــن يق ــه م عي إنَّ : يدَّ

َفت ا مل تقع ألنَّ دواعيهم ُرصِ  :املعارضة كانت ممكنة، وإهنَّ

 ومن أين أنَّ احلال عٰىل ما ذكرتم؟: فإن قال(

ــَل عــنهم مــن اعــرتافهم : منهــا: ألُمــور: قيــل لــه مــا ُنِق

منا ذكره  .بمزيَّة القرآن عند املذاكرات، عٰىل ما قدَّ

ــهأنَّ آيــة التحــّدي تــدلُّ : ومنهــا ــْو : عــٰىل تعــّذر مثل
َ
َو�
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ـــا ـــيس : ومنه ـــرآن ل ـــب أنَّ الق ـــول يوج ـــذا الق أنَّ ه

ــز  ــادهتم (بمعج ــرت ع ــامَّ ج ــم ع ــة، وأنَّ رصف مهمه يف احلقيق

، ويوجـب أن يـدلَّ القـرآن، لـو كـان كالمـًا )بمثلـه هـو املعجـز

ــه يف اإل ــٰى يكــون حال ــطًا يف الفصــاحة، حتَّ عجــاز، وهــو متوسِّ

اآلن، ألنَّ املعتــــرب رصف مهمهــــم ) مثــــل حالــــه(كــــذلك 

 .ودواعيهم، فالركيك يف ذلك والفصيح بمنزلة

ي خــروجهم عــن ـأنَّ الــذي ذكــروه يقتضــ: ومنهــا

 ...).العقل

ــ ــوز أن تنص ــيهم ال جي ــنيَّ أنَّ دواع ــّم ب ــامل ـث ــع ك رف م

 .عقوهلم
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ــه ــالم علي ــه: الك ــال ل ــًا : يق ــل أيض ــذا الفص وإن  _وه

ـــت و ـــذهبنا كان ـــري م ـــه إٰىل غ ـــتكلَّم  _جهت ـــنحن ن ص /[[ف

 .عليه؛ إلمكان التعّلق به علينا]] ٢٦٠

ــاحة : فنقــول ــرآن يف الفص ــة الق ــرتاف بمزيَّ ــا يف االع وم

ممَّا يدلُّ عـٰىل أنَّ جهـة إعجـازه هـي الفصـاحة، وأنَّـه خـارق هبـا 

 !عادات العرب؟

ومـــا املنكـــر أن يكـــون عـــايل الطبقـــة يف الفصـــاحة، 

ــه  ــو فيُشــَهد ل ــام ه ــته إنَّ ــاع معارض ــان امتن ــا، وإن ك ــة فيه باملزيَّ

 !الصـرف؟

ــرتاف  ــذا أنَّ االع ــا ه ــن كتابن ـــٰى م ــيام مض ــا ف ــد بيَّن وق

ًا عــٰىل مــن نفــٰى فصــاحته ــام يكــون رادَّ تــه يف الفصــاحة إنَّ . بمزيَّ

ا مـن اعـرتف بأنَّـه أفصـح الكـالم وأبلغـه ومل جيعلـه خارقـًا  فأمَّ

 .ه ال يلزمه يشء من ذلكللعادة من حيث الفصاحة، فإنَّ 

عٰىل أّنا قـد تكلَّمنـا عـٰىل األلفـاظ التـي ُيسـتَدلُّ هبـا عـٰىل 

 .اعرتاف القوم بفضل فصاحته، وذكرنا ما يمكن أن يقال فيها

ــظ  ــق بلف ــا التعلُّ ــاهر(وأمَّ ــالم )التظ ـــٰى الك ــد مض ، فق

ــزًا،  ــون معج ــن أن يك ــرآن م ــإخراج الق ــق ب ــٰىل التعلُّ ــه وع علي

تــه مــن الوجــه الــذي ذكرنــاه، وإن مل خيتلــف بــأن وبيَّنــا أنَّ دالل

ـــام  ـــطًا يف الفصـــاحة أو ركيكـــًا، بـــل ربَّ يكـــون كالمـــًا متوسِّ

ــة  ــني تابع ــلحة للمكلَّف ــون املص ــر أن تك ــري منك ــدت، فغ تأكَّ

 .إلنزاله عٰىل هذا الوجه من الفصاحة

ــه ال بــدَّ  وذكرنــا مــن لــزوم مثــل ذلــك ملــن خالفنــا، وأنَّ

. مثـل جوابنـا، مـا ال حاجـة بنـا إٰىل إعادتـهمن أن ُيفتَقر فيـه إٰىل 

ـــدواعي بـــام ذكـــره  ـــا رّده عـــٰىل مـــن ذهـــب إٰىل رصف ال فأمَّ

فصــحيح الزم، وقــد بيَّنــا يف صــدر هــذا الكتــاب عــٰىل الكــالم 

 .بيانًا شافياً 

ـــاب]] ٢٦١ص /[[ ـــّم قـــال صـــاحب الكت فـــإن : (ث

لــوال أنَّ الــذي ألجلــه عــدلوا عــن املعارضــة الصـــرف : قــالوا

ناه، كـان ال جيـب أن جيـري أمـرهم عـٰىل حـدٍّ واحـد، الذي ذكر

ــة  ــّذر املعارض ــطرار تع ــم باض ــذي ُيعَل م ال ــدِّ ــيهم املتق ــع أنَّ ف م

 .عليه، وفيهم من ال يعلمها كذلك

قـد بيَّنـا أنَّ فـيهم مـن جـاء بمعارضـة ركيكـة، : قيل هلم

ومن مل يأِت هبـا فألنَّـه علـم مـن حاهلـا مـا وصـفناه، أو كـان يف 

أو تابعـــًا للعـــارف؛ فلـــذلك اتَّفقـــوا عـــٰىل حكـــم العـــارف، 

 .العدول عن املعارضة

ــم ينظــرون  ــنيِّ مــن حــال اجلمــع العظــيم؛ ألهنَّ وهــذا ب

ــامَّ  ــأّيس؛ فل ــتهم الت ــن جه ــع م ــة، ويق ــنهم يف الرتب م م ــدِّ إٰىل املتق

رأٰى أتباعهم األكـابر قـد ضـاق ذرعهـم بـالقرآن، وعـدلوا عـن 

ة، تبعـــوه م يف هـــذه الطريقـــة؛ املعارضـــة إٰىل األُمـــور الشـــاقَّ

ت  ــتمرَّ ــذلك اس ــزًا؛ فل ــدُّ عج ــك أش ــن ذل م ع ــأهنَّ ــم ب لعلمه

 .أحواهلم عٰىل هذا الوجه، ال الصـرفة التي ظنَّها السائل

ـــم علمـــوا أنَّ القـــرآن يف أعـــٰىل رتبـــة مـــن  ولـــوال أهنَّ

ٰى هبـرهم  الفصاحة اجلامعة لشــرف اللفـظ وحسـن املعنـٰى حتـَّ

ســائر املعارضــة، فيكــون  ذلــك، لقــد كــان جيــوز أن خيتلفــوا يف

، وفيهم مـن حيـاول، وفـيهم مـن يـأيت بـام يـزداد  فيهم من يكفُّ

 .علمهم بعظم شأن القرآن عنده تأكيداً 

لكن األمر يف القـرآن لــامَّ كـان عـٰىل مـا ذكرنـاه، عـدلوا 

 .عن املعارضة؛ لظهور حاله

ة ذلــك مـن هـذا الوجــه، لقـد كـان القــول  ولـوال صـحَّ

مل جتـر العـادة مـع التنـافس الشـديد،  بالصـرفة يقوٰى من حيـث

ــع  ــأن يق ــات، ب ــداد األوق ــم، وامت ــاين اهلم  ]]٢٦٢ص /[[وتب

الكــّف عــن األمــر املطلــوب الــذي قويــت الــدواعي إٰىل فعلــه؛ 

ــق بالصـــرفة، وُيــراد هبــا انصـــرافهم عــن  فكــان يصــحُّ أن يتعلَّ

ــة املــؤثِّرة،  ــري مــؤثِّرة، دون املعارض ــة، وإن كانــت غ املعارض

ــ ــن وألنَّ ه مناه م ــدَّ ــام ق ــل ب ــا ال حتص ــم أهنَّ ــة ُيعَل ذه املعارض

ز يف انصــرافهم عنهـا . األدلَّة لكن ذلـك يبعـد؛ ألنَّـه متـٰى ُجـوِّ

ــة  ــون املعارض ــأمن أن تك ـــرفة، مل ن ــه الص ــه في ــون الوج أن يك

ــي  ـــرفة الت ــا للص ــدلوا عنه ــام ع ــة، وإنَّ ــًا ممكن ــحيحة أيض الص

 .)وهذا بنيِّ فيام أوردناه. ذكرناها السائل

ــه ــالم علي ــه: الك ــال ل ــاين : يق ــدليل الث ــا يف ال ــد بيَّن  _ق

ـــرفة  ــول بالص ة الق ــحَّ ــدناه يف ص ــذي اعتم ــل  _ال ــا إذا ُتُؤمِّ م

ــا أنَّ  ــا ذكرن ــل؛ ألّن ــذا الفص ــه يف ه ــت ب ــا تعلَّق ــبطالً مل ــان م ك

العرب لـو مل ُيصــَرفوا عـن املعارضـة عـٰىل كـلِّ وجـٍه يقـع معـه 

كانــت املعارضــة ســواء  _رضب مــن االشــتباه وااللتبــاس 

لوجــب أن يعارضــوا بــام  _مماثلــة عــٰىل احلقيقــة أو مقاربــة 

ــم  ــه مماثــل، وإن مل يكــن عــٰىل التحقيــق كــذلك، وأهنَّ عون أنَّ يــدَّ

كانوا بفعلهم هذا قد أوقعـوا الشـبهة لكـلِّ مـن مل يكـن يف غايـة 

ق بني ما أتوا به وبني القرآن  .الفصاحة، ثّم ال ُيفرِّ

إالَّ النفــر اليســري  _أمجعــني ونحــن نعلــم أنَّ اخللــق 

قـون بـني ذلـك، وإنَّـام يرجعـون فيـه إٰىل غـريهم _منهم  . ال ُيفرِّ
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عي املسـاواة واملامثلـة  وإذا كان ذلك الغري الـذي ُيرَجـع إليـه يـدَّ

 !استحكمت الشبهة وانسدَّ الطريق إٰىل العلم باإلعجاز

ـــد  ـــن رضوب املكائ ـــتعملوا م ـــد اس ـــم ق ـــا أهنَّ وبيَّن

مــا كـان هــذا الــذي ذكرنـاه أوقــع منــه وأنفــع وصـنوف احليــل 

ــٰىل  ــدخل ع ــرية ال ي ــال كث ــأوا إٰىل أفع ــم جل ــدوه؛ ألهنَّ ــيام قص ف

ــة ــاب احلجَّ ــن ب ــا ع ــبهة يف خروجه ــل ش ـــرورة . عاق وأنَّ الض

دعـــا إٰىل فعلهـــا؛ ]] ٢٦٣ص /[[محلـــت عليهـــا، والقصـــور 

فكيــف ذهبــوا عــن هــذا األمــر الغريــب الــذي ُيــدِخل الشــبهة 

 !ق، وُيشِعرهم براءة عهدهتم، وعلوَّ كلمتهم؟عٰىل أكثر اخلل

ــه هــذه الطريقــة مــن حيــث ظــنَّ صــاحب  ولــيس تتوجَّ

ــب  ــان جي ــة ك ــٰىل أنَّ املعارض ــؤال ع ــٰى الس ــه بن ــاب؛ ألنَّ الكت

ر املعارضـة، وأنَّـه  وقوعها، فمـن مل يعلـم مـن مجلـة القـوم تعـذُّ

ال يمتنع أن خيتلف حاهلم فيكـون فـيهم مـن يعلـم تعـّذرها فـال 

ــار ــه األمــر يع ــك فيشــتبه علي ــم ذل ــيهم مــن ال يعل ض، وف

 .فيعارض

ــا  بــل الطريــق الــذي ســلكناه يف لــزوم الكــالم أوٰىل؛ ألّن

بيَّنا أنَّ القـوم مـع العلـم بتعـّذر املعارضـة املطلوبـة علـيهم كـان 

ــاواة؛ وإن  ــَدعوا املس ــه، وَي ــام يقــدرون علي ــوا ب جيــب أن يعارض

 .سأل نفسه عنهكان غري بعيد لزوم الكالم من الوجه الذي 

ــك ــواز ذل ــه يف ج ــيس قول ــًا : (ول ــن عارف ــن مل يك إنَّ م

ــا مل ) بتعــّذر املعارضــة كــان تابعــًا للعــارف بشـــيء ُيعتَمــد؛ ألّن

نجد مـن أتـٰى باملعارضـة الركيكـة اتَّبـع يف اإلمسـاك عنهـا مـن 

مني، بـل تعاطاهـا وإن  عدل عـن املعارضـة مـن العـارفني املتقـدِّ

الَّ وقـع مـن بعـض مـن يشـتبه عليـه فـأ! كان هؤالء مل يتعاطوها

ــه بصــفة  ــا يظــنُّ أنَّ ــة وتعــّذرها م ــر يف إمكــان املعارض األم

 !املعارضة املطلوبة؟

وكيــف مل خيــالف مــن عــارض الطبقــة التــي مل تعــارض 

ــٰىل  ــبهة ع ــة، ال ش ــإيراد معارض مني إالَّ ب ــدِّ ــربَّزين املتق ــن امل م

ــا غــري واقعــة موقعهــا، وأ ــا عاقــل فضــالً عــن فصــيح، يف أهنَّ هنَّ

 !من أبعد الكالم عن الفصاحة واجلزالة؟

ونحــن نعلــم أنَّ بعــض القــوم لــو أتــٰى بكــالم لــه حــظٌّ 

من الفصاحة ورتبـة مـن البالغـة وادَّعـٰى بـه املعارضـة لكانـت 

ــة واالرتيــاب مســتحكًام، فكيــف خــالفوا أكــابرهم  الشــبهة قويَّ

ميهم فــيام ال يقــع هلــم  ــه، وال شــبهة تــدخل ]  حيلــة[ومتقــدِّ في

بمثلــــه، ومل خيــــالفوهم فــــيام ]] ٢٦٤ص /[[ عاقــــل عــــىلٰ 

ــاه؟ ــا ! ذكرن ــا أرشن ــد م ــوذ الكي ــبهة ونف ــاع الش ــن ارتف ــه م وفي

 !إليه؟

عنـد االعـتامد عـٰىل  _وقد بيَّنا فـيام مضــٰى مـن الكتـاب 

ــة  ــذه الطريق ــذا  _ه ــوم هل ــرك الق ــون ت ــن أن يك ــري ممك ــه غ أنَّ

الضـــرب مــن املعارضــة إنَّــام هــو للخــوف مــن تكــذيب 

ـــح ـــيهم الفص ـــهادهتم عل ـــم، وش ـــنهم لفعله ـــم، وهتجي اء هل

 .باملكابرة

ــا ــإن قلن ــة : ف ــن يف مجل ــذيب م ــن تك ــوف م ــان اخل إن ك

ــّي  ــن  9النب ــاه م ــا ذكرن ــانع ممَّ ــري م ــو غ ــحاء، فه ــن الفص م

ــر أن  ــذا األم ــا يف ه ــر م ــة؛ ألنَّ أكث ــام احليل ــبهة ومت ــوع الش وق

ــة النبــّي  ــهد مــن يف مجل ــك املعارضــة غــري  9يش بــأنَّ تل

ــحيحة وال ــحاء ص ــن الفص ــإزائهم م ــن ب ــهد م ــؤثِّرة، ويش  _ م

ــنهم  ــر م ــم أكث ــأ،  _وه ــوال وتتكاف ــل األق ــك؛ فتتقاب ــدِّ ذل بض

السيّام عند مـن مل تكـن الفصـاحة صـنعته، وال بلـغ فيهـا الرتبـة 

ــّل  ــني ك ــيح وب ــالم الفص ــني رضوب الك ــا ب ق معه ــرِّ ــي ُيف الت

ــة . منزلتــه] دون[رضب منــه  ــة ســؤل العــرب، وغاي وهــذا هناي

 .أملهم

ــّي  ــحبة النب ــن يف ص ــن مل يك ــوف ممَّ ــان اخل  9وإن ك

ــم أحــذق وأمكــن  وال عــٰىل دينــه فــال خــوف مــن هــؤالء؛ ألهنَّ

 !ما يوافق إرادهتم، ويضعف أمر عدّوهم) من أن يرّدوا(

ـــاً  ـــا أيض ـــن : وذكرن ـــاكهم عمَّ ــــٰى إمس ـــا اقتض أنَّ م

ــن  ــه ع ــٰى ب ــا أت ــد م ــم بع ــع علمه ــرس، م ــار الف ــارض بأخب ع

ــا : ن تكــذيب مــن قــالاملعارضــة، وعــدوهلم عــ ــو نشــاء لقلن ل

مثــل هــذا، مــع قطعهــم عــٰىل كذبــه وهبتــه، يقتضـــي اإلمســاك 

عي املامثلـة ن يعارض بكـالم لـه حـّظ مـن الفصـاحة، ويـدَّ . عمَّ

م ذكره  .بل اإلمساك عن هذا أوٰىل؛ ملا تقدَّ

ــه ــا قول ــق : (فأمَّ ة هــذا الوجــه لكــان التعلُّ ولــوال صــحَّ

ــذا،  ــه ك ــن وج ــوٰى م ـــرفة يق ــا ]] ٢٦٥ص [/[بالص ــراد هب وُي

ــؤثِّرة؛  ــؤثِّرًة، دون امل ــي ليســت م ــن املعارضــة الت انصـــرافهم ع

ـا ال حتصـل م مـن األدلَّـة أهنَّ ). ألنَّ هذه املعارضة ُيعَلـم بـام تقـدَّ

ــه بعــد ــّم قول ــد : (ث ز يف أح ــٰى ُجــوِّ ــه مت ــن ذلــك يبعــد؛ ألنَّ لك

ـــه ـــأمن يف األُخـــرٰى مثل ؛ فمـــن )املعارضـــتني الصــــرفة، مل ن

الً بــني الكــالم  ق أوَّ الطريــف الظــاهر التنــاقض؛ ألنَّــه فــرَّ

ــالتي  _املــؤثِّرة وغــري املــؤثِّرة  _املعارضــتني  ــق ب ة التعلُّ يف صــحَّ

جــه مـن الوجـه الـذي ذكـره، ثــّم  ليسـت بمـؤثِّرة، لـوال مـا خرَّ
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سـّوٰى بيــنهام مــن غــري وجــه يقتضـــي التســوية، وجعــل جتــويز 

 .الصـرفة عن إحدامها جتويزًا يف األُخرٰى 

ـــرق ورضوب  ـــن الط ـــره م ـــا ذك ـــحُّ م ـــف يص فكي

ــاول  ــي تتن ــتدالالت الت ت  _االس ــحَّ ــي  _إذا ص ــة الت املعارض

ليست بمؤثِّرة، وال يمكـن أن ُيعَلـم هبـا امتنـاع وقوعهـا، فكـان 

ــه ــول ل ــه يق ــذا الوج ــن ه ـــرفة م ــق بالص ــؤمن : املتعّل ــذي ي ال

ــه  عيــت أنَّ متــه، وادُّ وقــوع الصـــرفة عــن املعارضــة املطلوبــة قدَّ

ــ ـــرفة أدلَّ ــول الص ــؤمن حص ــيس ذلــك بم ــا، ول ــٰىل امتناعه ة ع

يت بيــنهام، ســيّام . عــن املعارضــة األُخــرٰى  فعــٰىل أيِّ وجــٍه ســوَّ

ــة،  ــة وال متأّتي ــري ممكن ــة غ ــٰىل احلقيق ــؤثِّرة ع ــادك أنَّ امل ــع اعتق م

وعٰىل ذلك بنيت مـا اسـتدللت بـه عـٰىل تعـّذرها، والتـي ليسـت 

 !بمؤثِّرة

ــك أن تقــول ــ: وال يمكن ــة وال ممكنــة، إهنَّ ــري متأّتي ا غ

ـــي  ــذكره، ال يقتض ـــيء ت ــع لش ــا ال تق ــه أهنَّ عي ــا تدَّ ــر م وأكث

ــطراب  ــاه اض ــام ذكرن ــحَّ ب ــد ص ــان، فق ــن اإلمك ــا م خروجه

 .وهذا آخر ما احتجنا إٰىل تتبّعه من كالمه. كالمه يف الفصل

 :مسألة تتعلَّق بالرصفة

كيف يصـحُّ مـذهبكم يف الصــرفة، : إن سأل سائل فقال

م كـانوا متـٰى ]] ٢٦٦ص /[[وم أنَّ القوم الذين ومعل عون أهنَّ تدَّ

فوا عنها وُأفقدوا العلـوم التـي  ّمهوا باملعارضة وراموا فعلها، ُرصِ

تتأّتٰى معهـا، ال بـدَّ مـن أن يكونـوا عـارفني بـذلك مـن أحـوال 

 .أنفسهم، ومميِّزين بني أوقات املنع والتخلية

ــان أ ــًة، وك ــه واجب ــرفتهم ب ــت مع ــًا وإذا كان ــرًا خارق م

لعــادهتم مباينــًا لُســنَّتهم ومــذاهبهم، فــال بــدَّ مــن أن يتــذاكروه 

ويتفاوضــوه، وخيوضــوا فيــه، ويعجبــوا منــه؛ ألنَّ النفــوس 

مولعــة بــذكر العجائــب، ملهيــة بنشـــر الغرائــب، هبــذا قضــت 

ـــت التجـــارب، وهـــو أصـــل يف بـــاب  العـــادات، وعليـــه دلَّ

نـاقض لزمـه مـن األخبار ومعرفة احلـوادث كثـري، متـٰى نقضـه 

 .اجلهاالت ما ال ِقبَل له به

ــاه ال بــدَّ أن يقــع بمجــرٰى  وإذا كــان اخلــوض فــيام ذكرن

ـــيء  ــور الش ــيًا؛ ألنَّ ظه ــاهرًا فاش ــون ظ ــدَّ أن يك ــال ب ــادة ف الع

ــدر  ــوس، وبق ــن النف ــه م ــب موقع ــان بحس ــام يكون ــروزه إنَّ وب

. االهــتامم بــه؛ واالهــتامم بــه يكــون بقــدر اســتغرابه واســتطرافه

انضـــاف إٰىل االســـتغراب واالســتطراف مـــا يرجـــع إٰىل  فــإذا

دت  .املنافع ودفع املضاّر، قويت دواعي اإلعالن وتأكَّ

ــه  ــم ب ــول العل ــب حص ــًا فواج ــور واجب ــان الظه وإذا ك

وزوال الريـب فيـه، كـام حصـل العلـم بجميـع مـا جـرٰى جمـراه 

 .من أحوال القوم وأفعاهلم الظاهرة

ا فرضــنا ظهــوره وكيــف ال يكــون ذلــك معلومــًا لنــا، إذ

من القوم ووقـوع اخلـوض مـنهم فيـه، وعنايـة سـلفنا بنقـل مـا 

وبراهينــه ومعجزاتــه، أتــمُّ  9جــرٰى جمــراه مــن آيــات النبــّي 

 .عناية وأوفرها

ــن  ــات م ــة واآلي ــاب الدالل ــرب يف ب ــر وأك وال يشء أظه

ــن  ــع ع ــن املن ــه م ــهم علي ــدون أنفس ــام جي ــرب ب ــرتاف الع اع

ــة ــم دال. املعارض ــاع العل ــاك ويف ارتف ــع هن ــه مل يق ــٰىل أنَّ ــة ع ل

 .خوض فيه وحتّدث به، وإذا مل جير يشء من ذلك فال رصفة

متــه مــن : يقــال لــه: اجلــواب]] ٢٦٧ص /[[ ــا مــا قدَّ أمَّ

مـن تعـّذر املعارضـة  _بـام هـم عليـه  _وجوب معرفـة العـرب 

علــيهم، عــٰىل ســبيل اجلملــة، فصــحيح، وكــذلك مــا أتبعتــه بــه 

 .م وعادهتممن علمهم بخروج ذلك عن ُعَهده

ا ما أوجبته مـن بعـد مـن التحـّدث بـذلك والتـذاكر  فأمَّ

بــه ثــّم إظهــاره وإعالنــه، فغــري واجــب، بــل الواجــب خالفــه؛ 

ــّي  ــداوة النب ــة يف ع ــوا الغاي ــد بلغ ــوم ق ــم أنَّ الق ــا نعل  9ألّن

ـر عنـه، والعـدول عـن كـّل  وحسده، وتطلُّب ما شكَّك فيـه ونفَّ

ب منـه نَّ التـذاكر بـام جيـدون وهـم يعلمـون أ. ما آنـس بـه وقـرَّ

أنفســـهم عليـــه مـــن تعـــّذر معارضـــته أقـــوٰى األســـباب يف 

ــه  باعـه؛ ألنَّ ــام ادَّعـٰى اإلبانــة مــنهم  9تصـديقه ووجــوب اتِّ إنَّ

ــوا بــه  ــب أن يعرتف ــذا القــدر الــذي يوج ــة علــيهم هب واملزيَّ

ــاهلم  ــه، وح ــا ظننت ــع مــنهم م ــحُّ أن يق ــف يص ــذاكروه، فكي ويت

 !هذه؟

ن : تقول فكأنَّك أّهيا امللوم جيب أن تقع هناية التصـديق ممـَّ

 !دواعيه متوافرة، وحيلته كّلها مصـروفة إٰىل هناية التكذيب

ــة  ــرف عاقب ــن ال يع ــهم ممَّ ــن بعض ــع م ــو وق ــه ل ــٰىل أنَّ ع

قولــه، وال يتثبَّــت يف أفعالــه، أو ممَّــن يطلــب الســالمة لقــوي يف 

ذكـر هلـذا املعنـٰى، وحـرص ] ومتـٰى صـدر[نفسه انكتـام خـربه 

مل جيــب أن يكــون ظــاهرًا شــائعًا، بــل ال عاقــل مــن القــوم  فيــه

الً عــٰىل هنايــة  يـذكر مثــل هــذا عــن نفســه، إالَّ ملــن هــو عنــده أوَّ

الثقـة واألمانــة، ثـّم ال يــذكره إالَّ عـٰىل آكــد وجـوه االستســـرار 

ــع  ــو إذا وق ــه وه ــم ب ــوره والعل ــب ظه ــن جي ــن أي ــاء، فم واخلف

 !كانت هذه حاله؟
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مور التـي تقـع يف األصـل ظـاهرة وإنَّام جيـب العلـم بـاألُ 

ـــوفَّر  ـــّم تت ـــائعة، ث ـــا، ]] ٢٦٨ص /[[وش ـــدواعي إٰىل نقله ال

ــل  ــٰى مل ُينَق ــن، مت ــه مل يك ــرٰى بأنَّ ــذا املج ــرٰى ه ــيام ج ــم ف وُحيك

ــا مــا ال جيــب ظهــوره واستفاضــته وجيــوز وقوعــه  ــم، فأمَّ وُيعَل

ًا به، فلـيس جيـب متـٰى فقـدنا نقلـه أو العلـم بـه  إن وقع مستسـرَّ

وهلذه العلَّـة مـا علمنـا أحـوال امللـوك الظـاهرة . نحكم بنفيهأن 

ــم،  ــع أرساره ــم مجي ــة، ومل نعل ــامهم املستفيض ــوادث يف أّي واحل

ــني مــن  ــارهم، وألقــوه إٰىل الواحــد واالثن ومــا كتمــوه مــن أخب

 .والقول فيام ذكرناه أوضح من أن حيتاج إٰىل رشط. ثقاهتم

ــول ــٍد أن يق ــيس ألح ــذ: ول ــون الت ــبكم ال توجب اكر ه

ــب أن  ــتغراب، أَال وج ــتطراف واالس ــة االس ــن جه ــذلك م ب

يــذكره بعضــهم لــبعض؛ ليعــرف كــلُّ واحــٍد مــنهم هــل حــال 

 غريه يف االمتناع والتعّذر كحاله أم ال؟

ث بــه لــو وجــب مــن هــذه اجلهــة، مل  وذلــك أنَّ التحــدُّ

يكن إالَّ عـٰىل الوجـه الـذي بيَّنـاه مـن اخلفـاء والكـتامن؛ ألنَّ مـا 

ألة عنـه ال يـدعو إٰىل إظهارهـا، بـل دواعـي سـرتها دعا من املسـ

ــة ــره إذا  قائم ــيام ذك ــائل ف ــة للس ــال منفع ــا، ف ــث ذكرن ــن حي م

عــٰىل . التزمنـاه، وكــان ممَّــا لــو وقـع مل يظهــر، ومل جيــب أن ُيعَلــم

ــؤال  ــًا؛ ألنَّ س ــب أيض ــة ال جي ــذه اجله ــن ه ــه م ــا أوجب أنَّ م

. معلــومبعضـهم بعضــًا إنَّـام حيســن متـٰى اســتفيد بـه مــا لـيس ب

ــل يف  ــال طائ ــائل ف ــه الس ــا يعلم ــد إالَّ م ــان ال يفي ــا إذا ك فأمَّ

 .تكلُّفه

مــن حــال غــريه مــن  _فكــلُّ واحــٍد مــن العــرب يعلــم 

مـا  _، املظـاهرين لـه بالعـداوة 9املنحرفني عن دعـوة النبـّي 

يقتضـي أنَّ املعارضـة متـٰى أمكنتـه فعلهـا وبـادر إليهـا، وأنَّـه مل 

ــوفّ  ــه مت ــا ودواعي ــك عنه ــّذر يمس ــه يف التع ــا إالَّ وحال رة إليه

 !مساوية حلاله، فأيُّ فائدٍة يف سؤاله وتعّرف ما عنده؟

 _إن قــــال قائــــل : مســــألة ُأخــــرٰى ]] ٢٦٩ص /[[

ـــرفة،  ة الص ــحَّ ــٰىل ص ــا ع ــدناه يف دليلن ــا اعتم ــٰىل م ــا ع معرتض

ــا ــث قلن ــاحته : حي ــادة بفص ــًا للع ــان خارق ــو ك ــرآن ل إنَّ الق

ورة منـه وبـني أفصـح كـالم لوجب أن يقع الفـرق بـني كـّل سـ

ــم يف  ــٰىل كالمه ــني أع ــرق ب ــه الف ــع ل ــن وق ــلِّ م ــرب، لك الع

ــائر  ــني س ــرآن وب ــني الق ــرق ب ــون الف ــه، ويك ــاحة وأدون الفص

ــة والفــرق أكثــر ممَّــا  الكــالم، إذا كــان خارقــًا للعــادة، مــن املزيَّ

لِــَم أنكـرتم أن يكــون : _بـني كـّل كالمـني جـرت هبــام العـادة 

ــ ــري واج ــوه غ ــا أوجبتم ــالم م ــح ك ــني أفص ــرق ب ب؟ ألنَّ الف

مــن هــو يف أعــٰىل  _العــرب وأدونــه وبــني شــعر امــرئ القــيس 

ــر مـن املحـَدثني، إنَّـام ظهـر عـٰىل احلـدِّ  _الطبقات  وشعر املقصِّ

ــه  وإن  _الــذي ذكرمتــوه مــن حيــث مجــع بــني مــا ال فصــاحة ل

ــعيفة  ــرية ض ــت فيس ــت  _كان ــاحته وتناه ــرت فص ــا كث إٰىل م

 .عٰىل أقوٰى وجه الظهوربالغته، فوقع الفرق 

ولـيس هــذا سـبيل للقــرآن ومـا يضــمُّ إليـه مــن أفصــح 

م يف  كــالم العــرب؛ ألنَّ القــرآن وإن بــان مــن مجيــع ذلــك وتقــدَّ

الفصاحة عليه بـام جيـاوز العـادة وخيرقهـا، فـإنَّ الفـرق ال جيـب 

ل؛ ألنَّ مـا يصـحُّ  إٰىل القـرآن قـد اســتبدَّ ] نســبته[ظهـوره يف األوَّ

ــة يف ال ــذا برتب ــيان ه ــة، تقتض ــا رفيع ــة فيه ــة ومنزل ــاحة قويَّ فص

ــتباه ــبس واالش ــني . الل ــون ب ق ــاس ُيفرِّ ــر الن ــرون أنَّ أكث أَال ت

ثوب القصب الـذي يسـاوي دينـارًا، وبـني مـا يسـاوي عشــرة 

ــم  ــه دره ــذي قيمت ــاج ال ــصِّ الزج ــني الف ق ب ــرِّ ــانري، وال ُيف دن

ــنهام ــت ع ــار إذا زال ــه دين ــذي قيمت ــاقوت ال ــصِّ الي ــني الف  وب

 .وجوه التموهيات والتدليسات

ـني كانـت  ق هؤالء بـني كـّل ثـوبني وكـّل فصَّ وليس ُيفرِّ

ــل وال  ــة، ب ــذه القيم ــنهام ه ــه ]] ٢٧٠ص /[[بي ــعافها؛ ألنَّ أض

ــانري واآلخــر  ــني فــصٍّ بعشـــرة دن ــيهم الفــرق ب ــبس عل قــد يلت

ــام  ــم ب ــر يف العل ــٰى يفتق ــاب، حتَّ ــذلك يف الثي ــار، وك ــألف دين ب

 .حلذق والبصريةهذه حاله إٰىل ذوي ا

وهذا ُيبـنيِّ أنَّ اللـبس مل يقـع مـع التفـاوت والتباعـد إالَّ 

ــه ال جيــب أن يظهــر الفــرق بــني  ــا، وأنَّ مــن الوجــه الــذي ذكرن

 .سائر األشياء عٰىل نسبة واحدة، وفيه بطالن ما اعتمدمتوه

هــذا الـذي ظننتــه عكـس العقــول، : يقــال لـه: اجلـواب

أنَّ ظهــور الفــرق بــني وقلــب موجباهتــا؛ ألنَّ مــن املعلــوم 

ــة  ــام كانــت املزيَّ ــة أحــدمها عــٰىل صــاحبه، وكلَّ الشــيئني تــابع ملزيَّ

ق بـني الكبـري  أكثر كـان الفـرق أظهـر، لـوال هـذا جلـاز أن ُيفـرِّ

ــري  ق بيــنهام، إذا كــان الكب والصــغري مــن األجســام مــن ال ُيفــرِّ

ا هـو عليـه، عـٰىل مـا كنّـا  أكرب ممَّا هو عليـه، والصـغري أصـغر ممـَّ

م من بعض الكتاب  .ذكرناه فيام تقدَّ

إذا  _والــذي ذكرتــه يف الثيــاب والفصــوص غــري مماثــل 

ـني مـن  _صحَّ  ق بـني الفصَّ ملا نحن فيه؛ ألنَّه غـري منكـر أن ُيفـرِّ

ق  ــرِّ ــذين مل ُيف ــة يف الل ــت القيم ــا، وإن كان ــني غريمه ق ب ــرِّ ال ُيف

ق بيـنهام، وإنَّـ ام جـاز ذلـك بينهام أكثر تفاوتًا منهـا يف اللـذين فـرَّ
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من حيث مل تكـن زيـادة القيمـة يف اجلـواهر تابعـة لوجـه واحـد 

ــي  ــل ه ــانه، ب ــنقص بنقص ــه، وت ــد بزيادت ــٰى تزي ــريه، حتَّ دون غ

 .تابعة لوجوه كثرية

ــني بعينــه هــو  ق بــني الفصَّ ولــو كــان الوجــه الــذي فــرَّ

الــذي زاد وتضــاعف يف غريمهــا الســتحال أالَّ يظهــر ملــن ظهــر 

 .له ما نقص عنه

ــنيِّ  ــاقوت ُيب ــصِّ الي ــني الف ق ب ــرَّ ــن ف ــاه أنَّ م ــا ذكرن  م

وغريه، للونـه أو ملائـه مـثالً، مل جيـز أن يتضـاعف مـا مـن أجلـه 

ق، والفــرق غــري حاصــل، وإن جــاز أن تتزايــد  ص /[[فــرَّ

وتتضــاعف وجــوه ُأخــر تكثــر هلــا القيمــة وإن مل يظهــر ]] ٢٧١

 .الفرق

ــيس يمكــن أن يقــال ــرآن، : ول ــل هــذا يف الق ــوا مث فقول

أجيزوا أن يكون خفاء القـرآن بينـه وبـني مـا ذكرمتـوه إنَّـام هـو و

السـتبداده بوجــوٍه مـن الفصــاحة ليسـت فــيام ظهـر لنــا الفــرق 

بينه وبني غريه؛ وذلـك أنَّ الكـالم إنَّـام يكـون أفصـح مـن غـريه 

ــا بــأن يزيــد عــدد مــا فيــه مــن األلفــاظ : عــٰىل أحــد وجهــني إمَّ

ــ ــه أفص ــس ألفاظ ــون نف ــأن يك ــيحة؛ أو ب ــن الفص ــزل م ح وأج

 .ألفاظ غريه

فمتــٰى وقــع الفــرق بــني كالمــني، أحــدمها أفصــح مــن 

اآلخر فال بدَّ متٰى ضـممنا إٰىل األنقـص فصـاحة مـا هـو أفصـح 

ل، يظهـر لنـا فصـاحته وكـذلك متـٰى ضـممنا مـا هـو . من األوَّ

 .أفصح من اجلميع، وعٰىل هذه النسبة أبداً 

ّل فصـيح ومتٰى اعتربت هذه الطريقة يف النثر والـنظم وكـ

ة غري منتقضة، فليس يمكن اإلشـارة  من الكالم، فوجدهتا مستمرَّ

ز بـني  يف الفصاحة إٰىل وجوه خمتلفة جيوز أن يظهر بعضها ملـن ُيميـِّ

الفصاحة وخيفٰى عنه البعض، مع زيادته وتفاوته، كام جاز مثله يف 

القيمة؛ ألنَّ ذلك لو كان صحيحًا لوجب أن ال يقـع الفـرق بـني 

القرآن فصاحًة، وبني أنقص كالم العرب فصاحًة، كـام أظهر سور 

مل يقع الفرق بني مواضع منه، وبني أفصح كالم العرب؛ ألنَّ العلَّة 

عٰى مـن خمالفـة الطريقـة أَال . يف ارتفاع الفرق واحدة، وهي ما ادَّ

مـن  _ترٰى أنَّ من مل يظهر له الفرق بني الكتابة السـريانية العربية 

مل ختتلف حاله يف ارتفـاع  _بطريقة السـريانية  حيث مل يكن عارفاً 

الفرق بني أن جيمع بني السـريانية إٰىل أردأ خطوط العربيـة، وبـني 

؟ ونحن عـاملون يف القـرآن !أحسنها]] ٢٧٢ص /[[أن جيمع إٰىل 

 .رضورًة خالف ذلك

نه السـؤال صـحيحًا لكنّــا ال  و بعـد، فلـو كـان مــا تضـمَّ

ــرئ ا ــعر ام ــني ش ــون ب ــأمن أن يك ــه ن ــن قارب ــعر م ــيس، وش لق

وكـان يف طبقتــه، مثــل النابغــة واألعشـٰى ومــن جــرٰى جمرامهــا، 

ــد  ــعره وشــعر أح ــا بــني ش ــر ممَّ ــاحة أكث مــن التعاقــب يف الفص

ــة يف خفــاء الفــرق علينــا  مــع ظهــور  _املحــَدثني، وتكــون العلَّ

ــَدثني  ــعار املح ــعره وأش ــني ش ــرق ب ــائل  _الف ــره الس ــا ذك م

ًة يف ارتفاع العل  .م بالقرآن وغريهوجعله علَّ

ــلكناها  ــي س ــة الت ــاه إالَّ الطريق ــا ذكرن ــؤمن م ــيس ي ول

مـن أنَّ األمــر لــو كــان عــٰىل هـذا لوجــب أن يظهــر الفــرق بــني 

ــنهام يف  ــاوت بي ــنا التف ــة، إذا فرض ــيس والنابغ ــرئ الق ــعر ام ش

 .بينه وبني شعر املحَدث] ما[الفصاحة، لكلِّ من ظهر له 

يف ذلــك  قــد كــان الشــكُّ : ولــيس ألحــٍد أن يقــول

جائزًا، لـو علمنـا بخالفـه مـن مـذاهب أهـل البصـرية بالشـعر 

ونقده، الذين ال جيـوز علـيهم أن خيفـٰى مـا خيفـٰى علينـا يف هـذا 

ـــم مطبقــون عـــٰىل تقــارب هـــذين الـــرجلني يف  البــاب؛ ألهنَّ

 .الشعر، وأنَّه ال تفاوت بني فصاحتهام

لـوال مـا علمنـاه  _وذلك أنَّه يلزمـه عـٰىل هـذا أن نكـون 

ــ ــاعرين م ــذين الش ــذاهبهم يف ه ــؤالء وم ــال ه زين  _ن ح ــوِّ جم

بخالفـه، وشــاّكني يف أنَّ بـني شــعر امــرئ القـيس والنابغــة مــن 

الفصاحة أكثر ممَّا بـني شـعره وشـعر املتنبّـي، مـع ظهـور الفـرق 

بـني شــعره وشـعر املتنبّــي لنـا، واشــتباه األمـر يف شــعره وشــعر 

 .ل ألمرهالنابغة علينا، وهذا حدٌّ ال يبلغه متأمِّ 

: عٰىل أنَّ هاهنا وجهًا يزيل كلَّ شبهٍة يف هذا البـاب، وهـو

أنَّ خفاء الفرق بني القرآن وأفصح كالم العـرب علينـا، لـو كـان 

ه إليـه  مـن ]] ٢٧٣ص /[[سببه ما ادُّعي من وفور حظِّ ما يضـمُّ

وإن كـان  _الفصاحة والبالغة، وأنَّ ذلك هو النقـيض لالشـتباه 

لوجب أن ال تظهـر لنـا فصـاحة  _حاصالً  التفاوت يف الفصاحة

بعض القرآن عٰىل بعض؛ ألنَّ بعضه أقرب إٰىل بعض يف الفصـاحة 

 .من كلِّ كالم ُيَضمُّ إليه

ــريه  ــا يف غ ــة ظهوره ــن مجل ــاحته م ــر فص ــا ال تظه وم

ٰى  أوفر حظًَّا يف الفصاحة عـٰىل كـلِّ حـاٍل مـن مجيـع الكـالم، حتـَّ

ــاحته ــرط فص ــومنا ف ــد خص ــي عن ــه ينته ــادة أنَّ ــرق الع . إٰىل خ

ر الفـرق بـني مواضـع مـن  فصارت العلَّة التـي ذكروهـا يف تعـذُّ

ــ ــرب، تقتض ــالم الع ــيح ك ــرآن وفص ــوه ـالق ــد الوج ــٰىل آك ي ع

 .ارتفاع الفرق بني بعضه وبعض
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ـــٰىل  ـــاحته ع ـــض فص ـــور بع ـــا رضورًة ظه وإذا علمن

 .بعض بطل ما ظنَّه خصومنا، وصحَّ مذهبنا

ــ ــول م ــًا ق ــِقط أيض ــه ُيس ــذا الوج ــة يف وه ــل العلَّ ن جع

ــة  ــاحة خمالف ــة يف الفص ــرآن بطريق ــتبداد الق ــرق اس ــاء الف خف

 .لسائر الطرق

ــان  ــد ك ــاب فق ــن الكت ــع م ــذا املوض ــا إٰىل ه وإذا انتهين

الواجـب قطعــه عليــه، الســتيفائنا الكــالم يف مجيــع مــا رشطنــاه 

ا آثرنـا اآلن أن نضـمَّ إليـه فصـوالً يف  وأجرينا بكتابنـا إليـه، لكنـَّ

ــىلٰ  ــة ع ــاَرض، وأنَّ الدالل ــه مل ُيع ــالقرآن، وأنَّ ــّدي ب ــوع التح  وق

معارضــته مل تقــع لتعــّذرها، وأنَّ تعــّذرها كــان عــٰىل وجــه 

سـناه يف صـدر الكتـاب مـن هـذه  خيالف العـادة، ليكـون مـا أسَّ

تعـويالً عـٰىل ارتفـاع اخلـالف بيننـا وبـني مـن خــالف  _األُمـور 

ـــرفة  ت _يف الص ــحَّ ــٰىل ص ــًا ع ــه ومربهن ــدلوالً علي ــون م ه، وليك

ـة عـٰىل املوافـق  ًة عـٰىل خمـالفي امللَّـة، كـام أنَّـه حجَّ كتابنا هذا حجَّ

ــه يف  ل علي ــوِّ ــه واملع ــاظر في ــر الن ــٰى ال يفتق ــا، وحتَّ ص /[[فيه

ة إٰىل غــريه، وال حيتــاج أن ]] ٢٧٤ داللــة القــرآن عــٰىل النبــوَّ

 .يرجع إٰىل سواه

رًة  ـــأخِّ ـــاب مت ـــول، وإن وردت يف الكت ـــذه الفص  _وه

ــتض إيرادهــا  ألنَّ  فموقعهــا عــٰىل  _الغــرض يف ابتدائــه مل يق

م، ولـيس للتقـديم والتـأخري تـأثري يف هـذا البـاب،  احلقيقة متقدِّ

إذا كان مـا ُحيتـاج إليـه مـن املعـاين بـاحلجج موجـودًا مسـتوًىف، 

 .ومذكورًا ومستقًىص 

ــاٰىل،  ــاهللا تع ــتعينني ب ــا، مس ــول فيه ــتأنف الق ــن نس ونح

 .سديدهومعتمدين عٰىل توفيقه وت

يف الداللــة عــٰىل وقــوع التحــّدي : فصــل ]]٢٧٥ص /[[

 :بالقرآن

ــه  ــد يف حتّدي ــلِّ  9املعتم ــم لك ــول العل ــالقرآن حص ب

عاقل سمع األخبـار وخـالط أهلهـا بـذلك، عـٰىل حـدِّ حصـوله 

ــه  ة ودعائ ــوَّ ــه النب عائ ــة، وادِّ ــالم بمّك ــه الس ــه وآل ــوره علي بظه

ــن أ ــاه م ــا ذكرن ــال م ــه، إٰىل أمث ــاس إٰىل نفس ــاهرة الن ــه الظ حوال

 .املعلومة

ــه  ــّك في ــر الش ــها وأظه ــر بعض ــن أنك ــني م ــرق ب وال ف

ــالء  ــلِّ للعق ــم بالك ــق العل ــا؛ ألنَّ طري ــر مجيعه ــن أنك ــني م وب

 .متَّفق غري خمتلف

والواجـــب أن ُنعِلـــم مرادنـــا بـــذكر التحـــّدي الـــذي 

عي وقوع العلم به عـٰىل هـذا الوجـه ولكـلِّ أحـد؛ فـإنَّ كثـريًا  ندَّ

ر أّنـا نريـد بالتحـّدي ممَّن نفٰى الع لم بـه وأظهـر الشـكَّ فيـه ُيقـدِّ

ـــز ] معنـــًى [ ن التبكيـــت والتعجي خمصوصـــًا، ولفظـــًا يتضـــمَّ

 .واملطالبة بفعل مثل القرآن مسموعاً 

ولــيس مرادنــا ذلــك، والــذي نريــده ونحيــل عــٰىل 

العقـالء يف العلـم بـه وارتفــاع الشـّك فيـه، مــا هـو معلـوم مــن 

ــه ع ليــه وآلــه الســالم كــان حيــتجُّ قصــده والظــاهر مــن حالــه أنَّ

ــاٰىل  ــة، وأنَّ اهللا تع ــة واملزيَّ ــه اإلبان ــن جهت عي م ــدَّ ــالقرآن وي ب

ــزول الــوحي بــه، وهبــوط  ــده بإنزالــه، وينتظــر ن ــه بــه وأيَّ خصَّ

ا ال يمكـن . بالشــيء منـه بعـد الشــيء جربئيل  وهـذا ممـَّ

دنا  .أحدًا دفعه، ومن دفعه قام مقام الدافع لسائر ما عدَّ

ــع ]] ٢٧٦ص /[[ ــل ودف ــوع التجاه ــر وق ــيس ُينك ول

ــك  ــل ذل ــار بمث ــني، وال اعتب ــد واالثن ــن الواح ـــرورات م الض

 .فيام َيُعمُّ العلم به وتزول الشكوك فيه

وإن كــان  _وهـب أنَّ قومــًا شــّكوا يف بعــض مــا ذكرنــاه 

ونحـن نعلـم أنَّ أحـدًا ال يشـكُّ يف أنَّـه  _ال طريق للشـكِّ عليـه 

 ــ ــل كــان ينتظــر نــزول الــوحي ب عي أنَّ جربئي القرآن، ويــدَّ

  ــه كــان جيعــل ذلــك يتــوّىلٰ إنزالــه عليــه وخماطبتــه بــه، وأنَّ

ًة له وإبانةً   .مزيَّ

ــاواة  ــٰىل املس ــث ع ــا يبع ــة م ــّدي وهناي ــة التح ــذا غاي وه

ــزم  ة وأل ــوَّ ــٰى النب ع ــالم إذا ادَّ ــه الس ــه وآل ــه علي ــة؛ ألنَّ واملعارض

ــن ــن دي ــه م ــم علي ــا ه ــة م ــه ومفارق ــاد ل ــادة  البشـــر االنقي وع

ــة إالَّ  ــه اإلبان عي ب ــدَّ ــن أن ي ــه يشء يمك ــر من ــة، ومل يظه ورئاس

ــالقرآن ــوحي ب ــاواته . انتظــاره لل ــدواعي إذًا متــوافرة إٰىل مس وال

ــده  ــة وال يف ي ــه مزيَّ ــن ل ــه مل يك ــّوي في ــٰى س ــذي مت يف األمــر ال

ة وال شبهة، فكـان جيـب أن ُيظِهـر كـلُّ واحـد مـنهم  مـن  _حجَّ

ــرب  ــ _الع ــره وي ــا أظه ــل م ــل مث ــاه، ويفع ع ــا ادَّ ــل م عي مث دَّ

أو غــريه مــن  _ كالمــًا بعــد كــالم ُيظِهــر أنَّ جربئيــل 

ــة  ــه يف  _املالئك ــت نزول ــاره ووق ــد النتظ ــه، ويتعمَّ ــه إلي أنزل

ــرآن  ــل الق ــإنَّ مث ــات؛ ف ــًا  _األوق ــزًا وال ممنوع ــن معج إذا مل يك

عـاء نـزول املالئكـة بـه أدخـل  _عن معارضـته  ممكـن هلـم، وادِّ

ن؛ ألنَّـه ممكـن لكـلِّ قـادر عـٰىل الكـالم، وإن كـان يف باب التم كُّ

ن منه الفصحاء ل خيتصُّ بالتمكُّ  .األوَّ

وممَّـــا ُيبـــنيِّ أنَّ احلـــال التـــي وصـــفناها تقـــوم مقـــام 

ــاللفظ  ــام زادت علــيهام  _التحــّدي بــالقول والتقريــع ب  _بــل ربَّ
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ــة  أنَّ أحــدنا لــو نــال رئاســًة يف الــدنيا جليلــة، ووصــل إٰىل منزل

مًا عـٰىل سـواه، وأنَّ رفيع ة، وأظهر أنَّ لـه فضـالً عـٰىل غـريه وتقـدُّ

ــداء  ــك أع ــع ذل ــه م ــان ل ــه، وك ــو علي ــام ه ــتحّقه ب ــه يس ــا نال م

ــا  ــوله إٰىل م ــه ووص ــيهم تقّدم ــل عل ــدونه، ويثق ومنافســون حيس

ــه، ومل  ــد حال ــره، ويفس ــتقض أم ــون أن ين ــه، وُحيبّ ــل إلي وص

ا كـان كالذريعـة إٰىل ت لـك الرتبـة وبلـوغ يظهر هلم من أحواله ممـَّ

أو فعـل مــن ]] ٢٧٧ص /[[تلـك املنزلـة، إالَّ أمـر مــن األُمـور 

األفعــال مل يــبن مــنهم إالَّ بــه، وهــم طــامعون يف مســاواته فــيام 

ــره و ــيام[أظه ــل نظــام ] ف ــلُّ عقــده، وُيبطِ ــره، وحي ــد أم ُيفِس

ــّدي  ــاب التح ــال يف ب ــذه احل ــور ه ــم أنَّ ظه ــا نعل ــته؛ فإّن رئاس

يف األمــر الــذي ُتطَلــب الرئاســة بســببه، والبعــث عــٰىل املســاواة 

ــٰى  ــاللفظ، حتَّ ــع ب ــالقول والتقري ــّدي ب ــن التح ــوٰى م ــغ وأق أبل

ــذا  ــل ه ــداء مث ــاد واألع ــؤالء احلّس ــن ه ــع م ــٰى مل يق ــع مت يقط

الفعل الذي ذكرنـاه، عـٰىل قصـورهم عنـه وتعـّذره علـيهم، كـام 

ــب بــالقول  ــع الطل ــٰى وق ــّذر مت ــٰىل القصــور والتع ــع ع ُيقَط

 .للفظوالتحّدي با

ــل ــه : فــإن قي ــه وآل ــافته علي ــحُّ أن يكــون إض كيــف يص

السالم الكتاب إٰىل ربِّـه وانتظـاره نـزول امللـك بـه حتـّديًا، فطلبـًا 

كــان  مــن القــوم املســاواة فيــه، وأنــتم تعلمــون أنَّ موســٰى 

ــل ذلــك، ومل يكــن متحــّديًا هبــا، وال هــي  عي يف التــوراة مث يــدَّ

 معجز عند كلِّ أحٍد؟

نجعــل اإلضــافة وانتظــار الــوحي فقــط مهــا  إّنــا مل: قلنـا

ــاج  ــه االحتج ــٰىل وج ــوعهام ع ــل لوق ــّدي، ب ــيني للتح املقتض

ــص عــاء التميُّــز والتخصُّ ، وهــذا معلــوم مــن قصــيده . وادِّ

 .وظاهر من حاله

ــٰى  ــبيل  وموس ــٰىل س ــوراة ع ــزول الت ــّط ن ع ق ــدَّ مل ي

االحتجاج عـٰىل خمالفيـه واإلبانـة مـنهم، وإنَّـام كـان يـذكر ذلـك 

 .صحابه وأتباعه ممَّن عرف صدقه بغريها من معجزاتهأل

ة واإلبانــة أظهــر  عــٰىل أنَّ موســٰى  عــٰى النبــوَّ لـــامَّ ادَّ

تـه وحتـّدٰى النـاس بـه، كـانقالب  ما جعله اهللا تعـاٰىل برهانـًا لنبوَّ

عــاء نــزول التــوراة عليــه؛  العصــا وغريهــا، ومل يقتصـــر عــٰىل ادِّ

ـــدّ  ـــيام حت ـــاواته ف ـــب بمس ـــب أن يطل ح فوج ـــه ورصَّ ٰى بفعل

 .باالحتجاج به

ـــة ومل ]] ٢٧٨ص /[[ ة واملزيَّ ـــوَّ ـــٰى النب ع ـــه ادَّ ـــو أنَّ ول

عي بـه اإلبانـة والتخصـيص أكثـر مـن قولـه إنَّ : ُيظِهر شـيئًا يـدَّ

، لكــان جيــب عــٰىل  ــه ُيــوحٰى هبــا إيلَّ التــوراة كــالم اهللا تعــاٰىل وأنَّ

ــه وقصــد إٰىل إبطــال أمــره أن يســاويه فــيام احــتجَّ  بــه،  مــن حاجَّ

عــاه موســٰى  ــه مــا ادَّ عي في ــدَّ ــًا ي ــر كالم ــوراة،  وُيظِه يف الت

 .ليُبنيِّ للناس أنَّه كغريه وأنَّه ال مزيَّة له

ــا  ــيس هكــذا نبيّن ــٰىل 9ول ــا نعلــم ظهــور يشء ع ؛ ألّن

يده، وادَّعـٰى بـه املزيَّـة واإلبانـة، واحـتجَّ بـه يف مجيـع األحـوال، 

 .فجرٰى جمرٰى القرآن

ــه : ولولــيس ألحــٍد أن يقــ ت فلعــلَّ تعويلــه يف داللــة نبوَّ

إنَّام كـان عـٰىل معجزاتـه التـي ليسـت بقـرآن، كانشـقاق القمـر، 

وامليضــأة، وحنــني اجلــذع، ومــا شــاكل ذلــك، فــال يثبــت لكــم 

معنــٰى التحــّدي يف القــرآن مــن حيــث ظهــر عليــه، إذا كــان قــد 

ـة؛ وذلـك ألّنـا قـد بيَّنـا أنَّ املعلـوم مـن  أغنٰى عنه يف بـاب احلجَّ

ــك  9قصــيده  ــزول املل ــار ن ــه تعــاٰىل، وانتظ يف إضــافته إٰىل ربِّ

ــة، فحالــه إذن كحــال غــريه  عــاء املزيَّ بــه طريقــة االحتجــاج وادِّ

ة عــٰىل  عــٰى هبــا النبــوَّ ــا ظهــرت وادَّ مــن املعجــزات؛ إن ثبــت أهنَّ

 .حدِّ ظهور القرآن

ـــن  ـــه ال يشء م ـــت؛ ألنَّ ـــك بثاب ـــيس ذل ـــف ول فكي

م ظهــوره واحتجاجــه وفزعــه ُيعَلــ _ســوٰى القــرآن  _معجزاتــه 

 !إليه عٰىل حدِّ العلم بالقرآن؟

ــام يرجــع يف إثبــات هــذه املعجــزات إٰىل رضوب مــن  وإنَّ

االســتدالل والطــرق التــي يعرتضــها كثــري الشــبهات، وال 

 .ُحيتاج إٰىل يشء منها يف القرآن

 9عــٰىل أنَّــه ال يشء مــن معجزاتــه ]] ٢٧٩ص /[[

ــوَّ  ــاءه للنب ع م ادِّ ــدَّ ــد تق ــه إالَّ وق ــاد ل ــق باالنقي ــه اخلل ة ومطالبت

ــه  ــت طاعت ــدخول حت ــوره(وال ــوده وظه ــرآن؛ ) وج ــوٰى الق س

ته؟ فكيف يصحُّ نفي جعله   دليل نبوَّ

ــالقرآن ــا قــد : وممَّــا ُيعتَمــد عليــه يف ثبــوت التحــّدي ب أّن

ة، وإلزامـه النـاس طاعتـه  عاءه عليه وآلـه السـالم النبـوَّ علمنا ادِّ

بـل  _ملـن دعـا إٰىل مثـل هـذه احلـال  وال بـدَّ . والدخول يف ملَّتـه

ــا  ــو دوهن ــا ه ــة  _إٰىل م ــام احلجَّ ــوم مق ــا يق ــر م ــار أم ــن إظه م

والداللة؛ ألنَّ أحـدًا مـن الفضـالء ال جيـوز أن ُيقـِدم عـٰىل مثـل 

ـة أو شـبهة ٰى أنَّ مجيـع . هذه الـدعوٰى مـن غـري تعلُّـق بحجَّ حتـَّ

ــوه ود ع ــيام ادَّ ــوا، ف ــد فزع ــرقني ق ــني ورضوب املمخ ــوا املتنبّ ع

ـا حجـج وبـراهني؛ فلـو سـاغ أن  إليه، إٰىل تعلُّق أشياء ادَّعـوا أهنَّ

ملـن ادَّعـٰى عليـه  _ُيقِدم عٰىل ما ذكرنـاه عاقـل مـع ُبعـِده، مل جيـز 



 ٢٤٩  ...........................................................................................................  القرآن) ١٥٠/ (حرف القاف 

ــه  ــة دين ــه مفارق ــاد، وألزم ــة واالنقي ــه بالطاع ــة، وطالب الرئاس

ــة عــٰىل قولــه وبرهــان عــٰىل وجــوب  _وعادتــه  أالَّ يطالبــه بحجَّ

 .اّتباعه

ــف ي ــا فكي عي نبيُّن ــدَّ ــحُّ أن ي ــة  _ 9ص ــني مجاع ــن ب م

ة والرئاسـة، ويطـالبهم باالنسـالخ مـن مجيـع مـا  _العرب  النبوَّ

ألفــوه وعرفــوه مــن العبــادات والعــادات واألفعــال، مــن غــري 

ة أمـره وصـدق قولـه،  ـة عـٰىل صـحَّ أن ُيظِهر شـيئًا جيعلـه كاحلجَّ

يهم وال يكون فيهم مـن يطالبـه بـذلك، مـع علمنـا بتـوّفر دواعـ

لـوا  ـم قـد حتمَّ ة حرصهم عـٰىل تكذيبـه وتـوهني أمـره، وأهنَّ وشدَّ

ــس  ــه األنف ــذلوا في ، وب ــاقَّ ــك املش ــب ذل ]] ٢٨٠ص /[[يف طل

ــع مــا  واملهــج، وتعلَّقــوا بكــلِّ أباطيــل وشــبهة، وكــان مــن مجي

ــه  ــٰىل أنَّ ــوه ع ــه، ويواقف ــٰىل قول ــة ع ــالبوه بحجَّ ــوه أن يط تكلَّف

 !ل؟مطاَلب بام لو طولب بمثله مل ينفص

ـــم  ـــن عقالئه ـــة م ـــن مجاع ـــًا م ـــاز أيض ـــف ج وكي

ــدّين  ــة ت ــٰى بقلَّ ــاد وال ُيرم ــب إٰىل عن ــن ال ُينَس ــالئهم وم وفض

 !وحتّرج، أن ينقادوا له ويتَّبعوه؟

ــتجيبني  ــع املس ــن مجي ــاز م ــف ج ــل كي ــرهتم  _ب ــع كث م

ـــرهم  ـــدّين أكث ـــا بت هتم، وعلمن ـــدَّ ـــور ع ـــوه  _ووف أن يتَّبع

قوه، وهــو مل ُيظِهــر شــيئًا يقتضـــي التصــديق،  ويــؤازروه وُيصــدِّ

ة أو الشبهة؟ ا باحلجَّ  !إمَّ

وكــلُّ هــذا لــو جــاز لكــان فيــه نقــض العــادة وخــروج 

عـــن املعهـــود املـــألوف فيهـــا، ولكـــان يقتضــــي اإلعجـــاز 

والداللة مثل مـا يقتضـيه التحـّدي بـالقرآن، بـل مـا هـو أظهـر 

ــالقرآن ال  ــّدي ب ــدافع للتح ــان امل ــة؛ فك ــاب األُعجوب ــه يف ب من

ــ ن م ــتمكَّ ــراه ي ــاز جم ــري يف اإلعج ــام جي ــرتاف ب ــه االع ن دفع

 .ويزيد عليه

ــب  ــاه  _وإذا وج ــا ذكرن ــع م ــه  _بجمي ــون علي أن يك

عيًا بـه اإلبانـة والتميّـز، وال  ـًا بـأمر مـا، ومـدَّ وآله السـالم حمتجَّ

عٰى فيــه ذلــك إالَّ وحــال القــرآن أظهــر، وال طريــق إٰىل  يشء ُيــدَّ

ـًا بغـريه إالَّ وهـو عـٰىل إثباته عليـه وآلـه السـالم متحـّديًا وحم تجَّ

ــالقرآن، وصــار مــا دلَّ  أوضــح الوجــوه، فقــد صــحَّ التحــّدي ب

ــدلُّ  ــة ي ــور يف اجلمل ــن األُم ــأمر م ــّدي ب ــوت التح ــٰىل ثب  _ع

بناه   .عٰىل ثبوت التحّدي بالقرآن بعينه _بالرتتيب الذي رتَّ

ــّدي ــم بالتح ــد يف العل ــا اعتُِم ــحَّ : وممَّ ــد ص ــرآن ق أنَّ الق

نة . ر الـذي صـحَّ بـه أمثالـهنقله بالتوات وآيـات التحـّدي املتضـمِّ

ته، مــن مجلتــه]] ٢٨١ص /[[ . للتــوبيخ والتعجيــز يف صــحَّ

ــن  ــا م ــال، وفيه ــد ح ــاالً بع ــمعوهنا ح ــوم يس ــان الق ــد ك وق

ــوم ــو معل ــا ه ــاج م ــك واإلزع ــت . التحري ــات نزل ــذه اآلي وه

ــَم  بمّكــة، والعلــم بنزوهلــا هنــاك مســتفاد بالنقــل الــذي بــه ُعِل

ــا يف ــا،  نزوهل م نزوهل ــدُّ ــكِّك يف تق ــٍد أن ُيش ــيس ألح ــة، فل اجلمل

 !لعلَّها ممَّا نزل يف آخر األمر: ويقول

ــه لــو ثبــت تــأخري نزوهلــا لكــان مــا قصــده مــن  عــٰىل أنَّ

إثبات التحّدي بـالقرآن حاصـالً عـٰىل كـلِّ حـاٍل، وال فـرق بـني 

ــت  ــو كان ــة ل ــا أنَّ املعارض ــة إذا علمن ره يف الدالل ــأخُّ ــه وت تقّدم

 .لوجب وقوعها ممكنة

ـــتالف  ـــاٰىل أنَّ اخ ـــأيت بمشـــيئة اهللا تع ـــيام ي وســـنُبنيِّ ف

ة األمـــر  ـــتهم، وقـــوَّ األحـــوال، وزيـــادة عـــدد األنصـــار وقلَّ

ــت  ــو أمكن ــة ل ــك، وأنَّ املعارض ــه يف ذل ــأثري ل ــعفه، ال ت وض

 .لوقعت  عٰىل تّرصف احلاالت

مـن : وربَّام طعـن طـاعنون يف هـذه الطريقـة بـأن يقولـوا

آيـات التحـّدي مــن مجلـة القـرآن الـذي ســمعه  أيـن علمـتم أنَّ 

العــرب وُتــيل علــيهم؟ ولعلَّهــا مضــافة إٰىل الكتــاب بعــد تلــك 

 .األزمان

ــرآن  ــة الق ــني مجل ــوا ب ــحُّ أن جيمع ــف يص ــا  _وكي وم

ــاهرة  ــوال الظ ــن األق ــراه م ــرٰى جم ــه  _ج ــيل آيات ــني تفص وب

ــتم تعلمــون أنَّ  ــم وزوال الريــب؟ وأن ــوع العل ــه يف وق وكلم

ل العلــم بجمل تــه خمــالف العلــم بتفصــيله؛ ألنَّ العلــم األوَّ

يشـرتك فيـه مجيــع العقـالء املخـالطني ألهــل األخبـار مـن غــري 

ــنهم ــه م ــبه علي ــول الش ــحُّ دخ ــاص، وال يص ــاين . اختص والث

ــرهم،  ــكَّ أكث ــه لش كوا في ــكَّ ــو ش ــتهم، ول ــن مجل ــوم م ــه ق عي يدَّ

ــة  ــم مجل ــّدي حك ــات التح ــم آي حوا أنَّ حك ــحِّ ــب أن ُيص فيج

عيتموهالقرآن، ل  .يصحَّ ما ادَّ

أّنــا ال : واجلــواب عــن هــذا الطعــن]] ٢٨٢ص /[[

ــن  ــيله، م ــرآن وتفص ــة الق ــم بجمل ــني العل ــرق ب ــكُّ يف الف نش

الوجــوه التــي ذكــرت، ألنَّ العلــم بجملتــه ال يشــكُّ يف عمومــه 

 .وزوال الشبه عنه، والعلم بتفصيله جيوز دخول الشبه فيه

رين ولســنا نرتضـــي طريقــة مــن ســّوٰى بــني األمــ

ــع  ــن دف ــة، وأنَّ م ــالعلم باجلمل ــيل ك ــم بالتفص ــٰى أنَّ العل ع وادَّ

العلــم بــاحلرف والكلمــة واآليــة، يف أنَّــه دافــع ملــا يعلمــه 

 .رضورًة، كالدافع بجملة الكتاب
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ــه لــيس إذا مل يقــع العلــم بالشـــيء رضورًة  إن  _غــري أنَّ

ُجِعَل العلم بجملـة القـرآن مـن بـاب الضــرورة، أو عـٰىل وجـٍه 

وجـب أن ينفـي ويمنـع مـن أن  _ال للشـكِّ والشـبه عليـه ال جم

 .يكون إٰىل العلم به طريق

والعلــم بآيــات التحــّدي ومــا جــرٰى جمراهــا، مــن 

ــإٰىل  ــه؛ ف ــم بجملت ــدِّ العل ــٰىل ح ــن ع ــرآن، وإن مل يك ــيل الق تفض

العلـــم هبـــا طريـــق واضـــح، وهـــو نقـــل مجاعـــة املســـلمني 

ــم بــأمجعهم ينقلــون أنَّ هــذه  ــات ممَّــا كــان وتــواترهم؛ ألهنَّ اآلي

. ُيــتٰىل عــٰىل عهــد الرســول عليــه وآلــه الســالم يف مجلــة الكتــاب

وقـد علمنـا أنَّ رشوط التـواتر حاصـلة فـيهم، بـل يف كـلُّ فرقــٍة 

ــذه  ــل ه ة نق ــحَّ ــربهم ص ــم بخ ــب أن ُيعَل ــَرقهم؛ فيج ــن فِ م

 .اآليات، وبطالن قول من قدح يف إثباهتا

ـا أن : وجهني عٰىل أنَّ آيات التحّدي ليس خيلو حاهلا من إمَّ

وحيتجُّ به عٰىل القوم، أو  9تكون من مجلة ما كان يقرأه الرسول 

 .ال تكون كذلك وتكون مضافًة إٰىل الكتاب بعد أن مل تكن فيه

ل ــاه : فــإن كانــت عــٰىل الوجــه األوَّ فقــد ثبــت مــا أوردن

 .من التحّدي عٰىل آكد الوجوه

ــاين ]]٢٨٣ص /[[ ــه الث ــٰىل الوج ــت ع ــد : وإن كان فق

ــا ــًا ك ــّدي حادث ــوع التح ــا يف وق ــق هب ــون التعلُّ ــب أن يك ن جي

ــارٰى  ــود والنص ــك اليه ــا أمس ــذلك م ــان ك ــو ك ــتقبالً، ول مس

وسائر الطوائف اخلارجـة عـن ديـن اإلسـالم عـن مواقفـة أهـل 

ــع  ــون م ــو أن يك ــاكهم ال خيل ــك؛ ألنَّ إمس ــٰىل ذل ــالم ع اإلس

، العلم بحـاهلم فـيام أضـافوه إٰىل كتـاهبم، أو مـع عـدم العلـم بـه

 .وألنَّ ما فعلوه ممَّا جيوز أن خيفٰى عليهم

ــع العلــم؛ لعلمنــا بتــوّفر  ولــن جيــوز أن ُيمِســكوا م

ــن  ــلهم إٰىل كــلِّ أمــر هجَّ ة تعلُّقهــم وتوصُّ دواعــيهم، وشــدَّ

 .اإلسالم وأهله، وأدخل الشبه عٰىل معتقديه

ــيهم؛  ــي عل ــا خف ــك ممَّ ــون ذل ــًا أن يك ــوز أيض وال جي

ــت ــن االخ ــانوا م ــم إذا ك ــو ألهنَّ ــا ه ــٰىل م ــالم ع ــل اإلس الط بأه

ة  معــروف، وعلمنــا أنَّ احتجــاج املســلمني علــيهم يف النبــوَّ

متَّصــل غــري منقطــع، ســلفًا عــٰىل ســلف، وخلفــًا عــٰىل خلــف، 

ــاب التحــّدي واالحتجــاج عــٰىل  ــٰى ظهــر مــنهم يف ب فــال بــدَّ مت

ة مـــا مل يعرفـــوه، ثـــّم أضـــافوه إٰىل قـــوهلم  بعـــد أن مل  _صــحَّ

ــه  ــيفوه إلي ــوهم أن  _يض ــاهلم، ويواقف ــن ح ــذلك م ــوا ب يعلم

 .عليه، وحيتّجوا عليهم به

ـــرٰى أنَّ املســـلمني  بعـــد مـــا ســـبق هلـــم مـــن  _أَال ت

ــي مل  ــاب والت ــا الكت ــي دلَّ عليه ــزات الت ــاج يف املعج االحتج

لــو أضــاف بعضــهم إٰىل القــرآن آيــة أو  _يــدّل عليهــا مــا ســبق 

م ذكرهـا واال ن ذكـر معجـزة بـاهرة مل ُيقـدَّ حتجـاج آيات تتضـمَّ

ــة  ــالفي امللَّ ــّم حــاجَّ هبــا خم ــه،  _هبــا، ث لوجــب أن يعلمــوا حمال

م وجوده؟  ويواقفوا عٰىل أنَّ ما فعله مبتدع مل يتقدَّ

ــاه  ــا ذكرن ــحَّ م ــالفي  _وإذا ص ــن خم ــد م ــن أح ومل يك

ا حـدث االحتجـاج هبــا،  عي أنَّ آيـات التحــّدي ممـَّ اإلسـالم يـدَّ

ومل تكـن مـذكورة قبلـه، وأن يشري إٰىل زمـاٍن بعينـه ُذِكـَرت فيـه، 

ـا مـن  _وال أنَّ أحدًا وقـف عـٰىل ذلـك وال ادَّعـاه  فقـد ثبـت أهنَّ

 .9مجلة الكتاب الذي أظهره الرسول 

وقـــد اعتمـــد بعـــض املتكلِّمـــني يف ثبـــوت التحـــّدي 

ــول  ــن ق ــَل م ــا ُنِق ــٰىل م ــالقرآن ع ــن ]] ٢٨٤ص /[[ب ــد ب الولي

ــ: (املغــرية يف القــرآن يس إّين قــد ســمعت الشــعر واخلطــب، ول

ة بــن ! ، ووصــفه لـه بأنَّـه ســحر)هـذا منـه يف شــيء وقـول ُأميـَّ

وإحضـار بعضـهم أخبـار ). لـو نشـاء لقلنـا مثـل هـذا: (خلف

عائه أنَّه معارض للقرآن  .الفرس، وادِّ

ألنَّ التحــّدي لــو مل يكــن واقعــًا بــه ومعلومــًا مــن : قــال

 .جهته، مل يكن جلميع ذلك معنًى 

ا يصـحُّ االعـتامد ع ليـه؛ ألنَّ مجيـع مـا ُذِكـَر وليس هذا ممـَّ

ــام املرجــع فيــه إٰىل أخبــار  لــيس بمعلــوم وال مقطــوع عليــه، وإنَّ

ولـيس يصـحُّ أن يثبـت التحـّدي مـن طريـق الظـّن، بــل . آحـاد

 .ال بدَّ فيه من العلم اليقني

فليس يصـحُّ  _وإن نطق ببعض هذه األخبار  _والكتاب 

تها؛ ألنَّ الكتاب ال يكـو ـًة ومقطوعـًا االعتامد عليه يف صحَّ ن حجَّ

ة التحـّدي بـه، فكيـف يصـحُّ أن  ة أخباره إّال بعد صـحَّ عٰىل صحَّ

 !ُيرَجع يف إثبات التحّدي إٰىل ما ال ُيعَلم إالَّ بعد ثبوته؟

ــف ــن خل ــة ب ــول ُأميَّ ــل : (عــٰىل أنَّ ق ــا مث ــاء لقلن ــو نش ل

ــّدي بــه وُطولِــب بفعــل مثلــه) هــذا ــه ُحتُ وقــد . ال يــدلُّ عــٰىل أنَّ

 .ن هذا مبتدئًا فيام ال ُيدعٰى إليهيقول اإلنسا

ــحر ال  ــه س ــفه بأنَّ ــه ووص ــد من ــب الولي ــذلك تعّج وك

ـا االسـتدالل . يدلُّ عـٰىل أكثـر مـن اسـتغرابه لـه واسـتطرافه فأمَّ

م  .به عٰىل التحّدي فبعيد، واملعتمد عٰىل ما تقدَّ

 :يف أنَّ القرآن مل ُيعاَرض: فصل]] ٢٨٥ص /[[

 :وضعنيالكالم يف هذا الباب يقع يف م
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عي أنَّ القــرآن قــد عــورض : أحــدمها مــع مــن يــدَّ

بمعارضــة حمفوظــة منقولــة، ويــومئ إٰىل كــالم مســيلمة، أو مــا 

 .جرٰى جمراه ممَّا سنذكره

زوا وقــوع : مــع مــن يقــول: واملوضــع اآلخــر جــوِّ

عي أنَّ  ـــدَّ ـــة، وي ـــة وال معلوم ـــن حمفوظ ـــة، وإن مل تك املعارض

عي حصــول  غــري واجــب، أو _لــو كانــت واقعــًة  _نقلهــا  ــدَّ ي

والكــالم عــٰىل الوجــه الثــاين أهــّم وأوســع، . موانــع عــن نقلهــا

مه  .ونحن ُنقدِّ

إنَّ القــرآن لــو عــورض لوجــب نقــل املعارضــة : فنقــول

ــة إٰىل  ــب، واحلاج ــل واج ــا يف األص ــا؛ ألنَّ ظهوره ــم هب والعل

ة، والدواعي متوّفرة، والعهد قريب  .نقلها ماسَّ

ــوع الشـــيء وإن مل ــز وق ــام ُجيي ــذه وإنَّ ــل، اخــتالل ه  ُينَق

 .الشـروط التي ذكرناها فيه، أو بعضها

ــال  ــذا ق ــل، وهل ــن النق ــدَّ م ــال ب ــت ف ــا إذا تكامل فأمَّ

ــون ــل : املتكلِّم ــرت يف النق ــت جل ــو وقع ــرآن ل ــة الق إنَّ معارض

ــل  ـــي نق ــا يقتض ــع م ــه؛ ألنَّ مجي ــل زادت علي ــرآن، ب ــرٰى الق جم

ة  _القـــرآن ]] ٢٨٦ص /[[ مـــن تـــوّفر الـــدواعي، وشـــدَّ

ــد  ــرب العه ــة، وق ــد  _احلاج ــي تزي ــة، وه ــل يف املعارض حاص

ــة يف احلقيقــة،  ــت هــي احلجَّ عليــه مــن حيــث لــو وقعــت لكان

ـة ومـا بـه تــزول . وكـان القـرآن قـائًام مقـام الشـبهة ونقـل احلجَّ

ــوٰى  ــه أق ــدواعي إلي ــدين، وال ــبهة أوٰىل يف ال ت . الش ــحَّ وإذا ص

ــالً يف املعارضــة، وجــب القطــع ــة ومل نجــد نق ــٰىل  هــذه اجلمل ع

عيها  .انتفائها، وكذب مدَّ

الً عــٰىل تكامــل الشـــروط التــي : فــإن قيــل دّلــوا أوَّ

ذكرمتوهـــا يف املعارضـــة لـــو كانـــت ثابتـــة، وأنَّ ظهورهـــا يف 

دمتوه، ثـّم  األصل واجـب، والـدواعي متـوّفرة إٰىل مجيـع مـا عـدَّ

ــه إذا مل ُينَقــل  دّلــوا عــٰىل أنَّ مــا هــذه حالــه ال بــدَّ مــن نقلــه، وأنَّ

 .َم انتفاؤهُعلِ 

ــا ــت : قلن ــو وقع ــة ل ــٰىل أنَّ املعارض ــدلُّ ع ــذي ي ــا ال أمَّ

لكانــت ظــاهرًة فاشــيًة، فهــو أنَّ الــذي يــدعو إٰىل فعلهــا يــدعو 

ــب  ــو طل ــا ه ــا إٰىل تعاطيه ــا دع ــا؛ ألنَّ م ــاعتها وإعالهن إٰىل إش

ا طلـب الرسـول عليـه وآلـه السـالم القـوم بـه مـن  التخلُّص ممـَّ

ـــان  ـــادات والرياســـات، وأن مفارقـــة عـــاداهتم يف األدي والعب

تـه، ويصــرفوا الوجـوه عـن  تـه، ويدحضـوا حجَّ يدفعوا هبـا نبوَّ

 .اّتباعه ونرصته

وهـــذه األُمـــور بعينهـــا داعيـــة إٰىل إظهـــار املعارضـــة 

ــتّامن إالَّ  ــا ال ي ــاج بفعله ــا واالحتج ــرض هب ــا؛ ألنَّ الغ وإعالهن

ــيام  ــاك ف ــرٰى الش ــتامن، أَوال ي ــاء والك ــار دون اإلخف ــع اإلظه م

ذكرناه أنَّ غـرض القـوم يف تكلُّـف املعارضـة مل يكـن لـيعلم اهللا 

ــيهم  ــتجُّ عل ــك املح ــيعلم ذل ــل ل ــوا، ب ــد عارض ــم ق ــاٰىل أهنَّ تع

ــز  ــن العج ــم م ــوه هب ــا ظنُّ ــنهم م ــِقطوا ع ــًا، فيُس ــاس مجيع والن

ــتهم، وعلــوِّ كلمــتهم،  والقصــور، ويشــهدوا بوضــوح حجَّ

ة فـيهم عـٰى النبـوَّ وهـذا كلُّـه ال . وتزول الشبهة يف صدق مـن ادَّ

 .يصحُّ إالَّ مع إظهار االحتجاج وإعالنه، وتكراره وترداده

ـــا العلـــم بـــأنَّ احلاجـــة إٰىل نقلهـــا ]] ٢٨٧ص /[[ وأمَّ

ــه إٰىل  ــاج في ــن أن ُحيت ــر م ــو أظه ــوّفرة فه ــدواعي مت ــة وال ماسَّ

تكلُّــف داللــة؛ ألّنــا نعلــم علــًام ال خياجلنــا فيــه شــكٌّ وال 

لَّــة مــن اليهــود والنصــارٰى، يعرتضــنا ريــب أنَّ خمــالفي امل

واملجــوس والربامهــة، وأصــناف امللحــدين، مــن احلــرص عــٰىل 

التشـكيك يف اإلســالم وتطلُّـب مــا يوهنــه ويوقـع الشــبهة فيــه، 

ـــم يتـــدبَّرون  عـــٰىل مـــا ال زيـــادة عليـــه وال غايـــة وراءه، وأهنَّ

ويبذلون األمـوال ملـن أوقـع فيـه شـبهًة وإن ضـعفت، وعضـهه 

ـٰى أخــرجتهم هــذه األحــوال إٰىل بعضــيهة وإن بعــدت، ح تـَّ

ــا وال  ــة يف يشء منه ــان ال ُحجَّ ــاء، وإن ك ــّب واهلج ــظ الس حف

ــعف  ــداّل عــٰىل ض ــيلمة الركيــك ال شــبهة، وإٰىل نقــل كــالم مس

ــو  ــم ل ــف هب ــراه، فكي ــرٰى جم ــا ج ــزه، وم ــان متيي ــه، ونقص عقل

 !ظفروا بمعارضة مشبهة وكالم مماثل؟

ــاس ــدنا عاقــل عــارف بــأحوال الن يف أنَّ  ومــا يشــكُّ عن

ة إٰىل حــدِّ اإلجلــاء  الــدواعي إٰىل نقــل مــا ذكرنــاه تبلــغ مــن القــوَّ

 .الذي ال مرصف عنه وال معدل

ًا؛ ألنَّ حكـم  ا الكـالم يف قـرب العهـد فواضـح جـدَّ وأمَّ

املعارضة يف القرب حكم القرآن وسائر ما علمنا وقوعه وظهـوره 

ألُمـور يف تلك األزمان، فكيف ُيؤثِّر بعـد العهـد يف بعـض هـذه ا

 دون بعض، وحكم الكّل فيه متَّفق غري خمتلف؟

ـا الداللـة عـٰىل أنَّ مــا اخـتصَّ هبـذه الشــرائط فنقلــه  فأمَّ

واجــب، وهــي أنَّ الــدواعي إٰىل النقــل إذا كانــت عــٰىل مــا 

ــب  ــل فيوج ــل ُيعَق ــن النق ــانع ع ة، وال م ــوَّ ــن الق ــفناه م وص

ــول  ــاه مــن حص ــا علمن ــنقض م ــه ي وقوعــه؛ ألنَّ جتــويز ارتفاع

هتــاا ــدواعي وقوَّ ــاب جمــرٰى ســائر . ل وجيــري النقــل يف هــذا الب

ة الـدواعي إليهـا وارتفـاع املوانـع  األفعال التـي متـٰى علمنـا قـوَّ
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زنـا ارتفاعهـا نقـض  عنها حكمنا بوجـوب وقوعهـا، ومتـٰى جوَّ

ة الدواعي، وارتفاع املوانع  .هذا التجويز ما فرضناه من قوَّ

ـــ]] ٢٨٨ص /[[ ـــل هـــذه الطريقـــة ُيعَل ـــه مل وبمث م أنَّ

نبــيٌّ ظهــر عــٰىل يــده مــن املعجــزات  9يكــن يف زمــن النبــّي 

واآليــات أكثــر وأهبــر ممَّــا ظهــر عــٰىل نبيّنــا عليــه وآلــه الســالم، 

وأنَّه مل يظهـر عـٰىل يـده قـرآن آخـر أظهـر فصـاحًة وأبـني بالغـًة 

من هذا، وأنَّه مل تنقلـب عـٰىل يـده املـدن، ومل يقـم األمـوات مـن 

 .سامء أرضًا، واألرض سامءً قبورهم ومل تصـر ال

ــداد  ــيس بــني بغ ــه ل ــًا نســلك يف أنَّ وهــذه الطريقــة أيض

ـه مل يكـن بـني  والكوفة بلـد أوسـع وأكثـر أهـالً مـن بغـداد؛ وأنَّ

ــم  ــك أعظ ــا، مل ــا آثارمه ــلت بن ــواهلام واتَّص ــا أح ــني عرفن ملك

ــا  ــل إلين ــربه ومل ُينَق ــا خ ــل بن ــدًا، مل يتَّص ــر جن ــنهام وأكث ــدرًا م ق

 .ر ما ذكرناه كثريةونظائ. أحواله

ومتٰى مل تصّح الطريقة التي سلكناها يف نفـي املعارضـة، مل 

 .يكن إٰىل نفي سائر ما ذكرناه طريق

عٰىل أّنا قد بيَّنا أنَّ املعارضـة لـو وقعـت، لكانـت مسـاويًة 

للقرآن فيام اقتضـٰى نقله وظهـوره والعلـم بـه، ولـيس يصـحُّ أن 

 . يستويان يف احلكميتساوٰى شيئان يف املقتضـي للحكم وال

وإذا وجــب نقــل القــرآن وظهــوره وجــب نقــل كــّل مــا 

 .جرٰى جمراه فيام املقتضـي النقل والظهور

ــل ــإن قي ــوّفرة : ف ــل مت ــدواعي إٰىل النق ــتم أنَّ ال عي ــد ادَّ ق

واملوانـع مرتفعــة، وقـد مضـــٰى دلــيلكم عـٰىل إثبــات الــدواعي، 

ـــَم أنكــرتم أن يكــون  فمــن أيــن حكمــتم بارتفــاع املوانــع؟ ولِ

وأعوانــه، وتظــاهر املســتجيبني  9اخلــوف مــن أنصــار النبــّي 

ـــه  ـــل ]] ٢٨٩ص /[[لدعوت ـــانع مـــن نق وتكـــاثرهم هـــو امل

 !املعارضة، واملوجب النكتامها واندفاهنا؟

 :هذا يسقط من وجوه: قلنا

ــدها ــ: أح ــوف ال يقتض ــًة ـأنَّ اخل ــل مجل ــاع النق ي انقط

ــلِّ وجــهٍ  ــٰىل ك ــه ع ــع . والعــدول عن ــام يمن ــع إ _وإنَّ ــن  _ن من م

ــادات ــرت الع ــه، هبــذا ج ــن . التظــاهر ب ــوف م ــرٰى أنَّ اخل أَال ت

ــه  ــلوات اهللا علي ــؤمنني ص ــري امل ــائل أم ــل فض ــة يف نق ــي ُأميَّ بن

ــًا إٰىل  وســالمه، ومناقبــه وســوابقه، لـــامَّ أن كــان معلومــًا ومنتهي

ٰى ـأبعــد الغايــات مل يمنــع مــن نقــل الفضــائل، وال اقتضــ

ــض انقطــاع نقلهــا، وإنَّــام منــع  مــن التظــاهر بالنقــل يف بع

 .األحوال

ونحن نعلم أنَّـه مل تكـن حـال خمـالفي اإلسـالم يف زمـن 

ــة ومــا  مــن األزمــان مشــاكلة حلــال الشــيعة يف أزمــان بنــي ُأميَّ

ــول واخلــوف،  ـــي اخلم ـة ويقتض ــب التقيـَّ ــيام يوج ــبهها ف أش

 .ويمنع من التّرصف عٰىل االختيار

ــب ال ــا يوج ــة م ــوف وهناي ــة اخل ــان غاي ــة مل وإذا ك تقيَّ

يبلـغ هـذه ] مل[يمنعا من النقل، فأوٰىل أن ال يمنـع مـن ذلـك مـا 

 .الغاية ومل يقارهبا

ــام كثــروا وصــاروا بحيــث : وثانيهــا أنَّ أهــل اإلســالم إنَّ

ــرة ــد اهلج ــنهم بع ــاف م ــم . ُخي ــانوا ه ــة ك ــامهم بمّك ة مق ــدَّ وم

ــة فــيهم ال مــنهم؛ فقــد كــان جيــب  اخلــائفني املغمــورين، والتقيَّ

ة وتنتشــر يف اآلفـاق ويسـري هبـا أن تظهر ا ملعارضة يف هـذه املـدَّ

ــؤثِّرة يف  ــن بعــد م ــه م ة اإلســالم وأهل ــوَّ ــان، وال تكــون ق الركب

ــا ــم هب ــول العل ــا وحص ــا، ونقله ــا يف . ظهوره ــا بانتفائه وعلمن

ـــي  ــه يقتض ة؛ ألنَّ ــوَّ ــٰىل النب ــة ع ــاٍف يف الدالل ــوال ك ــذه األح ه

 .تعّذرها عٰىل وجه ال خيالف العادة

ة اإلسـالم إنَّـام ابتـدأت باملدينـة : اوثالثه أّنا نعلـم أنَّ قـوَّ

وبعد اهلجرة، وقـد كانـت يف تلـك احلـال ممالـك أهـل الشــرك 

]] ٢٩٠ص /[[وبـــالد الكفـــر غالبـــًة عـــٰىل األرض، مطبِّقـــًة 

ــدر ســعة  ــيق بق ــاقص وتض ــرب، ومل تــزل تتن ـــرق والغ للش

ــان ــد مك ــان بع ــٰىل مك ــه ع ــاره وغلبت ــالم وانتش ــبَِض . اإلس وُق

ــول ا ــت  9لرس ــار، وكان ــا الكّف ــب عليه ــبالد يغل ــر ال وأكث

مملكة الفـرس كحاهلـا مل تنقـرض، وكـذلك ممالـك الـروم ومـن 

وإٰىل هــذه الغايــة مل خيــُل العــامل مــن بــالد كفــر . جــرٰى جمــراهم

واسعة، وممالـك كثـرية لعلَّهـا تقـارب بـالد اإلسـالم، إن مل تـزد 

ــا ــذه . عليه ــة يف ه ــر املعارض ــب أن تظه ــان جي ــد ك ــبالد فق ال

م ظهورهــا، ومنــع مــن  _ويتَّصــل نقلهــا، وكــان جيــب  إذا تقــدَّ

ــبالد  ــة اإلســالم عــٰىل بعــض ال  _نقلهــا والتظــاهر بــذكرها غلب

أن تظهر وتنقـل يف غـري ذلـك البلـد مـن بـالد الكفـر، وبحيـث 

 .ال خوف وال تقيَّة

ـــة لـــو منعـــا مـــن نقـــل : ورابعهـــا أنَّ اخلـــوف والتقيَّ

نعـا مـن نقـل االفـرتاء واهلجـاء ومـا املعارضة عـٰىل مـا ادُّعـي، مل

ة اإلســالم  ُتُعــوطي مــن املعارضــات التــي ال تــأثري هلــا؛ ألنَّ قــوَّ

إن كانــت مانعــًة مــن بعــض ذلــك وموجبــًة النقطــاع  _وأهلــه 

 .مانعة من نقل مجيعه] غري[فهي  _نقله 

أنَّ جتــويز خفــاء املعارضــة وانقطــاع نقلهــا، : وخامســها
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جيـوز كـون مجاعـة مـن األنبيـاء  للوجه الذي ُذِكـَر، يقتضــي أن

ظهـــر عـــٰىل كـــلِّ واحـــٍد مـــنهم مـــن اآلثـــار  يف زمانـــه 

واملعجزات ما يزيد عـٰىل مـا ظهـر عليـه، بـل عـٰىل مـا ظهـر عـٰىل 

ــارهم  ــا أخب ــلت بن ــذين اتَّص ــن ال مني م ــدِّ ــاء املتق ــائر األنبي س

كلُّهم دعا إٰىل نسـخ رشعـه وإبطـال أمـره، ومجـيعهم حاربـه ]و[

نهم وبينــه مــن الوقــائع والغــارات أكثــر ممَّــا ونازلـه، وجــرٰى بيــ

ا  جرٰى بينـه وبـني قـريش، لكـنَّ خـربهم وتفصـيل أحـواهلم ممـَّ

ــة  ــن اخلــوف وغلب ــَر م ــا ُذِك ــل م ــا، ملث ــا ومل يتَّصــل بن انكــتم عنّ

 .اإلسالم

وكــان ال ُينكــر أيضــًا أن يكــون كــلُّ واحــٍد مــن قــريش 

ــح  ــة أفص ــه بمعارض ــد عارض ــرآن،  ]]٢٩١ص /[[ق ــن الق م

ــا ومل  ــالف أهنَّ ــٰى املخ ع ــي ادَّ ــة الت ــك، للعلَّ ــن ذل ــل يشء م ُينَق

ومـا يلـزم مـن هـذا أكثـر مـن . منعت من نقل معارضة أحـدهم

 .أن ُيذكر، والتنبيه عٰىل بعضه ُيغني عن ذكر سائره

ــة  ــاه وإقام ــا ذكرن ــن يشء ممَّ ــاع م ــبيل إٰىل االمتن وال س

بانتفــاء  الداللــة عــٰىل بطالنــه، إالَّ وهــو بعينــه طريــق إٰىل العلــم

 .معارضة القرآن، ودليل عٰىل بطالهنا

قـد نـصَّ عنـدكم عـٰىل أمـري  9أليس النبـّي : فإن قيل

ــؤمنني  ــا ال  امل ــره، وإن كنّ ــك وأظه ــن ذل ــة، وأعل باإلمام

ـة تنقـل هـذا الـنّص، وال نعلمـه كعلمهـا بأمثالـه مـن  نجد األُمَّ

ـ عي نقلـه مـن بـني مجاعـة األُمَّ ة فرقـة األُمور الظاهرة، وإنَّـام يـدَّ

ــة، وتزعمــون أنــتم  ــَرق األُمَّ قليلــة العــدد باإلضــافة إٰىل مجيــع فِ

ــة يف عــدول اجلمهــور عــن نقلــه وإطبــاقهم عــٰىل كتامنــه  أنَّ العلَّ

ــبهات،  ــول الش ــات، ودخ ــب الوالي ــات، وطل ــاد الرياس انعق

 !وامليل إٰىل اهلوٰى والعصبية، إٰىل ُأمور كثرية تذكروهنا؟

ـــاء الـــنّص،  ـــبب يف خف ـــإنَّ الس ـــاب ف ـــوره يف ب وقص

ــتهم،  ــه وغلب ــور الظــاهرة، كثــرة دافعي الظهــور مــن ســائر األُم

ــًا  ــزل خائف ــه مل ي ــوهلم، وأنَّ ناقل ــّرين ومخ ــة املق ــل (وقلَّ ــن نق م

منـه؛ فـأالَّ جـاز أن يكـون القـرآن قـد عـورض، ) وقوعه مشفقاً 

وخفيت معارضته علينـا ومل ُينَقـل بمثـل سـائر مـا ذكرمتـوه مـن 

 !ياسات واخلوف والتقيَّة؟الغلبة والواليات والر

ــا ــاالً : قلن ــنصِّ مث ــه يف ال ــذهب إلي ــام ن ــينا ب ــد رض ق

فــدعت قومــًا الــدواعي إٰىل  _وعيــارًا؛ ألنَّ الــنصَّ لـــامَّ إن وقــع 

ــرين  ــت آخ ــه، ودع ــه وروايت ــن نقل ــدول ع ــه والع ــه وكتامن قلب

وقــع مــن كــلِّ فريــق مــا تقتضــيه  _الــدواعي إٰىل روايتــه ونقلــه 

ن مــن قــوم والنقــل مــن آخــرين، وإن دواعيــه، فحصــل الكــتام

 .كانوا أقّل عددًا منهم

ــاب ]] ٢٩٢ص /[[ ــذا الب ــن ه ــدد م ــة الع ــيس لقلَّ ول

ــة،  ــة واخلــوف والتقيَّ تــأثري، إذا كــان النقــل فــيام تقــوم بــه احلجَّ

لـامَّ إن حصال مـن بـاب الـنصِّ مل ُيـؤثِّرا يف انقطـاع نقلـه ويمنعـا 

ــام منعــا مــن التظــاهر بــه  يف بعــض األحــوال، مــن روايتــه، وإنَّ

 .والنقل ثابت مع ذلك غري منقطع

ــان جيــب  ــرٰى  _فقــد ك ــٰىل مــا ج ــًا ع ــل  _قياس أن حيص

هتــا إٰىل  ــن ذكرنــا وفــور دواعيــه وقوَّ نقــل املعارضــة ويتَّصــل عمَّ

ألجـل  _النقل، وال يكون كتامن مـن كتمهـا وعـدل عـن نقلهـا 

ــدواعي  ــن رضوب ال ــا م ــة أو غريه ــاع  _الرئاس ــًا النقط موجب

، مـن جهـة مـن مل حيصـل لـه مثـل هـذا الـداعي، بـل هـو نقلها

ه، ودواعيه كّلها متوّفرة إٰىل النقل واحلفظ  .عٰىل ضدِّ

ــًا  ــا، وموجب ــن نقله ــًا م ــوف مانع ــًا اخل ــون أيض وال يك

. لدروسها وانقطاعهـا، كـام مل يكـن موجبـًا مثـل هـذا يف الـنصِّ 

 .وكان امللِزم لنا ما ذكرناه

ــنصِّ  ــٰىل ال ــة ع ــل للمعارض ــول واحلائ ــاز أن : يق إذا ج

يعدل عن نقـل الـنصِّ مـن دعتـه الـدواعي إٰىل كتامنـه مـن فِـَرق 

ـة، وينقلـه مــن مجلـتهم مــن دعتـه الــدواعي إٰىل نقلـه، فــأالَّ  األُمَّ

ــا  جــاز أن تقــع معارضــة القــرآن ويعــدل عــن نقلهــا مــن علمن

ــه داع إٰىل  ــون ل ــا أن يك زن ــن جوَّ ــل، وم ــه إٰىل النق ــوّفر دواعي ت

ــٰى يُ  طبِــق اخللــق عــٰىل تــرك النقــل، مــع علمنــا بتــوّفر تركــه، حتَّ

 دواعي أكثرهم إليه؟

ــن  ــدها م ــادًا وأبع ــات فس ــح املعارض ــن أوض ــذا م وه

إذا جـاز يف الـنصِّ مـا ذكرمتـوه، : الصواب، الّلهـّم إالَّ أن يقـول

ــة؟  ــه يف املعارض ــاز مثل ــأالَّ ج ــك مل (ف ــل ذل ــن قب ص /[[وم

 ).يمتنع منه فنقلناه ]]٢٩٣

ز نقـل املعارضـة مـن كـلِّ مـن علمنـا وجيب منـه أن ُجييـ

ــل  ــذين بنق ــالم، ال ــالفي اإلس ــن خم ــا م ــه إٰىل نقله ــوّفر دواعي ت

ــة وينقطــع العــذر وإذا كنّــا غــري واجــدين . بعضــهم جتــب احلجَّ

 .له، قطعنا عٰىل انتفائها

ـــباب  ـــن أس ـــة م ـــل املعارض ـــلِّم يف نق ـــٰىل أن ال ُنس ع

؛ ألّنـا االنكتام واخلفـاء، مثـل مـا علمنـا ثبوتـه مـن نقـل الـنصِّ 

ة والكثـــرة، والبســـطة  نعلـــم أنَّ الدولـــة والســـلطان، والعـــزَّ

ــنصِّ  ــالفي ال ــتمّكن حاصــلة يف خم ــائر أســباب ال والقــدرة، وس



 القرآن) ١٥٠/ (حرف القاف    .......................................................................................................... ٢٥٤

وإٰىل هــذه الغايــة، وأنَّ  9ودافعيــه، منــذ ُقــبَِض الرســول 

القـــائلني بـــالنصِّ واملعتقـــدين لـــه يف ســـائر هـــذه األحـــوال 

 :مغمورون مقهورون، وإن اختلفت احلال هبم

ـــارةً  ـــود : فت ـــوف إٰىل جح ـــة واخل ـــم التقيَّ ـــي هب تنته

ــه  ــرف بمذهب ــن ع ــٰى أنَّ م ــا، حتَّ ــاهر بخالفه ــذاهبهم والتظ م

ــربه، أو  ــٰىل خ ــدفنًا ال يوقــف ع ــترتًا من ــا أن يكــون مس مــنهم إمَّ

 !مسفوكًا دمه، منتهكًا حرمته

ـــرٰى  ـــارًة ُأخ ـــة  _وت ـــواهلم وهناي ـــن أح ـــي أحس وه

نفوسـهم، وال ملجئــني يكونـون غـري خــائفني عـٰىل : _رجـائهم 

إٰىل جحد مذاهبهم، غـري أنَّ خمـالفهم أعـٰىل كلمـًة، وأنفـذ أمـرًا، 

 .وأشدُّ انبساطاً 

ــا  وهــذه أحــواهلم يف ســائر الــبالد ورضوب املاملــك، فإّن

مــا نعــرف مملكــة مــن املاملــك، ودولــًة مــن الــدول بــذا العهــد 

ــيعة  ــت الش ــذا كان ــا ه ــن زمانن ــب م ــاه، وإٰىل قري ــذي ذكرن ال

ــذه  مســتوليةً  ــض ه ــا، وبع ــا مغمــورًا فيه ــان خمالفه ــا، وك عليه

 .األمور يقتضـي من اخلفاء أكثر ممَّا عليه النصُّ 

ـم  وليس هـذه حـال خمـالفي اإلسـالم؛ ألّنـا قـد بيَّنـا أهنَّ

ــر  ــانوا أكث ــل ك ــالم ]] ٢٩٤ص /[[يف األص ــر، وأنَّ اإلس وأظه

ــلُّ  ــُل ك ــاره، مل خي ــعت أقط ــه، واتَّس ــر أهل ــوي وكث ــزَّ وق ـــامَّ ع ل

ان مــن بــالٍد للكفــر وأهلــه واســعٍة، وممالــك منيعــة، زمــ

لـو كـان  _وسلطان ظـاهر، فكيـف يسـّوٰى بـني نقـل املعارضـة 

وبــني نقــل الــنصِّ طــي اخلفــاء والظهــور، وحــاهلام  _هلــا أصــل 

 !من التباين عٰىل ما وصفناه؟

وكيف يصـحُّ أن ُيسـّوي عاقـل بـني الـنصِّ واملعارضـة، 

يَّنـا أنَّ العلـم بـأنَّ القــرآن مل ويلـزم أحـدمها عـٰىل اآلخـر؟ وقــد ب

يعـــارض معارضـــة ظهـــرت وانتشــــرت عـــٰىل احلـــدِّ الـــذي 

ــه مل يظهــر يف زمانــه  ــم بأنَّ مــن  أوجبنــاه جيــري جمــرٰى العل

كبري اآليات واملعجـزات، وأنَّـه مل يعارضـه مجيـع العـرب، وأنَّـه 

دناه  .ال بلد مشاكل بغداد بينها وبني واسط، إٰىل سائر ما عدَّ

ــل ونحــن نع ــالطني أله ــالء املخ ــن العق ــدًا م ــم أنَّ أح ل

األخبار ال يشـكُّ يف يشء مـن هـذه األُمـور، وحكـم بعضـها يف 

ــالف أن  ــا، وإن أراد املخ ــم مجيعه ــه حك ــم بانتفائ ــول العل حص

ــا يف  ــايقة هاهن ــام مض ــل، ف ــًا فليفع ــم رضوريَّ ــذا العل ــل ه جيع

 .الفرق بني الرضورة واالكتساب

ـــيام  ـــنصِّ ف ـــم ال ـــوم أنَّ حك ـــارق ومعل ـــاه مف ذكرن

عي  للمعارضــة ومــا أشــبهها؛ فــإنَّ خمالفنــا فيــه ال يمكنــه أن يــدَّ

أنَّ العلــم بانتفــاء الــنصِّ عــٰىل أمــري املــؤمنني صــلوات اهللا عليــه 

ــي  ــفة الت ــٰىل الص ــداد ع ــط وبغ ــني واس ــٍد ب ــاء بل ــالعلم بانتف ك

ــلامن أو  ــٰىل س ــة ع ــنصِّ باإلمام ــاء ال ــالعلم بانتف ــا، أو ك ذكرناه

 .وهذا بنيِّ يف الفرق بني األمرين .عٰىل أيب هريرة

ــم : فــإن قيــل عــوا العل ــام ادَّ فــإنَّ خمــالفيكم يف الــنصِّ ربَّ

 !بفقده، عٰىل احلدِّ الذي ذكرمتوه

ــا لــو كــان العلــم بفقــد الــنصِّ عــٰىل أمــري املــؤمنني : قلن

ــٰىل أيب  ــنصِّ ع ــد ال ــم بفق ــرٰى العل ــري جم ــه جي ــلوات اهللا علي ص

ه، لوجــب أن ال يصــحَّ مــن هريــرة وانتفــاء البلــد الــذي ذكرنــا

اجلمــع العظــيم مــن العقــالء االعتقــاد لــه والتــدّين بــه، كــام ال 

ولوجـــب أن ]] ٢٩٥ص . /[[يصــحُّ مـــنهم ذلـــك يف أمثالـــه

ــالف يف  ــن خ ــاظرة م ــت من ــام قبح ــه، ك ــاظرة معتقدي ــبح من تق

ــرة ــٰىل أيب هري ــنّص ع ــد ال ــدان، واعتق ــا . البل ــع م ــان مجي ولك

ــيعة  ــوم الش ــه خص ــاظرهت _تكلَّف ــن من ــع م ، ووض ــنصِّ م يف ال

 !خطًأ وعبثاً  _الكتب عليهم فيه 

ــته،  ومــن صــار يف الــدعوٰى إٰىل هــذه احلــال هانــت قصَّ

ــت مئونتــه، ومــا يقابــل بــه الشــيعة مــن جتــارس عــٰىل هــذه  وخفَّ

 .الدعوٰى من خصومهم معروف

كيــف يكــون العلــم بفقــد معارضــة القــرآن : فــإن قيــل

صـفتموه والبلـد الـذي جاريًا جمرٰى العلـم بفقـد النبـيِّ الـذي و

ــٰى  ع ــن ادَّ ــديثًا م ــديًام وح ــون ق ــاظر املتكلِّم ــد ن ــوه، وق ذكرمت

املعارضة، ووضـعوا الكتـب عليـه، وهـم ال يفعلـون ذلـك مـع 

 من خالف يف القرآن وما جرٰى جمراه؟

ــؤالء  ــاظر ه ــاز أن ين ــال  _وإذا ج ــاهلم ح ــت ح وإن كان

جـــاز أيضـــًا أن ينـــاظر  _مـــن خـــالف يف البلـــدان وغريهـــا 

، وإن كانــت حالــه ب إٰىل الــنصِّ عــٰىل أمــري املــؤمنني الـذاه

عي النصِّ عٰىل أيب هريرة  .حال مدَّ

عــٰى : قلنــا ــاظر املتكلِّمــون قــديًام وال حــديثًا مــن ادَّ مل ين

أنَّ القــرآن قــد عــورض بمعارضــة ظهــرت وشــاعت، وعلمهــا 

ــاظرون  ــم ال ين املوافــق واملخــالف، ومــع هــذا مل تنقــل، كــام أهنَّ

ــٰى ن ع ــن ادَّ ــه م ــًا مع ــروف9بيَّ ــري مع ــدًا غ ــا . ، وبل ــر م وأكث

 .ُيستَعمل يف مثل هذا، التنبيه والتوقيف

ومــا وجــدنا أيضــًا قومــًا مــن العقــالء يــذهبون إٰىل 

ــا، وال  ــديَّنون باعتقادهــا أو جتويزه ــذه املعارضــة، ويت وجــود ه



 ٢٥٥  ...........................................................................................................  القرآن) ١٥٠/ (حرف القاف 

ن جيـوز أن ُيظِهـر خـالف مـا ُيـبطِن،  معترب بالواحد واالثنـني ممـَّ

 .اهر باملكابرة واملباهتةوهيون عليه التظ

ز وقـوع منـاظرة مل يطَّلـع  وإنَّام نـاظر املتكلِّمـون مـن جـوَّ

ـــد  ـــا إالَّ الواح ـــرٰى ]] ٢٩٦ص /[[عليه ـــن ج ـــان وم واالثن

ـــبعض  ـــا ل ـــوي ذكره ـــا ويط ـــوز أن يكتمه ـــن جي ـــا ممَّ جمرامه

 .األغراض

زوا أن تكــون املعارضــة قــد حصــلت : أو مــن قــال جــوِّ

ة اإلســالم وأهلــه، ممَّــ ن مــن إظهارهــا خوفــًا بعـد قــوَّ ن مل يــتمكَّ

 .وتقيَّةً 

ــا معارضــة اطَّلــع عليهــا مجاعــة األوليــاء واألعــداء،  فأمَّ

ووقـع االحتجـاج هبــا يف املحافـل واملنــاظرة عليهـا يف املجــامع، 

زه  !فليست ممَّا ُينِكره عاقل أو ُجيوِّ

ــل ــإن قي ــد : ف ــرب ق ــد الع ــون أح ــرتم أن يك ـــَم أنك ولِ

عـٰىل خـربه إالَّ الواحـد واالثنـان مـن عارض القـرآن، ومل يطَّلـع 

ــيِّ  ــحاب النب ــم 9أص ــن عل ــه، وأنَّ م ــبيَّة ل ــل العص ، وأه

 !بذلك من حاله قتله وطوٰى معارضته، فلهذا مل تظهر؟

إذا كنّا قـد علمنـا بـأنَّ املعارضـة مل تقـع مـن وجـوه : قلنا

ــون  ن ــانوا يتمكَّ ــذين ك ــاء والشــعراء ال ــة اخلطب الفصــحاء ومجاع

ا من إظهار املعار ضـة لـو فعلوهـا، وال تـمَّ علـيهم فيهـا يشء ممـَّ

ة احلــرص، فقـد دلَّ ذلـك عــٰىل  ُذِكـَر، مـع تــوّفر الـدواعي وشـدَّ

ــيهم عــٰىل  رة عل ــا متعــذِّ ــم مصـــروفون عــن املعارضــة، وأهنَّ أهنَّ

صــادق فــيام خــربَّ بــه  9وجــه خيــالف العــادة، وأنَّ الرســول 

ــداً  ــته، تأيي ــاواته ومعارض ــن مس ــنعهم ع ــن م ــه م ــن ربِّ ــه  ع ل

 .وتصديقًا لدعوته

ر والقصــور  ــذُّ ــق يف التع ــع اخلل ــٍذ أنَّ مجي ــم حينئ وتعل

ــًا شــائعًا؛ ألنَّ  عـٰىل هــذه الصـفة، وأنَّ املنــع ال بــدَّ أن يكـون عامَّ

مـــا يقتضــــي حصـــوله يف موضـــع مـــن املواضـــع يقتضــــي 

ــرياً  ــول كث ــذا نق ــه، وهل ــن : عموم ــد م ــور واح ــا بقص إنَّ علمن

ــه _العــرب  ن ــا متكُّ ــن علمن فه فيهــا  ممَّ  _مــن الفصــاحة وتصـــرُّ

عن املعارضة، وأنَّـه رامهـا واجتهـد فيهـا فلـم يتـأتَّ لـه، كـاٍف 

ة املعجــز، وإن مل نعلــم أنَّ حكــم  ة وصــحَّ يف الداللــة عــٰىل النبــوَّ

واحلـقُّ بحمـد اهللا أوضـح وأشـهر مـن . غريه حكمـه يف التعـّذر

 .أن خيفٰى عٰىل طالبيه من وجهه

ــا الكــالم]] ٢٩٧ص /[[ عــٰىل مــن أشــار إٰىل أشــياء  فأمَّ

ا معارضة للقرآن عٰى أهنَّ  :بعينهام، وادَّ

ــه  ــا فعل ــروا م ــام ذك ــيلمة، وربَّ ــالم مس ــوا بك ــربَّام تعلَّق ف

 .النضـر بن احلارث من القصص بأخبار الفرس

وربَّام تعلَّقوا بام حكاه اهللا تعاٰىل يف كتابه عن أيب حذيفة بـن 
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 !كالمه املحكّي يساوي سورة قصريًة من القرآن

ــه  ــن خالل وا م ــريَّ ــرآن فغ ــض الق ــدوا إٰىل بع ــام عم وربَّ

ــة،  ــا معارض ــوا أهنَّ ع ــا، وادَّ ــدلوها بغريه ــًا، وأب ــه ألفاظ وأثنائ

ــوهل إّنــا أعطينــاك اجلامهــر، فصــلِّ لربِّــك وبــادر، إنَّ : (مكق

ــه ال تــدخل )! شــانئك لكــافر ومجيــع مــا حكينــاه ضــعيف، وأنَّ

 .عٰىل عاقل به شبهة

الً مـن التعلُّـق بكـالم مسـيلمة فجميـع  ا مـا ذكـروه أوَّ أمَّ

يعلمـون ُبعـد مـا حكـي مـن  _فضالً عـن الفصـحاء  _العقالء 

ة املعـاين، وأنَّـه ال  كالمه عن الفصاحة، بـل عـن السـداد وصـحَّ

ـم  ٰى أهنَّ حظَّ لـه مـن الفصـاحة وال نصـيب مـن االسـتقامة، حتـَّ

ــاء  ــه إٰىل الغب ــن نفس ــه ع ــار مثل ــن إظه ــن يستحس ــبون م ينس

واجلنــون، ويقيمونــه مقــام مــن ُيســَخر منــه وُهيــَزأ بــه؛ فكيــف 

ُيسّوي عاقل بـني مـا جـرٰى هـذا املجـرٰى وبـني أفصـح الكـالم 

 ! وأكثره فوائد؟وأبلغه وأصّحه معاين

وقــد كــان غــري مســيلمة مــن وجــوه الفصــحاء وأعيــان 

الشعراء، عٰىل الكـالم الفصـيح أقـدر، وبـه أبصــر وأخـرب؛ فلـو 

كانت معارضـة القـرآن ممكنـة وغـري ممنوعـة لكـان القـوم إليهـا 

 .أسبق، وهبا أوىلٰ 

ا مـا ذكـر ه ثانيـًا مـن فعـل النضــر بـن احلـارث، ]و[وأمَّ

خـاٍف عـٰىل أحـد؛ ألنَّ التحـّدي إنَّـام كـان  فتموهيه بام فعلـه غـري

ــه، ال يف طريقــة  ــه يف فصــاحته ونظم ــأتوا بمثل ــأن ي ص /[[ب

ــار]] ٢٩٨ ــص واألخب ــار . القص ــك واالقتص ــنُّ ذل ــف ُيَظ وكي

وقــع يف التحــّدي عــٰىل ســورة مــن مجلــة الكتــاب، ولــيس ُكــلُّ 

ن أخبار األُمم املاضية؟  سورة تتضمَّ

توا بعشـــر ســور أيضــًا هلــم إٰىل أن يــأ ودعــاؤه 

نه  ــمَّ ــام تض ــّدي ب ــار يف التح ــه ال اعتب ــٰىل أنَّ ــدلُّ ع ــات ي مفرتي

القـرآن مـن أخبـار األُمـم، وأنَّـه وقـع بـام ال فـرق بـني االفـرتاء 

 .والصدق

عـٰىل أّنــا مل نجـد أحــدًا مـن القــوم احـتجَّ بفعــل النضـــر 

ــٰىل  ــوال ع ــن األح ـــيء م ــره يف ش ــته، وال ذك ــاجَّ بمعارض وح
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ــة ومل يكــ. اختالفهــا ــه ال حجَّ ن هــذا إالَّ لعلمهــم بتموهيــه، وأنَّ

وقـد كـان أيضـًا نفـر مـن فصـحاء قـريش . فيام صنعه وال شبهة

ـا إٰىل االنقيـاد واالسـتجابة  _وغري قـريش  ن انتهـت حالـه إمَّ ممـَّ

ــال  ــل وامل ــوس واأله ــف النف ــل وتل ــرية، أو إٰىل القت  _والبص

ــ ــًة أو ش ــه حجَّ ــوا في ــو علم ــدر، فل ــه أق ــا فعل ــل م ــٰىل مث بهًة ع

 .لبادروا إليه

ا ما ذكروه ثالثًا من احلكاية عن أيب حذيفة بن املغـرية،  وأمَّ

فإنَّام حكٰى اهللا تعاٰىل معنٰى كالمه لفظه بعينـه، وعـٰىل هـذا الوجـه 

حكٰى تعاٰىل يف القرآن كثريًا من أقوال األُمم املاضية، وإن كنّا نعلم 

ــ ــي الع ــذا حيك ــرب، وهك ــة الع ــة للغ ــاهتم خمالف ــن أنَّ لغ ريب ع

 .األعجمي، والفصيح عن األلكن

نه القــرآن حكايــة لفظــه بعينــه عــٰىل  ولــو كــان مــا تضــمَّ

ــٰىل  ــوا ع ــرب، ويتنبَّه ــه الع ــتجَّ ب ــب أن حي ــه، لوج ــه ونظام ترتيب

ن  ــمَّ ــان يتض ــه ك ــرآن؛ ألنَّ ــاقض الق ــل تن ــة، ب ــول املعارض حص

ن عارضـة  عٰىل هذه الـدعوٰى، الشـهادة بـأنَّ معارضـة سـورة ممـَّ

ن وقعـت احلكايـة عنـه غري ممكنة، ـا قـد بانـت ممـَّ . والشهادة بأهنَّ

عي أحد من القرآن مثل هذه املعارضة  .وما يدَّ

ــا مــا ذكــروه رابعــًا فهــو نفـــس ]] ٢٩٩ص /[[ وأمَّ

ــذا  ــيس هك ــرٰى، فل ــد ُأخ ــة بع ــه كلم ت من ــريِّ ــام ُغ ــرآن، وإنَّ الق

تكــون املعارضــة؛ ألنَّ القــول بــذلك يــؤّدي إٰىل أن يكــون مجيــع 

ملعجمــني متمّكنــني يف معارضــة ســائر الفصــحاء اللُّكــن وا

ــ ــذا الض ــم أنَّ ه ــا نعل ــعراء؛ ألّن ــن املعارضــة ال ـوالش رب م

ر عليهم  .يتعذَّ

ــد إٰىل  ــن عم ــرٰى م ــة إالَّ جم ــذه املعارض ــري ه ــا جت وم

بعض القصـائد فغـريَّ قوافيهـا فقـط، وتـرك بـاقي ألفاظهـا عـٰىل 

ــاب  ــه قــد عارضــها، أو غــريَّ مــن كت عــٰى أنَّ ــه وادَّ ــنِّف حال مص

ــل  ــٰى مث ع ــّم ادَّ ــه، ث ــٰىل ترتيب ــه ع ــأورد مجيع ــه، ف ــه وخامتت فاحتت

 !ذلك

م مــن العــرب الفصــحاء  ــا أنَّ مــن تقــدَّ ــا قــد بيَّن عــٰىل أّن

هــم هــذا األمــر وكـرثهم كــانوا هبــذه األُمــور أقــوم و  الـذين أمهَّ

ــل  ــه ال طائ ــم بأنَّ ــا إالَّ لعلمه ض هل ــرُّ ــوا التع ــرف، ومل يرتك أع

 .فيها

ــل ]]٣٠١ص /[[ ــع : فص ــرآن مل تق ــة الق يف أنَّ معارض

رها  :لتعذُّ

ــل أالَّ  ــٰىل الفاع ر ع ــذِّ ــل متع ــٰىل أنَّ الفع ــدلُّ ع ــا ي ــد م آك

وعـٰىل هـذه الطريقـة ُيعتَمـد يف . يقع منه، مع تـوّفر دواعيـه إليـه

أنَّ األلوان وما جـرٰى جمراهـا مـن األجنـاس غـري مقـدورة لنـا، 

ومـن لـيس  ويف الفصل بـني القـادر ومـن لـيس بقـادر، والعـامل

بعـامل؛ ألنَّ دواعــي أحــدنا إذا قــوي إٰىل جـنس الفعــل فلــم يقــع 

 .حكمنا بتعّذره

فإن كان تعـّذره مـع ارتفـاع سـائر املوانـع، حكمنـا بأنَّـه 

ر عليه  .غري مقدور ملن تعذَّ

ــٰىل ارتفــاع  ر ع ــذُّ ــانع، مل يــدّل التع ــاك م ــان هن وإن ك

ره للامنع مع كونه زنا أن يكون تعذُّ  .مقدوراً  القدرة، بل جوَّ

ــض  ــٰىل بع ــل ع ــوع الفع ــو وق ر ه ــذَّ ــذي تع ــان ال وإن ك

ر مــع كــامل  الوجــوه دون جنســه، نظرنــا أيضــًا، فــإن تعــذَّ

اآلالت وارتفــاع املوانــع، حكمنــا بــأنَّ تعــّذره الرتفــاع العلــم، 

ر لــبعض املوانــع، أو لفقــد بعــض  زنــا أن يكــون التعــذُّ وإالَّ جوَّ

ر عليــه عاملــًا،  فمــن قــدح يف هــذه اآلالت، مــع كــون مــن تعــذَّ

 .الطريقة مل يمكنه أن يعلم شيئًا ممَّا ذكرناه

ــذين  ــرب ال ــدنا الع ــة، ووج ــذه اجلمل ت ه ــحَّ وإذا ص

وا بـالقرآن مل يعارضــوه  مـع تــوّفر دواعـيهم إٰىل املعارضــة  _حتـدُّ

ــم مل يعارضــوا عــدلوا  ص /[[وكثــرة بــواعثهم عليهــا، ومــع أهنَّ

ــا إٰىل ُأمــور يشــقُّ فعلهــا، ويثقــل حتمُّ  ]]٣٠٢ لهــا، كــاحلرب وم

يف معناها ممَّا ال يصـلون بـه، وإن تنـاهوا فيـه، إٰىل غرضـهم عـٰىل 

ر املعارضـة، وصـار عـدوهلم  _احلقيقة  وجـب القطـع عـٰىل تعـذُّ

إٰىل األمر الشـاّق املتِعـب الـذي ال ُيوِصـل إٰىل املـراد مـع تـركهم 

مــوردًا ) وهــو موصــل إٰىل املــراد] فيــه[الــذي ال كلفــة (الســهل 

ر، موضحًا لطريقهالداللة   .التعذُّ

مـــع تـــوّفر  _وإن كـــان انصــــرافهم عـــن املعارضـــة 

ــدواعي  ــع  _ال ــموا، م ــو مل يتجشَّ ــّذرها ل ــم بتع ــًا يف العل كافي

ــه  ــن ل ــرٰى م ــك جم ــرٰى ذل ًا، وج ــاقَّ ــالً ش ــا فع االنصـــراف عنه

ة، فعــدل  غـرض يصـل إليـه بفعـل ال كلفـة عليـه فيـه وال مشـقَّ

ــقُّ وُيتِعــ ــه إٰىل تكلُّــف مــا يش ب وال ُيوِصــل إٰىل الغــرض عن

ــرين ــه يف األم ــبهة عن ــاع الش ــع ارتف ــوب، م ــكَّ يف . املطل وال ش

أنَّ من هذه حالـه جيـب القطـع عـٰىل أنَّ مـا بـه يصـل إٰىل غرضـه 

ر عليه  .متعذِّ

واعلم أنَّ مجيع مـا يـورده املخـالفون مـن الشـبه يف هـذا 

ــدح يف  ــو الق ــرت، وه ــد وإن كث ــل واح ــع إٰىل أص ــاب يرج الب

 .لدواعي إٰىل املعارضةتوّفر ا
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لت ما يتعلَّقون به من الشبه وجدته ال خيرج  وأنت متٰى تأمَّ

ة الـدواعي  عيناه من قوَّ م ربَّام نازعوا يف أصل ما ادَّ عامَّ ذكرناه؛ ألهنَّ

عيتمـوه؟ : إٰىل املعارضة، وقالوا من أين لكم أنَّ األمـر عـٰىل مـا ادَّ

 .وطالبوا بالداللة عليه عٰىل سبيل اجلملة

ــالوا ــام ق ــك : وربَّ ــوم يف ذل ــٰىل الق ــدخل ع زوا أن ي ــوِّ ج

م مل يكونــوا مــن أهــل اجلــدل  شــبهة مــن غــري تعيــني هلــا؛ فــإهنَّ

والنظــر، ولــو كــانوا أيضــًا مــن أهلهــا كــان دخــول الشــبهات 

علـيهم ممكنـًا غـري ممتنـع، ألنَّـه ال سـبيل لكـم إٰىل ادِّعـاء معرفــٍة 

ــة  ــأنَّ املعارض ــالء ب ــمُّ العق ــٍة تع ــارضوريَّ ــن غريه وإذ . أوٰىل م

 .كان املرجع إٰىل االستدالل، جاز دخول الشبه فيه

عون ]] ٣٠٣ص /[[ ـــام عيَّنـــوا الشـــبهة التـــي يـــدَّ وربَّ

لعلَّهـم اعتقـدوا أنَّ : دخوهلا عـٰىل القـوم وأشـاروا إليهـا، فقـالوا

املعارضــة ال تبلــغ يف قطــع املــاّدة وحســم األمــر مبلــغ احلــرب، 

 .ا سبب الراحةفعدلوا إٰىل احلرب، ألهنَّ 

ــام قــالوا ال يمنــع أن يكونــوا عــدلوا عــن املعارضــة : وربَّ

ــا،  ــاس أمره ــازع الن ــا، ويتن ــع فيه ــالف يق ــأنَّ اخل ــنهم ب ــًا م ظنَّ

قـد ُأصـيب هبــا موضـعها، ويـأبٰى ذلـك آخــرون، : فيقـول قـوم

ــوكة،  د فيهــا مــن الكــالم واخلــوض مــا تشــتدُّ معــه الش ــرتدَّ وي

ة، وُيفيض األمر إىلٰ  موهاوتقوٰى الُعدَّ  . احلرب، فقدَّ

ــالوا ــام ق ــه : وربَّ ــان ب لعــلَّ املثــل الــذي دعــاهم إٰىل اإلتي

أشـكل علـيهم، ومل يعلمـوا هـل املـراد بـه املامثلـة يف الفصــاحة، 

ــدلوا  ــوب؟ فع ــن الغي ــار ع ــيهام، أو يف اإلخب ــتكّلم، أو ف أو يف ال

 .عن املعارضة هلذا اإلشكال إٰىل احلرب

زوا أن يكونــ: وربَّــام قــالوا وا تركــوا املعارضـــة، جـــوِّ

ــم علمــوا فضــل املــأثور مــن كالمهــم وأشــعارهم عــٰىل مــا  ألهنَّ

أتــٰى بــه يف الفصــاحة والبالغــة، وظهــور ذلــك للفصــحاء عــٰىل 

 .وجٍه ال يقع فيه إشكال

ال معنـٰى  _مع ظهـور احلـال  _ورأوا أنَّ تكلُّف املعارضة 

عهم بالعجز عن  املشـي له، كام يفعل احلصفاء بمن يتحّداهم وُيقرِّ

ــادون  م ال يك ــإهنَّ ـــّرفهم؛ ف ــيهم وتص ــال مش ـــّرف يف ح والتص

ة واملواقفة، بل يكون  يستعملون مع من هذه حاله شيئًا من املحاجَّ

 .اإلمساك عنه أحرٰى ما عومل به

ـــالوا ـــام ق ـــن : وربَّ ـــون م ن ـــانوا يتمكَّ ـــذين ك ـــلَّ ال لع

معارضته مجاعة مـن مجلـة العـرب واطأتـه عـٰىل إظهـار املعجـز، 

 .كه فيام يتمُّ لهلتشار

ــن  ـــرناه م ــامَّ حص ــًا ع ــبهة أيض ــذه الش ــرج ه ــيس خت ول

الشـــبهة يف هـــذا ]] ٣٠٤ص /[[إنَّ مرجـــع : األصـــل وقلنـــا

إنَّ القـوم املتمّكنـني : الباب إليـه؛ ألنَّ املعـرتض هبـا كأنَّـه يقـول

ــره ــذي ذك ــرض ال ــا للغ ـــرفوا عنه ــة انص ــن املعارض ــو . م فه

ذكرنــا هــذه لــئالَّ يظــنُّ  خمـالف لطريقــة ثبــوت الــدواعي، وإنَّـام

 .ظانٌّ خالفه

ــوهلم ــن ق ــه م ــون ب ــون يتعلَّق ــا ال يزال ــذكر م ــام مل ن : وإنَّ

ـل للقـرآن دهـرًا طـويالً، فتـأّتٰى منـه مـا مل يتـأتَّ  لعلَّه  تعمَّ

 .منهم، أو ألنَّه كان أفصحهم

ومل نــذكر أيضــًا مــا يتعلَّقــون بــه وجيعلونــه كاملــانع مــن 

ــل قــوهلم ــاحلرب، وشــغلهم إ: فعــل املعارضــة، مث ــدأهم ب ــه ب نَّ

ــم امتنعــوا منهــا خلــوفهم مــن : هبــا عــن املعارضــة، وقــوهلم إهنَّ

ر  ـــه اعـــرتاف بتعـــذُّ أوليائـــه وأنصـــاره؛ ألنَّ هـــذا مـــن قائلي

 .املعارضة، وهو الذي قصدناه هبذا الفصل

ر قد ادَّعٰى دخولـه فـيام جـرت  وإن كان مع اعرتافه بالتعذُّ

يف فصل منفرد من بعـد، بمشـيئة العادة بمثله، وبطالن ذلك يأيت 

 .ونحن اآلن نجيب عامَّ أوردناه شيئًا فشيئاً . اهللا تعاىلٰ 

الً مــن املنازعــة يف حصــول  ــاه أوَّ ــا اجلــواب عــامَّ ذكرن أمَّ

ــا ــة وتوّفره ــدواعي إٰىل املعارض ــا أنَّ : ال ــد علمن ــا ق ــح أّن فواض

اســتنزل العــرب عــن رياســتهم وعــاداهتم  9رســول اهللا 

علــــيهم ُكَلفــــًا ُتتِعــــب نفوســــهم  وعبــــاداهتم، وأوجــــب

وأجســامهم، وحقوقــًا تــثلم أمــواهلم وأحــواهلم، وطــالبهم بــأن 

ــنهام  ــربأ م ــل ي ــه، ب ــبه ورمح ــدين نس ــنهم يف ال ــل م ــع الرج يقط

ــا  ــري م ــام، إٰىل غ ــروه هب ــة املك ــاع غاي ــرتبَّص إيق ــدمها وي وجياه

ــغ  ــاع، وتبل ــيج الطب ــوس، وهي ــريه النف ــزِعج يس ــا ُي ــاه ممَّ ذكرن

 .عه وطلب اخلالص منه إٰىل حدِّ اإلجلاءالدواعي يف دف

ــن  دناها م ــدَّ ــي ع ــور الت ــذه األُم ــب ه ــو مل ُيِص ــذا، ل ه

ـــزَّ  ـــاء، وع ـــة وإب ـــل محيَّ ـــوم فض ـــب  ]]٣٠٥ص /[[الق جان

ــادة؛  ــاء املق ــن إعط ــًا م ــيم، وامتناع ــتامل للض ــة اح ــف، وقلَّ وأن

فكيف هبا وقد وردت مـنهم عـٰىل مـا هـو الغايـة فـيام وصـفناه؟ 

ـــ ا تبلـــغ يف إثـــارهتم وبعـــثهم مـــا ال يبلغـــه يف ال شـــكَّ يف أهنَّ

 !غريهم، ملا هم عليه من املزيَّة، وعندهم من فرط احلميَّة

ــره،  ــع أم ــيهم إٰىل دف ة دواع ــوَّ ــاه ق ــام ذكرن ــت ب وإذا ثب

ــه  ــلِّ عقدت ــه، وح ت ــال حجَّ ــٰىل  _وإبط ــك ع ــؤثِّر يف ذل ــان امل وك

ـــا  ـــة دون غريه ـــو املعارض ـــة ه ـــون  _احلقيق ـــب أن تك وج
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ــ ــدواعي إليه ــه ال ــع قول ــاهم إٰىل دف ــا دع ــار م ــوّفرًة، وص ا مت

 .ونسخ أمره يدعوهم إٰىل املعارضة بعينها

ــك ــنيِّ ذل ــيهم : ُيب ــر ف ـــامَّ ظه ــالم ل ــه الس ــه وآل ــه علي أنَّ

ة ال بامللـــك والدولـــة، وجعـــل  ادَّعــٰى اإلبانـــة مـــنهم بــالنبوَّ

ته عـٰىل صـدقه ووجـوب اّتباعـه، امتنـاع املعارضـة علـيهم؛  حجَّ

ــة أنَّ  ــه هــو فــال حمال تــه وإبطــال قول ــداعي للقــوم إٰىل ردِّ حجَّ ال

ــه  ــام احــتجَّ بامتناعهــا  بعينــه داع إٰىل فعــل املعارضــة؛ ألنَّ إنَّ

ـا لـو كانـت  عٰى اإلبانة مـن جهـة تعـّذرها، فـال شـبهة يف أهنَّ وادَّ

 .ممكنًة ملا جاز العدول عنها

عٰىل أنَّـه ال حاجـة بنـا إٰىل االسـتدالل عـٰىل تـوفُّر دواعـي 

ــوم ــم  الق ــك وعل ــور ذل ــه، لظه ــق مجع ــره وتفري ــال أم إٰىل إبط

العقالء السامعني لألخبـار بـه اضـطرارًا؛ ألنَّـه ظهـر مـن القـوم 

ـــه، وركـــوب األخطـــار،  ـــه ومغالبت مـــن االجتهـــاد يف حماربت

وحتّمــل األثقــال، والتغريــر بــالنفوس واألمــوال، إٰىل غــري هــذا 

ــتعام ــد، واس ــل ورضوب املكائ ــنوف احلي ــل إٰىل ص ــن التغلغ ل م

ما ال تـأثري لـه وال شـبهة يف مثلـه، كالسـبِّ واهلجـاء، وإحضـار 

عــاء املعارضــة هبــا، مــا يضــطرُّ العقــالء إٰىل  أخبــار الفــرس، وادِّ

ة حرصهم عٰىل دفـاع أمـره، وأنَّـه مل يظهـر مـنهم مـا ظهـر إالَّ  قوَّ

ح هبــم وأحــرجهم، وأخــذ  لفــرط االهــتامم، وأنَّ األمــر قــد بــرَّ

 !بمخنقهم

ا كنّا قد بيَّنا أنَّ الـداعي إٰىل كـلِّ هـذه وإذ]] ٣٠٦ص /[[

األُمور هو الداعي إٰىل املعارضة، بل ليس يصحُّ أن يكون داعيًا إٰىل 

رها؛ ألنَّ الغـرض مـن  يشء منها إالَّ بعـد عـوز املعارضـة وتعـذُّ

 .املطلوب هبا يقع دون غريها؛ فقد تمَّ ما أوردناه

ــاً  ــاه ثاني ــامَّ ذكرن ــواب ع ــوم و: واجل ــوا أنَّ الق إن مل يكون

من أهل النظـر واجلـدل؛ فلـيس جيـوز أن تـدخل علـيهم شـبهة 

ال جيــوز دخــول مثلهــا عــٰىل أحــد مــن العقــالء، بــل عــٰىل مــن 

ــن  ــد م ــه ال أح ــبيان؛ ألنَّ ــن الص ــالء م ــة العق ــن مرتب ــص ع نق

ع بفعــل مـن األفعـال وادُّعــي عجـزه عنـه، إالَّ وهــو  النـاس ُقـرِّ

 .يفزع إٰىل فعله إذا كان ممكناً 

ـــنَّ أنَّ وال  ـــٰى يظ ـــه، حتَّ ـــك علي ـــتبه ذل ـــوز أن يش جي

العدول إٰىل غـري الفعـل أوٰىل، وهلـذا نجـد الصـبيان متـٰى حتـّدٰى 

بعضهم بعضًا برمـي غـرض أو طفـر هنـر، فـإنَّ املتحـّدٰى يبـادر 

ــاً  ــان ممكن ــه إذا ك ــّدي ب ــا ُحتُ ــل م ـــرفه . إٰىل فع ــحُّ أن يص وال يص

 .عنه صارف مع اإلمكان

رًا يف كــلِّ العقــول ومــا يكــون العلــم بــه رض ــًا متقــرِّ وريَّ

ــها  _ ــرب  _وافرهــا وناقص ــكل عــٰىل الع ــع  _ال جيــوز أن يش م

ــدل  ــل اجل ــن أه ــوا م ــومهم، وإن مل يكون ــوهلم وحل ــور عق وف

ــر  ــام ال  _والنظ ــاب ب ــذا الب ــموا يف ه ــد اختص ــوم ق ــٰىل أنَّ الق ع

لـوا عــٰىل  يسـوغ معـه دخـول الشـبهة علـيهم فيـه لـو سـاغ؛ فعوَّ

هتم جاريــة بالتحــّدي بالشــعر والتعــارض فيــه، غــريه؛ ألنَّ عــاد

ومل نجــد . والتحــاكم إٰىل احلّكــام يف تفضــيل بعضــه عــٰىل بعــض

فـزع عنـد حتـّدي خصـمه  _يف سـالف وال آنـف  _أحدًا مـنهم 

بــل إٰىل معارضــته ! لــه بالقصــيدة مــن الشــعر، إٰىل ســبّه وحربــه

ة، مل. بام يمكنـه مـن الشـعر ة مسـتمرَّ  وهـذه عـادة القـوم مسـتقرَّ

م يف وقـت مـن األوقــات؛ فكيـف عـدلوا يف بـاب القــرآن  تتخـرَّ

ــري  ــّذرة وغ ــته متع ــوال أنَّ معارض ــريقتهم ل ــادهتم وط ــن ع ع

 !ممكنة؟

ــا ]] ٣٠٧ص /[[ عي دخوهل ــدَّ ــي ت ــبهة الت ــٰىل أنَّ الش ع

ــن  ــون م ــم متمّكن ــون يف أهنَّ ــن أن تك ــو م ــوم ال ختل ــٰىل الق ع

ته عليه وآله السالم ت  .سقط بفعلهااملعارضة، أو يف أنَّ حجَّ

ولــيس جيــوز أن يــدخل علــيهم يف األمــرين شــبهة؛ 

ــيح،  ــالم الفص ــن الك ــاهنم م ــا يف إمك ــدر م ــون ق ــم يعمل ألهنَّ

قون بينه وبني ما ليس يف وسعهم منه  .وُيفرِّ

ــِكل  ــز أن ُيش ــٍد مل جي ــلِّ أح ــٰىل ك ــذا ع ــكل ه ــو أش ول

 .عليهم، وهم الغاية والقدوة يف هذه املعرفة

ــ ــر اش ــنا أنَّ األم ــو فرض ــيهم ول ــده  _تبه عل ــٰىل بع  _ع

بــوا نفوســهم ويتعــاطوا املعارضــة، ليعلمــوا  لوجــب أن ُجيرِّ

ا ال تـأثري لـه،  حقيقة حاهلم، ومل جيز أن يعـدلوا إٰىل غـري ذلـك ممـَّ

 .مع طمعهم يف تأّيت املعارضة

ــاين ــه الث ــا الوج ــًا : فأمَّ ــبهة أيض ــول الش ــن دخ ــد م فبعي

ــّكوا يف أنَّ ب ــحُّ أن يش ــم ال يص ــه؛ ألهنَّ ــه في ــقط عن ــة تس املعارض

ــّدي  ــة التح ــاّكون يف كيفي ــم ش ــة إالَّ وه ــزول التبع ــة فت احلجَّ

 .واالحتجاج

م بيانـه   _وإذا كان ال شـبهة عـٰىل القـوم يف ذلـك بـام تقـدَّ

ــّذر  ــاج بتع حًا باالحتج ــان مصـــرِّ ــالم ك ــه الس ــه وآل ــه علي وألنَّ

تــه والعلــم عــٰىل صــدقه  املعارضــة، وجــاعالً امتناعهــا دليــل نبوَّ

بطـل قـول مـن تعلَّـق بـدخول الشـبهة عـٰىل القـوم، مـن  فقد _

 .حيث بيَّنا أنَّه ال وجه يصحُّ أن تدخل منه

أنَّ اعتقــادهم يف املعارضــة : واجلــواب عــامَّ ذكرنــاه ثالثــاً 
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ـا ال  ا ال تبلـغ مبلـغ احلـرب، ال خيلـو أن يكـون اعتقـادًا؛ ألهنَّ أهنَّ

ــة وحصــول الغــرض املطلــوب ، تبلــغ مبلغهــا يف ســقوط احلجَّ

 .أو يف الراحة واالستيصال

ل؛ ألّنــا قــد بيَّنــا أنَّ ذلــك ممَّــا ال  وحمــال أن يعتقــدوا األوَّ

يصــحُّ دخوهلــا فيــه  ]]٣٠٨ص /[[يــدخل فيــه شــبهة، وكيــف 

ح بـأنَّني إنَّـام بنـت مـنكم بامتنـاع  وهو عليه وآله السـالم مصــرِّ

معارضتي علـيكم، وأنَّكـم متـٰى أتيـتم بمثـل مـا جئـت بـه فـال 

ة[  !يل عليكم؟ ]حجَّ

ــة بــه دون  كهم يف أنَّ باملعارض فلــيس يصــحُّ أن ُيشــكِّ

كهم يف  ــكَّ ــا ش ــواه إالَّ م ــقط دع ــتهم، وتس ــت حجَّ ــا تثب غريه

 .أخرجهم عن كامل العقول] و[الرضورّيات 

وإن كــانوا اعتقــدوا القســم الثــاين فهــو غــري مــؤثِّر فــيام 

ــه  ــة؛ ألنَّ ــن املعارض ـــراف ع ــتٍض لالنص ــده، وال مق مل  يري

م ال يت ــإهنَّ ــنهم؛ ف ــة م ع اإلبان ــدَّ ــة، ومل ي ــالقهر والدول هم ب ــدَّ ح

عــوا إٰىل  نــون مــن قتالــه أو قتلــه وقتــل أصــحابه، فتفزَّ يتمكَّ

احلرب التـي هـي أبلـغ يف هـذه األُمـور، وأنَّ مـا حتـّداهم عليـه 

 .وآله السالم بام ذكرناه ممَّا ال ُيؤثِّر فيه

قتلـه عليـه  ولو انتهوا فيهـا إٰىل غايـة مـا يف نفوسـهم مـن

ــدّل  ــاره، مل ي ــال أنص ــحابه، واستئص ــل أص ــالم وقت ــه الس وآل

ــم  ــالء يف أهنَّ ــنهم، وال شــكَّ العق ــه ع ت ــٰىل ســقوط حجَّ ذلــك ع

ـة، وإن قهـروا بالدولـة؛ ألنَّ املحـّق جـائز  هم املقهـورون باحلجَّ

ـــب ـــائز أن يغل ـــل ج ـــام أنَّ املبط ـــب، ك ـــالء ال . أن ُيغَل والعق

ـة فيـه علـيهم مـع خيتارون ألنفسـهم الـدخول فـيام  يكـون احلجَّ

ة فيه هلم مع سهولته ته، ويعدلون عامَّ تكون احلجَّ  .مشقَّ

ـم غـري  م يف استعامل احلرب عٰىل خطـب؛ ألهنَّ هذا، مع أهنَّ

ة  .واثقني بالظفر الذي قد بيَّنا إذا انحصل مل يكن فيه حجَّ

ـــن  ـــٰىل يشء م ـــة ع ـــتعامل املعارض ـــم يف اس ـــيس ه ول

ـ تهم هبـا تثبـت، ودعـوٰى خصـمهم اخلطر، مـع ثقـتهم بـأنَّ حجَّ

 .عندها تسقط

م لـو بـدأوا باملعارضـة قبـل احلـرب لكـانوا بـني  عٰىل أهنَّ

 :أمرين

ــزول ]] ٣٠٩ص /[[ هم، وت ــدوِّ ــع ع ق مج ــرَّ ــا أن يتف إمَّ

أو . الشبه يف أمـره، فتحصـل الراحـة مـن أمجـل الطـرق وأقرهبـا

ــٍذ  ــتعمل حينئ ــالف، فيس ــاد واخل ــٰىل العن ــه ع ــوم مع ــيم ق أن يق

ةاحل  .رب يف موضعها، وبعد اإلعذار وإقامة احلجَّ

ــة ( ــة احلجَّ ــة، إقام ــدئوا باملعارض ـــامَّ مل يبت ــم ل ــو أهنَّ ول

وبلــوغ الغايـة، لكــان ذلــك أوٰىل وأشــبه ) بـاحلرب حســم املــاّدة

ــن  ــهم ع ــن إعراض ــا م ــه خمالفون عي ــا يدَّ ــالء، ممَّ ــار العق باختي

 .املعارضة مجلة مع اإلمكان

ن انصــــرافهم عـــن وبعـــد، فقـــد كـــان جيـــب إن كـــا

بـوا احلــرب  _املعارضـة إٰىل احلـرب للوجـه الــذي ُذِكـَر  لــامَّ جرَّ

ـا مل تفـض إٰىل مـرادهم، وأنَّ آمـاهلم  ة بعد ُأخـرٰى وعلمـوا أهنَّ مرَّ

ــم  ــيهم ال هل ــت عل ــل كان ــنجح، ب ــا مل ت ــوا إٰىل  _فيه أن يرجع

 .املعارضة؛ ألنَّ الشبهة الصارفة عنها قد زالت

ــ ام صــاروا إليهــا بعــد اهلجــرة، وبعــد عــٰىل أنَّ احلــرب إنَّ

ــن  ــدوهلم ع ــه ع ــان علي ــإن ك ــنة؛ ف ـــرة س ــالث عش ـــيِّ ث مض

مـــة  املعارضـــة إٰىل مـــا قـــالوه فـــأالَّ فعلوهـــا يف الســـنني املتقدِّ

؟ فكيـف عـدلوا عنهـا يف ذلـك الزمـان وهـم مل هيّمـوا !للحرب

 بعد باحلرب وال خرجوا إليها؟

م آثروها ملا ادُّعي من: فيقول قائل  .قطع املاّدة إهنَّ

وكيــف أمســـكوا يف تلـــك األحـــوال عـــن املعارضـــة 

ــبِّ  واحلــرب معــًا، وعــدلوا إٰىل الســفه والقــذف واهلجــاء والس

ومـا ال تـدخل عـٰىل عاقـل شــبهة يف أنَّـه ال ُيـؤثِّر عـٰىل املعارضــة 

 مع إمكاهنا؟

ــة  ــاب القــرآن خاصَّ ــب القــوم يف ب وبعــد، فكيــف ارتك

ــه،  ــادهتم بارتكاب ــر ع ــا مل جت ــر ]] ٣١٠ص /[[م ــا مل جت ــل م ب

 !بمثله؟ _وال الصبيان  _عادة العقالء 

ع بـالعجز عـن  ألّنا قـد بيَّنـا أنَّ مجيـع مـن ُيتحـّدٰى وُيقـرَّ

ــه،  ــه إالَّ إٰىل فعل ــور ال جيــوز أن يفــزع يف املخــرج من بعــض األُم

إذا كـان ممكنــًا، وأنَّ عدولـه عنــه مـع ارتفــاع املوانـع دليــل عــٰىل 

ا إٰىل عـادات مجيـع النـاس يف هـذا وأرشنـ. تعّذره وقصـوره عنـه

ــة،  ــل مزيَّ ــك فض ــرب يف ذل ــا أنَّ للع ــد بيَّن ــا ق ــاب، وإن كنّ الب

الختصاصــهم بعــادة التحــّدي بالشــعر ومــا جــرٰى جمــراه 

والتفاخر فيـه، وأنَّ أحـدًا مـنهم مل يعـدل عنـه عنـد تقريـع نظـري 

ــل  ــه، وال فع ــه وقتال ــن الشــعر إٰىل حرب ــه بقصــيدة م ــه، وحتّدي ل

 .منه بمثل ما اعتذر به يف ترك معارضة القرآنذلك واعتذر 

ــاه رابعــاً  ــا أنَّ التحــّدي : واجلــواب عــامَّ ذكرن ــا قــد بيَّن أّن

ــٰىل  ــه ع ــام يامثل ــه، ال ب ــرآن ويداني ــارب الق ــا يق ــل م ــع بفع وق

التحقيــق، وال يشء أدلُّ عــٰىل مقاربــة مــا يــأتون بــه القــرآن 

ــاحة  ــم بالفص ــل العل ــني أه ــتالف ب ــوع االخ ــن وق وأشــباهه م
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يه؛ ألنَّ مثل ذلـك ال يكـون يف البعيـد املتفـاوت؛ فلـو أتـوا بـام ف

خيتلــف النــاس فيــه هــذا الضـــرب مــن االخــتالف، كــانوا قــد 

هم إالَّ هبـذا بعينـه، عـٰىل  فعلوا مـا وجـب علـيهم، ألنَّـه مل يتحـدَّ

م بياننا له  .ما تقدَّ

عــٰىل أنَّ مــا ذكــروه ال يصــحُّ أن يكــون مانعــًا مــن فعــل 

أكثـــر مـــا يف األمـــر أن يكونـــوا إذا عارضـــوا  املعارضـــة؛ ألنَّ 

ـم مل خيرجـوا عـامَّ وجـب علـيهم إذ  اشتبه عٰىل قـوم فاعتقـدوا أهنَّ

أظهــروا اعتقــاد ذلــك، عنــادًا وعصــبيَّة، وإن كــان مــن عــداهم 

ــوع  ــب، ووق ــن الواج ــروجهم م ــد خ ــًا يعتق ــاس مجيع ــن الن م

 .معارضتهم موقعها

ملومــًا  والعاقــل ال خيتــار أن يكــون عنــد مجيــع العقــالء

ــه  ــهودًا علي ــًا مش ــور؛ ]] ٣١١ص /[[حمجوج ــالعجز والقص ب

ــًا مــن أن يشــتبه عــٰىل بعضــهم أمــره؛ ألنَّ مــا خــافوه مــن  خوف

قـد حلقهـم مـن  _مـن ظـنِّ العجـز هبـم عـٰىل طريـق  _بعضهم 

م خــافوا أمـرًا جيـوز أن يقـع وأالَّ يقــع،  ـة؛ فكـأهنَّ مجـيعهم باحلجَّ

 .نه، وزيادة عليهففعلوا ما يقطعون معه عٰىل وقوعه بعي

وبعد، فقد بيَّنا أنَّ عدول من ُيتحّدٰى بفعـل مـن األفعـال 

عنه دليل عٰىل تعّذره عليه، وأنَّه ال يعذره عند أحد من العقـالء أن 

إنَّام تركت اإلتيان بام ُدعيت إليه خوفًا من أن يشـتبه األمـر : يقول

 .فيه، ويظنُّ بعض الناس أنَّني ما خرجت من الواجب

ــوا ــاً واجل ــاه خامس ــامَّ ذكرن ــدر : ب ع ــا يف ص ــد بيَّن ــه ق أنَّ

إٰىل اإلتيـان بـه  9هذا الكتـاب أنَّ املثـل الـذي دعـاهم النبـّي 

ــهم  ــو اعرتض ــكَّ ل ــدهم، وأنَّ الش ــًا عن ــون مفهوم ــدَّ أن يك ال ب

 .فيه الستفهموه، السيّام مع تطاول زمان التحّدي ومتاديه

ات وذكرنــا أنَّ القــوم قــد اســتعملوا مــن رضوب اإلعنــ

ـــه وأوٰىل أن  ــــر من ـــان أيس ـــا ك ـــات، م ـــنوف االقرتاح وص

ــدلوا  ــم مل يع ــه، وأهنَّ ــاهم إٰىل فعل ــا دع ــة م ــن كيفيَّ يســتفهموه ع

ــم مل يعــدلوا عــن  ــم، كــام أهنَّ عــن االســتفهام إالَّ بحصــول العل

 .املعارضة إالَّ للتعّذر

عــٰىل أنَّ القـــرآن إذا مل يكــن معجـــزًا وال ممنوعــًا مـــن 

ــن ــه م ــته، فمامثلت رة،  معارض ــذِّ ــري متع ــة غ ــه ممكن ــع وجوه مجي

فقد كان جيـب لـو شـّكوا أن يعارضـوا بـام يقـدرون عليـه؛ فإنَّـه 

ليس يصحُّ إذا فرضـنا ارتفـاع اإلعجـاز أن نقـيس مـراده باملثـل 

 .بشـيء خيرج عن إمكاهنم

ــاً  ــاه سادس ــامَّ ذكرن ــواب ع الً، : واجل ــبهة أوَّ ــذه الش أنَّ ه

ــام يصــحُّ أن تــرد عــٰىل مــذهب مــن يــر ٰى أنَّ العــادة انخرقــت إنَّ

ـا عـٰىل  بفصاحة القـرآن، وأنَّ جهـة إعجـازه هـي الفصـاحة؛ فأمَّ

مذهبنا يف الصــرفة فـال وجـه للتعّلـق هبـا؛ ألنَّ األمـر لـو كـان 

عٰىل ما قالوه من زيـادة املـأثور مـن كـالم العـرب وشـعرها عـٰىل 

ــــاحة  ــــرآن يف الفص ــــم ]] ٣١٢ص /[[الق ــــوح العل ووض

ــنهام  ــاوت بي ــيس _بالتف ــة  ول ــٰىل احلقيق ــذلك ع ــلَّ  _ك ــا أخ مل

ــع  ــام وق ــدنا إنَّ ــّدي عن ــاز؛ ألنَّ التح ــذهبنا يف األعج ة م ــحَّ بص

بالصــرف عـن أن يتســابقوا معارضـًة لــه، تشـاهبه يف الفصــاحة 

م مــن  وطريقــة الــنظم، وذلــك لـــامَّ مل يكــن فــال معتــرب بــام تقــدَّ

كالمهــم، لــو ُوِجــَد فيــه مــا يزيــد عــٰىل القــرآن يف الفصــاحة أو 

 .اويهيس

تـه امتنـاع احلركـة  أَال ترٰى أنَّـه  لـو جعـل دليـل نبوَّ

ــاهتم  ــن حرك م م ــدَّ ــا تق ــن م ــوص مل يك ــت خمص ــيهم يف وق عل

ة عليه؟  !وتصـّرفهم عٰىل اختيارهم حجَّ

ــع  عــٰىل أنَّ األمــر يف القــرآن بخــالف مــا ظنّــوه؛ ألنَّ مجي

ــوَّ  ــم عل ــأن يعل ــذا الش ــم هب ــٰى عل ــه أدن ــن ل ــلَّ م ــحاء وك الفص

 .رآن يف الفصاحة، وأنَّه أفصح الكالم وأبلغهمرتبة الق

ــذه  ــتدالل يف أنَّ ه ــاج إٰىل االس ــكُّ وحيت ــع الش ــام يق وإنَّ

 املباينة هل انتهت إٰىل خرق العادة أم ال؟

قـوا بـني مواضـع منـه وبـني فصـيح كـالم  وهم إن مل ُيفرِّ

م ذكــره  _العــرب  ــافع يف هــذه  _عــٰىل مــا تقــدَّ فلــيس ذلــك بن

م يع لمـون فضـل أكثـره ومجهـوره عـٰىل كـلِّ كـالم، الشبهة؛ ألهنَّ

هم  .ويظهر هلم منه ما ُحيريِّ

وما مل تظهر فصاحته هلم من مجلتـه هـذا الظهـور، مل ينتـه 

عندهم إٰىل حدِّ ُيطَرح معه قول املحتجِّ به، ويقول فيه عٰىل حصول 

ل. العلم وزوال الشّك   .ومثل هذه الشبهة ال يتشاغل هبا حمصِّ

ــن عــٰىل أنَّ العقــال ــام يستحســنون اإلعــراض عمَّ ء إنَّ

ــوا  ــٰى أمن ــًا مت ــاهرًا معلوم ــه ظ ــر في ــون األم ــام يك ــّداهم ب يتح

ــٰىل  ــوا ع ــك احلــال، وقطع ــكوك والشــبهات يف تل اعــرتاض الش

ا ال ُتعِقـب فسـادًا، وال حيصـل هلـا يشء مـن التـأثري ـا إذا . أهنَّ فأمَّ

بعــض مــا انتهــت إليــه حــال ]] ٣١٣ص /[[انتهــت احلــال إٰىل 

ة والظهـــور، وكثـــرة املســـتجيبني، 9 الرســـول ، مـــن القـــوَّ

وتظــاهر األعــوان واألنصــار، والــتمّكن مــن األعــداء، وبلــوغ 

ــن  ــاك ع ــدُّ اإلمس ــالء ال يع ــن العق ــدًا م ــإنَّ أح ــيهم؛ ف ــراد ف امل

االحتجــاج واملعارضــة هاهنــا حزمــًا، بــل غايــة اجلهــل وهنايــة 
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، العجز؛ فقد كـان جيـب أن يكونـوا كّفـوا عـن املعارضـة ابتـداءً 

للعلَّة التي ذكـرت أن يسـابقوها عنـد بلـوغ األمـر املبلـغ الـذي 

 .ذكرناه

تـه ومواقفتـه  وبعد، فإنَّ من ُيطَرح قوله وُيعَرض عن حماجَّ

ــه  _ ال  _اعتقــادًا لظهــور أمــره، وأنَّ الشــبهة ال تعــرتض يف مثل

حيارب وال يغالب، وال ُتعَمل األفكار يف نصب املكائد له وإيقـاع 

لو شئنا : ال يعارض بام ال شبهة يف مثله، وال يقال لهاحليل عليه، و

ُ مثل قولك فـ ] لقلنا[
ْ

�
�
ْو بَـد

َ
ْ�ِ هذا أ

َ
ْرآٍن �

ُ
ِت بِق

ْ
: يـونس[ ائ

، وال ُتقَرتح عليـه اآليـات، وال ُتبـَذل األمـوال ملـن هيجـوه ]١٥

ويقذفه؛ ألنَّ كّل يشء من هذه األُمور يـدلُّ عـٰىل غايـة االهـتامم، 

 .وهناية احلرص

وكيف يعتقـد عاقـل أنَّ تـرك املعارضـة كـان عـٰىل سـبيل 

االطراح وقلَّة االكـرتاث، كـام ُيسـتَعمل مـع األغبيـاء واملجـان، 

 !ومن ال تأثري لفعله وقوله؟

أّنــا لــو ســلَّمنا جــواز مــا : واجلــواب عــامَّ ذكرنــاه ســابعاً 

ظنّوه من مواطأة مجاعـة لـه عـٰىل إظهـار املعجـز، وفرضـنا أيضـًا 

ــذه ا ــافع أنَّ ه ــك بن ــن ذل ــرب، مل يك ــح الع ــت أفص ــة كان جلامع

ن  خلصومنا يف ردِّ اسـتداللنا بـالقرآن؛ ألنَّ غـري هـذه اجلامعـة ممـَّ

ن  مل يــواطئ قــد كــان جيــب أن يعــارض بــام يقــدر عليــه ويــتمكَّ

ــة  ــذه اجلامع ــإنَّ ه ــه؛ ف ــح  _من ــا أفص ــنا أهنَّ ــيس  _وإن فرض فل

فصــاحة جيـوز أن يبعـد كالمهــا مـن كـالم مــن كـان دوهنـا يف ال

ــاهبه ــه ويش ــا يقارب ــه م ــون في ــٰى ال يك ــاّم، حتَّ ــد الت ــذا . البُع هب

ــا أنَّ  ــد بيَّن ــنائع، وق ــع الص ــل يف مجي ــادات يف التفاض ــرت الع ج

ــة؛  ــة احلجَّ ــاٍف يف إقام ــداين ك ــارب وي ــام يق ــاهنم ب ص /[[إتي

وا وإليه ُدُعوا]] ٣١٤ دُّ م بذلك ُحتُ  .ألهنَّ

ـل األمـر حـقَّ تأّملـه وجـ ده بخـالف مـا عٰىل أنَّ مـن تأمَّ

ظنـّـوه؛ ألنَّ وجــوه الشــعراء وأعيــان الفصــحاء كــانوا مــن غــري 

 :، ومن غري رهطه، وإن اختلف احلال هبم9مجلة النبيِّ 

ــٰى  ــه، كاألعش ــره وانحراف ــٰىل كف ــات ع ــن م ــنهم م فم

 .وهو يف الطبقة األُوٰىل، وغريه ممَّن مل نذكره

ومــنهم مــن دخــل يف اإلســالم بعــد أن كــان عــٰىل هنايــة 

، والســعي عليــه، والقــدح 9وة واخلــالف عــٰىل النبــيِّ العــدا

ومــن  _وهــو يف الطبقــة الثانيــة  _يف أمــره، ككعــب بــن زهــري 

جرٰى جمراه؛ فـإنَّ كعبـًا أسـلم بعـد أن كـان أشـدَّ النـاس عـداوًة 

ده للرسول عليه وآله السالم، حتَّٰى أباح   .دمه وتوعَّ

أن ومنهم مـن كـان إسـالمه واّتباعـه بعـد زمـاٍن، وبعـد 

ــه  كـان اخلــالف منـه معلومــًا وإن مل ينتـه إٰىل حــال كعـب، ثــّم إنَّ

ــة واالختصــاص  لـــامَّ دخــل يف اإلســالم مل حيــظ فيــه مــن املنزل

واملشــاركة بــام يظــنُّ معــه املواطــأة، كلبيــد بــن ربيعــة، والنابغــة 

 .اجلعدي، ومها يف الطبقة الثالثة، ومن ماثلهام

ــريش ــري ق ــريش وغ ــعراء ق ــان ش ــا أعي ــو ذكرن ــن  ول م

ـــر  ــك العص دين يف ذل ــوِّ ــن املج ــريهم م ــزرج وغ األُوس واخل

وفصــحاءهم وخطبــاءهم، ومــن مــات مــنهم عــٰىل رشكــه 

وكفره، ومـن أظهـر اإلسـالم بعـد العـداوة الشـديدة واخلـالف 

 .القوي ألطلنا، ومن أراد معرفة ذلك أخذه من مواضعه

ــم  مني يف صــنعٍة مــن الصــنائع أو عل ــإنَّ املتقــدِّ وبعــد، ف

م، ال جيـوز أن خيفـٰى حـاهلم عـٰىل أهـل ذلـك الشـأن؛ من العلـو

ص /[[ _فقـــد كـــان جيـــب إذا كـــان الفضـــل يف الفصـــاحة 

أن تكــون معروفــة عنــد  _منتهيــًا إٰىل مجاعــة بعينهــا ]] ٣١٥

ــة  ــل املعارض ــيهم يف فع ــوا إل ــب أن يفزع ــان جي ــحاء، وك الفص

ويطــالبوهم هبــا، فمتــٰى امتنعــوا علــيهم ودافعــوا بفعلهــا، 

ــم ــون موافقــون، ومل ُيمِســكوا عــن مــواقفتهم  علمــوا أهنَّ مواطئ

ــة علــيهم فــيام  9ومواقفتــه  ــه ال حجَّ عــٰىل ذلــك وإعالمــه أنَّ

أظهــره، الســيّام إذا انضــاف إٰىل هــذا أن يظهــر اختصــاص هــذه 

ـــره؛ ألنَّ  ـــه وانتفـــاعهم بأّيامـــه ومشـــاركتهم يف أم اجلامعـــة ب

بـدَّ  الغرض بإظهار املعجـز إذا كـان مـا ذكرنـاه فهـو إذا وقـع ال

 .أن يظهر، وال يصحُّ أن ينكتم

ــم  ــا ذكــروه يقتضـــي دفــع طريــق العل عــٰىل أنَّ جتــويز م

ــل  ــن أه ــان م ــن األزم ــٍن م ــان يف زم ــاس ب ــن الن ــدًا م ــأنَّ أح ب

عصـــره يف علــم مــن العلــوم، أو صــنعة مــن الصــنائع؛ ألّنــا ال 

نـأمن عـٰىل هـذا القـرآن أن يكــون يف عصــر كـلِّ فاضـل علمنــا 

ا حالـــه، مجاعـــة يزيـــدون عليـــه يف فضــله واشـــتهرت عنـــدن

الفضــل، واطــأهم عــٰىل إظهــار العجــز عــن حالــه، واإلمســاك 

 !عن إظهار مثل ما أظهره، لبعض املنافع

ولــيس ُيــؤِمن مــن جتــويز مــا ذكرنــاه إالَّ مــا ُيــؤِمن مــن 

ل، وُيبطِل قول املتعّلق به  .األوَّ

ر املعارضـة كـان خمالفـاً : فصل ]]٣١٧ص /[[ يف أنَّ تعذُّ

 :ةللعاد

عٰى  ــدَّ ــن أن ُي ــيس يمك رها فل ــذُّ مناه تع ــدَّ ــام ق ــت ب إذا ثب

ــوه  ــد الوج ــه، إالَّ بأح ــادة بمثل ــرت الع ــيام ج ر ف ــذُّ ــول التع دخ
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ــوهلم ــل ق ــا، مث ــي ذكرناه ــل : الت ــحهم، أو تعمَّ ــان أفص ــه ك إنَّ

ر علــيهم أو مـنعهم عــن املعارضــة . للقـرآن فتــأّتٰى منــه مـا تعــذَّ

حابه وُنّصــاره، مــن أو امتنعــوا منهــا خوفــًا مــن أصــ. بــاحلروب

ة الدولــة، واجــتامع الكلمــة حيســامن ويمنعــان  حيــث كانــت قــوَّ

ف فيها عن االختيار  .من استيفاء احلجج، والترصُّ

ــدحًا  ــل ق ــن أن ُجيَع ــة يمك ــري خاصَّ ــه األخ ــذا الوج وه

ــوت الــدواعي إٰىل املعارضــة، مــن حيــث كانــت هــذه  يف ثب

ــذكورة  ــور امل ت  _األُم ــحَّ ــ _إذا ص ــوال ال ت أح ــريَّ دواعي، غ

ــن  ــل م ــذا الفص ــه هب ــان حلوق م، وإن ك ــدِّ ــل املتق ــق بالفص فلح

 .حيث أمكن أن ُجيَعل ما ُذِكَر كاملانع من املعارضة

ر  فإذا أبطلنـا هـذه الوجـوه مل يكـن وراءهـا إالَّ أنَّ التعـذُّ

كــان عــٰىل وجــه خيــالف العــادة، وحينئــٍذ يعــود األمــر إٰىل 

أبطلناهـا، عـدا األقسام التـي ذكرناهـا يف صـدر هـذا الكتـاب و

ــن  ــاه م ــا أوردن ــٰىل م ــتكلَّم ع ــن ن ــا، ونح ـــرفة منه ــول بالص الق

 :الوجوه

ــه ]] ٣١٨ص /[[ ـا تعّلقهـم بأنَّ كـان أفصــحهم،  9أمَّ

 :فيسقط من وجوه

هلــا أنَّ كونــه أفصــحهم ال يمنــع مــن أن يقــارب : أوَّ

ــه لــيس  كالمهــم كالمــه مقاربــًة قــد جــرت بمثلهــا العــادة؛ ألنَّ

ــٰى ال يصــحُّ يف العــادة أن ي م أحــد يف يشء مــن الصــنائع حتَّ تقــدَّ

ــدَّ  ــل ال ب ــريه، ب ــا غ ــه فيه ــاواة  _يقارب ــت املس ــن  _وإن انتف م

ــه حتــّداهم بــأن يــأتوا بــام يقاربــه ال بــام . املقاربــة وقــد مضـــٰى أنَّ

ــان  ــوا وإن ك ــب أن يعارض ــان جي ــد ك ــق؛ فق ــٰىل التحقي ــه ع يامثل

 .أفصحهم

] مـن جهـة[قرآن عٰىل أّنـا قـد بيَّنـا أنَّ التحـّدي وقـع بـال

ــام طــالبهم  ــه إنَّ ــم عنهــا مصـــروفون، وأنَّ ــيُعَلم أهنَّ املعارضــة؛ ف

ـنهم منـه  بأن يفعلوا من الكالم مـا كـان املعلـوم مـن حـاهلم متكُّ

وأنَّه الغالـب عـٰىل كالمهـم دون مـا ُتشـِكل احلـال فيـه، وذلـك 

ُيســِقط التعلُّــق بكونــه أفصــحهم؛ ألنَّــه مل ُيطــالِبهم إالَّ بــام 

 .ويعرفون من الفصاحة عٰىل طريقتنايعهدون 

ــع : وثانيهــا أنَّ األفصــح وإن امتنعــت مســاواته مــن مجي

ــرت  ــذا ج ــة، هب ــري ممتنع ــبعض غ ــاواته يف ال ــإنَّ مس ــه؛ ف كالم

 .العادات

ــعراء  ــرٰى أنَّ مــن كــان يف الطبقــة األُوٰىل مــن الش  _أَال ت

موهم يف  ــدَّ ــل الطبقــات وتق ــانوا مــن ســائر أه وإن كــانوا قــد ب

ر عـنهم مـا  _الفصاحة  فإنَّـه ال بـدَّ أن يكـون يف كـالم مـن تـأخَّ

ــن  ــريًا م ــد كث ــذا نج ــه، وهل ــام زاد علي ــل ربَّ ــم ب ــاوي كالمه يس

ــاوون  ــَدثني يس ــعراء[املح ــع ] ش ــوهنم يف مواض ــة ويامثل اجلاهلي

مون يفضــلوهنم يف مجلــة  _كثــرية مــن كالمهــم  وإن كــان املتقــدِّ

بســورٍة  فقــد كــان إذا كــان التحــّدي وقــع _كالمهــم وعمومــه 

ــ ــه، وإن قص ــن ُعرِض م يف ـم ــدُّ ــع التق ــاَرض وال يمن رت، أن ُيع

 .الفصاحة من معارضته

ــا ــذين : وثالثه ــوم ال ــان الق ــائزًا لك ــان ج ــو ك ــذا ل أنَّ ه

وا بالقرآن فعجـزوا عـن معارضـته، إليـه أهـدٰى وبـه أعلـم؛  دُّ ُحتُ

ص /[[فكــان جيــُب أن يواقفــوه عــٰىل ذلــك وحيتّجــوا بــه، 

ــه]] ٣١٩ ــوا ل ــٰىل و: ويقول ــدلُّ ع ــا ي ر معارضــتك ممَّ ــا يف تعــذُّ م

ــرط  ــا لف ر علين ــذَّ ــام تع ــان ب ــك اإلتي ــام أمكن ــت إنَّ ــك، وأن ت نبوَّ

ــاب إالَّ  ــذا الب مك يف ه ــدُّ ــا تق ــك، وم ت ــان نبوَّ ــاحتك ال ملك فص

مـه، وال  ـة يف تقدُّ م فـالن وفـالن يف كـذا وكـذا مـن ال حجَّ كتقدُّ

ة له، وال عـادة انخرقـت عـٰىل يـده هم عـن هـذا ويف إمسـاك! نبوَّ

دليـــل عـــٰىل أنَّ األمـــر  _مـــع أنَّ مثلـــه ال يـــذهب علـــيهم  _

 .بخالفه

وا لــه بالفصــاحة : لــيس هلــم أن يقولــوا إنَّــام مل ُيِقــرُّ

ــم  م فيهــا لألنفــة التــي كانــت طــريقتهم وعــادهتم؛ ألهنَّ والتقــدُّ

ــذي  ــع ال ــك يف املوض ــل ذل ــرتاف بمث ــن االع ــأنفون م ــام ي إنَّ

ـــًا يلح ـــه نقص ـــرتاف ب ــــي االع ـــدخل يقتض ـــم، ورضرًا ي قه

ه باسمه  .عليهم، وشهادًة خلصمهم بام ُيعظِّم أمره وُينوِّ

ــرآن؛  ــاه يف الق ــام ذكرن ــرتاف ب ــال االع ــذه ح ــيس ه ول

ــذيب  ــه تك ــان في ــه، ك ــوا علي ــذلك ووافق ــوا ب ــم إذا اعرتف ألهنَّ

ــبهة يف  ــة الش ــه، وإزال ــوه عن ــيهم، ورصف الوج ــتجِّ عل للمح

 .أمره، واخلالص ممَّا ألزمهم الدخول فيه

فــأيُّ نقــٍص ورضٍر يــدخل هبــذا االعــرتاف؟ وهــل 

الـــنقص الشـــديد والضــــرر احلقيقـــي إالَّ يف اإلمســـاك عـــن 

 املواقفة والصرب عٰىل املذلَّة؟

ولــو كــان يلحقهــم بــاالعرتاف بعــض العــار لكــان مــا 

ُيثِمــره هــذا االعــرتاف مــن وجــوه املنــافع ويصـــرفه مــن 

ــ ــه وُيلج ــويف علي ــغار، ي ــنوف الص ــاّر وص ئ إٰىل رضوب املض

 .املبادرة إٰىل فعله

ـــا]] ٣٢٠ص /[[ ـــال : ورابعه ـــا أنَّ ح ـــد علمن ـــا ق أّن

كحــال كـــالم غــريه إذا أضــفنامها إٰىل القـــرآن،  كالمــه 
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ــاب ــذا الب ــة يف ه ــه مزيَّ ــن كالم ـــيٍء م ــيس لش ــان . ول ــو ك ول

رت معارضــته  ــه أفصــحهم  _القــرآن مــن كالمــه، وتعــذَّ  _ألنَّ

 .لظهر ذلك يف كالمه

ــ ــم أن يقول ــيس هل ــدا : واول ــا ع ــالل م ــل إلخ ــه تعمَّ إنَّ

القرآن من كالمه من مثـل فصـاحته؛ ألّنـا قـد علمنـا مـن حالـه 

ة،  عليه وآله السـالم أنَّـه قصـد يف مواضـع كثـرية ومقامـات عـدَّ

إٰىل إيـراد الفصــيح مـن الكــالم والبليــغ مـن اخلطــاب، وكالمــه 

ــحاء ــن الفص ــريه م ــالم غ ــن ك ــز م ــري متميِّ ــك غ ــلِّ ذل . يف ك

ه أوٰىل وأوضحواالعتامد ع م من الوجوه؛ ألنَّ  .ٰىل ما تقدَّ

ـل للقـرآن زمانـًا طـويالً فتـأّتٰى منـه  ا التعلُّق بأنَّـه تعمَّ فأمَّ

ر  . فيســقط بــالوجوه األربعــة التــي ذكرناهــا] علــيهم[مــا تعــذَّ

ــن  ــح ُيغنــي ع مــة واض ــة املتقدِّ ــالوجوه الثالث ــقوطه ب ووجــه س

 .التنبيه

ــو ــالرابع، فه ــقوطه ب ــه س ــا وج م يف  أنَّ : وأمَّ ــدَّ ــن تق م

ــه  ــاين كالم ــوز أن ُيب ــا ال جي ــه فيه ــت منزلت ــاحة وعل  _الفص

ـل غايـة املباينـة، بــل  _الـذي ال يرجتلـه وال ُيـرّوي فيـه  ملـا يتعمَّ

ـل  ـل لـه مثـل الـذي ُيـرّوي فيـه ويتعمَّ ال بدَّ أن يكون فيام مل يتعمَّ

 .إليراده، أو ما يدانيه ويقاربه؛ هبذا جرت العادات

باإلضــافة إٰىل  _مــه عليــه وآلــه الســالم وإذا وجــدنا كال

 .ككالم غريه، بطلت هذه الشبهة _القرآن 

م أنَّ الســبب يف ذلــك : وممَّــا ُيبطِلهــا زائــدًا عــٰىل مــا تقــدَّ

ــوا  ل ــان، أن يتعمَّ ــاول الزم ــع تط ــب، م ــل لوج ــان التعمُّ ــو ك ل

ــّداهم  ــد حت ــة، وق ــن املعارض ــه م ــوا إلي ــام ُدُع ــروا ب  9ويظف

ــه بم ة مقام ــدَّ ــالقرآن م ــنة، مل ب ـــرة س ــالث عش ــي ث ــة، وه ّك

ــروب،  ــن احل ــا يشء م ــذه ]] ٣٢١ص /[[يتخلَّله ــض ه ويف بع

لـوا فيهـا  ـل؛ فقـد كـان جيـب أن يتعمَّ ة فسحة للرويَّـة والتعمُّ املدَّ

أو فــيام بعــدها مــن األزمــان، مــع متادهيــا وتطاوهلــا؛ وكــلُّ هــذا 

ل  .ُيبنيِّ بطالن التعلُّق بالتعمُّ

ــ ــه علي ــم بأنَّ ــا تعلُّقه ــن فأمَّ ــنعهم ع ــالم م ــه الس ه وآل

اً   .املعارضة باحلروب واّتصاهلا، فضعيف جدَّ

ـــه ـــواب عن ـــالم، : واجل ـــن الك ـــع م ـــرب ال متن أنَّ احل

واملعارضة ليسـت بـأكثر مـن كـالم عـٰىل وجـه خمصـوص، وقـد 

ــال وال  ــه يف احل ــعر ويرجتلون ــروهبم بالش ــون يف ح ــانوا يتمثَّل ك

عـة عـن متنعهم احلـرب مـن ذلـك، فكيـف يصـحُّ أن تكـون مان

 !املعارضة وهي غري مانعة ممَّا جيري جمراها؟

ــاً  ــن د: وأيض ــرب مل تك ــإنَّ احل ــةف ــد  أئمَّ ــل ق ــلًة، ب متَّص

ــًا؛ فقــد كــان جيــب  ــًا، ويعاودوهنــا أحيان  _كــانوا ُيِغبُّوهنــا أحيان

ــة  ــن املعارض ــة م ــي املانع ــرب ه ــت احل ــأتوا يف  _إن كان أن ي

 .أوقات اإلغباب وعند وضع احلرب أوزارها

ــه عليــه وآلــه الســالم مل يكــن حماربــًا جلميــع : وأيضــاً  فإنَّ

أعدائه مـن العـرب يف حـال واحـدة، وإنَّـام كـان يقـوم بـاحلرب 

ــن  ــن مل يك ــه م ــف مل يعارض ــرون، فكي ــد آخ ــوم ويقع ــنهم ق م

 حماربًا إذا كانت احلرب شغلت املحاربني؟

ة التي أقام فيهـا رسـول اهللا : وأيضاً  بمّكـة مل  9فإنَّ املدَّ

منها حماربًا، وإنَّام كانت احلروب بعـد اهلجـرة، فـأالَّ  يكن يف يشءٍ 

 عارضوا يف تلك األحوال، إن كانت املعارضة ممكنة؟

فلــو كانــت احلــرب منعــت مــن املعارضــة مــع : وأيضــاً 

ــيَّ  ــوم النب ــف الق ــب أن ُيواِق ــا، لوج ــك،  9إمكاهن ــٰىل ذل ع

ــك عــن : ويقولــوا لــه ــف ُنعاِرضــك وقــد منعتنــا بحرب كي

ــ ــتك؟ وال حجَّ ــا إذا معارض ــتك علين ــاع معارض ــك يف امتن ة ل

 !واقتطعتنا عن فعلها]] ٣٢٢ص /[[كنت قد شغلتنا عنها 

ة  م مل يعارضـوا خوفـًا مـن أوليائـه وقـوَّ ا التعلُّـق بـأهنَّ وأمَّ

م  .دولته، فأضعف من كلِّ ما تقدَّ

أنَّ خوفــًا مل يمنــع مــن نصــب احلــروب : واجلــواب عنــه

ة بعــد ُأخــرٰى، ومل وزحــف اجليــوش يف مقــام بعــد مقــام، ومــرَّ 

 .يمنع أيضًا من اهلجاء والقذف

ــون  ــوز أن يك ــرس ال جي ــار الف ــة بأخب ــاء املعارض ع وادِّ

 .عند عاقل مانعًا من فعل املعارضة

ــه قــد بيَّنــا فــيام مضـــٰى أنَّ النبــيَّ  ة  9عــٰىل أنَّ كــان مــدَّ

ــك  ــاره يف تل ــحابه وُنّص ــائف، وأنَّ أص ــو اخل ــة ه ــه بمّك مقام

ـــني ـــانوا قليل ـــوال ك ة  األح ـــوَّ ـــمني، وأنَّ ق ـــورين مهتض مغم

 .اإلسالم وأهله كان ابتداؤها باملدينة

ـــة  ة والغلب ـــوَّ ـــوال الق ـــًا يف أح ـــار أيض ـــُل الكّف ومل خي

ن  ــتمكُّ ــريٍة، ال  _وإٰىل اآلن  _وال ــٍك كث ــعٍة، وممال ــالٍد واس ــن ب م

ــه ــالم وأهل ــن اإلس ــا م ــٰىل أهله ــة ع ــب أن . تقيَّ ــان جي ــد ك فق

ل األمـــر كيـــف شـــا ة يعارضـــوا يف أوَّ ؤوا، ويف أحـــوال القـــوَّ

ــالم ــداء اإلس ــني أع ــداهنم، وب ن يف بل ــتمكُّ ــوا . وال وإذا مل يفعل

ر املعارضـة كــان عــٰىل وجـٍه خمــالٍف للعــادة . فقـد صــحَّ أنَّ تعــذُّ

له ونصح نفسه  .تمَّ الكتاب. وهذا بنيِّ ملن تأمَّ

*   *   * 
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ــ]] ١٧٩ص [[ ــازه فأمَّ ــة إعج ــالم يف جه ــو ا الك ــل ه ه

ــرط  ــه، أو ف ــذهب إلي ــا ن ــٰىل م ــته ع ــن معارض ــوم ع رصف الق

ــمَّ  ــه، أو مــا يتض ــاحة التــي في ص /[[نه مــن اإلخبــار الفص

بالغائبــات، أو غــري ذلــك مــن الوجــوه التــي ذكرناهــا، ]] ١٨٠

ــ فقــوا ال خــالف بــني مــن اتَّ  هفلــيس هــذا موضــع ذكرهــا، ألنَّ

ــلع ــ ه معجــز وعلــم دالٌّ يــه عــٰىل أنَّ  اختلفــوا امعــٰىل الصــدق، وإنَّ

والغـرض يف هـذا املوضـع بيـان كونـه معجـزًا . يف جهة إعجازه

 ً  .وقد فعلناه عٰىل صدقه  وداالَّ

ــل  ــن األقاوي ــحيح م ــاز والص ــة اإلعج ــالم يف جه والك

) رفةـالصــ(والفــرق بينــه وبــني فاســده، قــد رشحنــاه يف كتــاب 

 .فمن أراده وقف عليه من هناك

*   *   * 

 :  
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ــة]] [١٨ص [[ ــل آي ــال]: تأوي ــائل فق ــأل س ــا : إن س م

� : تقولــون يف قولــه تبــارك وتعــاٰىل حكايــًة عــن موســٰى 
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والثعبان احليَّـة العظيمـة اخللقـة، واجلـاّن الصـغري مـن احليَّـات، 

ــة واحــدة؟ وكيــف جيــوز أن  فكيــف اختلــف الوصــفان والقصَّ

ــن  ــه م ــم خلق ــا عظ ــفة م ــدة بص ــة واح ــا يف حال ــون العص تك

احليَّـات وبصـفة مــا صـغر منهـا؟ وبــأّي يشء تزيلـون التنــاقض 

 الم؟عن هذا الك

ــواب ــه: اجل ــا نقول ل م ــن : أوَّ ــائل م ــه الس ــذي ظنَّ إنَّ ال

ــان  ــل احلالت ــل، ب ــدة باط ــة واح ــن قصَّ ــربًا ع ــني خ ــون اآليت ك

ــاّن  ــفة اجل ــا بص ــا فيه ــرب أنَّ العص ــي أخ ــال الت ــان، فاحل خمتلفت

ة وقبــل مصــري موســٰى إٰىل فرعــون،  كانــت يف ابتــداء النبــوَّ

ًا كانــت العصــا عليهــا ثعبانــ]] ١٩ص /[[واحلــال التــي صــار 

ــالة ــه الرس ــون وإبالغ ــه فرع ــد لقائ ــٰىل . عن ــدلُّ ع ــتالوة ت وال

تان فال مسألة  .ذلك، وإذا اختلفت القصَّ

ـــرين قــد تعــاطوا اجلــواب عــٰىل  عــٰىل أنَّ قومــًا مــن املفسِّ

ـة واحـدة، أو العتقـادهم أنَّ  ـا لظـنِّهم أنَّ القصَّ هذا السـؤال، إمَّ

ــالني  ــب يف ح ــوز أن تنقل ــدة ال جي ــا الواح ــفة العص ــارًة إٰىل ص ت

ــتظهار يف  ــبيل االس ــٰىل س ــان، أو ع ــفة الثعب ــارًة إٰىل ص ــاّن وت اجل

ة، وأنَّ احلـال لـو كانـت واحـدة عـٰىل مـا ُظـنَّ مل يكـن بـني  احلجَّ

اآليتــني تنــاقض، وهــذا الوجــه أحســن مــا ُتكلِّــف بــه اجلــواب 

لني ال يكونان إالَّ عن غلط أو عن غفلة  .ألجله، ألنَّ األوَّ

تــزول بكــّل واحــد مــنهام الشــبهة مــن وذكــروا وجهــني 

 :تأويلها

ــدمها ــدٰى : أح ــان يف إح ــبَّهها بالثعب ــام ش ــاٰىل إنَّ ــه تع أنَّ

اآليتني لعظـم خلقهـا وكـرب جسـمها وهـول منظرهـا، وشـبَّهها 

تهـا،  يف اآلية األُخـرٰى باجلـاّن لســرعة حركتهـا ونشـاطها وخفَّ

ا يف جسـم الثعبـان وكـرب خلقـه نشـاط ا جلـاّن فاجتمع هلا مع أهنَّ

ورسعـة حركتـه، وهـذا أهبـر يف بـاب اإلعجـاز وأبلـغ يف خـرق 

ولـيس جيـب إذا شـبَّهها . العادة، وال تنـاقض معـه بـني اآليتـني

ــبَّهها  ــان، وإذا ش ــفات الثعب ــع ص ــا مجي ــون هل ــان أن يك بالثعب

: باجلــاّن أن يكــون هلــا مجيــع صــفاته، وقــد قــال اهللا تعــاىلٰ 

 ِــيِْهْم بِآِ�يَــٍة ِمــْن ف
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ــه  ــذلك ألنَّ ــفها ب ــام وص ــة، وإنَّ ــٰىل احلقيق ــوارير ع ــة ق أنَّ الفضَّ

ــن  ــا م ــع أهنَّ ــا م ته ــفوفها ورقَّ ــوارير وش ــفاء الق ــا ص ــع هل اجتم

ــة ــرب الشـــيء بغــريه يف بعــض. فضَّ ــه،  وقــد ُتشــبِّه الع وجوه

ــاء  ــم أنَّ يف الظب ــن نعل ــالبقرة، ونح ــة وب ــرأة بالظبي ــبِّهون امل فيُش

ــاء،  ــون يف النس ــن أن يك ــا ال ُيستَحس ــفات م ــن الص ــر م والبق

 .وإنَّام وقع التشبيه يف صفة دون صفة، ومن وجه دون آخر

أنَّـه تعـاٰىل مل يـرد بـذكر اجلـاّن يف اآليـة : واجلواب الثـاين

أراد أحد اجلّن، فكأنَّه تعاٰىل أخرب بـأنَّ العصـا األُخرٰى احليَّة، وإنَّام 

صارت ثعبانًا يف اخللقة وعظم اجلسم، وكانـت مـع ذلـك كأحـد 

ا : اجلّن يف هول املنظر وإفزاعها ملن شاهدها، وهلذا قال تعاىلٰ  م�
َ
ل
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ف
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ــون يف  ــن أن يك ــتخرجناه، ويمك ــر اس ــل آخ ــة تأوي اآلي

ــنقص عــنهام، والوجــه يف  ــني مل ي ل ــزد عــٰىل الــوجهني األوَّ إن مل ي

ــاقض  ــة، وأنَّ التن ــاه مــن االســتظهار يف احلجَّ ــه مــا بيَّن ــا ل تكّلفن

َم زائـل عـٰىل كـّل وجـه، وهـو أنَّ العصـا لــامَّ انقلبـت  الذي ُتُوهِّ

ــمّ  ــورته، ث ــٰىل ص ــاّن وع ــفة اجل الً بص ــارت أوَّ ــة ص ــارت  حيَّ ص

ص /[[بصــفة الثعبــان، ومل تصـــر كــذلك رضبــة واحــدة، 

فتتَّفـق اآليتــان عــٰىل هــذا التأويــل، وال خيتلــف حكمهــام، ]] ٢٠

ــة  ــارًا عــن غاي ــان إخب ــر الثعب ن ذك ــة األُوٰىل تتضــمَّ وتكــون اآلي
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ن ذكــر احلــال التــي  حــال العصــا، وتكــون اآليــة الثانيــة تتضــمَّ

ب العصــا إٰىل خلقــة وّىلٰ موسـٰى فيهــا هاربــًا، وهــي حــال انقــال

 .اجلاّن، وإن كانت بعد تلك احلال انتهت إٰىل صورة الثعبان

عٰىل هـذا الوجـه كيـف يصـحُّ مـا ذكرمتـوه مـع : فإن قيل
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، : قلنا : وإنَّـام فائـدة قولـه تعـاىلٰ ليس تفيد اآليـة مـا ُظـنَّ
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ــا  ف ــارت فيه ــي ص ــال الت ــرب احل ــن ق ــار ع ــي اإلخب ه

بتلــك الصــفة، وأنَّــه مل يطــل الزمــان يف مصــريها كــذلك، 

نـاُه : وجيري هذا جمرٰى قوله تعاىلٰ 
ْ
ق
َ
ل

َ
ـا خ

�
ن
َ
� 

ُ
سـان

ْ
� ِ

ْ
ـْم يَـَر اإل

َ
َو�

َ
أ

ــٌ�  ــيٌم ُمِب ِص
َ
ــَو خ

ُ
ــإِذا ه

َ
ــٍة ف

َ
ْطف

ُ
ــْن � ــس[ �ِم ــع]٧٧: ي  ، م

ــوهلم ــًا، وق ــيًام مبين ــه خص ــة وكون ــه نطف ــني كون ــا ب ــد م : تباع

ركب فالن مـن منزلـه فـإذا هـو يف ضـيعته، وسـقط مـن أعـال (

ــو يف األرض ــإذا ه ــائط ف ــه )احل ــني خروج ــم أنَّ ب ــن نعل ، ونح

ــه مل يصـل إليهــا إالَّ عــٰىل  مـن منزلــه وبلوغــه ضـيعته زمانــًا، وأنَّ

ــام فا ــائط، وإنَّ ــن احل ــابط م ــذلك اهل ــدريج، وك ــالم ت ــدة الك ئ

 .اإلخبار عن تقارب الزمان، وأنَّه مل يطل ومل يمتدّ 

*   *   * 

قــال اهللا تعــاٰىل خمــربًا ]: تأويــل آيــة ُأخــرٰى ]] [٣٣ص [[
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: الصــاّفات[ �َوأ

ــها ]٢٧ ــتالف، ألنَّ بعض ــاهر االخ ــات ظ ــذه اآلي ــاهر ه ، وظ

ــؤَذن  ــك اليــوم، وال ُي ــع مــنهم يف ذل ــن أنَّ النطــق ال يق ــئ ع ُينبِ

ــه ــن خالف ــئ ع ــها ُينبِ ــه، وبعض ــم في ــن . هل ــوم م ــال ق ــد ق وق

ــرين يف تأويـل هـذه اآليــات إنَّ يـوم القيامـة يـوم طويــل : املفسِّ

ــه، و ــق يف بعض ــع النط ــوز أن ُيمنَ ــد جي ــّد، فق ــم يف ممت ــؤَذن هل ُي

 .بعض آخر

ــة  ــوم القيام وهــذا اجلــواب ُيضــعَّف، ألنَّ اإلشــارة إٰىل ي

بطوله، فكيف ُجتَعل احلـاالت فيـه خمتلفـة؟ وعـٰىل هـذا التأويـل 

، )هـذا يـوم ال ينطقـون يف بعضــه: (جيـب أن يكـون قولـه تعـاىلٰ 

 .والظاهر بخالف ذلك

إنَّــام أراد اهللا : واجلــواب الســديد عــن هــذا أن يقــال

ٰىل نفـي النطـق املسـموع املقبـول الـذي ينتفعـون بـه ويكـون تعا

ــق ]] ٣٤ص /[[ ــِف النط ــة، ومل ين ــذر أو حجَّ ــه ع ــم يف مثل هل

خـرس : (وجيـري هـذا جمـرٰى قـوهلم. الذي ليسـت هـذه حالـه

ــل  ــم يق ــًا فل ــاظر فالن ــًا ين ـــرنا فالن ــه، وحض ت ــن حجَّ ــالن ع ف

ــة، والــذي )شــيئاً  ، وإن كــان الــذي ُوِصــَف بــاخلرس عــن احلجَّ

ُنِفَي عنه القول قد تكلَّـم بكـالم كثـري غزيـر، إالَّ أنَّـه مـن حيـث 

ــة، وال بــه منفعــة، جــاز إطــالق القــول الــذي  مل يكــن فيــه حجَّ

 :ومثل هذا قول الشاعر. حكيناه عليه

   أعمــــٰى إذا مــــا جــــاريت خرجــــت

ــــدرُ   ــــاريت اخل ــــوارٰى ج ــــٰى ي   حتَّ

   ويصـــــمُّ عـــــامَّ كـــــان بيـــــنهام

  ســــمعي ومــــا يب غــــريه وقــــرُ  

 :وقال اآلخر

ـــٰى كـــأنَّني    لقـــد طـــال كتامنيـــك حتَّ

ــمُ   ــك أعج ــائيل عن ــواب الس ــردِّ ج   ب

ــاؤل  ــل قــد زال االخــتالف، ألنَّ التس وعــٰىل هــذا التأوي

ة فيه  .والتالؤم ال حجَّ

ــاىلٰ  ــه تع ــا قول  : وأمَّ
َ
ــِذُرون تَ

ْ
يَع

َ
ــْم � ُه

َ
� 

ُ
ن

َ
ذ
ْ
ــؤ ، �َوال يُ

ــم غــري مــأمورين باالعتــذار، ف: فقــد قيــل كيــف يعتــذرون؟ إهنَّ

وُجياب بحمل اإلذن عـٰىل األمـر، وإنَّـام مل ُيـؤَمروا بـه مـن حيـث 

ــد  ــؤون عن ــاد ملج ــا، والعب ــف فيه ــال ال تكلي ــك احل ــت تل كان

 .مشاهدة أحواهلم إٰىل االعرتاف واإلقرار

ــل  ــل أن ُحيَم ــذا التأوي ــن ه ــن م ــؤَذن(وأحس ــٰىل ) ُي ع

ة يف امتنــاع معنـٰى أنَّـه ال ُيسـتَمع هلــم وال ُيقبَـل عـذرهم، والعلَّـ

 .قبول عذرهم هي التي ذكرناها

*   *   * 

 ):٤ج (األمايل 

إن ســأل ســائل عــن قولــه ]: تأويــل اآليــة[ ]]١٥ص [[

نـا: تعـاىلٰ 
َ
ون

ُ
ت
ْ
بِْصـْر يَـْوَم يَأ

َ
ْسِمْع بِِهْم َوأ

َ
مـا : اآليـة، فقـال ... أ

ة  ــوَّ ــن ق ــب م ــا التعّج ــراد هب ــان امل ــإن ك ــة؟ ف ــذه اآلي ــل ه تأوي

بصـارهم، فكيـف يطـابق مـا خـربَّ بـه عـنهم يف أسامعهم ونفاذ أ

م ال يبصـــرون وال يســمعون،  مواضـع كثــرية مــن الكتـاب بــأهنَّ

ــٰى قولــه  ــا معن ــاوة؟ وم ــارهم غش ــامعهم وأبص ــٰىل أس وأنَّ ع
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َـــْوَم ِ� َضـــالٍل ُمِبـــٍ� : تعـــاىلٰ   ا�ْ
َ
ـــا�ُِمون

�
 �لِ�ـــِن الظ

ــريم[ ــراد]٣٨: م ــا امل ــه؟ وم ــار إلي ــوم املش ــو الي ــوم ه  ؟ أّي ي

 بالضالل املذكور؟

ـــا: اجلـــواب ـــاىلٰ : قلن ـــه تع ـــا قول ـــْم : أمَّ ـــِمْع بِِه ْس
َ
أ

ـــرْ  بِْص
َ
ــري َوأ ــب، وجي ــرب يف التعّج ــذهب الع ــٰىل م ــو ع ، فه

ــوهلم ــرٰى ق ــذلك : جم ــراد ب ـــرهم، وامل ــا أبص ــمعهم وم ــا أس م

ــم  ة علــومهم بــاهللا تعــاٰىل يف تلــك احلــال، وأهنَّ اإلخبــار عــن قــوَّ

للشــبهة عليــه، وهــذا يــدلُّ عــارفون بــه عــٰىل وجــه االعــرتاض 

ــاٰىل رضورةً  ــاهللا تع ــارفون ب ــرة ع ــل اآلخ ــٰىل أنَّ أه ــايف . ع وال تن

]] ١٦ص /[[بــني هــذه اآليــة وبــني اآليــات التــي أخــرب تعــاٰىل 

ـــرون، وبــأنَّ عــٰىل  م ال يســمعون وال يبص عــنهم فيهــا بــأهنَّ

ـــوال  ـــت أح ـــات تناول ـــك اآلي ـــاوة، ألنَّ تل ـــارهم غش أبص

الً عـن التكليف، وهـي األحـوال ا لتـي كـان الكّفـار فيهـا ضـالَّ

الدين، جـاهلني بـاهللا تعـاٰىل وصـفاته، وهـذه اآليـة تتنـاول يـوم 

نــا: القيامــة، وهــو املعنــي بقولــه تعــاىلٰ 
َ
ون

ُ
ت
ْ
، وأحــوال يَــْوَم يَأ

وجتـري هـذه اآليـة . القيامة ال بدَّ فيهـا مـن املعرفـة الضــرورية
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ا قولـه تعـاىلٰ  ـالٍل : فأمَّ َـْوَم ِ� ضَ  ا�ْ
َ
ـا�ُِمون

�
لِ�ـِن الظ

ــٍ�  ــه�ُمِب ــاٰىل بقول ــد تع ــل أن يري ــْومَ : ، فيحتم َ ــدنيا  ا�ْ ال

اب وأحوال التكليف، ويكـون الضـالل املـذكور إنَّـام هـو الـذه

ـم يف الـدنيا  عن الدين، والعـدول عـن الطريـق، فـأراد تعـاٰىل أهنَّ

ــة ــنفعهم املعرف ــث ال ت ــارفون، بحي ــرة ع ــاهلون، ويف اآلخ . ج

ــاٰىل  ــي تع ــة، ويعن ــوم القيام ــاليوم ي ــايل ب ــد تع ــل أن يري وحيتم

بالضـــالل املعـــدول عـــن طريـــق اجلنَّـــة ودار الثـــواب إٰىل دار 

ــه قــال ــم وأبصــ: العقــاب، فكأنَّ ــري  رـأســمع هب ــا غ ــوم يأتونن ي

ــم مــع معــرفتهم هــذه وعلمهــم يصــريون يف هــذا اليــوم إٰىل  أهنَّ

 .العقاب، وُيعَدل هبم عن طريق الثواب

ـــن  ـــل عـــن مجاعـــة م ـــٰى هـــذا التأوي وقـــد روي معن

ـــرين، فــروي عــن احلســن يف قولــه تعــاىلٰ  ْســِمْع بِِهــْم : [املفسِّ
َ
أ

نـا
َ
ون

ُ
ت
ْ
بِْصــْر يَـْوَم يَأ

َ
هـم يـوم القيامـة : يقـول تعـاىلٰ : ، قـال]َوأ

ـــراء،  ــدنيا ســمعاء وبص ــن الظــاملون يف ال ســمعاء بصـــراء، لك

 .ولكنَّهم يف ضالل عن الدين مبني

ذلك واهللا يوم القيامة، سمعوا حـني : وقال قتادة وابن زيد

 .مل ينفعهم السمع، وأبصـروا حني مل ينفعهم البصـر

وقـال أبــو مســلم بــن بحـر يف تأويــل هــذه اآليــة كالمــًا 

ــداً  ــالجيّ ــٰى : ، ق ـــرْ معن بِْص
َ
ــْم َوأ ــِمْع بِِه ْس

َ
ــمعهم : أ ــا أس م

ــول ــف، يق ــة يف الوص ــق املبالغ ــٰىل طري ــذا ع ـــرهم، وه : وأبص

ــاملون،  ـــراء، أي ع ــمعاء بص ــة س ــوم القيام ــا ي ــوم يأتونن ــم ي فه

ــدنيا يف ضــالل مبــني، أي جهــل واضــح،  ــوم يف دار ال وهــم الي

ـ: وهذه اآلية تـدلُّ عـٰىل أنَّ قولـه: قال
ْ
ُهـْم ُصـم� بُ�

َ
ـْ�ٌ �

ُ
ٌم �

 
َ
ــون

ُ
ِقل

ْ
ع

َ
ــرة[ �ال � ــة يف األُذن ] ١٧١: البق ــاه اآلف ــيس معن ل

ــم ال يســمعون عــن قــدرة، وال  والعــني واجلــوارح، بــل هــو أهنَّ

يتــدبَّرون مــا يســمعون، وال يعتــربون بــام يــرون، بــل هــم عــن 

ــاىلٰ  ــه تع ــل قول ــاٰىل جع ــرٰى أنَّ اهللا تع ــد ن ــافلون، فق ــك غ : ذل

ــا�ُِمو
�
ــْوَم ِ� َضــاللٍ لِ�ــِن الظ َ  ا�ْ

َ
ــاىلٰ  ن ــه تع ــابالً لقول : مق

ــا ن
َ
ون

ُ
ت
ْ
ــْوَم يَأ ـــْر يَ بِْص

َ
ــْم َوأ ــِمْع بِِه ْس

َ
ــا أ ــمعهم وم ــا أس ، أي م

ــدٰى، إذ  ــام اهل ـــر مق ــمع والبص ــاٰىل الس ــام تع ـــرهم، فأق أبص

 .جعله بإزاء الضالل املبني

ــه اختــار يف تأويــل  ــا أبــو عــيل بــن عبــد الوّهــاب فإنَّ فأمَّ

ــري ــة غ ــذه اآلي ــه، ه ــذا الوج ــي ]] ١٧ص /[[ ه ــن نحك ونح

 بِِهـــْم : وعنـــٰى بقولـــه: كالمــه عـــٰىل وجهـــه، قـــال
ـــِمعْ سْ

َ
أ

بِْصـــرْ 
َ
ــوا  َوأ ــم إذا أت ــنيَّ هلــم أهنَّ أي أســمعهم وأبصـــرهم، وب

مــع النــاس إٰىل موضــع اجلــزاء ســيكونون يف ضــالل عــن اجلنَّــة 

والظـاملون الـذين ذكـرهم . وعن الثـواب الـذي ينالـه املؤمنـون

دهم بالعذاب يف ذلك اليوم اهللا  .تعاٰىل هم هؤالء، توعَّ

ــه ــٰى بقول ــون عن ــًا أن يك ــوز أيض ــْم : وجي  بِِه
ْ
ــِمع

ْ
س

َ
أ

بِْصــرْ 
َ
أي أســمع النــاس هبــؤالء األنبيــاء وأبصـــرهم هبــم،  َوأ

ليعرفـوهم ويعرفــوا خــربهم، فيؤمنـوا هبــم، ويقتــدوا بــأعامهلم، 

 : وأراد بقولـه تعـاىلٰ 
َ
ــا�ُِمون

�
مــن كفـر هبــم  لكـن: لِ�ــِن الظ

ة  مـن الظـاملني اليـوم، وهـو يف يـوم القيامـة يف ضـالل عـن اجلنـَّ

 .وعن نيل الثواب مبني

وهذا املوضـع مـن مجلـة املواضـع التـي اسـتدركت عـٰىل 

أيب عـــيل، وُينَســـب فيهـــا إٰىل الزلـــل، ألنَّ الكـــالم وإن كـــان 

حمــتمالً ملــا ذكــره بعــض االحــتامل مــن ُبعــد، فــإنَّ األوٰىل 

ــر يف م ــفهم، واألظه ــة يف وص ــن املبالغ ــره م م ذك ــدَّ ــا تق ــٰى م عن

َـْوَم ِ� َضـالٍل ُمِبـٍ� : وقوله تعـاىلٰ 
ْ

 ا�
َ
ـا�ُِمون

�
 �لِ�ـِن الظ

ــيّام إذا  ــاه، الس ــذي ذكرن ــاملعنٰى ال ــق إالَّ ب م ال يلي ــدَّ ــا تق ــد م بع

َـْومَ محـل 
ْ

عـٰىل أنَّ أبـا عــيل . عـٰىل أنَّ املـراد بـه يـوم القيامـة ا�

ــه تعــاىلٰ  ــل قول ــالٍل : جع ــْوَم ِ� َض َ  ا�ْ
َ
ــا�ُِمون

�
ــِن الظ لِ�
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بِْصـــْر يَــْوَم : مــن صــلة قولــه تعــاىلٰ  �ُمِبــ�ٍ 
َ
ْســِمْع بِِهــْم َوأ

َ
أ

ــا ن
َ
ون

ُ
ت
ْ
ــهيَأ ــيُّ ب ــٰىل أنَّ املعن ــه ع ل ـــرهم : ، وتأوَّ ــم وأبص أعلمه

م يــوم القيامــة يف ضــالل عــن اجلنَّــة والكــالم يشــهد بــأنَّ . بــأهنَّ

ل  لِ�ــِن : ، وأنَّ قولــه تعــاىلٰ ذلــك ال يكــون مــن صــلة األوَّ

استئناف لكالم ثاٍن، ومـا حيتـاج أبـو عـيل إٰىل هـذا، بـل لـو قـال 

أســمعهم : إنَّــه أراد تعــاىلٰ : عــٰىل مــا اختــاره مــن التأويــل

ــام  ــم ب ــه وأعلمه ــرهم بأهوال ــا، أي ذّك ــوم يأتونن ـــرهم ي وأبص

ــْوَم ِ� َضــاللٍ : فيــه، ثــّم قــال مســتأنفاً  َ  ا�ْ
َ
ــا�ُِمون

�
 لِ�ــِن الظ

 .مل حيتج إٰىل ما ذكره، وكان هذا أشبه بالصواب �ُمِبٍ� 

ــل، ألنَّ قولــه  ــره فباط ــاين الــذي ذك ــه الث ــا الوج فأمَّ

ــاىلٰ  ـــرْ : تع بِْص
َ
ــْم َوأ ــِمْع بِِه ْس

َ
ــاء الــذين  أ ــق باألنبي إذا تعلَّ

نــا :ذكــرهم اهللا تعــاٰىل بقــي قولــه 
َ
ون

ُ
ت
ْ
بــال عامــل،  يَــْوَم يَأ

ــ ــرف ال عام ــون ظ ــال أن يك ــاألقرب واألوٰىل أن وحم ــه، ف ل ل

ل مفعوالً   .يكون عٰىل الوجه األوَّ

ًا  ووجـدت بعـض مـن اعــرتاض عـٰىل أيب عـيل يقــول رادَّ

لـو كـان األمـر عـٰىل مــا ذهـب إليـه أبـو عـيل لوجــب أن : عليـه

وهـذا الـرّد غــري . أسـمعهم وأبصــرهم بغــري بـاء: يقـول تعـاىلٰ 

ــل هــذا املوضــع غــري منكــر  زيادهتــا، صــحيح، ألنَّ البــاء يف مث

ــك موجــود كثــري يف القــرآن والشــعر وغــريه، قــال اهللا  وذل

ــَق : تعــاىلٰ 
َ
ل

َ
ي خ ِ

�
 ا�

َ
ـك ــِم َر�ـ�  بِاسْ

ْ
ــَرأ

ْ
، ]١: العلــق[ �اق

 اهللاِ و
ُ
ــاد ــا ِعب ـــَرُب بِه

ْ
 �َش

ً
ــا يْن

َ
� ]ــان ــز�ي ، و]٦: اإلنس

ُ
ه

ــــةِ 
َ
ل

ْ
ِع ا��خ

ْ
ــــذ ــــِك ِ�ِ ْ ــــريم[ إِ�َ ]] ١٨ص /[[، ]٢٥: م

ْهِ و
َ

 إِ�
َ
ون

ُ
ق
ْ
ل
ُ
ةِ ت

�
َموَد

ْ
 :وقال األعشٰى ]. ١: املمتحنة[ ْم بِا�

...   

ـــا  ـــا أرماحن ـــرزق عيالن ـــمنت ب   ض

 :وقال امرؤ القيس

...   

ــالـهصــ    رُت بغصــن ذي شــامريخ ميَّ

ــه وجــد  ــام شــبَّهته هبــذا اجلــواب، ألنَّ وأظــن أبــا عــيل إنَّ

ــاىلٰ  ــه تع ــو قول ــر، وه ــظ أم ــة لف ــًا لآلي ــْوَم : تالي ْم يَ
ُ
ــِذرْه

ْ
ن
َ
َوأ

 َ
ْ
ل عــٰىل الثــاين، والكــالم ]٣٩: مــريم[ ْســـَرةِ ا� ، فحمــل األوَّ

ال تشـتبه معانيــه مــن حيــث املجـاورة، بــل الواجــب أن يوضــع 

 .كّل منه حيث يقتضيه معناه

*   *   * 

ــة[ ]]٩٦ص [[ ــل آي ــه ]: تأوي ــن قول ــائل ع ــأل س إن س

 : تعــاىلٰ 
ً
 فِراشــا

َ
رْض

َ ْ
ــُم األ

ُ
�

َ
 ل

َ
ي َجَعــل ِ

�
: إٰىل قولــه ... ا�

ــال
َ
  ف

َ
ُمــون

َ
ل
ْ
ع
َ
ــتُْم �

ْ
�
َ
 َوأ

ً
ــدادا

ْ
ن
َ
ــوا ِهللاِ أ

ُ
َعل

ْ َ
�� ]٢٢: البقــرة[ ،

ما الـذي أثبـت هلـم العلـم بـه؟ وكيـف يطـابق وصـفهم : فقال

ــا لوصــفهم باجلهــل يف قولــه تعــاىلٰ  ــْ�َ : بــالعلم هاهن
َ
غ

َ
�
َ
 أ

ْ
ــل

ُ
ق

 
َ
ون

ُ
اِهل

ْ
َها ا� ـ� ي

َ
بُُد أ

ْ
�

َ
 أ

�
ُ�ُرو�

ْ
أ
َ
 ].٦٤: الزمر[ �اِهللا ت

ــا: اجلــواب ــا، : قلن ــام قبله ــق ب ــا متعّل ــة معناه ــذه اآلي ه

د  ــدَّ ــّم ع ــه، ث ــرتاف بنعمت ــه واالع ــرهم بعبادت ــاٰىل أم ــه تع ألنَّ

ــنعم التــي ليســت إالَّ مــن جهتــه، ليســتدّلوا  علــيهم صــنوف ال

ــل  ــب ألج ــام جت ــادة إنَّ ــه، وأنَّ العب ــوب عبادت ــٰىل وج ــذلك ع ب

ــ: الــنعم املخصوصــة، فقــال جــلَّ مــن قائــل َها ا�� ـ� يــ
َ
اُس يــا أ

ــمْ 
ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
ي خ ِ

�
ــُم ا�

ُ
بُــُدوا َر���

ْ
: البقــرة[إٰىل آخــر اآليــة  ... ا�

ــه، ]٢١ ــه يف آخرهــا عــٰىل وجــوب توحيــده واإلخــالص ل ، ونبَّ

 : وأن ال يشـرك بـه شـيئًا بقولـه تعـاىلٰ 
ً
ـدادا

ْ
ن
َ
ـوا ِهللاِ أ

ُ
َعل

ْ َ
ـال �

َ
ف

 
َ
ُمــون

َ
ل
ْ
ع
َ
ــتُْم �

ْ
�
َ
: ، ومعنــٰى قولــه تعــاىلٰ ]٢٢: البقــرة[ �َوأ

 َج 
ً
ـــا  فِراش

َ
رْض

َ ْ
ـــُم األ

ُ
�

َ
 ل

َ
ـــل ـــتقّروا َع ـــن أن تس ، أي يمك

ــأن  فوا فيهــا، وذلــك ال يمكــن إالَّ ب عليهــا وتفرشــوها وتتصـــرَّ

ةتكون مبسوطة ساكنة د  .السكون أئمَّ

ــاىلٰ  ــه تع ــذلك وبقول ــيل ب ــو ع ــتدلَّ أب  : وقــد اس
َ

ــل َجَع

 
ً
 �ِســاطا

َ
رْض

َ
ــُم األ

ُ
�

َ
، عــٰىل بطــالن مــا ]١٩: نــوح[ �ل

ــه امل ــه ل ل ــكل، وهــذا تقوَّ ــن أنَّ األرض كريــة الش نّجمــون م

ــا  ــا أن يكــون فيه ــه يكفــي يف النعمــة علين ــدَرك، ألنَّ القــدر ال ُي

ــيس  بســائط ومواضــع مســطوحة يمكــن التصـــّرف عليهــا، ول

ـــون  ـــب أن يك ـــوم ]] ٩٧ص /[[جي ـــذلك، ومعل ـــا ك مجيعه

ــان  ــوطًا، وإن ك ــطوحًا مبس ــيس مس ــع األرض ل رضورًة أنَّ مجي

هبــذه الصــفة، واملنّجمــون ال يــدفعون  مواضــع التصـــّرف منهــا

ـــا  ف عليه ــــرَّ ـــطوح يتص ـــائط وس ـــون يف األرض بس أن يك

 .ويستقّر فيها، وإنَّام يذهبون إٰىل أنَّ بجملتها شكل الكرة

ــول ــه أن يق ــيس ل ــاىلٰ : ول ــه تع ــُم و: قول
ُ
�

َ
 ل

َ
ــل َجَع

 
ً
ــا  فِراش

َ
رْض

َ ْ
ــا  األ ــع األرض ومجلته ــارة إٰىل مجي ـــي اإلش يقتض

ــع من ــث ال إٰىل مواض ــن حي ـــرورة م ــه الض ــك تدفع ــا، ألنَّ ذل ه

أّنــا نعلــم باملشــاهدة أنَّ فيهــا مــا لــيس ببســاط وال فــراش، وال 

شبهة يف أنَّ جعلـه تعـاٰىل السـامء عـٰىل مـا هـي عليـه مـن الصـفة 

ممَّــا لــه تعّلــق بمنافعنــا ومصــاحلنا، وكــذلك إنزالــه تعــاٰىل منهــا 

بنيلهــا  املــاء الــذي هــو املطــر الــذي تظهــر بــه الثمــرات فننتفــع

 .واالغتذاء هبا
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ـا قولـه تعــاىلٰ   : فأمَّ
ً
ــدادا

ْ
ن
َ
ــوا ِهللاِ أ

ُ
َعل

ْ َ
ـال �

َ
فـإنَّ النــد  ف

 :قال حّسان بن ثابت. هو املثل والعدل

ـــــدٍّ  ـــــه بن ـــــت ل ـــــوه ولس    أهتج

ــــــداء  ــــــريكام الف ـــــــّركام خل   فش

ا قولـه تعـاىلٰ ]] ٩٨ص /[[  : وأمَّ
َ
ُمـون

َ
ل
ْ
ع
َ
ـتُْم �

ْ
�
َ
 �َوأ

 :فيحتمل وجوهاً 

ــا هل ــد: أوَّ ــي : أن يري ــي ه ــداد الت ــون أنَّ األن ــم تعلم أنَّك

األصـنام ومــا جــرٰى جمراهــا التــي تعبــدوهنا مــن دون اهللا تعــاٰىل 

ـا ال  دها وال بأمثاهلـا، وأهنَّ مل تـنعم علـيكم هبـذه الـنعم التـي عـدَّ

ــــّر وال تنفـــع وال تبصــــر وال تعتقـــدون أنَّ األصـــنام  تض

عــــاٰىل، خلقـــت الســـامء واألرض مــــن دون اهللا وال معـــه ت

ــيهم،  ــة عل ــام هــو لتأكــد احلجَّ ــا بــالعلم إنَّ فالوصــف هلــم هاهن

ــاه ويكونــون  ــم، مــن العلــم بــام ذكرن ويصــحُّ لزومهــا هلــم ألهنَّ

 .أضيق عذراً 

ــتُْم : أن يكــون املــراد بقولــه تعــاىلٰ : والوجــه الثــاين
ْ
�
َ
َوأ

 
َ
ُمــون

َ
ل
ْ
ع
َ
��  أي تعقلــون ومتيّــزون وتعلمــون مــا تقولــون

ــذ ــأتون وت ــد وتفعلــون وت ــفة فق ــذه الص ــان هب ــن ك رون، ألنَّ م

ــذره يف  ــاق ع ــة، وض ــه احلجَّ ــف، ولزمت ــتوٰىف رشوط التكلي اس

: ونظـري ذلـك قولـه تعــاىلٰ . التخّلـف عـن النظـر وإصـابة احلــّق 

 ــاِب
ْ

�
َ ْ
ــوا األ

ُ
و�

ُ
ُر أ

�
ك

َ
ــذ تَ

َ
ــا � م

�
ــد[ �إِن ــا ، و]١٩: الرع م

�
إِن

ماءُ 
َ
ُعل

ْ
ـى اَهللا ِمْن ِعباِدهِ ال

َ
ش

ْ َ
� ]٢٨: فاطر.[ 

ـــرين كمجاهــد : والوجــه الثالــث مــا قالــه بعــض املفسِّ

ــابني  ــل الكت ــذلك أه ــراد ب ــريه أنَّ امل ــوارة ]] ٩٩ص /[[وغ الت

ـ  ة، ومعنـٰى واإلنجيـل خاصَّ
َ
ُمـون

َ
ل
ْ
ع
َ
�  أي إنَّكـم تعلمـون أنَّـه

 .إله واحد يف التوارة واإلنجيل

لــني ال تنــايف بــني هــذه اآليــة وبــني  فعــٰىل الــوجهني األوَّ

ـــاىلٰ  ـــه تع َها : قول ـ� ـــ ي
َ
ـــُد أ بُ

ْ
�

َ
 أ

�
ُ�ُرو�

ْ
ـــأ

َ
ـــْ�َ اِهللا ت

َ
غ

َ
�
َ
 أ

ْ
ـــل

ُ
ق

 
َ
ون

ُ
ـــاِهل

ْ
ـــر[ �ا� ــــيء ]٦٤: الزم ـــق بش ـــم تعلَّ ، ألنَّ علمه

ــق بغـريه، وعــٰىل الوجــه الثالـث إذا ُجِعَلــت اآليــة  وجهلهـم تعلَّ

ـة بأهـل الكتـاب أمكـن أن ُجتَعـل اآليـة  التي ُسـِئلنا عنهـا خمتصَّ

ن مل يكـن ذا التي وصـفوا فيهـا باجلهـل تت نـاول غـري هـؤالء، ممـَّ

 .كتاب جيد فيه التوحيد، وكّل هذا واضح بحمد اهللا

*   *   * 

إن ســأل ســائل عــن قولــه ]: تأويــل آيــة[ ]]١٦١ص [[

 : تعــاىلٰ 
ُ
ــْرآن

ُ
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ْ
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ُر َرَ�ضــان

ْ
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ــة  ... ش اآلي

ــرة[ ــال]١٨٥: البق ــه : ، فق ــزل في ــه أن ــاٰىل بأنَّ ــرب تع ــف أخ كي

ــه ا ــه يف غــريه مــن الشــهور عــٰىل مــا جــاءت ب ــد أنزل لقــرآن وق

ومـا املعنـٰى . الرواية؟ والظـاهر يقتضــي أنَّـه أنـزل اجلميـع فيـه

يَُصـْمهُ : يف قوله
ْ
ل
َ
َر ف

ْ
ـه

�
ُم ا�ش

ُ
�

ْ
ـِهَد ِمـن

َ
َمـْن ش

َ
� ؟ وهـل أراد

ــاهدة  ــة أو أراد املش ــّد الغيب ــا ض ــذين مه ــور ال ــة واحلض اإلقام

 واإلدراك؟

ــا قو: اجلــواب  : لــه تعــاىلٰ أمَّ
ُ
ــْرآن

ُ
ق
ْ
 ِ�يــِه ال

َ
ــِزل

ْ
ن
ُ
فقــد  أ

ــزل القــرآن مجلــة واحــدة إٰىل : قــال قــوم ــه تعــاٰىل أن ــه أنَّ املــراد ب

ق إنزالـه عـٰىل نبيّـه عليـه  السامء الدنيا يف شـهر رمضـان، ثـّم فـرَّ

 .الصالة والسالم بحسب ما تدعو احلاجة إليه

 ِ�يـــِه : املـــراد بقولـــه تعـــاىلٰ : وقــال آخـــرون
َ

ـــِزل
ْ
ن
ُ
أ

 
ْ
 ال

ُ
ــْرآن

ُ
ــق  ق ــٰىل اخلل ــومه ع ــاب ص ــه وإجي ــزل يف فرض ــه أن أنَّ

: يف فرضـه، كـام يقـول القائـل: بمعنـٰى  ِ�يـهِ القرآن، فيكـون 

وأنــزل اهللا يف . أنــزل اهللا يف الزكــاة كــذا وكــذا، يريــد يف فرضــها

 .اخلمر كذا وكذا، يريد يف حتريمها

ــه  وهـذا اجلـواب إنَّـام هـرب متكلِّفـه مـن يشء، وظـنَّ أنَّ

عتصـم بجوابـه عنـه، وهـو بعـد ثابـت عـٰىل مـا كـان عليـه، قد ا

ــاىلٰ  ــه تع  : ألنَّ قول
ُ
ــْرآن

ُ
ق
ْ
ــزال  ال ــاهره إن ـــي ظ ــان يقتض إذا ك

مجيـع القــرآن فيجــب عــٰىل هـذا اجلــواب أن يكــون قــد ُأنــزل يف 

فرض الصيام مجيـع القـرآن، ونحـن نعلـم أنَّ قلـيالً مـن القـرآن 

ــر ــان، وأنَّ أكث ــهر رمض ــوم لش ــاب الص ــصُّ إجي ــن خي ــاٍل م ه خ

 .ذلك

ــه أنــزل يف فرضــه شــيئًا مــن : فــإن قيــل املــراد بــذلك أنَّ

 .القرآن وبعضًا منه

ــه : قيــل فهــالَّ اقتصـــر عــٰىل هــذا ومحــل الكــالم عــٰىل أنَّ

تعــاٰىل أنــزل يشء مــن القــرآن يف شــهر رمضــان ومل حيــتج إٰىل أن 

 .يف فرضه وإجياب صومه: بمعنٰى  ِ�يهِ جيعل لفظة 

 : قولـــه تعـــاىلٰ  واجلــواب الصـــحيح أنَّ 
ُ
ـــْرآن

ُ
ق
ْ
يف  ال

هذا املوضـع ال يفيـد العمـوم واالسـتغراق، وإنَّـام يفيـد اجلـنس 

 : من غري معنٰى االسـتغراق، فكأنَّـه قـال تعـاىلٰ 
َ
ُر َرَ�ضـان

ْ
ـه

َ
ش

 ِ�يهِ 
َ

ِزل
ْ
ن
ُ
ي أ ِ

�
هـذا اجلـنس مـن الكـالم، فـأّي يشء نـزل منـه  ا�

 .يف الشهر فقد طابق الظاهر

ــدٍ  ــيس ألح ــول ول ــا ال : أن يق ــالم هاهن ــف وال إنَّ األل

ــو ســلَّمنا أنَّ األلــف  ــا ل ــان إالَّ للعمــوم واالســتغراق، ألّن يكون

والــالم صــيغة العمــوم والصــورة املعيَّنــة الســتغراق اجلــنس، مل 
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ــد  ــة ق ــذه اللفظ ــفة، ألنَّ ه ــذا الص ــا هب ــون هاهن ــب أن يك جي

ــرية  ــع كث ــتَعمل يف مواض ــالم وال ]] ١٦٢ص /[[ُتس ــن الك م

ــر  ــا أكث ــراد هب ــري ي ــن غ ــة م ــنس والطبق ــارة إٰىل اجل ــن اإلش م

ــٰى يكــون محــل كــالم املــتكلِّم هبــا عــٰىل  اســتغراق وعمــوم، حتَّ

ــايف ملــراده، أَال  ــه واملن ــوم كاملنــاقض لغرض ــوص أو عم خص

فـالن يأكـل اللحـم ويشــرب اخلمـر، : ترٰى أنَّ القائـل إذا قـال

ــم  ــد، مل ُيفَه ــب اجلن ــوص، وخاط ــوم اللص ــري الي ورضب األم

إالَّ حمـض اجلـنس والطبقـة مـن غـري خصــوص وال مـن كالمـه 

فـالن يأكـل مجيـع اللحـم، ويشــرب : عموم، حتَّٰى لـو قيـل لـه

نــي مل أرد عمومــًا وال : مجيــع اخلمــر أو بعضــها؟ لكــان جوابــه إنَّ

ــام،  ــن الطع ــنس م ــذا اجل ــل ه ــه يأك ــد أنَّ ــام ُأري ــًا، وإنَّ خصوص

ويشــرب هــذا اجلـنس مــن الشــراب، فمــن فهـم مــن كالمــي 

 .م أو اخلصوص فهو بعيد من فهم مراديالعمو

وأرٰى كثـــريًا مـــن النـــاس يغلطـــون يف هـــذا املوضـــع 

ـــوم  ـــري إرادة العم ـــن غ ـــنس م ـــارة إٰىل اجل ـــون أنَّ اإلش فيظنّ

ــال ــن ق ــول م ــٰى حيملــوا ق ــة، حتَّ ــت مفهوم : واالســتغراق ليس

ن يظنّـه، ألنَّـه كـام  أردت اجلنس يف كـّل موضـع، وهـذا بعيـد ممـَّ

ــو ــوم واخلص ــاظ، أنَّ العم ــذه األلف ــض هب ــان يف بع ص مفهوم

ــوم  ــري إرادة عم ــن غ ــة م ــنس والطبق ــارة إٰىل اجل ــذلك اإلش فك

 .وال خصوص مفهومة مميَّزة، وقد ذكرنا أمثلة ذلك

ــا قولــه تعــاىلٰ  َر : فأمَّ
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ـــ  ف ــراد ب ــٰىل أنَّ امل ــوه ع ـــرين محل ــأكثر املفسِّ ــْن ف َم

 
ْ
ِهَد ِمن

َ
رَ ش

ْ
ه

�
ُم ا�ش

ُ
� وأبـو . من كـان مقـيًام يف بلـد غـري مسـافر

فمـن أدرك الشـهر وشـاهده وبلـغ : عيل محلـه عـٰىل أنَّ املـراد بـه

إليــه وهــو متكامــل الشــــروط فليصــمه، ذهــب يف معنـــٰى 

 َِهد
َ
 .إٰىل معنٰى اإلدراك واملشاهدة ش

ــالوا ــيل وق ــل أيب ع ــٰىل تأوي ــوم ع ــن ق ــد طع ــيس : وق ل

ل، ولـيس األمـر عـٰىل مـا ظنـّـوه،  حيتمـل الكـالم إالَّ  الوجـه األوَّ

ل  ــول األوَّ ــان للق ــإن ك ــًا، ف ــوجهني مع ــل ال ــالم حيتم ألنَّ الك

ــن  ــاين م ــاج يف الث ــث حيت ــن حي ــاين م ــٰىل الث ــة ع ــرجيح ومزيَّ ت

ل ال  ل، ألنَّ قــول األوَّ ــا حيتــاج إليــه يف األوَّ اإلضــامر إٰىل أكثــر ممَّ

ــفر، ــاع الس ــة وارتف ــامر اإلقام ــاج إٰىل إض ــاىلٰ  حيت ــه تع : ألنَّ قول

 
َ
ــِهد

َ
ــامر بــاقي  ش ـــي اإلقامــة، وإنَّــام حيتــاج إٰىل إض يقتض

ــك ــري ذل ــوغ وغ ــان والبل ــن اإلمك ـــروط م ــول . الش ويف الق

ل إٰىل إضــامر  الثــاين حيتــاج مــع كــّل مــا أضــمرناه يف القــول األوَّ

فمـن شـهد الشـهر وهـو مقـيم مطيـق : اإلقامة، ويكون التقـدير

ل أقوٰى  بالغ إٰىل سائر الشـروط،  .فمن هذا الوجه كان األوَّ

إن شهد بنفسه من غري حمـذوف ال : أن يقول وليس ألحدٍ 

فالن شـاهد : وذلك أنَّ الظاهر من قوهلم يف اللغة. يدلُّ عٰىل إقامة

إذا ُأطِلق، ومل يضف أفـاد اإلقامـة يف البلـد، وهـو عنـدهم ضـّد 

: فقـالواواملسافر، وإن كانوا ربَّام أضـافوا ]] ١٦٣ص /[[الغائب 

شاهد لكذا، وشهد فـالن كـذا، وال يريـدون هـذا املعنـٰى، ففـي 

ِهدَ إطالق 
َ
داللة عٰىل اإلقامة من غري تقدير حمـذوف، وهـذه  ش

 .مجلة كافية بحمد اهللا

*   *   * 

إن ســأل ســائل عــن قولــه ]: تأويــل آيــة[ ]]١٧٣ص [[
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�
: األنعـــام[ �َولِ�ـــن� الظ

بون : ، فقـــال]٣٣ ـــم ال ُيكـــذِّ ص /[[كيـــف ُخيـــِرب تعـــاٰىل أهنَّ

ــار ]] ١٧٤ ــنهم إظه ــوم م ــالم ومعل ــالة والس ــه الص ــه علي نبيّ

ــديق؟ وكيــف  ــتجابة والتص ــدول عــن االس ــذيب، والع التك

ــم بآيــات اهللا جيحــدون؟ : لينفــي عــنهم التكــذيب ثــّم يقــو إهنَّ

ـــه عليـــه الصـــالة  وهـــل اجلحـــد بآيـــات اهللا إالَّ تكـــذيب نبيّ

 والسالم؟

هلـا أن : قـد ُذِكـَر يف هـذه اآليـة وجـوه: قلنـا: اجلواب أوَّ

ــام نفــٰى تكــذيبهم بقلــوهبم تــدّينًا واعتقــادًا وإن كــانوا  يكــون إنَّ

خـالفني مظهرين بأفواههم التكـذيب، ألّنـا نعلـم أنَّـه كـان يف امل

ــه  لــه عليــه الصــالة والســالم مــن يعلــم صــدقه وال ينكــر بقلب

وقـال . حّقه، وهـو مـع ذلـك معانـد، فيُظِهـر خـالف مـا يـبطن

 : تعاىلٰ 
َ
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َ
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ْ
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َ
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ُ
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ْ
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ْ
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َ
 ف

�
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 ].١٤٦: البقرة[

ــا رواه  ــة م ــق الرواي ــن طري ــه م ــذا الوج ــهد هل ــا يش وممَّ

ــال ــول اهللا س ــدين أنَّ رس ــد امل ــن أيب يزي ــكني، ع ــن مس  م ب

يــا أبــا احلكــم، : لقــٰى أبــا جهــل فصــافحه أبــو جهــل فقيــل لــه

واهللا إّين ألعلـم أنَّـه نبـّي، ولكـن : أتصافح هذا الصـابئ؟ فقـال

 .متٰى كنّا تبعًا لبني عبد مناف؟ فأنزل اهللا اآلية

 ويف خرب آخر أنَّ األخنس بن رشيق خال بأيب جهـل فقـال

ه  يا أبا احلكم، أخربين عن حمّمد : له أصادق هو أم كاذب؟ فإنَّ

ليس هاهنا من قريش أحد غريي وغريك يسمع كالمنا، فقـال لـه 

وحيك واهللا إنَّ حمّمدًا لصادق، ومـا كـذب حمّمـد قـّط، : أبو جهل
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ولكن إذا ذهب بنو قصـي بـاللوٰى واحلجابـة والسـقاية والنـدوة 

ة، ماذا يكون لسائ  ر قريش؟والنبوَّ

ــــٰى  ل يكــــون معن ُهْم ال وعــــٰىل الوجــــه األوَّ
�
ــــإِ�

َ
ف

 
َ

ك
َ
بُون

�
ــذ

َ
نــون مــن  يُ� ــة، وال يتمكَّ أي ال يفعلــون ذلــك بحجَّ

ــام يقتصـــرون عــٰىل الــدعوٰى  إبطــال مــا جئــت بــه بربهــان، وإنَّ

ــة ــول. الباطل ــل يق ــروف، ألنَّ القائ ــتعامل مع ــذا يف االس : وه

بني، وال يــدف ــه . ع قـويلفـالن ال يســتطيع أن ُيكــذِّ ــام يريــد أنَّ وإنَّ

ــة عــٰىل دفــع  ن مــن إقامــة دليــل عــٰىل كذبــه، ومــن حجَّ ال يــتمكَّ

ن مــن التكــذيب بلســانه وقلبــه، فيصــري  قولــه، وإن كــان يــتمكَّ

ة وال برهان غري معتدٍّ به  .ما يقع من التكذيب من غري حجَّ

أنَّـه قـرأ هـذه اآليـة  وروي عن أمـري املـؤمنني عـيل 

ــالتخفيف  م(ب ــإهنَّ ــِذبونك ف ــم ال )ال ُيك ــا أهنَّ ــراد هب ــٰىل أنَّ امل ، ع

 .يأتون بحّق هو أحّق من حّقك

ال ُيبطِلـون مـا : معناهـا: وقال حمّمد بـن كعـب القرظـي

 .يف يديك

وكّل ذلـك يقـّوي هـذا الوجـه، وسـنُبنيِّ أنَّ معنـٰى هـذه 

فة دة ترجع إٰىل معناها خمفَّ  .اللفظة مشدَّ

ـــاين ـــه الث ـــٰى اآل: والوج ـــون معن ـــم ال أن يك ـــة أهنَّ ي

ــون ــام يقول الً، ك ــوِّ ــك متق قونك، وال يلفون ــدِّ ــام : ُيص ــه ف قاتلت

ـــًا،  ـــه، أي مل أجـــده جبان ـــام ]] ١٧٥ص /[[أجبنت ـــه ف وحادثت

 :وقال األعشٰى . أكذبته، أي مل ألفه كاذباً 

دا ـــــر ليلــــه ليــــزوَّ ــــوي وقصَّ    أث

  فمضـــٰى وأخلــف مــن قتيلــة موعــدا 

: قـــوهلم ومثلـــه. أي صـــادف منهـــا خلـــف املواعيـــد

ــامً  ــادفتهم ص ــوم، إذا ص ــممت الق ــع، إذا . أص ــت املوض وأخلي

 :وقال الشاعر. صادفته خالياً 

ــنْ  ــم ُأبِ ــل فل اث لي ــدَّ ــع احل ــُت م    أبي

ــا  ــد خالئي ــتجمعُت عن ــُت فاس   فأخلي

 :ومثله هلميان بن أيب قحافة. أي أصبت مكانًا خالياً 

   ليســــــنَّ أنيابــــــًا لــــــه لواجمــــــا

ـــا  ـــاقه املض ـــن أدش ـــعن م   رجاأوس

. أصـبن منابـت واسـعة فنبـتن فيهــا) أوسـعن(يعنـي بــ 

 :وقال عمرو بن براقة

ــــنموا ــــيلَّ ليس ــــوام ع ــــالف أق    حت

ــرب إذ أنــا ســائم  ــّروا عــيلَّ احل   وج

ــال]] ١٧٦ص /[[ ــالن، إذا رعــت : يق أســمن بنــو ف

 :وقال أبو النجم. إبلهم فصادفوا فيها سمناً 

  يقلـن للرائـد أعشـبت أنــزل  ...

ة. كانًا معشباً أي أصبت م  :وقال ذو الرمَّ

ــــاً  ــــا ووجه ــــاض لبَّته ــــك بي    تري

  كقـــرن الشــــمس أفتـــق ثــــّم زاال 

 .أي وجد فتقًا من السحاب]] ١٧٧ص /[[

ــدٍ  ــيس ألح ــالقراءة  ول ــًا ب ــه خمتصَّ ــذا الوج ــل ه أن جيع

ــذا  ــن ه ــًا يمك ــوجهني مع ــديد، ألنَّ يف ال ــالتخفيف دون التش ب

ــواب، ألنَّ  ــت(اجل ــت(و) أفعل ل ــ) فعَّ ــع، جي ــذا املوض وزان يف ه

َد تأكيـدًا وإفـادًة ملعنـٰى التكـرار، ) أفعلت(و هو األصل ثـّم ُشـدِّ

ـــل ـــذا مث ـــت، : وه ـــت وعظَّم ـــت، وأعظم م ـــت وكرَّ أكرم

ــيت، وأبلغــت وبلَّغــت، وهــو كثــري وقــال اهللا . وأوصــيت ووصَّ

ــاىلٰ   : تع
ً
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ْ
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َ
�� ]ــارق : الط

ــذه ، إالَّ أ]١٧ ــتعامل ه ــه، ألنَّ اس ــذا الوج ــبه هب ــف أش نَّ التخفي

فة يف هذا املعنٰى أكثر  .اللفظة خمفَّ

ــث ــه الثال ــه: والوج ــن قول ــائي م ــٰى الكس ــا حك إنَّ : م

ــه كــان  ــم ال ينســبونك إٰىل الكــذب فــيام أتيــت بــه، ألنَّ املــراد أهنَّ

بـوا عليـه كـذبًا، وإنـام كـانوا يـدفعون مـا أتـٰى  أمينًا صادقًا مل ُجيرِّ

ــه يف نفســه كــذببــ عون أنَّ ويف النــاس مــن يقــّوي هــذا . ه ويــدَّ

ــانوا  ــه، وإن ك ــٰى ب ــا أت بون م ــذِّ ــانوا ُيك ــوم ك ــه، وأنَّ الق الوج

قونه يف نفســه بقولــه تعــاىلٰ  ــاِت : ُيصــدِّ ــا�ِِمَ� بِآي
�
َولِ�ــن� الظ
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ــِه ق ــق� بِ َ ــام[ َو ا�ْ ــل]٦٦: األنع بك : ، ومل يق ــذَّ وك

ـــك ـــرأ. قوم ـــائي يق ـــان الكس ـــِذبونك: (وك م ال ُيك ـــإهنَّ ) ف

ـــاقون  ـــبعة، والب ـــائر الس ـــني س ـــن ب ـــافع م ـــالتخفيف، ون ب

ــٰى  ــًا، وأنَّ معن ــه فرق ب ــه وكذَّ ــني أكذب ــزعم أنَّ ب ــديد، وي بالتش

ـه كـّذاب يف  بتـه أنَّ أكـذب الرجـل أنَّـه جـاء بكـذب، ومعنـٰى كذَّ

لـت(وهـذا غلـط، ولـيس بـني . ثهحدي يف هـذه ) أفعلـت(و) فعَّ

ا ذكرنـاه مـن أنَّ التشـديد  الكلمة فرق من طريق املعنـٰى أكثـر ممـَّ

قوه يف  يقتضـــي التكــرار والتأكيــد، ومــع هــذا ال جيــوز أن ُيصــدِّ

بوا بـام أتـٰى بـه، ألنَّ مـن املعلـوم أنَّـه عليـه الصـالة  نفسه وُيكـذِّ

ة  مـا أتـٰى بـه وصـدقه، وأنَّـه الـدين والسالم كان يستشهد بصحَّ

وكيــف جيــوز أن . القــيّم، واحلــقُّ الــذي ال جيــوز العــدول عنــه

ــربه  ــادقًا يف خ ــون ص ــٰى ]] ١٧٨ص /[[يك ــذي أت ــان ال وإن ك
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بــه فاســدًا، بــل إن كــان صــادقًا فالــذي أتــٰى بــه حــّق صــحيح، 

وإن كــان الــذي أتــٰى بــه فاســدًا فــال بــدَّ مــن أن يكــون يف يشء 

ق املعاين]كاذباً [من ذلك   .، وهو تأويل من ال يتحقَّ

: أن يكـــون املعنـــٰى يف قولـــه تعـــاىلٰ : والوجـــه الرابـــع
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َ
ــيلَّ  ف ــد ع ــع إيلَّ وعائ ــذيبك راج أنَّ تك

ــه رســول اهللا  بــه فهــو يف  ولســَت املخــتّص بــه، ألنَّ فمــن كذَّ

ب هللا تعــاٰىل ورادٌّ عليــه، وهــذا كــام يقــول أحــدنا  احلقيقــة مكــذِّ

ــوله ــن : لرس بني، وم ــذَّ ــد ك بك فق ــذَّ ــن ك ــذا، فم ــض يف ك ام

ــه . دفعــك فقــد دفعنــي وذلــك مــن اهللا عــٰىل ســبيل التســلية لنبيّ

 .عليه الصالة والسالم والتعظيم والتغليظ لتكذيبه

بونك يف : والوجـــه اخلـــامس م ال ُيكـــذِّ ـــد فـــإهنَّ أن يري

بوك يف غريه  .األمر الذي يوافق فيه تكذيبهم، وإن كذَّ

ــة وجــه ســادس، وهــوو ــد تعــاٰىل : يمكــن يف اآلي أن يري

ــاملون  ــم الظ ــهم، فه بك بعض ــذَّ بونك وإن ك ــذِّ أنَّ مجــيعهم ال ُيك

م جيحــدون بآيــات اهللا ــام . الــذين ُذِكــروا يف آخــر اآليــة بــأهنَّ وإنَّ

سّىلٰ نبيّه عليه الصـالة والسـالم هبـذا القـول وعـّزاه، فـال ينكـر 

 اسـتوحش مـن تكـذيبهم أن يكون عليـه الصـالة والسـالم لــامَّ 

ــه  ــه علي ــع ل ــه ال متَّب ــنَّ أنَّ ــه، وظ ــالرّد علي ــاه ب ــيهم إّي ــه، وتلّق ل

ــربه اهللا  ــيهم، أخ ــه ف ــارص لدين ــنهم، وال ن ــالم م ــالة والس الص

قك  بك فــإنَّ فــيهم مــن ُيصــدِّ ــبعض وإن كــذَّ تعــاٰىل بــأنَّ ال

ــدايتك ــادك وه ــع بإرش ــك وينتف ــح، . ويتَّبع ــذا واض ــّل ه وك

 .واملنَّة هللا

 *   *  * 

 ):خ(جوابات املسائل الطرابلسيَّة 

ــل]] ٢١٦ص [[ ــإن قي ــاىلٰ : ف ــه تع ــون يف قول ــام تقول : ف
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، وأنَّ ]٣: النسـاء[ ل

ــه ــبعض، وأنَّ ــه ب ــق بعض ــالم ال يتعلَّ ــذا ك ــه  ه ــق بعض ال يلي

ــه كــان بــني هــذين الكالمــني كــالم  ــه قــد روي أنَّ بــبعض، وأنَّ

 ُحِذَف وُأطرح؟

عـاء نقصـان القـرآن إىلٰ : قلنا الطعـن  هـذا انتقـال مـن ادِّ

ة نظمـــه،  يف هـــذا املوجـــود منـــه والقـــدح يف تأليفـــه وصـــحَّ

ــح األمــر يف أنَّ هــذا الطعــن مــن دســيس امللحــدين  ويوضِّ

ة أنَّ  هــذا يرفــع الثقــة هبــذا القــرآن املوجــود  والشــاّكني يف النبــوَّ

نه مــن الفوائــد واألحكــام وخيرجــه أيضــًا عــن حــدِّ  وبــام تضــمَّ

ــىلٰ  ــه ع ــه ونظم ــاحة، ألنَّ تأليف ــة والفص ــذهب  البالغ ــذا امل ه

ل، فـأيُّ إعجـاز يبقـٰى  فيـه؟ وأيُّ  اخلبيث قد ُأفسـد وُغـريِّ أو ُبـدِّ

يـه مـن احتجاج يثبت به؟ وهـذا يقـدح فـيام أمجـع املسـلمون عل

ــوا عــىلٰ  ــامء املســلمني أن حيتّج ــه جيــوز لعل ــاز  أنَّ ــن دفــع إعج م

ــالقرآن  ــّدوا اآلن ب ــأن يتح ــة ب م ــه املتقدِّ ــكَّ يف أحوال ــرآن وش الق

ــق يف الــتالوة  املوجــود مثبجــًا مبــدالً قــد ُأحيلــت معانيــه، وُعلِّ

بعضه بـبعض مـن غـري وجـه تعّلـق صـحيح فقـد ُأبطلـت هـذه 

إليهـا، ولـو جهلنـا وجـه تعّلـق  الطريقة املعتمد عليهـا املرجـوع

التفصـيل مل يضــّرنا ذلـك، ألّنـا  هذا الكالم بعضه بـبعض عـىلٰ 

ة نقـل القـرآن عـىلٰ  ـه مـن  إذا علمنا صحَّ تأليفـه هـذا ونظمـه وأنَّ

كالم احلكيم الذي ال جيـوز أن ينزلـه خمتـّل املعـاين فاسـد املبـاين 

ة سـبيل اجلملــة أنَّ لكــلِّ يشء منـه وجهــًا يف ا علمنـا عــىلٰ  لصــحَّ

واحلكمة وإن مل يعثـر عليـه كـّل نـاظر ومـدبِّر كـام يقولـه العلـامء 

 .يف مجيع متشابه القرآن

ـــه  ت وبعـــد، فـــإن كـــان متتبّعـــو القـــرآن وطـــالبو زالَّ

ــلون إىلٰ  ــذه  واملتوصِّ ــن ه ــمني ع ــثٍّ وس ــلِّ غ ــه بك ــدح في الق

ــرآن  ــب الق ــا يف معاي ــوا هب ــا ويتعلَّق ــف مل يثريوه ــبهة، وكي الش

 رت؟التي ُسطرت وُذك

 يف أّيــام الرســول  هــذا مــا جــرٰى : فــإن قلــتم

 .فيخرجه أعداء الدين من البلغاء الفصحاء هناك

وإنَّـام ]] ٢١٧ص /[[ذلـك الزمـان  ومـا أرشنـا إىلٰ : قلنا

عني وإىلٰ  أرشنا إىلٰ  وقتنـا  ما ييل زمان هذا التحريف والتبديل املـدَّ

ـة ومـ ن ال هذا، فأين امللحدون والشـاّكون وشـياطني أهـل الذمَّ

شغل له إالَّ تتبّع القرآن والقدح فيه عن هذا االعرتاض لـوال أنَّـه 

ك به من له فطنة  .سخيف ضعيف ال يتمسَّ

وقد بنيَّ علامء أهل التأويل الوجـه يف تعّلـق هـذا الكـالم 

بعضه ببعض، وذكروا وجوهًا منها أنَّ املـراد باآليـة أنَّ قومـًا مـن 

ج  قريش كانوا يرّبـون األيتـام، فـربَّام رغـب أحـدهم يف أن يتـزوَّ

باليتيمة التي تكون يف حجره وهو وليّها رغبًة يف مجـال أو مـال أو 

عن نكـاحهنَّ  اهللا تعاىلٰ  يطمع يف أن ينكحها بدون صداقها، فنهٰى 

، فأمر أن ينكحوا ما سـواهنَّ مـن النسـاء . إالَّ بعد توفري صداقهنَّ

ـر هذه اآلية قوله تعاىلٰ  تُو: وفسَّ
ْ
ـِل اُهللا َو�َْسـتَف
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 ].١٢٧: النساء[
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ومنهــا أنَّ أحــدهم كــان يســـرف يف إنفــاق مالــه يف 

االسـتمداد مـن مـال مـن يف حجـره  ج فيحمله ذلك عـىلٰ التزوي

ــامٰى  ــن اليت ــاىلٰ  م ــأنزل اهللا تع ــُطوا ِ� : ف ِس
ْ
ق
ُ
� 

�
ال

َ
ــتُْم �

ْ
 ِخف

ْ
َو�ِن

َتــا�
ْ

يريــد يف حفــظ مــاهلم، وأشــفقتم أن جتــوروا يف ذلــك  ا�

ــه عــدد  ــيس في ــزويج الــذي ل ــا باالنفــاق يف الت ِ�ُحوا م
ْ
ــان

َ
ف

ـ�
ْ
سـاِء َمث

�
ـْم ِمـَن ال�

ُ
�

َ
ـتُْم طاَب ل

ْ
 ِخف

ْ
ـإِن

َ
 ف

َ
 َوُر�ـاع

َ
ـالث

ُ
 َوث

ـــَدةً  واِح
َ
وا ف

ُ
ـــِد�

ْ
ع
َ
� 

�
ال

َ
�  ٰـــدول إىل ـــك  أو الع ـــتمتاع بمل االس

ـــني ـــاىلٰ . اليم ـــه تع ـــذلك قول ـــهد ب  : ويش
�

ال
َ
� �

ْ
د
َ
 أ

َ
ـــك ِ ذ�

وا
ُ
ُعو�

َ
�� يعني أالَّ جتوروا وخترجوا عن احلّد الواجب. 

ــظ  ــفقون يف حف ــانوا يش ــرب ك ــن الع ــًا م ــا أنَّ قوم ومنه

يتـام واالنفــاق علـيهم بالعــدل مـن خلــل جيـري مــنهم مـال األ

إذا خفــتم مــن هــذه احلــال : يف ذلــك أو زلــل، فــأنزل اهللا تعــاىلٰ 

وأشفقتم من جتاوز الواجـب فيهـا فخـافوا وأشـفقوا أيضـًا مـن 

نكــاح النســاء بغــري عــدد حمصــور، فــإنَّ ذلــك جيــري يف القــبح 

ـــرٰى  ـــريم جم ـــرين  والتح ـــاتركوا األم ـــه، ف ـــفقتم من ـــا أش م

 .العدد املباح روا يف نكاح النساء عىلٰ ـصواقت

ــامٰى  ــاح اليت ــوا يف نك ــام رغب ــانوا ربَّ ــوم ك ــا أنَّ الق  ومنه

، فكــانوا يســتحبّون اجلمــع بــني  الــذين يرّبــوهنَّ ويلــون علــيهنَّ

النسـاء الكثـريات ويشـفقون مـن نكـاح مـن يلـون علـيهنَّ مــن 

ــامٰى  ــن  اليت ــز ع ــن العج ــًا م ، ]] ٢١٨ص /[[خوف ــوقهنَّ حق

ـــامٰى : هللا تعـــاىلٰ فـــأنزل ا  إذا خفـــتم أالَّ تعـــدلوا يف نكـــاح اليت

ــًا  ــددًا خمصوص ــانكحوا ع ــريات ف ــني الزوجــات الكث واجلمــع ب

مــن هــؤالء األيتــام ومــن غــريهنَّ لتســلموا مــن هــذه اخليفــة، 

ــاىلٰ  ــه تع ــون قول ــَن : فيك ــْم ِم
ُ
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َ
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، وكلُّ هذا جائز  .نساءهنَّ

قـوم يف سـورة العنكبـوت اخـتالالً  قـد ادَّعـٰى : فإن قيـل

عــن إبــراهيم  حكــٰى  تعــاىلٰ  إنَّ اهللا: يف الــنظم واختالفــًا، فقــالوا
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ضــع، وهــذا ال يليــق هبــذا املو: قــالوا، ]٢٤ _ ١٦: تالعنكبــو[

، ألنَّـه جـواب وإنَّام يليق بـأن يكـون تاليـًا لكـالم إبـراهيم 

ته  .قوله وخطابه ألُمَّ

ــا ــاّكني يف : قلن ــن ســؤال امللحــدين والش وهــذا أيضــًا م

ة نظمــه واسـتقامة تأليفــه، وهـو خــارج  القـرآن املوجــود وصـحَّ

أنَّ : واجلــواب عنــه. عــن بــاب الكــالم يف نقصــان القــرآن

ـة الكالم الفصـيح يف نظـم ون ثـر قـد خيـرج املـتكلِّم بـه مـن قصَّ

ــة إىلٰ  إىلٰ  ــن حكاي ــا وم ــرٰى  غريه ــة إىلٰ  ُأخ ــن كناي ــة،  وم مواجه

وقد يعـرتض بـني الكالمـني مـا ال تعّلـق لـه هبـام وال يـدخل يف 

ــة  ـــرفًا يف البالغ ــاحًة وتص ــك فص ــّل ذل ــّدون ك ــا ويع معنامه

ــه إىلٰ  ــاؤوا ويقودون ــف ش ــه كي ــالم يعطفون ــة الك ــًا الزم  ومتّلك

وا، فــام املــانع مــن أن يعــرتض بــني كــالم إبــراهيم حيــث شــاؤ

وبــني حكايــة قومــه ذلــك الكــالم الــذي  ]] ٢١٩ص /[[

ــد للمعنــٰى  ــد لــه وغــري خــارج عــن معنــٰى  هــو مؤكِّ كــالم  وممهِّ

 غري متأمِّل؟ ، وهل يذهب ذلك إالَّ عىلٰ إبراهيم 

أنَّـه غـري ممتنـع أن يكـون الكـالم كّلـه : ووجه آخر وهـو

ــه إىلٰ  ــا: قول م
َ
ــهِ  ف ْوِم

َ
ــواَب ق  َج

َ
ــراهيم  �ن ــن إب ــة ع حكاي

  ــا ــالم م ــك الك ــيس يف ذل ــه، فل ــه لقوم ــة خطاب ــن مجل وم

ــه،  ــه لقوم ــة خطاب ــه ومــن مجل ــًا ل ــون كالم ُينبــئ عــن أن ال يك

وحكايـة  هذا الوجـه مـا اعـرتض بـني كـالم إبـراهيم  فعىلٰ 

 .جواب قومه غريب منهام وال أجنبي منهام

يف  وم قولــه تعــاىلٰ أفلــيس قــد اشــتبه عــىل قــ: فــإن قيــل

ــوا : ســورة النســاء
ُ
ون

ُ
�

َ
 ت

ْ
ــْوِم إِن

َ
ق
ْ
ِهنُــوا ِ� ابِْتغــاِء ال

َ
َوال ت

 ِمـَن اِهللا مـا ال 
َ
رُْجـون

َ
 َوت

َ
ُمون

َ
�
ْ
ـأ

َ
مـا ت

َ
 ك

َ
ُمون

َ
�
ْ
ُهْم يَـأ

�
ـإِ�

َ
 ف

َ
ُمون

َ
�
ْ
أ
َ
ت



 ٢٧٣...................................................................................................  القضاء والقدر) ١٥١/ (حرف القاف 

 
ً
ـــا  َحِكيم

ً
ـــا  اُهللا َعِليم

َ
 َو�ن

َ
ـــون ـــاء[ �يَرُْج ، ]١٠٤: النس

ــذهبوا إىلٰ  ــك و ف ــام ذل ــه أنَّ مت ــالً ب ــون متَّص ــب أن يك ــا جي ممَّ

: معنـاه يف سـورة آل عمـران وهـو قولـه تعـاىلٰ  الشتامل لـه عـىلٰ 

 ُــه
ُ
ل
ْ
ــْرٌح ِمث

َ
ــْوَم ق

َ
ق
ْ
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 ؟]١٤٠: عمران

ــا ــٰى : قلن ــًا يف معن ــذا أيض ــبه  وه ــن الش م، وم ــدَّ ــا تق م

ب أن يكــون الركيكــة والطعــون الســخيفة، ومــن أيِّ وجــٍه جيــ

مـا متاثـل معنـاه أو تقـارب مـن آيـات القـرآن يف موضـع واحــد 

 تكــون متتاليــًة متواليــًة؟ ومــا املــانع مــن أن ُيــذكر املعنــٰى  حتَّــٰى 

ــٰى  ــد وُحيك ــذه  الواح ــايرة؟ وه ــور متغ ــة وس ــع خمتلف يف مواض

 الطريقة الفاسـدة تقتضــي أن يكـون مجيـع مـا رشحـه اهللا تعـاىلٰ 

ـا جــرٰى  ــه ممـَّ مــع فرعــون والســحرة يف   ملوســٰى  وقصَّ

موضع واحـد حتَّـى يتلـو بعضـه بعضـًا، وكـذلك مـا حكـاه اهللا 

، وقـد علمنــا عـن إبلـيس مـن امتناعــه مـن السـجود آلدم 

ــت  ــة وإن كان ــور خمتلف د يف س ــردَّ ــرآن م د يف الق ــدَّ ــك مب أنَّ ذل

ــة متغــايرة، وهــذا بلــه مــن املقــول عليــه  املعــاين واحــدًة والقصَّ

 .واملعتقد له

م يف هـذا القـرآن املجمـوع الناسـخ  :فإن قيـل فِلــَم تقـدَّ

املــدين والرتتيــب الصــحيح خيــالف  املنســوخ واملّكــي عــىلٰ  عــىلٰ 

 ذلك؟

ــا ــىلٰ : قلن ــه ع ــديم بعض ــرآن وتق ــب الق ــا ترتي ــض  أمَّ بع

ه وتكفَّـل بــه وأمـر بــام  9فقـد بيَّنـا أنَّ النبــّي  هـو الــذي تـوالَّ

ر فيـه، وأنَّـه كـان ُيـتىلٰ  يبـه هـذا ونظمـه، ترت عـىلٰ  9عليـه  تقرَّ

م  ولــيس ينكــر أن يكــون اهللا تعــاىلٰ  علــم مــن املصــلحة أن ُيقــدِّ

ــىلٰ  ــخ ع ــدين، ألنَّ  بعــض الناس ــي وامل ــذلك يف املّك املنســوخ وك

ــأمر  ــلحة، ف ــع املص ــع يتب ــتالوة واجلم ــأخري يف ال ــديم والت التق

هـذا الوجـه، ولـيس يف تقـديم الناسـخ  برتتيبـه عـىلٰ  9النبّي 

خ مــا يوجــب اشــتباه ذلــك األمــر املنســو عــىلٰ ]] ٢٢٠ص /[[

يف أنَّه ناسـخ وذلـك منسـوخ، ألنَّ بالـدليل ُيعَلـم كـون الناسـخ 

ر، وإذا جــاز أن  ــأخَّ م وال يت ناســخًا واملنســوخ منســوخًا ال يتقــدَّ

 تتعلَّق املصلحة هبذا الرتتيب فام العجب منه؟

مـن ألَّـف  وبعد فكيف يظـنُّ ذهـاب الـذي ذكـروه عـىلٰ 

 ؟ أَومــا كــان هيتــدي إىلٰ 9غــري النبــّي  القــرآن إن كــان مؤلِّفــه

ــىلٰ  ــي ع ــديم املّك ــان  تق ــه يف الزم ــه قبل ــم أنَّ ــو يعل ــدين وه امل

م لـه؟ وأيُّ  واملنسوخ عـىلٰ  الناسـخ وهـو يعلـم أنَّـه قبلـه ومتقـدِّ

ــٰى  ــب ال خيف ــب يف ترتي ــة والعي ــّرض للمذمَّ ــه يف التع ــدٍة ل  فائ

 ؟ما ذكرناه عليه وجه الصواب فيه لوال أنَّ األمر عىلٰ 

*   *   * 

  :اء وار - ١٥١

قة)/ (٣ج ( رسائل الرشيف املرتٰىض   ):أجوبة مسائل متفرِّ

ــإن قــالوا]] ١٩٥ص [[ ــوز أن يقــع مــن : ف كيــف جي

ـــلمون  ـــاٰىل واملس ـــه اهللا تع ـــا مل يقض ـــاد م ]] ١٩٦ص /[[العب

 .يأبون ذلك ويطلقون أنَّه ال خيرج من قضاء اهللا يشء

 :ٰىل وجوهالقضاء يف لغة العربية ع: قلنا

أن يكــون بمعنــٰى اإلعــالم العلــم، كقولــه : أحــدها

 ِ� : تعــاىلٰ 
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 .وإنَّام أراد اهللا تعاٰىل اإلعالم بغري شبهة

ه ال خيــرج يشء مــن قضــاء اهللا، كــام ال فعــٰىل هــذا الوجــ

ــن  ــن أطلــق م ــفت عــٰىل م ــت إذا وص ــه، وأن خيــرج مــن معلوم

 .أهل احلمد والسالمة مل يقرس إالَّ بالعلم دون غريه

ــاىلٰ  ــال اهللا تع ــر، ق ــٰى األم ــاء بمعن ــون القض ــد يك : وق
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ا أمـر ومعلوم عند  مجيـع املسـلمني أنَّ املعـايص والكفـر ليسـا ممـَّ

ر وزجـر وأحـد مـن املسـلمني ال . اهللا تعاٰىل، بل هنـٰى عنـه وحـذَّ

ــائح: يقــول ــر باملعــايص والقب ــاٰىل أم ــبهة يف أنَّ . إنَّ اهللا تع وال ش

ــه  اهللا تعـاٰىل مـا قضـــٰى بجميـع الكائنـات عــٰىل هـذا الوجـه، ألنَّ

 .تعاٰىل ما أمر بجميعها

ــن  ــوهلموم ــن ق ــزام، م ــم واإلل ــاء احلك ــوه القض : وج

ــذا( ــذا وك ـــٰى بك ــاٰىل مــا ) قض ــوم أنَّ اهللا تع ــه، ومعل إذا ألزم

وهــذا الوجــه غــري عــاّم مــن وجــوه . حكــم بــالظلم وال ألزمــه

 .القضا هو العلم

*   *   * 

  :اس - ١٥٢

 :احلدود واحلقائق

حدُّ القياس هـو إثبـات مثـل حكـم  _ ٧٥]] ٧٣٥ص [[

 .يف املقيس املقيس عليه

*   *   * 





 

 

 

  افف 
  

١٥٣ - ا:  

جوابـات املسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف املرتضــىٰ 

 ):الطربية

حكم مرتكـب الكبـائر [: املسألة السابعة]] ١٥٥ص /[[

 :]من املعايص

ـــأل ـــه( وس ـــن اهللا توفيق ـــر ) أحس ـــارب اخلم ـــن ش ع

هــل  مــن أهــل املعــايص الكبــائر، والــزاين ومــن جــرٰى جمرامهــا

ــ ــوا كّف ــوله  اراً يكون ــاٰىل ورس ــاهللا تع ــتحلو 9ب ــا  اإذا مل يس م

 فعلوه؟ 

مرتكبـــي هـــذه  إنَّ : _وبـــاهللا التوفيـــق  _اجلـــواب 

ــني ــذكورة عــٰىل رضب ــرِّ  مســتحّل : املعــايص امل ــتحّل ، موحم  فاملس

ــ كــافراً ال يكــون إالَّ  ــ، وإنَّ ــا إنَّ ــه كــافر، إلمجــاع األُ ام قلن ة عــٰىل مَّ

روري ـاخلمــر والزنـا مـع العلـم الضــ ال يسـتحّل  هتكفـريه، ألنَّـ

ــأنَّ  ــّي  ب ــه حــرَّ  9 النب ــان مــن دين ــا، إالَّ  9مهام، وك  حظرمه

ــه وغــري مصــدِّ يف نبوَّ  مــن هــو شــاكٌّ  ــوَّ  بــه، والشــّك  قت ة يف النب

 . أيضاً  ة له كفريف النبوَّ  من مصاحبة الشّك  كفر، فام ال بدَّ 

ــ ــيس ا املحــرِّ فأمَّ م هلــذه املعــايص مــع اإلقــدام عليهــا فل

ــافراً  ــان ك ــو ك ــدَّ  بكــافر، ول ــون مرت ــره  ، ألنَّ اً لوجــب أن يك كف

، وعقـد مباحـاً  لكـان مالـه اً م منه، ولـو كـان مرتـدَّ بعد إيامن تقدَّ 

ــه يف نكاحــه منفســخاً  ــه، وال مناكحتــه، وال دفن ، ومل جتــز موارثت

 . الكفر يمنع من هذه األحكام بأرسها املسلمني، ألنَّ  مقابر

ــــذاهب ]] ١٥٦ص /[[ ــــذه امل ــــوه ــــه إنَّ ــــال ب ام ق

ــدِّ  ــاع متق ــلمني، واالمج ــع املس ــه مجي ــالفوا في ــوارج، وخ م اخل

قبـل حـدوث اخلـوارج مـا قـال  أحـداً  لقوهلم، فـال شـبهة يف أنَّ 

 .اره كافر وال له أحكام الكفّ نَّ إالفاسق املسلم  يف

ــاب قــد بيَّ  ــاه وأشــبعناه يف جــواب والكــالم يف هــذا الب ن

 .أهل املوصل

*   *   * 

 :م الكالمالذخرية يف عل

ــايص ]] ٥٣٤ص [[ ــائر، واهللا مع ــدنا كب ــاٰىل عن ــإتع ام نَّ

ــوال ــض األح ــٰىل بع ــول ع ــافات :نق ــغرية باإلض ــرية وص . كب

ٰىل مـا إٰىل املعـايص إبـه كبـري العقـاب  ذا ما أضفنا مـا يسـتحقُّ إو

ذا أضـفنا ذلـك إ مـن ذلـك، فـربكـأهـذا  :به قليله، قلنا يستحقُّ 

ــاب  ــك األإالقليــل العق ــاب ذل ــه، وَّ ٰىل مــا عق ــن عقاب ــر م ل أكث

ــا ــغر :قلن ــذا أص ــون . ه ــد أن يك ــبح الواح ــع يف الق ــد جيتم فق

 .ضافتني خمتلفتنيإب كبرياً  صغرياً 

ــ ــن الش ــروج ع ــن اخل ــارة ع ــة عب ــق يف اللغ يء، ـوالفس

ــإالَّ  ٰىل إم بالتعــارف جعلــوه عبــارة عــن اخلــروج مــن حســن  أهنَّ

 ه فسـقنَّـإ :ٰىل حسـنإقبيح، وال يقولون فـيمن خـرج مـن قبـيح 

 .باإلطالق

*   *   * 

١٥٤ - ا:  

ص يف ُأصول الدين  :امللخَّ

أالَّ أثبتّم حاجة التصـّرف إليه مـن : فإن قيل]] ٦٨ص [[

 حيث كان كسبًا؟

تعليــق احلاجــة لصــفٍة مــن صــفات الفعــل، : قلنــا

أَال تــرٰى أّنـا لـــامَّ . ي كـون تلــك الصـفة معقولــة للعقـلـيقتضـ

قنا احلاجة باحلـدوث مل نحـل عـىلٰ   أمـٍر جمهـوٍل، بـل عـٰىل مـا علَّ

يعقلـه كــّل عاقــل، وإن احتــاج يف املعرفـة بتعّلــق احلاجــة بــه إٰىل 

ــه خصــومنا  عي ــيس نعقــل مــا يدَّ ضـــرٍب مــن االســتدالل؟ ول

الً  من معنـٰى الكسـب، وعـٰىل مـن اعـرتض بـذلك أن يعقلنـا أوَّ

هذه الصفة، ثـّم ينـازع يف تعّلـق احلاجـة هبـا، وسنشـبع الكـالم 

ـــحه فـــيام يـــأيت مـــن الكتـــاب بعـــون اهللا يف الكســـب ونو ضِّ

عون وجـاز . ومشيَّته عـٰىل أنَّ الكسـب لـو كـان معقـوالً كـام تـدَّ

ـــه، مل ـــة ب ـــق احلاج ـــا ]] ٦٩ص /[[  تعّل ـــك تعّلقه ـــاِف ذل ين

ـــع  ـــا م ـــون هل ـــب أن يك ـــال الكس ـــة ح ـــدوث، ألنَّ غاي باحل

التصـــّرف مــن العالقــة مثـــل مــا ذكرنــاه مــن احلـــدوث، 

 .املوضع عٰىل كلِّ حالٍ  فاالعرتاض بالكسب يف هذا

*   *   * 

 : يف إفساد قوهلم بالكسب :فصل ]]٤٧٦ص /[[

ــذهب جيــب أن يكــون مفهومــاً  م يف قبــل أن نــتكلَّ  امل

ــحَّ  ــوالً ص ــب معق ــذهبهم يف الكس ــان م ــو ك ــاده، فل  ته أو فس
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 .لفهمناه عنهم مع طول املباحثة واملناظرة

ــ ــون العلَّ ــوز أن تك ــيس جي ــه، ول ــن فهم ــدنا ع ة يف بع

ادنــا بطالنــه، ألّنــا قــد نفهــم مــذاهب املبطلــني عــٰىل اعتق

ــؤالء  ــذاهب ه ــا، وم ــٰىل بطالهن ــتكّلم ع ــا ون ــا وتعّلله اختالفه

ــدَّ  ــرية، ال ن ــب كث ــري الكس ــة يف غ ــوم الباطل ــالق ــري عي أهنَّ ا غ

مفهومـــة، واعتصـــامهم بـــالفرق الـــذي نجـــده بـــني حركـــة 

هــذا الفــرق  ، ألنَّ املفلــوج وبــني حركــة املختــار ال يغنــي شــيئاً 

ــل، ألنَّ  الً أوَّ  ــّي دون الفع ــ للح ــه، وإنَّ ــن نفس ــده م ــّي جي ام احل

 .عوهنا للفعل زائدة عٰىل حدوثهيدَّ  كالمنا معهم يف صفةٍ 

حركــة  والســبب يف الفــرق الــذي أشــاروا إليــه، أنَّ 

ّرف عــٰىل إرادتــه ـالختيــاره، وحركــة املتصــ املفلــوج غــري تابعــةٍ 

ــزمهم أنَّ  ــاره، ويل ــاره واختي ــة بإيث ــرٰى اهللا  واقع ــو أج ــاٰىل ل تع

العادة بأن يفعـل اللـون متـٰى أردنـاه، ويرفعـه متـٰى كرهنـاه، أن 

ــن  ــا م ــب إٰىل فعلن ــا ينس ــائر م ــل س ــا مث ــوان معن ــون األل تك

 .احلركات

ــ ــٰىل أهنَّ ــوا فرقــاً م إذا ادَّ ع ــة الضــ ع ــني احلرك رورية ـب

ــ ــة، يقتض ــاً ـواالختياري ــال  ي تعّلق ــن أن يق ــدامها، أمك ــا بإح منّ

ــم ــك الت إنَّ : هل ــوع ذل ــا، ووق ــة بن ــدوث االختياري ــو حم ــق ه عّل

تعــاٰىل فينــا، فمــن أيــن كصــفة زائــدة عــٰىل اهللا رورية مــن ـالضــ

 احلدوث ويمكن إسناده إليه؟

ــه ممكــن يف مجيــع  عــٰىل أنَّ  الفــرق الــذي أشــاروا إلي

ــأحـدنا يُ   تـرٰى أنَّ أَال  .املتوّلـدات، وقـد نفـوا كوهنـا كسـباً  ل فصِّ

ــاراً  ــخ خمت ــب وينس ــني أن يكت ــنيب ــذ ، وب ــده آخ ــذ بي  أن يأخ

ــني  ــرق ب ــذا الف ــوت ه ــتض ثب ــخ، ومل يق ــا أو ينس ــب هب فيكت

ــزمهم الشــيوخ أن يكــون  األمــرين أنَّ  أحــدمها كســب، وقــد أل

ــب، ألنَّ اهللا  ــة الكس ــن جه ــل م ــٰىل الفع ــادرا ع ــاٰىل ق ــة  تع جه

ال خيتلــف بــاختالف ]] ٤٧٧ص /[[  تنــاول القــادر للفعــل

لــم واإلدراك، القــادرين، كــام مل خيتلــف ذلــك يف وجــوه الع

واملـــرادات واألجنـــاس، وإن دخـــل فـــيهام اختصـــاص بـــني 

ـــق القـــادر باملقـــدور  ـــدخل يف جهـــة تعّل ـــن ي القـــادرين، فل

ــد نبَّ  ــب ق ــدودهم للكس ــالن ح ــاص، وبط ــه يف اختص ــا علي هن

ــا أنَّ  ــاب، وذكرن ــذا الكت ــاطي  ه ــٰىل تع ــة ع ــا مبنيّ ــدود كّله احل

ــحُّ  ــام ال يص ــه ب ــري لفظ ــأن يُ  تفس ــد أن م، إالَّ عَل ــيُ  بع ــٰى عَل م معن

 .تلك اللفظة

ــن أنَّ  ــا ع ــو جتاوزن ــا ل ــٰىل أّن ــول،  ع ــري معق ــب غ الكس

ــوســلَّ  ــه معقــول، لكــان غرضــهم يف ذكــره منتقصــاً منا أنَّ ه ، ألنَّ

تعــاٰىل متــٰى فعــل يف العبــد القــدرة اهللا  إذا كــان مــن مــذهبهم أنَّ 

ــباً  ــه مكتس ــب كون ــل وج ــز أالَّ والفع ــذلك، ، ومل جي ــون ك  يك

، فقـد صـار أحـدنا اسـتحال كونـه مكتسـباً ومتٰى مل يفعل ذلـك 

ــ مــدحاً  يف حكــم املحمــول عــٰىل الفعــل فــال يســتحقُّ  ، اً وال ذمَّ

ــاً  ــاً  وال ثواب ــوال عقاب ــذكر الكســب لــو ، وإنَّ ام كــانوا ينتفعــون ب

 .أحد األمرين من اآلخر انفكَّ 

*   *   * 

 :رشح مجل العلم والعمل

نا ال وقدر: ٰى ـد املرتضقال السيِّ  :مسألة ]]٩٥ص [[

ة احلـدوث ق صـحَّ  بحدوث األفعال، الّتباع هذا التعلُّـق إالَّ تتعلَّ 

 .وإثباتاً  نفياً 

ـــ عـــٰىل أنَّ  الـــذي يـــدلُّ  :رشح ذلـــك ق القـــدرة ال تتعلَّ

ــدور إالَّ  ــٰى باملق ــدور مت ــدنا املق ــا وج ــدوث، أّن ــه احل ــٰىل وج  ع

ق القـدرة بـه، ومتـٰى مل يصـّح ذلـك فيـه تعلُّـ حدوثه صـحَّ  صحَّ 

ــبــأن يكــون مو ق القــدرة بــه، فعلمنــا بــذلك جــودًا مل يصــّح تعلُّ

 .قت به عٰىل وجه احلدوثام تعلَّ ا إنَّ أهنَّ 

ــال ــك أن يق ــٰىل ذل ــزم ع ــحُّ  إنَّ : وال يل ــا يص ــون  م أن يك

أن يكـون عرضـًا  ومـا ال يصـحُّ  ،ق القـدرة بـهتعلُّـ عرضًا صـحَّ 

ق كـون بغـي أن يكـون جهـة التعلُّـنق القـدرة بـه، فيتعلُّ  ال يصحُّ 

ــدو ــاملق ــًا، وذل ــ كر عرض ــًا أنَّ ــه عرض ــرض بكون ــيس للع ه ل

ــزام ــقط اإلل ــفة، فس ــدَ . ص ــه حم ــذلك كون ــيس ك ــه  ثًا، ألنَّ ول ل

 .ثًا صفة معقولةبكونه حمدَ 

القـديم تعـاٰىل يقـدر عـٰىل إجيـاد اجلـواهر مـع  وأيضًا فإنَّ 

ــاً  ــا عرض ــتحالة كوهن ــحِّ . اس ــون املص ــذلك أن يك ــل ب ح فبط

 .ق القدرة كون املقدور عرضاً لتعلُّ 

ــ ــن وأمَّ ــن حس ــدوث م ــال احل ــع ح ــي تتب ــفات الت ا ص

ــ ــال ا متعلِّ وقــبح، فإهنَّ ــادرًا ف ــه ق ــري كون ــفات الفاعــل غ قــة بص

 .يلزم عٰىل ذلك أيضاً 

ـــ]] ٩٦ص /[[ عيـــه املجـــربة ا الكســـب الـــذي تدَّ وأمَّ

ــال ــوز أن يق ــول ال جي ــيس بمعق ــا ل ــول، وم ــيس بمعق  إنَّ  :فل

 .قة به فبطل هذا القسم أيضاً القدرة متعلِّ 

ينيف [  ]:أنَّ القدرة متعّلقة بالضدَّ

ــألة ــيِّ  :مس ــال الس ــق ــي متعلِّ : ٰى ـد املرتض ــة  وه ق

 . قادر غري ممنوع من التنّقل يف اجلهات بالضّدين، لتمّكن كلُّ 
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ـــك ـــدلُّ : رشح ذل ـــذي ي ـــٰىل أنَّ  ال ـــدرة متعلِّ  ع ـــة الق ق

ــدَّ  ــن  أنَّ : ينبالض ــوع م ــري ممن ــادرًا غ ــان ق ــٰى ك ــا مت ــد منّ الواح

 ك يمنـةً منـه أن يتحـرَّ  واعيـه، متـٰى مـا صـحَّ ّرف بحسب دـالتص

ــه أن يتحــرَّ  صــحَّ  ــني  ، ومتــٰى صــحَّ رةً ـك يســمن منــه أن جيمــع ب

 .ق بينهامفرِّ منه أن يُ  قني صحَّ متفرِّ 

ين مل جتـب قة بالضـدَّ القدرة متعلِّ  فلوال أنَّ ]] ٩٧ص /[[

 رةً ـيضـاّد الكـون يسـ الكـون يمنـةً  ونحن نعلم أنَّ . ةهذه القضيَّ 

 .اجتامعهام، وكذلك االجتامع يضاّد االفرتاق ملثل ذلك الستحالة

ــدٍ  ــيس ألح ــول ول ــ: أن يق ــدر إنَّ ــادر ق ــد يف الق ه يوج

منـه  منـه، فألجـل ذلـك صـحَّ  خمتلفة بعدد األضداد التي يصـحُّ 

 .التنّقل يف اجلهات

ــك أنَّ  ــب أن  وذل ــالوه، لوج ــا ق ــٰىل م ــان ع ــو ك ــر ل األم

اجلهــات التــي  ألنَّ . ر مــا ال يتنــاهٰى دَ يوجــد يف القــادر مــن الُقــ

فــام أّدٰى . أن ينتقــل إليهــا ال هنايــة لــه، وذلــك مســتحيل يصــحُّ 

 .إليه ينبغي أن نحكم بفساده

 ]:تقّدم القدرة للفعل[

ــألة ــيِّ  :مس ــال الس ــق ــة : ٰى ـد املرتض ــي متقّدم وه

ــ ــل، ألهنَّ ــللفع ــت بعلَّ ــةا ليس ــ. ة وال موجب ــا ام ُحي وإنَّ ــاج إليه ت

 .استغنٰى عنها دَ ِج ذا وُ ثًا، فإليكون الفعل هبا حمدَ 

مـة للفعـل القـدرة متقدِّ  عـٰىل أنَّ  الـذي يـدلُّ  :رشح ذلك

ــ ــوأهنَّ ــاَب العلَّ ــل، إجي ــة للفع ــت موجب ــول وال ا ليس ة للمعل

ــإجيــاَب الســبب للمســبَّ   ا لــو كانــت كــذلك لبطــل ختــريُّ ب، أهنَّ

ـــن  ،القـــادر يف الفعـــل ـــًا أحكـــام القـــادرين م ولبطـــل أيض

وكـان جيـب أن . األمـر والنهـي استحقاق الذّم واملـدح وحسـن

ه يكون املقدور فعـالً هللا سـبحانه ومضـافًا إليـه دون العبـد، ألنَّـ

 .فاعل القدرة وحده، وقد علمنا خالف ذلك

ـ]] ٩٨ص /[[ ا ليسـت موجبـة، وجـب أن وإذا ثبت أهنَّ

ام احتاج إليها إلجياد الفعل هبا، فلـو كانـت ه أنَّ مة، ألنَّ تكون متقدِّ 

تغنٰى الفعـل بوجـوده عنهـا، وقـد علمنـا مع وجود الفعـل السـ

 .فام أّدٰى إليه ينبغي أن نحكم بفساده. خالف ذلك

ـــ ـــة املعلـــول معلـــول العلَّ ة أو فـــإن عورضـــنا بمقارن

فــاجلواب . ب للســبب الــذي يقارنــه مــع حــاجتهام إلــيهاماملســبَّ 

ــدَّ  ــا ق ــه م ــن أنَّ : مناهعن ــ م ــت العلَّ ــان وليس ــبب موجب ة والس

 .بينهام القدرة كذلك، فبان الفرق

*   *   * 

١٥٥ - ا:  

 :احلدود واحلقائق

ــتَحقُّ  _ ٦٧]] ٧٣٣ص [[ ــامَّ ُيس ــارة ع ــر فعب ــا الكف وأمَّ

بــه دوام العقــاب وكثــريه، حلقــت بفاعلــه أحكــام رشعيــة نحــو 

وال سـبيل مـن جهـة . منع التـوارث والتنـاكح ومـا أشـبه ذلـك

ــمعاً  ــه س ــام نعلم ــرًا، وإنَّ ــل كف ــون الفع ــم بك ــل إٰىل العل  العق

 .وتوقيفاً 

*   *   * 

جوابـات املسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف املرتضــىٰ 

 ):الطربية

 ]:حكم عبادة الكافر: [املسألة العارشة]] ١٦٢ص /[[

عــن صـالة الكـافر وحّجــه ) أحسـن اهللا توفيقـه(وسـأل 

وصومه، هل تكون معصية أو طاعـة؟ وهـل تقـع منـه حسـنة أو 

 . تنا هب أئمَّ قبيحة؟ وبيان الصحيح من ذلك عٰىل مذا

ـــاهللا التوفيـــق  _اجلـــواب  إنَّ الكـــافر ال يقـــع يف : _وب

حال كفره يشء مـن الطاعـات، ألنَّ الطاعـة يسـتحّق هبـا املـدح 

ــدحًا وال  ــتحّق م ــره ال يس ــافر يف كف ــوم أنَّ الك ــواب، ومعل والث

 . ثوابًا، وال حيسن مدحه عٰىل وجه من الوجوه

ــوع الطاعــات مــن ال ــام يقــول بجــواز وق ــن وإنَّ ــار م كّف

ــواب  ــواب والعقــاب ويــزعم أنَّ ث ــول بالتحــابط بــني الث يق

ــابط ــي . التح ــدفع نف ــال ي ــه، ف ــحيح خالف ــٰىل أنَّ الص ــا ع ودللن

التحــابط مــن القــول بــأنَّ الطاعــة ال تقــع مــن الكــافر يف حــال 

 . كفره

هــذا دفــع للعيــان، ألّنــا : فــإن قيــل]] ١٦٣ص /[[

ـــون  ب ـــارٰى لتقرَّ ـــود والنص ـــرٰى اليه ـــونليتقرَّ : ظ[ن إٰىل اهللا ] ب

ـــه اهللا  قون لوج ـــدَّ ـــادات ويتص ـــن العب ـــري م ـــاٰىل بكث ، تع

ويفعلون يف كثري من أبواب الـّرب مثـل مـا يفعلـه املـؤمن، ولـو مل 

م عارفون باهللا  ة أنبيائه يكن يف ذلك إالَّ أهنَّ  . وبنبوَّ

مـــن وقـــوع ] ننكـــره: ظ[لـــيس فـــيام تنكــروه : قلنــا

ّنـٰى عيـان يـدخل يف كـون الطاعات من الكّفار دفـع للعيـان، وأ

والوجه الـذي يقـع عليـه الطاعـة فيكـون طاعـة، . الطاعة طاعة

م الغيـوب جلَّـت عظمتـه،  مستور عن اخللـق ال يعلمـه إالَّ عـالَّ

ــن  ــة م ــره الطاع ــا أظه ــوع م عٰى وق ــدَّ ــن أن ُي ــا يمك ــر م وأكث

ــا القطــع عــٰىل أنَّ ذلــك طاعــة وقربــة عــٰىل احلقيقــة  الكّفــار، فأمَّ

  .فال طريق إليه
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ــات  ــٰىل أنَّ الطاع ــره ع م ذك ــدَّ ــذي تق ــدليل ال وإذا دلَّ ال

ال يقــع مــنهم، قطعنــا عــٰىل أنَّ مــا ظــاهره الطاعــة لــيس بطاعــة 

ــر إٰىل قصــو ــة، ألنَّ الطاعــة تفتق ــع عــٰىل احلقيق ــوه ال يطَّل د ووج

 .العباد عليها

ـا معرفــة الكّفــار بــاهللا تعـاٰىل وبأنبيائــه، فــالقول فيهــا  فأمَّ

ــم غــري عــارفني، وكيــف كــالقول يف الطاعــا ت، والصــحيح أهنَّ

ــله  ــاٰىل ورس ــاهللا تع ــة ب ــارفني واملعرف ــون ع ــتحّق  يكون مس

عليهــا أجــزل الثــواب واملــدح والتعظــيم، والكــافر ال يســتحّق 

 شيئًا من ذلك؟

ــة : وال معـّول عـٰىل قـول مــن يقـول فقـد نظـروا يف األدلَّ

ــون  ــف ال يكون ــم، فكي ــية إٰىل العل ــة املفض ــد املعرف ــي تول الت

 عارفني والنظر يف األدلَّة يولد املعرفة؟ 

ــة، ألنَّ  ــروا يف األدلَّ ــم نظ ــم أهنَّ الً ال نعل ــا أوَّ ــك أّن وذل

ــم  ــم أهنَّ ــال نعل ــاه ف ــّم إذا علمن ــم رضورة، ث ــا ال نعل ــك ممَّ ذل

ص /[[نظــروا فيهــا مــن الوجــه الــذي يفضـــي إٰىل العلــم، ثــّم 

ـــروط يف]] ١٦٤ ــاقي الش ــل ب ــم تكام ــك مل نعل ــا ذل  إذا علمن

توّلــد العلــم هلــم، وال انتفــاء مــا إذا عــرض منــع مــن حصــول 

ــٰىل  ــو ع ــوم فه ــري معل ــه غ ــك كّل ــان ذل ــنهم، وإذا ك ــم ع العل

 . التجويز والشّك 

ــم ال  ــٰىل أهنَّ ــاه ع ــذي ذكرن ــٰىل ال ــدليل ع ــع ال وإذا قط

ــًا، منعنــا قــاطعني مــن أن تقــع مــنهم طاعــة، أو  يســتحّقون ثواب

 .معرفة باهللا جلَّ وعزَّ 

*   *   * 

جوابـات املسـائل )/ (١ج ( ائل الشــريف املرتضــىٰ رس

 ):امليافارقيات

حقيقـة الكفـر : [رونـمسألة سادسة وعشـ]] ٢٨٥ص [[

 ]:والرشك واإليامن

مـن عبـد «: أنَّـه قـال يف كتاب التكليـف عـن عـيل 

االسـم دون املعنـٰى فقــد كفـر، ومـن عبــد االسـم واملعنـٰى فقــد 

اً  أرشك، ومن عبد املعنٰى بحقيقة املعرفة  .  »فهو مؤمن حقَّ

ــواب ــٰى : اجل ــم دون املعن ــد االس ــن عب ــبهة يف أنَّ م ال ش

ــد االســم واملســّمٰى كــان  عابــد غــري اهللا تعــاٰىل كــافر، ومــن عب

ركا لعبادتـه مـع اهللا تعـاٰىل غـريه، فوجـب أن تكـون العبـادة ـمش

 .هللا تعاٰىل وحده خالصة وهو املسّمٰى 

*   *   * 

جوابـات املسـائل )/ (٢ج ( رسائل الشــريف املرتضــىٰ 

 ):الرسية األُوىلٰ 

حكم الكـافرين العـارفني : [املسألة الرابعة]] ٣٢٧ص [[

 ]:وغريهم

ــذين دعــاهم رســول اهللا  ــا حكــم املكلَّفــني ال  9م

ــة ــأبوا اإلجاب ــه، ف ــه عن ــاٰىل . بنفس ــاهللا تع ــارفني ب ــانوا ع إذا ك

ــذلك، فــإن كــانوا عــارفني  ــفاته وعدلــه أم مل يكونــوا ك وص

ــايف كــوهنم وجــب أن يســتحقّ  ــواب، وذلــك ين وا بمعــرفتهم الث

ــه  ــارًا بــرتك إجابت ــولكم يف القــول بفســاد  9كّف عــٰىل ُأص

 .احلابط

ــواهم  ــديم دع ــب تق ــارفني، فالواج ــري ع ــانوا غ وإن ك

وترتيب األدلَّة علـيهم، مـن أعـامق النظـر فيهـا قبـل الـدعوة إٰىل 

وإجيـاب اللطـف مـع . الرشائع التي هي فـرع هلـا وألطـاف فيهـا

 .بام هو لطف فيه ال يصحُّ اجلهل 

ــه  تها موقوفــة عــٰىل تقــّدم املعرفــة بمــن يتوجَّ وألنَّ صــحَّ

 .هبا إليه

ولــو دعــٰى إٰىل ذلــك ورتَّبــه برســكم ]] ٣٢٨ص /[[

يوجب حصول العلـم بـه، عـٰىل وجـه ال يصـحُّ دخـول الشـبهة 

فيه، كسائر ما دعـٰى إليـه مـن الفـرائض، وكحصـول العلـم بـام 

بـه كـّل مـنهم معشــر  املتكلِّمــني، ودعـٰى إليـه مـن العبــادات رتَّ

عن األدلَّة، ويف عدم ذلـك دليـل عـٰىل سـقوط مـا يوجبونـه مـن 

مناه ممَّــا هــو  النظــر يف طريــق املعــارف، أو القــول بأحــد مــا قــدَّ

 .ظاهر الفساد عندكم

ــاهللا التوفيــق  _اجلــواب  ــه  :_وب ــا أنَّ ــم أنَّ مــن علمن اعل

ــه ال  ــدائم، فإنَّ ــاب ال ــتحّق للعق ــافر مس ــذهب ك ــع امل ــوز م جي

ــواب  ــني الث ــابط ب ــد احل ــه يف فق ــذهب إلي ــذي ن ــحيح ال الص

والعقاب، أن يكـون معـه إيـامن أو طاعـة يسـتحّق هبـا الثـواب، 

ألنَّ الطاعة يسـتحّق هبـا الثـواب الـدائم، وال جيتمـع اسـتحقاق 

 .الدائمني من ثواب وعقاب

ــّي  ة النب ــوَّ ــل نب ــن جه ــو  9وم ــبهة، فه ــال ش ــافر ب ك

فلـو كـان عارفـًا بـاهللا تعـاٰىل وصـفاته . دائممستحّق للعقـاب الـ

وعدله، لكـان قـد اجتمـع لـه اسـتحقاق الـدائمني مـن الثـواب 

ــاد ال ــع فس ــاب م ــابطتوالعق ــالن . ح ــٰىل بط ــة ع ــت األُمَّ وأمجع

 .ذلك

ــا يف  ــره م ــذي يظه ــا أنَّ ال ــايف: ظ[فعلمن ة يف ] ن ــوَّ النب
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أو  املعرفــة بــاهللا تعــاٰىل ســهو ونفــاق، أو هــو معتقــد هلــا تقليــدًا،

ــك ــون . بغــري ذل ــم رضورًة ك ــا نعل عٰى أّن ــدَّ ــن أن ي ــيس يمك ول

 .أحدنا من غريه، وإنَّام يصحُّ أن يعلمه معتقداً 

وقد بيَّنا يف مواضـع مـن كالمنـا أنَّـه ال جيـوز أن ُيسـتَدلَّ 

ــث  ــن حي ــاٰىل، م ــاهللا تع ــارفون ب ة ع ــوَّ ــا يف النب ــٰىل أنَّ خمالفين ع

ـــ تنــا ورســوها برســينا، وأنَّ ]] ٣٢٩ص /[[ه ال نظــروا يف أدلَّ

جيوز أن حيصـل هلـم مـن العلـم مـا حصـل لنـا، ألنَّ ذلـك غـري 

ــاظرون يف  ــم ن ــا ال نقطــع عــٰىل أهنَّ ــا مــن جهــتهم، فإّن معلــوم لن

 .األدلَّة التي نظرنا فيها

ـم عـٰىل الصـفة التـي يولـد  ولو نظروا فيهـا ملـا علمنـا أهنَّ

ــه،  ــاملنظور في ــم ب ــم العل ــر هل ــا النظ ــع أ]و: ظ[معه ــري ممتن ن غ

ــر  ــواب النظ ــا ث ــوز معه ــادات ال جي ــفة واعتق ــٰىل ص ــون ع يك

 .املعلم

ــة ــٰىل ســبيل اجلمل ــذي جيــب أن نعلمــه ع ــو : وال ــم ل أهنَّ

ــا  ــد نظــره العلــم فــإذا علمن نظــروا وأحــواهلم كــأحوال مــن ولَّ

ــ ــض الش ــون بع ــن أن يك ــدَّ م ــال ب ــاملني، ف ــري ع ــم غ رائط ـأهنَّ

 .اختلَّت فيهم

ــبهم ذ ــون يف كت ــل املتكلِّم ــد مثَّ ــٰىل وق ــاة ع ــك بالرم ل

ســمت واحــد أصــاب أحــدهم الغــرض، وادَّعــٰى الرامــي 

ــمت  ــٰى يف س ــه رم ــرض أنَّ ــهمه الغ ــب س ــذي مل يص ــر ال اآلخ

ــم أنَّ  ــا نعل ــه كّلهــا، فإّن املصــيب وعــٰىل حــّد رميــه وعــٰىل أحوال

ــام  ــاب، ك ــادقًا ألص ــان ص ــو ك ــه ل ــاذب، ألنَّ ــك ك عي ذل ــدَّ م

 .أصاب صاحبه

لنـا يف جـواب املسـائل  وقد كنّا ذكرنا وجهًا غريبـًا خطـر

الربمكيات ما ذكرناه إالَّ فيها، وهـو أن سـلَّمنا حصـول املعـارف 

إنَّ املعرفة إنَّام يستحقُّ عليهـا الثـواب : لبعض الكّفار، غري أّنا قلنا

ا إذا ُفِعَلت لوجه آخر مل جيـب  إذا ُفِعَلت للوجه الذي وجبت، فأمَّ

 .منه، فإنَّ الثواب ال يستحقُّ عليها

تــرٰى مــن ردَّ الوديعــة ال لوجوهبــا عليــه، بــل للريــاء أَال 

ــدحًا  ــرّد م ــٰىل ال ــتحقُّ ع ــه ال يس ــا، فإنَّ ــودع أمثاهل ــمعة ولي والس

 وال ثوابًا؟ 

ــا أن  زن ــن جوَّ ــون م ــع أن يك ــدير ال يمن ــذا التق ــٰىل ه وع

ــه  ــا لوج ــا فعله ــار م ــن الكّف ــاٰىل م ــة اهللا تع ــه معرف ــون مع يك

وإنَّـام نمنـع . ا ثوابـاً وجوهبا بل لوجـه آخـر، فـال يسـتحقُّ عليهـ

 .من اجتامع الثواب والعقاب الدائمني

ـــا ]] ٣٣٠ص /[[ ـــارف م ـــون يف املع وإذا جـــاز أن يك

 .ال يستحقُّ عليه الثواب، أجزنا أن جيامع الكفر

ــري  ــانوا غ ــم إذا ك ــن أهنَّ ــؤال م ـــٰى يف الس ــا مض ــا م فأمَّ

ــة  م دعــاؤهم إٰىل املعرف ــاهللا تعــاٰىل، فالواجــب أن يتقــدَّ عــارفني ب

باهللا تعـاٰىل عـٰىل الـدعاء إٰىل الشــرائع، فعـٰىل هـذا جـرٰى األمـر، 

ــّي  ــذون منــه إٰىل  9وأنَّ النب ــذين ينف ــأمر الــدعاة ال ــان ي ك

أطـــراف الـــبالد، بـــأن يـــدعوا النـــاس إٰىل معرفـــة اهللا تعـــاٰىل 

ته ورشيعته  .ووحدانيته، ثّم إٰىل نبوَّ

ــو مل  ــاظ، ول ــذه األلف ــن ه ــؤة م ــرية ممل ــار يف الس واألخب

يف ذلك خرب لكنّا نعلـم أنَّ األمـر جـرٰى عليـه لقيـام األدلَّـة  يرد

ته  .عٰىل صحَّ

ــن  ــر م ـــريعة أكث ة والش ــوَّ ــدعاء إٰىل النب ــور ال ــام ظه وإنَّ

ــد  ــة بالتوحي ــدل، ألنَّ املعرف ــد والع ــدعاء إٰىل التوحي ــور ال ظه

ــه  ــيهام: ظ[والعــدل إلي ــاة، وعليهــا ] إل ــيهام: ظ[دع ــداة ] عل ح

اهدة آثـار الصـنعة يف العـامل، فلـو مل من الناس واخلـواطر، ومشـ

داٍع بعينـه لكـان يف تلـك الـدواعي التـي ] إلـيهام: ظ[يدُع إليهـا 

 .كفاية] إليهام: ظ[أرشنا إليه 

ــق إٰىل  ــه ال طري ـــريعة، ألنَّ ة والش ــوَّ ــذلك النب ــيس ك ول

وتنبيهـه، أو قـول مـن يكـون  9الدعاء إلـيهام إالَّ قـول النبـّي 

ــه، وال أ ــًا عن حــد مــن املكلَّفــني إالَّ وهــو مــدعو رســوله ومؤّدي

ــام  يســمعه أيضــًا مــن غــريه، إٰىل النظــر يف ] وبــام: ظ[بعقلــه، ربَّ

ــه إالَّ  تــه ورشيعت ــه إٰىل معرفــة نبوَّ معرفــة اهللا تعــاٰىل، وال داعــي ل

ــذا  ــه، وه ــؤّدي عن ــن ي ــول م ــه، أو ق ــّي وتنبيه ــك النب ــول ذل ق

 .واضح

*   *   * 

الكـافر إذا : [رونـاملسألة السادسـة والعشـ]] ٣٧٦ص [[

 ]:كانت له أعواض

ـــٰىل أيِّ  ـــب  ع ـــرتم عقي ـــافر املح ض الك ـــوَّ ـــه يع وج

ـة  استحقاقه العـوض عليـه تعـاٰىل أو عـٰىل غـريه، مـع إمجـاع األُمَّ

عــٰىل أنَّــه ال جيــوز أن ينتفــع يف اآلخــرة بشـــيء ال يف حــال 

املوقــف وال يف حــال دخولــه يف النــار، وقــد نطــق القــرآن 

 بذلك؟ 

ــواب ــم أنَّ : اجل ــا  اعل ــواض م ــه أع ــت ل ــافر إذا كان الك

ــل  ــث قب ــد البع ــه عن ــاهلا إلي ــب إيص ــدنيا، فيج ــتوفاها يف ال اس

ـــاب ـــار للعق ـــه الن ـــل . إدخال ـــك قب ـــون ذل ـــبه أن يك واألش
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ــه ال يلـيهام إالَّ املعاقبــة والعــوض عنــدنا  املحاسـبة واملراقبــة، فإنَّ

 .منقطع، ويمكن إيصال الكثري يف األوقات اليسرية

ـــٰىل  ـــاع ع ـــا إمج ـــع وهاهن ـــوز أن ينتف ـــافر ال جي أنَّ الك

ــه ــد لعن ـــيء بع ــه، . بش ــبهة في ــال ش ــار ف ــه الن ــد دخول ــا بع فأمَّ

عٰى اإلمجــاع فــيام نخــالف نحــن فيــه ــام اإلمجــاع . وكيــف يــدَّ وإنَّ

 .عٰىل أنَّ الكافر ال ينتفع يف حالة معاقبة

ولــيس ألحــد أن يمنــع مــن اســتحقاق الكــافر لعــوض 

ـــه يف  ـــتيفاؤه ل ـــه ال ]] ٣٧٧ص /[[ال يمكـــن اس ـــدنيا، ألنَّ ال

جيــوز أن يقتلــه ظــامل فيســتحّق هبــذا القتــل أعواضــًا بعــد فــوت 

 .احلياة

وكــذلك مــن اجلــائز أن يلحقــه بإماتــة اهللا تعــاٰىل لــه آالم 

ــا هاشــم وإن  ــه، ألنَّ أب عظيمــة يســتحّق هبــا أعواضــًا بعــد موت

ــا األمل،  ــز أن يقــرتن هب ــه جيي ــاة بغــري أمل، فإنَّ ز أن يبطــل احلي جــوَّ

فقـد تصـّور جـواز اسـتحقاق الكـافر األعـواض . ظهـروهو األ

 .بعد عدم حياته، وما نحتاج مع ما ذكرناه إٰىل ما سواه

*   *   * 

 :ُأصول الرشيعة الذريعة إىلٰ 

يف أنَّ الكّفــار خمــاَطبون : الفصــل الســابع ]]٨٠ص [[

 بالرشائع، وهل يدخل العبد والصبيُّ يف اخلطاب؟

ــاَطبون ب ــار خم ــحيح أنَّ الكّف ـــرعية، الص ــادات الش العب

ــري  ــم غ ــاء إٰىل أهنَّ ــر الفقه ــني وأكث ــن املتكلِّم ــري م ــب كث وذه

 .خماَطبني

ــألة  ــذه املس ــالف يف ه ــدة اخل ــني  _وفائ ــانوا متَّفق وإن ك

عــٰىل كفــرهم ال ]] ٨١ص /[[عــٰىل أنَّ الكّفــار مــع عقــاهبم 

ــالبهم بفعــل العبــادات الشـــرعية  ــم : أنَّ مــن قــال _نط إهنَّ

ــم يســتحّقون مـع عقــاهبم عــٰىل الكفــر خمـاَطبون، يــذهب إىلٰ   أهنَّ

ــا  ــادات، ومنّ ــذه العب ــالل هب ــٰىل اإلخ ــاٰىل ع ــن اهللا تع ــاب م العق

ـم غـري خمـاَطبني، يلزمـه أالَّ  الذّم عٰىل ذلـك، ومـن ذهـب إٰىل أهنَّ

ًا عٰىل اإلخالل بالعبادات  .يستحّقوا عقابًا وال ذمَّ

 ]:األدلَّة الدالّة عٰىل تكليف الكّفار[

ة ما ذهبنا إليه أشياءوالذي يد  :لُّ عٰىل صحَّ

هلــا ــام  :أوَّ ــف يف التكليــف إنَّ أنَّ االعتبــار يف دخــول املكلَّ

ــف، واآلخـر صــفة اخلطــاب: هـو بشــيئني . أحـدمها صــفة املكلَّ

ــف،  ــتيفاء رشوط التكلي ــاملؤمن يف اس ــافر ك ــا أنَّ الك ــد علمن وق

ن مـن أن ُيـؤِمن فيصـحُّ وقـوع مجيـع العبـادات منـ ه، ألنَّه يـتمكَّ

ة تكليفــه نفــس اإليـــامن  ة تكليفــه العبــادات كصــحَّ فصــحَّ

ــًا . واإلســالم ــه إذا كــان مطلق ــا اعتبــار صــفة اخلطــاب، فإنَّ وأمَّ

 .ومتوّجهًا إٰىل الناس، دخل الكافر فيه لتناوله إّياه

ــا ــانوا  :ومنه ـــرائع، لك ــدوا بالش ــو مل يتعبَّ ــار ل أنَّ الكّف

ــّي  ــذيب النب ــذورين يف تك ــن ت 9مع ــاع م ــديقه، واالمتن ص

ــديقه  ــاب تص ــرض يف إجي ـــرائعه،  9ألنَّ الغ ــة بش ــو املعرف ه

كام أنَّ الغـرض يف بعثتـه هـو أداء الشــرائع، فمـن مل ُيكلَّـف مـا 

ــًا  ف ــون مكلَّ ــوز أن يك ــديق، ال جي ــاب التص ــرض يف إجي ــو الغ ه

ــديقه  ــوب تص ــالف يف وج ــديق، وال خ ــّل  9بالتص ــٰىل ك ع

 .الكّفار

ــه ال خــالف يف أنَّ الك :ومنهــا ــا أنَّ ــار ُحيــّدون عــٰىل الزن ّف

عٰىل وجـه العقوبـة واالسـتحقاق، فلـو مل يكونـوا خمـاَطبني هبـذه 

ــا ــائح منه ــل القب ــٰىل فع ــة ع ــتحّقوا العقوب ـــرعيات، مل يس . الش

إنَّـام عوقـب عـٰىل أنَّـه مل خيلِّـص نفسـه مـن : وليس هلم أن يقولوا

 الكفر، فيعرف قبح الزنـا، ألنَّ هـذا تصــريح بأنَّـه ُيعاَقـب عـىلٰ 

ــب  ــذا يوج ــا، وه ــٰىل الزن ــره ال ع ــه ]] ٨٢ص /[[كف أن يعاقب

 .وإن مل يزن

وقد كان شـيخ مـن متقـّدمي أصـحاب الشـافعي، وقـد 

إنَّ الكّفــار : فأنــا أقــول: اســتدللُت هبــذه الطريقــة، قــال يل

ــال  ــال، ألنَّ األفع ــالرتوك دون األفع ـــرائع ب ــن الش ــاَطبون م خم

الكفـر، والـرتوك ال تفتقر إٰىل كوهنـا قربـة، وال يصـحُّ ذلـك مـع 

ــك ــر إٰىل ذل ــه. تفتق ــت ل ــذا : فقل ــاع،  _واهللا  _ه ــالف اإلمج خ

ــار خمــاَطبون : ألنَّ النــاس بــني قــائلني قائــل يــذهب إٰىل أنَّ الكّف

ــم غــري  بكــّل الشـــرائع مــن غــري تفرقــة، وقائــل يــذهب إٰىل أهنَّ

 .خماَطبني بالكّل، فالفصل بني األمرين خالف اإلمجاع

ــا ثــّم إنَّ القربــة معتــ ربة يف تــروك هــذه القبــائح، كــام أهنَّ

ــام ُأمرنــا بــأن نــرتك الزنــا  معتــربة يف األفعــال الشـــرعية، ألّنــا إنَّ

ـــذلك، ال  ـــه ل ـــن مل يرتك ـــاٰىل، فم ـــة إٰىل اهللا تع ـــه قرب وال نفعل

يســتحقُّ مــدحًا وال ثوابــًا، وال يكــون مطيعــًا هللا تعــاٰىل، وال 

ــن الكــاف ــّح م ــة إذا مل تص ــره، فالقرب ــثّالً ألم ــافر، مل ممت ــو ك ر وه

 .جيز أن يقع منه عٰىل الوجه املشـروع ال فعالً وال تركاً 

ـــا ـــار :ومنه ـــن الكّف ـــًا ع ـــاٰىل حاكي ـــه تع ـــا : قول م
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ـم مل يصـّلوا، وهـذا ـيقتضـ ـم عوقبـوا مـع كفـرهم عـٰىل أهنَّ ي أهنَّ

 .يقتيض كوهنم خماَطبني بالصالة

ــدٍ  ــيس ألح ــول ول ــحاب : أن يق ــول أص ــة يف ق أّي حجَّ

النار، ولعلَّ األمـر بخـالف مـا قـالوه، وذلـك أنَّ مجيـع معـارف 

ــم أهــل ا ــالً، وه ــدوا جه ــوز أن يعتق ــال جي ــة، ف ــرة رضوري آلخ

ملَجؤن إٰىل االمتناع مـن فعـل القبـيح، فـال جيـوز أن يقـع مـنهم 

 .كذب، وال ما جرٰى جمراه

 ِمــَن : ولــيس لــه أن حيمــل قولــه تعــاىلٰ 
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ــامن ــالة واإلي ــك أنَّ . الص ــٰى  وذل ــرار للمعن ـــي التك ــذا يقتض ه
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ــِن  ي ــالة  �ا�� ــل الص ــن أه ــوا م ــٰى أن يكون ــن أن ُينف ُيغنــي ع

مل أُك مصــّليًا، : وأيضـًا فـإنَّ الظـاهر مـن قـول القائـل. واإليـامن

 .نفي فعل الصالة، دون اإليامن هبا

 ]:تكليف الكّفارأدلَّة القائلني بعدم [

ــق مــن خالفنــا بــأنَّ الكــافر ال يصــحُّ منــه مــع  وقــد تعلَّ

كفره يشء مـن العبـادات، فيجـب أن ال يكـون خماَطبـًا هبـا، كـام 

 .لو كان عاجزًا أو ممنوعاً 

ــادات،  ــه العب واجلــواب عــن ذلــك أنَّ الكــافر تصــحُّ من

بأن يقـّدم اإليـامن عليهـا، ثـّم يفعلهـا، وجـرٰى جمـرٰى املحـدث 

ــدث، الــذي  ــع احل ــه م ــّح من ــالة، وإن مل تص ــو خماَطــب بالص ه

وجيـب . لكنَّه يقدر عـٰىل تقـديم إزالـة احلـدث ثـّم فعـل الصـالة

ــائم  ــالة، وال الق ــًا بالص ــد خماَطب ــون القاع ــذا أن ال يك ــٰىل ه ع

ن يف احلـال الثانيـة مـن مجيـع أركـان  أيضـًا إليهـا، ألنَّـه ال يـتمكَّ

ــه عــٰىل ترتيــب ــام يقــع من العــاجز أو املمنــوع ال و. الصــالة، وإنَّ

ــه،  ــزه أو منع ــة عج ــن إزال ن م ــتمكَّ ــه ال ي ــافر، ألنَّ ــبه الك يش

 .والكافر متمّكن من إزالة كفره

ــاَطبني  ــانوا خم ــو ك ــار ل ــأنَّ الكّف ــًا ب ــوا أيض ــد تعلَّق وق

بالعبــادات، لوجــب متــٰى أســلموا أن يلــزمهم قضــاء مــا فــات 

 .منها، وقد ُعِلَم خالف ذلك

ـــوب  أنَّ القضـــاء ال: واجلـــواب ـــه وج ـــع يف وجوب يتب

املقضـــي، بــل هــو منفصــٌل عنــه، وقــد جيــب كــلُّ واحــد مــن 

ــائض يلزمهــا  ــر، أَال تــرٰى أنَّ احل ــرين وإن مل جيــب اآلخ األم

ــة إذا  ــًا، واجلمع ــا واجب ــن األداء عليه ــوم وإن مل يك ــاء الص قض

فاتــت ال جيــب قضــاؤها، وإن وجــب أداؤهــا، فــام املنكــر مــن 

ــٰىل الكّفــار،  ــوب العبــادات ع ]] ٨٤ص /[[وإن مل جيــب وج

 عليهم قضاء ما فات منها؟

مـا ذكرمتـوه : وأقوٰى ما ُيعَرتض بـه هاهنـا شـبهة قـوهلم

ـــاة  ـــا الزك ـــات، فأمَّ ـــة بأوق ـــادات املختصَّ ـــتمُّ يف العب ـــام ي إنَّ

فاألوقـــات كلُّهـــا متســـاوية يف أنَّ فعلهـــا فيهـــا هـــو األداء ال 

احلــول قضــاء، وال خــالف يف أنَّ الكــافر إذا أســلم، وقــد حــال 

عٰىل ما لـه وهـو قـدر النصـاب، أنَّ الزكـاة عـن املـايض ال جتـب 

 .عليه

ــقطت  ــّم س ــت، ث ــاة وجب ــحيح أنَّ الزك ــواب الص واجل

عـٰىل مــا روي يف اخلــرب جيـبُّ كــّل مــا  _باإلسـالم ألنَّ اإلســالم 

مه   ._تقدَّ

*   *   * 

 :الذخرية يف علم الكالم

 :كفار والتفسيقيف اإل :فصل ]]٥٣٣ص [[

ــم أنَّ  ــلِّ  اعل ــن ك ــارة ع ــدنا عب ــق عن ــية  الفس هللا معص

ــصُّ  ــاٰىل، وال خي ــذلك تع ــغائر، ]] ٥٣٤ص /[[  ب ــن ص ــائر م كب

ــايص  ألنَّ  ــائر، واهللا مع ــدنا كب ــاٰىل عن ــإتع ــض نَّ ــٰىل بع ــول ع ام نق

ــوال ــافات :األح ــغرية باإلض ــرية وص ــا إو. كب ــفنا م ــا أض ذا م

يلـه، بـه قل ٰىل مـا يسـتحقُّ إٰىل املعـايص إبه كبـري العقـاب  يستحقُّ 

ٰىل إذا أضـفنا ذلـك القليـل العقـاب إ من ذلـك، فـربكأهذا  :قلنا

فقـد . هـذا أصـغر :ل أكثـر مـن عقابـه، قلنـاما عقاب ذلك األوَّ 

ــغرياً  ــون ص ــد أن يك ــبح الواح ــع يف الق ــرياً  جيتم ــافتني إب كب ض

 .خمتلفتني

ــ ــن الش ــروج ع ــن اخل ــارة ع ــة عب ــق يف اللغ يء، ـوالفس

ــإالَّ  ٰىل إعــن اخلــروج مــن حســن  م بالتعــارف جعلــوه عبــارة أهنَّ

ه فسـق نَّـإ :ٰىل حسـنإقبيح، وال يقولون فـيمن خـرج مـن قبـيح 

 .باإلطالق

ــ ــامَّ وأمَّ بــه دوام العقــاب   يســتحقُّ ا الكفــر فعبــارة ع

وكثــريه، وحلقــت بفاعلــه أحكــام رشعيــة، نحــو منــع التــوارث 

ــك ــبه ذل ــا أش ــاكح وم ــل . والتن ــة العق ــن جه ــبيل م ٰىل إوال س

 .وتوقيفاً  ام نعلمه سمعاً نَّ إ، واً العلم بكون الفعل كفر

مقادير العقاب وزيادهتـا أو نقصـاهنا  ام قلنا ذلك، ألنَّ نَّ إو

ـ بالسمع، وقـد اجتمعـت األُ م إالَّ علَ ا ال يُ ممَّ  خـالل لإل ة عـٰىل أنَّ مَّ

ة خـالل بمعرفـة صـحَّ تعاٰىل من توحيده وعدلـه، واإلاهللا بمعرفة 

 .له كفروسالمه عليه وآاهللا ة رسوله صلوات نبوَّ 
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 أصــحاب املعــارف الــذين قــد ولــيس خيــالف ذلــك إالَّ 

 .لنا عٰىل بطالن قوهلم يف املعرفة الرضوريةدلَّ 

خــالل هبــذه املعــارف بــني اجلهــل هبــا أو وال فـرق يف اإل

ــوهلا، ألنَّ  ــدح يف حص ــا يق ــاد م ــا أو اعتق ــّك فيه ــالل اإل الش خ

 .الكّل  بالواجب يعمُّ 

ــ ــد ُب َ وق ــر امل نيِّ ــات كف ــب جه ــّرب يف الكت ــبّ ج هة، ة واملش

ــة، وأنَّ  ــال بالصــفات القديم ــدة  ومــن ق ــذه الفاس اعتقــادهم ه

ــارفني  ــوا ع ــن أن يكون ــع م ــاهللا متن ــهب ــه وعدل ــاٰىل وحكمت . تع

 .والوجه فيه ظاهر، فال معنٰى للتطويل بذكره

 مـــن والكفـــر عنـــدنا ال يكـــون إالَّ ]] ٥٣٥ص /[[

يكــون يــامن ال اإل أفعــال القلــوب دون أفعــال اجلــوارح، كــام أنَّ 

 ذلــك عنــد الكـــالم يف بنيِّ  بالقلــب دون اجلارحــة، وســنُ إالَّ 

 .األسامء واألحكام

ــ ــةا أصــحابنا فأمَّ ــاه، هنَّ إفــ اإلماميَّ م يــرون عــٰىل مــا ذكرن

ــو اإل ــر ه ــلِّ وجيعلــون الكف ــالل بك ــل  خ ــة يف أص ــة واجب معرف

ــالف يف اإل ــون اخل ــوع، ويلحق ــوَّ وق ــاخلالف يف النب ــة ب ة يف مام

ــ ــذلك الأنَّ ــر، وك ــر ه كف ــن حظ ــات م ــام الفرعي ــم باألحك عل

ــون بكفــر مــن خــالف يف مجيــع  ــوب، وحيكم وإباحــة ووج

ــك، ألنَّ  ــاً  ذل ــة وطرق ــل قاطع ــدهم دالئ ــع عن ــٰىل اجلمي ٰىل إ ع

ـ اإلماميَّــةمجــاع إو. صــول كـالفروعالعلـم، فاألُ  نــاه ة، ملــا بيَّ حجَّ

ــ ــري أهنَّ ــيهم، غ ــوم ف ــون املعص ــع لك ــري موض ــم ال يُ يف غ ر كفِّ

اخلـالف يف بعـض الفـروع مـن األحكـام  ألجـل بعضهم بعضـاً 

قـة كـالقول رعية، فبيـنهم خـالف معـروف يف مسـائل متفرّ ـالش

لفــظ الطــالق الــثالث يف  بالرؤيــة والعــدد يف الشــهور وأنَّ 

ــ ــع ش ــدة أو ال يق ــه واح ــع من ــدة يق ــال واح ــائل ـح يء، ومس

 .قة يف املواريثمتفرّ 

ـــ ـــدهم كفَّ ـــه ومل نج ـــوا علي ـــالفيهم وال حكم روا خم

ذا كــان إيــامن بــاخلالف يف هــذه املســائل ن اإلبــاخلروج عــ

ــاً  ــع األُ  موافق ــم يف مجي ــروع، وهل ــول والف ــإص ــت احلجَّ ة ذا كان

ــمجــاعهم فيجــب أن نُ إهــي  ــكفِّ ــر مــن كفَّ ــيمن مل روا ونتوقَّ ف ف

 .روهكفِّ يُ 

ـكيـف ال يُ :  أن يقـال لنـاإالَّ  فلم يبـَق  ر بـاخلالف فـيام كفَّ

ف مـن خمـالف يف فلـو وقـع هـذا اخلـال ؟ذكرمتوه من ذهب إليـه

 .عندكم صول لكان كفراً األُ 

ذا إليس يمتنع أن يكون الفعل الواحـد يزيـد عقابـه : قلنا

نـا ا قـد بيَّ ، ألنّ ٰىل أن يكون كفراً إٰى يبلغ وقع عٰىل بعض الوجوه حتَّ 

ذا وقع إالكفر هو ما دام عقابه، وال يمتنع أن يكون هذا الفعل  أنَّ 

 . زائدعٰىل وجه آخر يكون عقابه أنقص وغري

يف العقـــول  زاً ذا كـــان هـــذا جمـــوَّ إو]] ٥٣٦ص /[[

ذا إورأينــاهم قطعــوا عــٰىل كفــر مــن خــالف يف بعــض الفــروع 

وقوعـه مـن هـذا املخـالف  صـول قطعنـا عـٰىل أنَّ لألُ  كان خمالفاً 

ــ ــه يقتض ــٰىل وج ــان ع ــون ـك ــه، ويك ــاب ودوام ــادة العق ي زي

ي ن هـذه حالــه داللــة لنـا عــٰىل حصـول الوجــوه التــوقوعـه ممَّــ

 .يعظم الفعل هلا ويكثر عقابه

نــا يف طاعــات النبــّي وجيــري ذلــك جمــرٰى مــا نقولــه كلّ 

ــ9 ــه ، وأهنَّ ــع من ــّل  9ا تق ــواب ك ــد عــٰىل ث ــه يزي  عــٰىل وج

ومــا . ن كانــت يف الظــاهر متســاوية لطاعاتنــاإا، وفاعــل هلــا منّــ

ــّي  ــات النب ــات زوج ــه يف طاع ــادة  9نقول ــيهم يف زي ومعاص

 .ان منهاوجوه التي يستحقّ الثواب والعقاب التابعني لل

ــ ــلإف ــهم : ن قي ــالف بعض ــو خ ــاً [فل ــل ] بعض يف غس

ووقـوع الطــالق الـثالث، أو خـالف يف صــفات  الـرجلني مـثالً 

ــةاأل ــوأعيــاهنم، جيــب أن ال يكــون كــافراً   ئمَّ ــي ، للعلَّ ة الت

 .ذكرتم

، م رضورةً عَلــمــامي فـيام يُ إلـيس جيــوز أن خيـالف : قلنـا

ــةذهب األه مــن مـوال يـدخل يف شــبهة أنَّـ  الشــكَّ  ، ألنَّ  ئمَّ

 .مامةيف ذلك قدح يف اإل

ــا  ولــيس مــا اختلفــوا فيــه مــن الفــروع جيــري جمــرٰى م

ـةف فيهـا مـذهب األعـرَ تلـك املسـائل ال يُ  ذكرناه، ألنَّ    ئمَّ

 .ام األمر فيه مشتبه ملتبسنَّ إ، وقطعاً 

ــ ــةمــام وأعيــان األا اخلــالف يف صــفات اإلوأمَّ ،  ئمَّ

ــفمــامَّ  ــ كفــراً ه ال يكــون إالَّ  أمجعــوا أنَّ  ه جــارٍ ، وال خيتلفــون يف أنَّ

 .ةجمرٰى التوحيد والنبوَّ 

*   *   * 

١٥٦ -  ن[اما [:  

 :احلدود واحلقائق

ــن  _ ٨٤]] ٧٣٦ص [[ ــتظم م ــا ان ــو م ــالم فه ــا الك وأمَّ

ن تصـحُّ الفايـدة  حرفني فصاعدًا من هـذه احلـروف املعقولـة ممـَّ

وهـو حقيقـة . خيـالف الصـوت وهـو جـنس. منه أو مـن قبيلـه

 .وجماز

ــه يف  _ ٨٥ ــا ُوِضــَع ل ــه م ــد ب ــة هــو مــا ُأفي فحــدُّ احلقيق
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ه أن يكـون لفظـه مطابقـًا ملعنـاه مـن غـري زيـادة  اللغة، ومن حقِّ

 .وال نقصان وال نقل عن موضعه

وحـدُّ املجــاز مــا ُأفيــد بــه مــا مل ُيوَضــع لــه، ومــن  _ ٨٦

ــاه إالَّ بز ــه ملعن ــتظم لفظ ــه أالَّ ين ــعه حقِّ ــان أو بوض ــادة أو نقص ي

 .يف غري موضعه

ــة  _ ٨٧ ــه يف امللَّ ــد من ــاب املفي ــة الكــالم اخلط ومــن مجل

 .لغوي ورشعي وعريف: عٰىل ثالثة أرضب

ــا _ ٨٨ ــا اللغــوي كقولن ملــن فعــل الظلــم، ) ظــامل: (فأمَّ

 .ملن فعل القتل، وما أشبه ذلك) قاتل(و

ــا الشــ _ ٨٩ رعي فهــو مــا انتقــل عــن أصــل اللغــة ـوأمَّ

ــوا ــرف الش ــتصَّ بع ــاـخ ــالة: (رع، كقولن ــم ) ص ــة اس يف اللغ

ريعة عبـارة عـن أفعـال خمصوصـة، ومـا أشـبه ـللدعاء ويف الشـ

 .ذلك

ـــا العـــريف فهـــو مـــا انتقـــل  _ ٩٠]] ٧٣٧ص /[[ وأمَّ

هــو يف ) غــايط: (عــن أصــل اللغــة إٰىل العــرف املعتــاد، كقولنــا

 اللغة عبارة عـن املكـان املطمـئّن، وتعـورف يف العـادة باحلـدث

 .حتَّٰى ال ُيفَهم من مطلقه غريه، وكذلك الوطء

*   *   * 

ص يف ُأصول الدين  :امللخَّ

 : الكالم يف الكالم وأحواله وأحكامه: باب ]]٣٩٥ص /[[

ـــم أنَّ ]] ٣٩٧ص /[[ ـــوت مفعـــول، ألنَّـــ اعل ه الص

غـري منقطـع، وقـد  اً سـمع ممتـدَّ مسموع مثبت بـاإلدراك، وقـد يُ 

 .يسمع منقطعاً 

متميّـزة متعيّنـة،  يكـون حروفـاً  ٰىل وجـهٍ ثّم قد ينقطـع عـ

ــد  ــروف، وق ــن احل ــا م ــواو وغريمه ــاء وال ــن الب ــموع م كاملس

 .ينقطع عٰىل غري متميّز كرصير الباب وما أشبهه

بعضــها مــن  وقــد حيــدث هــذه احلــروف منفصــالً 

ــدوثها فيُ  ــواٰىل ح ــد يت ــض، وق ــبع ــوَص ــوايل بأهنَّ ــد الت ا ف عن

 .ثها وتأّخرهمة ومتألفة، يفاد بذلك تقّدم حدومنظَّ 

مـــا (: وإذا كانـــت هـــذه اجلملـــة مفصـــولة، فـــالكالم

 .)عن هذه احلروف معقولة انتظم من حرفني فصاعداً 

ــدَّ  ــ وال ب ــه ممَّ ــرتاط وقوع ــن اش ــن م ــه، أو م ــّح من ن يص

ثـّم  ه لـو أتـٰى بحـرٍف ام رشطنـا االنتظـام، ألنَّـقبله اإلفـادة، وإنَّـ

 .ه كالمبأنَّ  آخر، مل يوصف فعله أتٰى بعده بزمان تأّخر حرفاً 

أصـوات  مناه مـن أنَّ ، ملـا قـدَّ )احلروف املعقولـة(وذكرنا 

ـلبّس باحلروف، إالَّ عت عٰىل وجه يُ ام تقطَّ بعض اجلامدات ربَّ  ا ال  أهنَّ

 .تتميّز بتفصيل فصل احلروف التي ذكرناها

ــا  ــرف(وقولن ــان  )ح ــن[وإن ك ــرتكة، ]  م ــامء املش األس

َ ام عُ فربَّ  ون عـربِّ نبـه، والنحويـون يُ يء وجاـبـه عـن طـرف الشـ ربِّ

به عن الـداخل عـٰىل اجلمـل املفيـدة لتعـّني فوائـدها، ويشـريون 

ــ ب مــن أكثــر مــن حــرف بــذلك إٰىل مــا هــو عنــدنا كــالم ومركَّ

واحـد، فمرادنـا هبـذه اللفظـة، ألّنــا نشـري بـه إٰىل مـا نعقلـه مــن 

 .ة املسموعة املتميّزةالنغمة أو الغنَّ 

ــ ن يصــّح اإلفــادة منــه أو ام اشــرتطنا وقــوع ذلــك ممَّــوإنَّ

سـمع مـن يُ ]] ٣٩٨ص /[[ يلـزم أن يكـون مـا من قبيلـه، لـئالَّ 

بعــض الطيــور، مــن احلــروف املنتظمــة نظــام الكــالم كالببغــاء 

 .وغريها كالماً 

ــخص، ألنَّ  ــا القبيــل دون الش ــا يســمع مــن  وذكرن م

ــم ــون أو املربس ــيُ   املجن ــوَص ــه ف بأنَّ ــّح من ــالم، وإن مل يص ه ك

هـا يصـّح يف القبيـل، ولـيس مـا هـو عليـه، لكنَّ  الفائدة وهو عىلٰ 

 .كذلك الطائر

ه متـٰى تكاملـت نَّـأ: ة هـذا احلـدّ عـٰىل صـحَّ  والذي يـدلُّ 

بعـض  مـع ذلـك الوصـف بـالكالم، ومتـٰى اختـلَّ  رشوطه صحَّ 

 .ف بذلكوَص الرشوط مل يُ 

كم أن يكــون األخــرس يلــزم عــٰىل حــدِّ : فــإن قيــل

ــتكلِّ  ــامً م ــع ، ألنَّ ــع أن يق ــري ممتن ــن ه غ ــان م ــان متوالي ــه حرف من

 .)بب(و )هم: (وحروف الشفه نح

جيــب مــن ذلــك بــأن احــرتز يف أصــل احلــّد قــد أُ : قلنــا

، ويطعــن ف مــن حــرفني خمتلفـني فصــاعداً الكــالم مــا تـألَّ  بـأنَّ 

ه غـري ممتنـع أن يقـع مـن األخـرس حرفـان عٰىل هذا اجلـواب أنَّـ

 .هخمتلفان من حروف الشف

ــحيح ــواب الص ــأ: واجل ــالنَّ ــحابنا يف ه ال خ ــني أص ف ب

ــل  أنَّ  ــّل قلي ــنهم أق ــع م ــد يق ــت ق ــاجز وامليّ ــرس والع األخ

الكـالم، نحـو أن يفعـل أحـدهم سـبب الكـالم ثـّم يفسـد آلتــه 

ــ ــا يتولَّ ــون م ــوت، فيك ــز أو يم ــاين، أو يعج ــاين يف الث د يف الث

م إذا كـان الكـالم فـيام حيـّل آلتـه د املـتكلِّ لـه، وهـو متولِّـ كالماً 

آلـة  بـام حيـلُّ  امً ، فـإذا كـان الكـالم مـتكلِّ التي يفعـل الكـالم هبـا

بـــالكالم الكثـــري، وبعـــد  امً الكـــالم، جـــاز أن يكـــون مـــتكلِّ 

األوقات الكثـرية مـن حـال موتـه أو عجـزه أو سـكوته، وذلـك 

كمـن يفعـل الكـالم يف الصـدٰى، وعـٰىل هـذا ال يمتنـع أن يقــال 
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ــرس ــ: يف األخ ــتكلِّ إنَّ ــفه، ألنَّ ه م ــروف الش ــن ح ــاحلرفني م  م ب

س ال يمنـع مـن أقـّل قليـل الكـالم عـٰىل هـذا الوجـه، وال رَ اخلَـ

 .من تقييد ذلك لريتفع هبا اإلهبام واللبس بدَّ 

 فــإنَّ  )عِ (و )ِف (نا قــوهلم يف األمــر وال يقــدح يف حــدِّ 

 .ه حرف واحدذلك كالم ومفيد، مع أنَّ 

املنطوق به يف هذا القول حرفـان عـٰىل احلقيقـة،  وذلك أنَّ 

تقف عليها عند السكت هي حـرف، وإن مل يثبـت  ة التيالغنَّ  ألنَّ 

من االبتـداء  ه ال بدَّ يف الكتابة والنطق بحرف واحد ال يمكن، ألنَّ 

 .ك والوقوف عٰىل ساكنبمتحرِّ 

ــواب يُ ]] ٣٩٩ص /[[ ــذا اجل ــامَّ وه ــي ع ــه غن ــاب ب  أج

األصـل يف هـاتني اللفظتـني  إنَّ : أبو هاشم عـن ذلـك مـن قولـه

ــام  ــر هب ــد األم ــ)أوع(و )أوق(عن ــ، وإنَّ ــذف بض ــع احل  رٍب ـام وق

ر يف هـذا الكـالم مـراد، فعــاد ّرف، واملحـذوف مقـدَّ ـمـن التصـ

ــ األمــر إٰىل أنَّ  الكــالم  دُّ احلــرف الواحــد مل يفــد، وال جيــوز أن ُحيَ

احلــروف ال  عــة وحــروف منظومــة، ألنَّ أصــوات مقطَّ   هبأنَّــ

عــة، فــذكر األصــوات ال  وهــي أصــوات مقطَّ إالَّ  يكــون حروفــاً 

ــٰى  ــه، وألنَّ  معن ــالم ال يُ  ل ــوتاً الك ــه ص ــّني بكون ــا ال ب ــر م ، وذك

 كاً ومــدرَ  عرضـاً  جيــري جمـرٰى أن يــذكر فيـه كونــاً  بـّني يف احلـدِّ يُ 

ــدِّ  ــرتط يف ح ــوز أن يش ــداً  وال جي ــه مفي ــالم كون ــا الك ــٰىل م ، ع

ـ ٰى يف بعـض كـالم أيب هاشـم، ألنَّ ـمض موا أهـل اللغـة قـد قسَّ

ــم يُ  ــتعمل، فل ــل ومس ــالم إٰىل مهم ــالك ــه لِّ س ــد من ــا ال يفي موا م

ــ اســم الكــالم، وألنَّ  ــا الكــالم إنَّ ــيس هل ــد باملواضــعة، ول ام يفي

 .، كام ال تأثري هلا يف كونه صوتاً تأثري يف كونه كالماً 

ــ ــاً م يُ وألهنَّ ــون كالم ــن املجن ــع م ــذيان الواق ــّمون اهل  س

ــ ــمــع ارتفــاع الفائــدة، وال جيــوز أن ُحيَ ه أفــاد مــراد ّد الكــالم بأنَّ

ـــتكلِّ  ـــد  ألنَّ  م،امل ـــة والعق ـــارة والكتاب ـــتقض باإلش ـــك ين ذل

ـــاوي  ـــالم اهل ـــل وك ـــب املهم ـــابع، ويوج ـــا[باألص ال ] ومه

 .ام كالم عٰىل احلقيقةفان بأهنَّ وَص يُ 

م ه مـا يوجـب كـون املـتكلِّ ّد الكـالم بأنَّـوال جيوز أن ُحيَـ

 .ه أحاله عٰىل مبهم والسؤال بعد باٍق ، ألنَّ امً متكلِّ 

 امً م مــتكلِّ ب كــون املــتكلِّ فهــذا الــذي يوجــ: ومتــٰى قيــل

 مل يكن من البيان به؟] إذا[ما هو، وما جنسه 

ــ ــوز أن ُحيَ ــوال جي ــتكلِّ ّد بأنَّ ــذات امل ــوم ب ــا يق  م، ألنَّ ه م

ــتكلِّ  ــافة إٰىل امل ــك إض ــل أوَّ ذل ــب أن يعق ــاف،  الً م، وجي ــّم يض ث

يء قـام بـه مـن العلـم والقـدرة ـشـ عٰىل ذلك ينـتقض بكـلِّ ]و[

ـــالكال ـــتقض ب ـــاة، وين ـــدٰى، وألنَّ واحلي ـــود يف الص  م املوج

ــالكــالم يف موضــع مــن املواضــع ال يقــوم بــذات املــتكلِّ  ه م، ألنَّ

 .ماللسان، وليس اللسان هو املتكلِّ  حيلُّ 

ــل ــإن قي ــد بيَّ : ف ــٰىل أنَّ ق ــم ع ــتم كالمك ــو  ن ــالم ه الك

ــالف يف  ــيل خي ــو ع ــوه، وأب ــض الوج ــٰىل بع ــع ع ــوت إذا وق الص

 .الف جنس الصوتجنس الكالم خي ذلك، ويذهب إٰىل أنَّ 

لو كان األمـر عـٰىل مـا ذكـر أبـو عـيل، وقـد علمنـا : قلنا

ة وجـود كـّل واحـد مـع جنسـني ال تعّلـق بيـنهام صـحَّ  من كـلِّ 

ــاً  ــالم عاري ــود الك ــّح وج ــب أن يص ــر، لوج ــد اآلخ ــن  فق م

ـــوات ـــوات املقطَّ ]] ٤٠٠ص /[[  األص ـــود األص ـــة، أو وج ع

 يــل عــٰىل أنَّ عــة عاريــة مــن الكــالم، ويف اســتحالة ذلــك دلاملقطَّ 

 .اجلنس واحد

ـــة يُ  ـــذه الطريق ـــوهب ـــ م أنَّ عَل ـــي اإلرادة، وأنَّ املحبَّ  ة ه

ــالم يف  ــمع الك ــون، وستس ــنس الك ــن ج ــكون م ــة الس احلرك

 .اهللاذلك يف باب احلكاية واملحكّي بعون 

ــ ــن ذهــب إٰىل أنَّ فأمَّ ــرّد عــٰىل م ــالم معنــٰى يف  ا ال الك

 .النفس فواضح

ــذا ــار ه ــٰىل إظه ــوم ع ــل الق ــذي مح ــذي  وال ــذهب ال امل

ــ ــور أدلَّ ــو ظه ــول، ه ــيس بمعق ــدوث ل ــٰىل ح ــّق ع ــل احل ة أه

ــالكــالم املعقــول، فلــم يتمكَّ  ــني القــول بِق م دَ نــوا مــن اجلمــع ب

ــ عــة، لتنــاقض ه مــن جــنس األصــوات املقطَّ القــرآن والقــول بأنَّ

ـــوا أن جيعلـــوا الكـــالم يف ذلـــك وظهـــور فســـاده، ومل يتمكَّ  ن

ـــوٍت  ـــع إٰىل ص ـــاهد يرج ـــ الش ـــب خي ـــنس ويف الغائ الف ج

ه غـري أنَّـ كـالمٍ  احلقائق ال ختتلـف، فقـالوا يف كـلِّ  الصوت، ألنَّ 

 .ه معنٰى يف النفسالصوت املسموع، وأنَّ 

ــأ: عــٰىل بطــالن هــذا املــذهب والــذي يــدلُّ  ه لــو كــان نَّ

عــٰىل املعــاين املعقولــة املوجــودة  يف الــنفس زائــداً  الكــالم معنــًى 

ــ ــر واإلرادة، لوج ــم والفك ــن العل ــوب، م ــون يف القل ب أن يك

ــ ــن ض ــق م ــه طري ــاً ـإٰىل معرفت ــان معلوم ــو ك  رورة أو دليــل، ول

ــرتكرضورةً  ــالف   ، الش ــن اخل ــا حس ــه، ومل ــالء يف معرفت العق

فيه، واملعلـوم خـالف ذلـك، ولـو كـان عليـه دليـل لوجـب أن 

ــ ل بــه إٰىل إثباتــه، كــام يكــون مــن ناحيــة حكــم يظهــر لــه يتوصَّ

ــرَّ  ــايتط ــذوات إٰىل إثباهت ــائر ال ــام س ــق بأحك ــوم أنَّ ه ال ، ومعل

 .شار إليه يف هذا البابحكم له معقول يمكن أن يُ 

ــ ــٰىل أنَّ ــت ع ــن أثب ــني م ــل، وب ــذا القائ ــني ه ــرق ب ه ال ف
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ــًى  ــوت معن ــذلك  الص ــول، وك ــموع املعق ــري املس ــنفس غ يف ال

 .سائر أجناس األعراض

ــل ــإن قي ــات : ف ــق إٰىل إثب ــموع طري ــوت املس ــذا الص ه

 .الكالم القائم يف النفس

إليـه، بـأن يعلـم  خيلـو مـن أن يكـون طريقـاً لـيس : قلنا

 .دّل به عليهستَ عنده أو يُ 

ي أن يعلـــم كـــّل مـــن ســـمع الكـــالم ـل يقتضـــواألوَّ 

آخــر عنــده ومعــه، ومعلــوم خــالف  الــذي هــو الصــوت شــيئاً 

 .ذلك

عـٰىل  ام يـدلُّ عليـه، فـالكالم املسـموع إنَّـ وإن كان دلـيالً 

قـع عـٰىل بعـض ما لواله ملا حـدث وهـو القـدرة، أو لـواله ملـا و

ــٰىل  ــك ع ــد ذل ــة بع ــم واإلرادة، أو ال دالل ــو العل ــوه وه الوج

 .التعّلق]] ٤٠١ص /[[  يء لنفيـش

عاقــل جيــد يف ناحيــة قلبــه عنــد الكــالم  كــلُّ : فــإن قيــل

م بـه يطابقه، وكـذلك قـد يـرٰى يف نفسـه مـا يريـد أن يـتكلَّ  أمراً 

 .قبل وقوع األصوات وظهورها مثله

ــا ــدهااألُ : قلن ــي جي ــور الت ــد  م ــه عن ــن نفس ــان م اإلنس

الكالم معقولة، وهـي العلـم بكيفيـة مـا يوقعـه مـن الكـالم، أو 

الظــّن لــه، أو إرادة ذلــك، أو الــداعي إٰىل فعــل الكــالم، أو 

 .ة فعلهالفكر، أو الرؤية يف إيقاعه وكيفيَّ 

املعنــٰى  شــري إٰىل بعــض مــا ذكرنــاه بــالكالم، صــحَّ فــإن أُ 

 .وعاد اخلالف إٰىل العبارة

 .يد غريه، فليس يعقل سوٰى ما ذكرناهروإن أُ 

ث نفســه بـام يريـد أن يلفـظ بــه ام حـدَّ أحـدنا ربَّـ عـٰىل أنَّ 

ــ أن يفعــل حروفــاً  ــالنفس، وال قطِّ ة داخــل صــدره ويُ خفيَّ عهــا ب

ســّمون تلــك احلــروف يمتنــع أن يكــون اجلــّن واملالئكــة يُ 

ــاً [ ــذا ] كالم ــن، وهل ــمعها نح ــا وإن مل نس ــالكهم منّ ــف مس للط

ر ث نفســه، كــام يتعــذَّ دِّ مــن حبســت أنفاســه أن ُحيــ ر عــىلٰ يتعــذَّ 

عليه الكـالم املسـموع، فهـذا هـو إدارة الكـالم يف الـنفس قبـل 

مناه مـن الفكـر يف إيقاعـه، ومـا عـدا ذلـك اللفظ هبـا، ومـا قـدَّ 

 .عاه أن يثبتهليس بمعقول، فعٰىل من ادِّ 

ــٰىل أنَّ  ــ ع ــد ُحي ــدنا ق ــب دِّ أح ــاء دار، أو كت ــه ببن ث نفس

ــ، فنظــرقعــةً  رة يف نفســه قبــل أن يفعلهــا، وال جيــب ا مصــوَّ ر أهنَّ

يف الـنفس غـري الظـاهر  لذلك أن يكون البنـاء أو الكتابـة معنـًى 

 .املعقول

ــ فركيــك مــن » ي كــالمـيف نفســ«: ا لغلطهــم بقــوهلمفأمَّ

ـــ ـــاج، ألنَّ ـــاالحتج ـــارات، ه توصَّ ـــاين بالعب ـــات املع ل إٰىل إثب

 .ومعلوم فساد ذلك

ــٰىل أنَّ  ــذا ااملطِلــ ع ــو مــن أن يكــون ق هل لقــول ال خيل

 .، أو عن غري علميف النفس كالماً  بأنَّ  له عٰىل علمٍ  قاً مطلِ 

ــ ة فـإن كــان عــن غــري علـم، فــال اعتبــار بقولــه وال حجَّ

 .يف إطالقه

ــاً  أو  وإن كــان عــن علــم، مل خيــل مــن أن يكــون رضوري

نـا الشـرتكنا فيـه، وقـد بيَّ  رورياً ـولـو كـان ضـ، ةباألدلَّـ مكتسباً 

 .عونهعلم ما يدَّ أّنا ال ن

 ً عليه، وجب إيـراد ذلـك الـدليل الـذي  وإن كان مستدالَّ

 .ة فيه دون غريهاحلجَّ  ق هذه العبارة العلم، فإنَّ ٰى ملطلِ ـاقتض

ـــإنَّ  ـــد، ف ـــوهلم وبع ـــ(: لق ـــالمـيف نفس ـــاً  )ي ك  وجه

]] ٤٠٢ص /[[، وهــو إّين عــازم عليــه ومريــد لــه، أو صــحيحاً 

ــأمر أُ  ــك، وهلــذاعــامل ب ــه إلي ــد إلقائ ــدَّ  ري ــو ب ــة ل ــذه اللفظ لوا ه

 .ببعض ما ذكرناه لقامت مقامها

ـــ ـــونعـــٰىل أهنَّ ـــدـيف نفســـ(: م يقول  )ي ســـفري إٰىل بل

 وحيســـن يء مــن األفعــال إالَّ ـوال شــ )ركــوب إٰىل فــالن(و

ــٰىل  ــب ع ــه، فوج ــذا الوج ــٰىل ه ــه ع ــة في ــذه اللفظ ــتعامهلا ه اس

 .ٰى استدالهلم أن يكون ذلك أمجع معاين يف النفسـمقتض

ــ ــاىلٰ ا فأمَّ ــه تع َس ِ� : قول
ْ
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َ
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ْ
ف
َ
ــأ  بِ

َ
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ُ
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ُ
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ــو�ِِهمْ 
ُ
ل
ُ
ــران[ ق ــإنَّ ] ١٦٧ :آل عم ــف ــيس  ي أنَّ ـام يقتض ــوهلم ل ق

ــن متَّ  ــوهبم، ونح ــٰىل يف قل ــه ع ــة في ــك، وال دالل ــٰىل ذل ــون ع فق

ــب إالَّ  ــريهم يف القل ــول لغ ــات ق ــق دلَّ إثب ــن طري ــاب   م اخلط

 .وليس بصحيح

ــٰىل أنَّ  ــ ع ــذلك أهنَّ ــّي ب ــا ال املعن ــرون م ــافقون ويظه م ين

 .تهينطوون عٰىل العلم بصحَّ 

ــ ــاكتفأمَّ ــوهلم يف الس ــق بق ــ(: ا التعّل ــتكلِّ إنَّ ــري  )مه م فغ

ــحيح، ألنَّ  ــا ص ــه وم ــالم من ــان الك ــذلك إمك ــراد ب ، أو ... امل

اإلضــافة عــٰىل طريــق احلرفــة والصــناعة، كــام يقــال يف املمســك 

بـذلك يف  ويوصـف )ه صـانع ونجـارإنَّـ(: عن كـّل الصـناعات

 .حال هو فارغ من تلك األحوال

عــٰىل إثبــات واســطة بــني الفكــر  الــذي يــدلُّ : فــإن قيــل

ــارة، أنَّ  ــد يُ  والعب ــدنا ق ــأح ــذَّ فكِّ ــّم يتع ــة ث ــه ر يف الدالل ر علي

 .رها يف نفسهدبِّ ٰى يُ العبارة عنها حتَّ 
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، ثانيــاً  شــري إليـه ال خيلــو مــن أن يكـون فكــراً مــا أُ : قلنـا

ــريٍ  ــرٰى يف األوَّ  لتقص ــراً ج ــون فك ــارة  ل، ويك ــيص العب يف تلخ

ر ـيف استحضــار مـا علمـه، ومجـع املنتشــ عـن الداللـة، أو فكـراً 

ــذّكر  ــتدالله، والت ــة اس ــذكر كيفي ــون ب ــاطره، أو يك ــه إٰىل خ من

ــذي بيَّ  ــنفس ال ــغــري التفّكــر، أو يكــون حــديث ال ــا أنَّ ــالم ن ه ك

 .خفي، وما عدا ما ذكرناه ال يعقل وال يمكن إثباته

يف الـنفس، مل يمنـع منـه  لـو كـان الكـالم معنـًى  هعٰىل أنَّـ

ــال  ــن اإلرادة وأفع ــان م ــام ال يمنع ــكوت، ك ــرس وال الس اخل

ــ ه القلــوب، ومعلــوم تنــايف وصــفهم لألخــرس أو الســاكت بأنَّ

غـري واجـب يف هـذه العبـارة املسـموعة أن  م، وكـان أيضـاً متكلِّ 

ــ ــه، ألنَّ ــنهام وال عُ تطابق ــبة بي ــع أه ال نس ــان ال يمتن ــة، فك ن لق

بقلبـه، وكـذلك سـائر أقسـام  بلسـانه وإن كـان آمـراً  يكون خمرباً 

لســائر  ال يمتنــع انفصــاهلام فيكــون معــّرباً  الكــالم، وكــان أيضــاً 

ــ ـــض ــالم، ألنَّ ــه ك ــن يف نفس ــالم وإن مل يك ــق روب الك ه ال تعّل

 . مع وجود ذلك املعنٰى  توجد العبارة إالَّ ي أالَّ ـبينهام يقتض

ـــل ]]٤٠٣ص /[[ ـــر مج :فص ـــةٍ يف ذك ـــوال  ل ـــن أح م

 :أحكامها  الكالم، وجنسه الذي هو الصوت وفحوىٰ 

ــم أنَّ  ــم، وال صــفةٍ  اعل ــرض لــيس بجس  الصــوت ع

نـا لنا عـٰىل ذلـك يف صـدر كتابنـا هـذا، حيـث بيَّ للجسم، وقد دلَّ 

 .بالفاعل اجلسم ال جيوز أن يكون مثقالً  أنَّ 

ــف، ومنهــا عنــد أيب  ــوات فيهــا متامثــل وخمتل واألص

 :عتمد يف ذلك عٰىل طريقتنيهاشم متضاّد، وي

ــدامها ــ: إح ــون، بعلَّ ــٰىل الك ــوت ع ــل الص  ة أنَّ أن نحم

ـ إدراك كّل واحـدٍ  ي ـة واحـدة، ونقضـمـنهام مقصـور عـٰىل حاسَّ

ـي بـذلك يف سـائر املـدرَ ـضـبمتضاّد خمتلفـة، كـام قُ  ة كات بحاسَّ

 .ي بذلك من األلوان والطعوم واألراييحـضواحدة، كام قُ 

ـــة ـــوت مـــدرَ  نَّ أ: والطريقـــة الثاني ـــة الص ك فهـــو هيئ

ــللمحــلِّ  ــب خمتلف ــتهام يف  ه، وإذا أوج ــتحال اجتامع ــني، اس هيئت

 . للتضادّ الواحد يف الوقت الواحد إالَّ  املحلِّ 

ـــ ـــٰىل وإنَّ ـــاّد ع ـــوات يف التض ـــل األص ـــاه إٰىل مح ام دع

ــوان ــ ومــا أشــبههام، ألنَّ   األك ل بــه إٰىل التضــاّد يف مــا يتوصَّ

ــذوات ــن فيهــا، ألنَّ   ال ــ ال يمك ــا ممَّ ــاالً فيه ــيٍّ  ا ال يوجــب ح  حل

 .، فيعلم تضاّدها بتنايف املوجب عنهاوال حملٍّ 

ــ ــا ممَّ ــان ليس ــوتان املختلف ــا يُ والص ــم ويُ عَل ــٰىل أنَّ قَط  ع ع

ــام واحــد، فيتطــرَّ  ق إٰىل تضــاّدمها، بامتنــاع اجتامعهــا يف حمّله

تغـاير حمـاّل  ه غـري ممتنـعٍ الواحد، يف الوقـت الواحـد، ألنَّـ املحلِّ 

 .خمصوصةٍ  روف، وأن يكون كّل حرف حيتاج إٰىل بنيةٍ احل

وفيــه نظــر، واألقــرب التوّقــف يف تضــاّد املختلــف مــن 

 .األصوات

ّنـا قـد أفهـو : يف األصـوات مـتامثالً  ا الـدليل عـٰىل أنَّ فأمَّ 

ــ ة اإلدراك، وقــد علمنــا اشــتباه بعضــها بــبعض عــٰىل حاسَّ

ـــ ـــ ٰى أنَّ ـمض ـــدرَ اإلدراك يتعلَّ ـــاف امل ـــأخّص أوص  وأنَّ  ك،ق ب

امللتـــبس عـــٰىل اإلدراك إذا انتفـــت الوجـــوه املعقولـــة مشـــتبه 

 .متامثل

ــة يُ  ــذه الطريق ــوهب ــاً  م أنَّ عَل ــا خمتلف ــث مل فيه ــن حي ، م

 . يف حملٍّ ا ال جيوز وجوده إالَّ ة والصوت ممَّ يشتبه عٰىل احلاسَّ 

بعضــه  عــٰىل ذلــك، أنَّ  والــذي يــدلُّ ]] ٤٠٤ص /[[

ــقــد ثبــت بــأالَّ  ، بداللــة توّلــده عــن املحــلِّ  ه يوجــد يف شــبهة أنَّ

ـــريه، وألنَّ  ـــاّدته لغ ـــم ومض ـــتامد اجلس ـــف  اع ـــوت خيتل الص

ــه ــرٰى أنَّ أَال . بــاختالف حــال حمّل ــ  ت د مــن الصــوت يف مــا يتولَّ

ر، الخـتالف املحـاّل، وإذا َجـد يف احلَ الطست، خيـالف مـا يتولَّـ

ــع، ألنَّ  ــت يف اجلمي ــبعض، ثب ــك يف ال ــت ذل ــّل متَّ  ثب ــق يف الك ف

حلملـه هبـذه  ، وإن ثبـت أنَّ وال مجلـةٍ  ملحـلٍّ  جب حـاالً ه ال موأنَّ 

ــ ــوانالعلَّ ــٰىل األك ــحَّ   ة ع ــك، ولــو ص ــك ذل ــك يف  أنَّ  جــاز ل ذل

ــة عــٰىل افتقارهــا يف اً األصــوات متضــادَّ  ، لكفــٰى ذلــك يف الدالل

ــدليل دالٌّ  ، ألنَّ املحــلِّ  ــٰىل أنَّ  ال ــلِّ  ع ــر إٰىل املح ــون يفتق ، وال الك

ــد إالَّ  ــايوج ــو اعتب ــه، وه ــلِّ  في ــٰىل املح ــايف ع ــاّد والتن ، ر التض

ــوان ــاركة لألك ــاّدها مش ــر تض ــو ظه ــوات ل ــون األص يف   فتك

، فيســتغني بحملهــا عليهــا مــن الداللــة عــٰىل احلاجــة إٰىل املحــلِّ 

  إٰىل املحـلِّ ا ال حيتـاج جنسـه إالَّ يء مـن العلـل والصـوت ممـَّـش

 .وهو مذهب أيب هاشم أخرياً  ،دون غريه، وكذلك الكالم

ــد أيب ــيل أنَّ وعن ــلِّ   ع ــاج يف املح ــوت حيت ــة  الص إٰىل بني

ــذلك إذا وُ  ــالم ك ــة، والك ــوحرك ــ دَ ِج ــوت، فأمَّ ــع الص ا إذا م

 .فلن حيتاج إٰىل ذلك أو حمفوظاً  مكتوباً  دَ ِج وُ 

ا ال يوجب ه ممَّ عٰىل نفي حاجته إٰىل غري حمّله، أنَّ  والذي يدلُّ 

 .ٰىل سوٰى حمّلهه ال حيتاج إيف أنَّ   لغريه، فجرٰى جمرٰى الكون حاالً 

ــدَّ  وألنَّ  ــه، ال ب ــري حمّل ــاج إٰىل غ ــٰى احت ــّل معن ــن أن  ك م

ــ ــون ممَّ ــاالً يك ــب ح ــيِّ  ا يوج ــاة، للح ــالعلم واإلرادة واحلي ، ك

ا يوجـد وكيـف حيتـاج الصـوت أو الكـالم إٰىل احلركـة، وهـو ممـَّ

  يوجد مع ضّده؟مع ضّدها، ومن شأن املحتاج إٰىل غريه أالَّ 
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ــُرتِ  ــد اع ــه ق ــذا الوج ــأليف إٰىل  َض وه ــة الت ــه بحاج علي

 .مع املتضاّدات منها دَ ِج املجاورة، وإن وُ 

التــأليف ال حيتــاج  بــأنَّ : جيــب عــن هــذا االعــرتاضوأُ 

ام حيتــاج إٰىل جتــاور املحّلــني، وهــذا إٰىل غــري املجــاورة، وإنَّــ

 .احلكم حيصل بام يضاّد من املجاورات

ــ ــن أن يتعلَّ ــواب يمك ــذا اجل ــه[ق وه ــال]  ب ــن ق  إنَّ  :م

ه ال حيتـاج إٰىل غـري إنَّـ :لصوت ال حتتـاج إٰىل حركـة، بـأن يقـولا

ــ يف املكــان بعــد أن  ه حيتــاج إٰىل كــون اجلســم كائنــاً احلركــة، لكنَّ

 .كان يف غريه بال فصل

وهذا حكم معقول حيصـل عنـد املتضـاّد ]] ٤٠٥ص /[[

ام احتاج الصوت من األكوان واملتامثل، كام قيل يف املجاورات، وإنَّ 

 ا كالسبب فيه، من حيث كنّا ال نفعله إالَّ إٰىل احلركة، ألهنَّ  من فعلنا

د احلركـة، عن االعتامد عٰىل وجه املضـاّدة، واالعـتامد مولِّـ داً متولِّ 

تعـاٰىل اهللا فلهذا جرٰى جمرٰى السبب، وإن كان ال يمتنع أن يفعلـه 

من غري حركة مبتدأ، كام يفعله من غري توّلد عـن االعـتامد، وكـام 

 .اٰىل ما يقع منّا بآلة من غري آلةيفعل تع

ة يف انقطــاع طنــني الطســت ومــا ذكرنــاه هــو العلَّــ

ــع  ــوت م ــن الص ــل م ــد القلي ــع أن يوج ــيس يمتن ــكينه، فل بتس

 عنـــد تنـــاهي الصـــوت الســـكوت، وهـــذا ال يكـــون إالَّ 

ـ ه بعـد حـال، فإنَّـ ا أن يوجـد مـع السـكون حـاالً وانقطاعه، فأمَّ

 .التي ذكرناها]  هي[ة العلَّ  ال يمكن يف فعلنا، ألنَّ 

ــ نيــة بُ  مبنــيٍّ   يف حمــلٍّ ام مل يصــّح هبــا إجيــاد الكــالم إالَّ وإنَّ

خمصوصـة كاللســان، ألنَّ ذلــك آلــة لنـا يف فعــل الكــالم، ومــن 

احتـــاج إٰىل اجلملـــة يف بعـــض األفعـــال إٰىل اآلالت، مل يمتنـــع 

حاجتــه منهــا إٰىل ُبنيــة خمصوصــة، وذلــك ال يمنــع أن يفعلــه اهللا 

مــن اآلالت يف كــلِّ حمــّل، مــن  _ملســتغني يف األفعــال ا _تعــاٰىل 

ــة ال  ــه إٰىل البُني ــيج في ــذي احت ــه ال ــة، ألنَّ الوج ــار ُبني ــري اعتب غ

ة السمع  .يتأّتٰى فيه تعاٰىل، واألصوات مدَركة بحاسَّ

ـا ال شـبهة فيـه، ألّنـا نُ وهذا ممَّ  ل بـني املختلـف منهـا فصِّ

ـ ـة وارتفـاع املوانـع، وال نُ عند سـالمة احلاسَّ   ل بـني األكـوانفصِّ

ــة،  ــ]و[املختلف ــه ل ــذا الوج ــٰىل ه ــن مدرَ امَّ ـع ــي  مل يك ــة وه ك

قنـا مـع إٰىل انتقـال حماهلـا، ملـا فرَّ  كة يف حماهلا، من غري حاجـةٍ مدرَ 

ــام  ــاهنام، ك ــالم ومك ــوت والك ــة الص ــني جه ــالمة ب ــا ال أالس ّن

ــن أيِّ  ــرف م ــةٍ  نع ــن  جه ــا م ــا يالقيه ــا م ــّل حياتن ــل إٰىل حم انتق

 .ك منها احلرارة والربودةدرَ تي تُ األجسام ال

ــاً  ــال : وأيض ــوز انتق ــذا أن جي ــٰىل ه ــب ع ــان جي ــد ك فق

ــ ــض، حتَّ ــارضين دون بع ــض احل ــوت إٰىل بع ــالم أو الص ٰى الك

ــض،  ــهم دون بع ــمعه بعض ــالمة يس ــرب والس ــع الق ــوا م يكون

ٰى يـدرك وأن جيوز انتقـال حمـّل بعـض احلـروف دون بعـض حتـَّ

 !الكالم خمتلفاً 

ــ ــفأمَّ ــن بُ ة ا العلَّ ــار م ــاهد القّص ــا نش ــيف أّن ــد يض رب ـع

الثــوب عــٰىل احلجــر، ثــّم نســمع الصــوت بعــد مهلــة، ويســمع 

ــي أنَّ  ــمع، فه ــر الس ــ النظ ــوت يتولَّ ــواء، والبُ الص ــد د يف اهل ع

ــ ــإذا تولَّ ــه، ف ــانع يف إدراك ــوص م ــٰى املخص ــرب مت ــا يق د فيه

ـــ ـــاه يف حملِّ ـــه، وإن مل يتَّ أدركن ـــل بحاسَّ ـــمعنا، ص ص /[[ة س

د هـو غـري الصـوت الـذي تولَّـ كه بعد مهلـةٍ درِ نُ فالذي ]] ٤٠٦

 قـرب عـده، فلـامَّ كـه لبُ درِ ام مل نُ ذلـك إنَّـ وٰىل، ألنَّ ة األُ عـن الصـكَّ 

ــذلك أيضــاً  ــد أدركنــاه، وك ــ بالتوّل ــوت يف جهــة درِ ُن ك الص

ــ ــالــريح أقــوٰى، ألنَّ بعــد حــال، فيكــون إٰىل  د فيهــا حــاالً ه يتولَّ

ــالف ــريح يف خ ــت ال ــرب، وإذا كان ــه أق ــعف  إدراك ــه ض جهت

ـــ ـــدرِ ام مل نُ إدراكـــه، وإنَّ عـــد د فـــيام يبعـــد عنـــه البُ كـــه إذا تولَّ

 .املخصوص املانع من اإلدراك

ــ ــوز عــٰىل األصــوات البقــاء، ألهنَّ ا لــو بقيــت وال جي

ــا  ــتمّر إدراكن ــام يس ــع، ك ــاع املوان ــالمة وارتف ــع الس أدركناهــا م

 .، ومعلوم خالف ذلك لأللوان

ــدرَ  ــان م ــو ك ــتمرار  كاً ول ــٰىل االس ــم ع ــده فه ــع عن مل يق

، فـال تكـون ك حـروف الكلمـة جمتمعـةً درِ اخلطاب، ألّنـا كنّـا ُنـ

ــون داراً  ــأن تك ــة ب ــن رادٍّ الكلم ــون أوٰىل م ــأن يك ــان ، ب ــو ك ، ول

ــلكــان ال ينتفـي إالَّ  الكـالم باقيـاً  لــه  ه ال ضـدَّ  بفســاد حمّلـه، ألنَّ

ــاد إالَّ  ــال العب ــن أفع ــع م ــوات ال تق ــه، واألص ــري نوع ــن غ  م

 .دةمتولِّ 

 تعــّذر إجيادهــا عليــه إالَّ : عــٰىل ذلــك لــذي يــدلُّ وا

ــتامد واملضــاّدة، وألنَّ  ــط االع ــع بحســب  بتوّس ــوات تق األص

 .دة كاآلالم متولِّ ا ال يقع منّا إالَّ ذلك، فيجب أن تكون ممَّ 

ـ ه لــو م، ألنَّــللمــتكلِّ  ا ال يوجــب حــاالً والكــالم ممـَّ

ــن  ــق م ــا طري ــون إٰىل إثباهت ــب أن يك ــه لوج ــاال ل ــب ح أوج

 .ة واستدالل، ومعلوم تعّذر ذلكرضور

 ه يصــحُّ ، فإنَّـحـاالً  معنـٰى أوجـب للحـيِّ  فكـلُّ : وأيضـاً 

العلـم بتلــك احلــال، مــن غــري علــم بــاملعنٰى، كــام نعلــم القــادر 

، والعامل واملريد واحلـّي، قبـل العلـم باملعـاين املوجبـة هلـذه قادراً 
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بكالمـه   بعـد العلـمم إالَّ ه مـتكلِّ األحوال، ويف تعـّذر العلـم بأنَّـ

 .ه ال يوجب حاالً دليل عٰىل أنَّ 

 مه مـتكلِّ هنـاك حـال، لكـان العلـم بأنَّـ  فلو كان: وأيضاً 

ــاً  ــع أن نعلمــه مــتكلِّ  موقوف إذا مل نعلمــه  امً عليهــا، وكــان ال يمتن

ــ ــال، ممَّ ــك احل ــٰىل تل ــن مل يُ ع ــه عَل ــه ووقوع ــالم ب ــق الك م تعّل

ــه، أو يُ  ــب أحوال ــبحس ــن ال يعلعَل ــه م ــالم ب ــق الك ــه م تعّل م

 .، إذا مل يعلمه عٰىل تلك احلال، وفساد ذلك ظاهرامً متكلِّ 

ه يوجـب عـٰى يف الكـالم أنَّـوبعد، فـال فـرق بـني مـن ادَّ 

ـــاالً  ـــن ادَّ ح ـــني م ـــك يف، وب ـــٰى ذل ـــائر ]] ٤٠٧ص /[[  ع س

 .األفعال، كالرضب وغريه

ين فنكــون نحــن الكــالم يوجــد يف الضــدَّ  فــإنَّ : وأيضــاً 

 موجـب لـه أالَّ  فصـل عـن احلـيِّ مني به، ومـن شـأن مـا يناملتكلِّ 

وجــوده يف  ال يصــحُّ  حـاالً  كــّل مـا أوجــب للحــيِّ  ، وألنَّ حـاالً 

 .ال حياة له حملٍّ 

ــاً  ــإنَّ : وأيض ــحُّ  ف ــرو يص ــد وعم ــالم زي ــتامعهام يف  ك اج

أن يســتحيل  حــاالً  ، ومــن شــأن مــا يوجــب للحــيِّ واحــدٍ  حمــلٍّ 

 .واحدٍ  ق باحليّني منه عٰىل وجهٍ وجود ما يتعلَّ 

ــاً  ــان جيــب أالَّ  :وأيض ــّح وجــود احلــرف فقــد ك  يص

ــا املــوت ُحي  الواحــد مــن أحــدنا بعــد املــوت، ألنَّ  يــل وجــود م

 .يوجب له احلال

ــإنَّ : وأيضــاً  ــاس  ف ــع إٰىل األجــزاء واألجن اإلجيــاب يرج

ــلِّ  ــب يف ك ــان جي ــل، فك ــاالً  دون اجلم ــب ح ــرف أن يوج ، ح

ــ ــذا يقتض ــتكلِّ ـوه ــه م ــ امً ي كون ــد، ويقتض ــاحلرف الواح ي ـب

ـيف أيضــاً  ــب احلــال، حتـَّ ٰى يكــون  جــنس الصــوت أن يوج

ــ ــيِّ ـالص ــوال للح ــان األح ــفيق يوجب ــّل راخ والتص ــاد ك ، وفس

 .ذلك معلوم

ـ ه إٰىل أنَّـ لنا بـذلك أيضـاً ولو ثبـت تضـاّد الكـالم، لتوصَّ

ــاالً  ــب ح ــحَّ ال يوج ــم ص ــث نعل ــن حي ــرفني ، م ــود ح ة وج

ــدَّ  ــاالً ض ــب ح ــو أوج ــه، فل ــا ل ــو خلقت ــني ل ٰى إٰىل ألدَّ  ين يف آلت

ــك ــالم إنَّ ــاّدين، والك ــالني متض ــٰىل ح ــه ع ــون ــاين ام يتعلَّ ق باملع

ـــوالفوائــد باملواضــعة ال بجنســه وال بشــ ه يء مــن أحوالــه، ألنَّ

ــ ــه، وإنَّ ــاص ل ــعة ال اختص ــل املواض ــتصُّ قب ــذا  ام خي ــا، وهل معه

جــاز يف االســم الواحــد أن خيتلــف مســّمياته بحســب اخــتالف 

ــاً  ــاز أيض ــات، وج ــمّ  اللغ ــن مس ــامء م ــديل األس ــريه تب ٰى إٰىل غ

أن  أصــلها ال بــدَّ   بحسـب اخــتالف الــدواعي، وابتــداء اللغــات

ــون عــن مواضــعه، وال جيــوز أن يكــون توقيفــاً  اهللا مــن  يك

فـه عرِّ مـن أن يُ  املواضـع لغـريه ال بـدَّ  تعاٰىل، والوجـه يف ذلـك أنَّ 

باإلشـــارة أو مــا يقـــوم مقامهــا، والتكليـــف  قصــده رضورةً 

ــ يمنــع مــن االضــطرار إٰىل قصــده ه فــرع عــٰىل العلــم تعــاٰىل، ألنَّ

ام حيسـن بعـد تقـّدم هـذه خطابـه تعـاٰىل إنَّـ إنَّ : بذاته، وهلذا قلنـا

مــة، وعـٰىل هــذا ال املواضـعة لـيفهم مــراده بمطابقـة اللغـة املتقدِّ 

ــد، إذا  ــن بع ــات م ــض اللغ ــٰىل بع ــاٰىل ع ــعنا تع ــع أن يواض يمتن

واضــعة لنــا يف امل وعــزَّ  يكــون خطابــه جــلَّ ]و[مت لبالغــه، تقــدَّ 

 .الثانية بحسبها

ــل]] ٤٠٨ص /[[ ــو قي ــطرَّ اهللا  إنَّ : ول ــاٰىل اض بعــد  تع

فـه إٰىل قصـده وذاتـه، ثـّم واضـعه يف االبتـداء كلِّ ن مل يُ اإلحياء ممَّ 

عـٰىل اللغــة، وواضــعنا ذلـك احلــّي عليهــا جلـاز، وهــذا يوجــب 

ــٰىل أنَّ  ــع ع ــواز أن  أن ال نقط ــا، جل ــعة منّ ــات املواض ــل اللغ أص

 .هذا الوجه يكون جرت عىلٰ 

ــا[ ــد، ]: قلن ــه ال يفي والكــالم بعــد وقــوع التواضــع علي

م مـن أن يقصـد املـتكلِّ  م املواضـعة فقـط، بـل ال بـدَّ دَ من أجل قِ 

 رتــه املواضــعة ويقصــده مــا يكــون متعّلقــاً بــه اســتعامله، فــام قرَّ 

أن نــأمر أو ننهـــٰى  بتمييــز الصــيغة التــي متــٰى أردنــا مــثالً 

ــقصــدناها دون غريهــا، وفائــدة  ق تلــك العبــارة القصــد أن يتعلَّ

ــ ــأمور، وُي ــراً ؤثِّ بامل ــه أم ــر ر يف كون ــعة جت ــه، فاملواض ــرٰى  يب جم

]  جمـــرٰى [ني وتقـــّوم اآلالت، والقصـــد جيـــري شـــحذ الســـكّ 

 .ماستعامل اآلالت بحسب ذلك اإلعداد املتقدِّ 

 .مهمل ومستعمل: والكالم عٰىل رضبني

ــ: ع يف اللغــة التــي قيــلوَضــهــو الــذي مل يُ : فاملهمــل ه إنَّ

 .يء من املعاين والفوائدـمهمل فيها، لش

ليفيـد فائـدة لـو كـان لـه  عَ ِضـهـو الـذي وُ : واملسـتعمل

 .معنٰى 

 :وهو عٰىل رضبني

 فائـــدة اإلشـــارة، وهـــو الـــذي ال يفيـــد إالَّ : أحـــدمها

، ومــن شــأنه أن جيــوز تبديلــه وتفســريه واللغــة  ســّمٰى اللقــبيُ 

 .عٰىل ما هي عليه

 إبانة خمصوصة، ومن شأنه أالَّ  يـيقتض: رب اآلخرـوالض

 : بتبديل، وينقسم إٰىل أقسامجيوز فيه التبديل والتغيري إالَّ 

ــا ــوٍف : فمنه ــة موص ــوٍف  إبان ــن موص ــام ــامل : ، كقولن ع

 .وقادر وحّي 
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ــا ــا: ومنه ــوع، كقولن ــن ن ــوع م ــة ن ــد إبان ــون : أن يفي ك

 .ولون واعتقاد

سـواد : أن يفيد إبانـة جـنس مـن جـنس، كقولنـا: ومنها

 .وتأليفوجوهر 

 .ينقسم إٰىل حقيقة وجماز: والكالم املفيد

يف اللغـة أو العـرف أو   فيـده مـا لـه وضـعمـا أُ : واحلقيقة

 .الرشع إلفادته

أو  أو عرفـاً  ع لـه لغـةً وَضـمـا اسـتعمل فـيام مل يُ : واملجاز

 .رشعاً 

والكـــالم املفيـــد كلمـــة يرجـــع إٰىل ]] ٤٠٩ص /[[

لفظـه لفظـة اخلــرب أو ه ال خيلـو مـن أن يكـون معنـٰى اخلـرب، ألنَّـ

 .معناه كذلك

ــٰى تأمَّ  ــوَّ ومت ــي ط ــت رضوب الكــالم، الت ل النــاس ل

ــامَّ  ــرج ع ــدهتا ال خي ــا، وج ــذكر أحكامه ــا، ألنَّ ب ــود   ذكرن اجلح

ــرب  ــاب اخل ــن ب ــه م ــب كّل ــي والتعّج ــبيه والتمنّ ــم والتش والقس

ـ للفعـل، فمعنـاه  ا األمـر فيفيـد كـون اآلمـر مريـداً املحض، فأمَّ

راجـع  ه كـاره للفعـل، فهـو أيضـاً نَّـأهـي يفيـد معنٰى اخلرب، والن

ــٰى اخلــرب ــدعاء جيــري هــذا  ،إٰىل معن ــؤال والطلــب وال والس

 .املجرٰى 

 .ا العرض فهو سؤال عٰىل احلقيقةفأمَّ 

ــه ــف في ــداء اختل ــل :والن ــٰى : فقي ــد(معن ــا زي ــي  )ي أعن

 .، وهذا يكون عٰىل احلقيقة خرباً وأدعو زيداً  ،زيداً 

ــل ــه: وقي ــراد ب ــا  :امل ــل ي ــٰى أقب ــذا املعن ــٰىل ه ــد، وع زي

 .يدخل يف أقسام األمر

ــ ــيضوأمَّ ــ: ا التحض ــر، ألنَّ ــٰى األم ــو يف معن ــٰى فه ه ينه

 .ض للفعلعن إرادة املحضِّ 

 :امً م متكلِّ يف بيان حقيقة كون املتكلِّ  :فصل

منا بيــان الــتكّلم هــو يوقــع الكــالم الــذي قــدَّ  اعلــم أنَّ 

يـــه وإرادتــه أو دواع حقيقتــه بحســب أحوالـــه، مــن قصـــدٍ 

مـور الراجعــة إليـه، وجيــوز أن واعتقاداتـه أو غـري ذلــك مـن األُ 

عـٰىل التفسـري السـالف يف هــذا  أو تقــديراً  يقـال يف ذلـك حقيقـةً 

 كـان وجـب وقوعـه عـٰىل هـذا الوجـه، جيـب أن امَّ ـالكتاب، ولـ

ــالً  ــون فع ــاً  يك ــه وحادث ــه،  ل ــن جهت ــال]و[م ــاز أن يق  إنَّ : ج

إٰىل غايــة مــا يقتضــيه  ءً م مــن فعــل الكــالم انتهــاحقيقــة املــتكلِّ 

أهـل اللغـة لـو علمـوا اقتضـاء هـذا  هذه الفائدة، ولعلمنـا بـأنَّ 

ــعوا  ــيل، مل يض ــٰىل ســبيل التفص ــة ع ــوص للفعلي ــق املخص التعّل

 . هلاهذه اللفظة إالَّ 

ــدلُّ  ــذي ي ــك وال ــٰىل ذل ــة  نَّ أ: ع ــٰىل طريق ــة ع ــل اللغ أه

واحــدة، متــٰى علمــوا أو اعتقــدوا وقــوع الكــالم بحســب 

ــوال أحــ م، ومتــٰى مل يعلمــوا أو ه مــتكلِّ دنا، وصــفوه بأنَّــأح

يعتقدوا ذلـك مل يصـفوه، جلـرٰى هـذا الوصـف يف معنـاه جمـرٰى 

ـأن، وك ومسـكِّ ه ضـارب وحمـرِّ وصفهم ألحـدنا بأنَّـ م جيـرون هنَّ

 .ي للفعليةـكّل ذلك عند أهل التعّلق املخصوص املقتض

 م،ومــن دفــع مــا ذكرنــاه يف الكــالم وإضــافته إٰىل املــتكلِّ 

الطريقــة  عـٰىل ســبيل الفعليـة، ألنَّ  ر عليــه أن يضـيف شــيئاً تعـذَّ 

 .واحدة

ــا يُ وممَّــ]] ٤١٠ص /[[ ــاهوضِّ ــأ: ح مــا ذكرن ــٰى نَّ ه ال معن

ــا، إالَّ يُ  ــا ذكرن ــوٰى م ــه س ــار إلي ــون ش ــم بك ــل العل ــد حيص  وق

أن حيصـل بـذلك املعنـٰى مـن دون العلــم   بـدون امً م مـتكلِّ املـتكلِّ 

ــ ــتكلِّ بأنَّ ــل ه م ــتكلِّ م، وال حيص ــه م ــم بكون ــدٍ  امً العل ــن  ألح م

ــاملني، إالَّ  ــالم بحســب الع ــوع الك ــول العلــم بوق ــد حص  بع

 .أفعاله، فثبت ما ذكرناه

وال يلزم عـٰىل مـا ذكرنـاه إضـافة كـالم النـائم والسـاهي 

ــاً  ــن واقع ــيهام، وإن مل يك ــن  إل ــيهام م ــودمها ودواع ــب قص بحس

 :جهتني

ــا مل نقتصــأ: أحــدمها ــدـّن واعي ر عــٰىل ذكــر القصــود وال

دون مجلــة األحــوال، والكــالم يقــع مــن النــائم والســاهي 

بحسـب قـدرمها ولغــتهام، واللغـة العارضــة يف لسـانيهام، وغــري 

 .ذلك من أحواهلام

ــر ــه اآلخ ــن أ: والوج ــدير ع ــذكر التق ــا ب ــد احرتزن ــا ق ّن

 كـالم النـائم لـو كـان قاصـداً  مـن املعلـوم أنَّ  هذا السـؤال، ألنَّ 

 .لف لكالم غريهه خمالوقع بحسب قصده، وأنَّ 

ـ ــأ: عــٰىل مــا قلنــاه ا يــدلُّ وممـَّ م يضــيفون الكــالم هنَّ

ـــاملســموع مــن املصــ ي، ملــا اعتقــدوا تعّلقــه بقصــد روع إٰىل اجلنّ

ــ ــموعاً اجلنّ ــك الكــالم مس ــه، وإن كــان ذل ــان  ي وإرادت مــن لس

ً ـاملصــ الكــالم الــذي  مــن فيــه، بحيــث حيــلُّ  روع، وحــاالَّ

ــليامً  ــان س ــه إذا ك ــيفونه إلي ــذا ، وال ميض ــئهم يف ه ــرب بخط عت

ام اسـتدللنا باسـتعامهلم عـٰىل وجـه ال فـرق فيـه االعتقاد، ألّنا إنَّـ

ــأ، ألنَّ  ــحيح واخلط ــني الص ــادهم،  ب ــه العتق ــة ل ــاراهتم تابع عب

ــرٰى أَال  .أو جهــالً  وال فــرق بــني أن تكــون االعتقــادات علــامً   ت



 ]عند اإلنسان[الكالم ) ١٥٦/ (حرف الكاف    ........................................................................................... ٢٩٠

لـه  يف لغـتهم موضـوعة ملـن حتـقُّ  )إلـه(لفظـة  عٰىل أنَّ  ّنا نستدلُّ أ

ــنام  ــفهم األص ــادة، بوص ــ]و[العب ــبأهنَّ ــة، ل ــدوا أنَّ امَّ ـا آهل   اعتق

ــقُّ  ــادة حت ــنام  العب ــنهم يف األص ــاد م ــذا االعتق ــان ه ــا، وإن ك هل

 ؟باطالً 

 جُّ تَ ولـيس هلــم أن ينكـروا إضــافة أهــل اللغـة الــذين ُحيــ

ام إنَّـ: ي، ويقولـواروع إٰىل اجلنّــهبم، الكـالم املسـموع مـن املصـ

 !ةال العامَّ يضيف ذلك النساء وجهّ 

كــّل مــن يضــيف مــن أهــل اللغــة وغــريهم  وذلــك أنَّ 

ــد أنَّ  ــٰى اعتق ــه، مت ــدنا إلي ــالم أح ــ ك ــالم اجلنّ ــد إٰىل الك ي يقص

ــ ــن املص ــموع م ـــاملس ــافه إٰىل اجلنّ ــبهة روع، أض ــه، وال ش ي دون

ــ يف أنَّ  ام هـذه اإلضــافة تابعــة هلــذا االعتقــاد مــن كــّل أحــد، وإنَّ

 .ادننفي اإلضافة بحيث يلتقي االعتق

ــاب ]] ٤١١ص /[[ ــن خط ــذا م ــان ه ــو ك ــد، فل وبع

ــ ــالعامَّ ــن مقتض ــارج ع ــل ـة اخل ــّد أه ــب أن ُيَع ــة، لوج ٰى اللغ

ن اعتقـد مـا ذكرنـاه  _اللغة إضـافة الكـالم إٰىل اجلنّـي  مـن  _ممـَّ

ــوعة  ــب املوض ــه يف الكت ــنَّص علي ــا، وُي ــة وخطائه ــن العامَّ حل

ــة، كــام ُنــصَّ عــٰىل غــريه، ويف العلــم بــبط الن ذلــك للحــن العامَّ

ة ما اعتمدناه  .دليل عٰىل صحَّ

ــل ــإن قي ــالم : ف ــافتهم الك ــون إض ــرتم أن تك ــا أنك م

ــ ــن املص ــموع م ـــاملس ــدوا أنَّ روع إٰىل اجلنّ ــث اعتق ــن حي  ي، م

ي دونــه، الكـالم حــاّل يف اجلنـّـ ي قــد ســلكه وخالطــه، وأنَّ اجلنّـ

ـأَال . م بـالكالم مـن مجلتـهاملـتكلِّ  ويعود األمـر إٰىل أنَّ  م  تـرٰى أهنَّ

ي لــه وامتزاجــه بــه، مل يضــيفوا إذا مل يعتقــدوا ســلوك اجلنّــ

 ؟الكالم املسموع من املرصوع إليه

آلـة   روع، وحيـلُّ ـع من لسان املصـسمَ الكالم الذي يُ : قلنا

، واجلنّـي لسانه إذا كان سـليامً  ع منه، وحيلُّ سمَ ما يُ  كالمه عٰىل حدِّ 

يس ينتهـي وإن كان سلكه وخالطه عٰىل اعتقاد من اعتقد ذلك، فل

ي دونه، بـل آلـة كالمـه يف روع ولسانه للجنّ ـإٰىل أن يصري آلة املص

ع منهـا ويوجـد فيهـا سمَ ا ختتّصه عٰىل ما كانت عليه، والكالم يُ أهنَّ 

 مـا ته، فـال وجـه هلـذه اإلضـافة إالَّ ع يف حال صـحَّ سمَ يُ  عٰىل حدٍّ 

ن ي هو القاصـد إٰىل ذلـك الكـالم دواجلنّ  ذكرناه من اعتقادهم أنَّ 

 .املرصوع

ـــذي يُ  ـــوال ـــوضِّ ـــفه أهنَّ ـــذا ويكش ـــادون ح ه م ال يك

روع، أو ـع مـن لسـان املصـسـمَ ي كـّل كـالم يُ يضـيفون إٰىل اجلنّـ

ــرأ أو تكلَّــ ــق ــام ال يعتقــدون أنَّ ي، مل ه مــن مقصــود اجلنّــم ب

ــ ــي، وإنَّ ــيفوه إٰىل اجلنّ ــيض ــدون أنَّ ــا يعتق ــه م ــيفون إلي ه ال ام يض

ج رِ ، أو ُخيـ بغيـٍب ِرب ُخيـ ي، مثـل أنيكون مـن مقصـود غـري اجلنّـ

ــاً  ــدلُّ رسق ــومٍ  ، أو ي ــٰىل مكت ــع ــك ممَّ ــو ذل ــبق إٰىل ، ونح ــد س ا ق

 . بمثلهِرب ي ال يعرفه وال ُخي غري اجلنّ  نفوسهم أنَّ 

الكــالم يضــاف إٰىل فاعلــه دون  عــٰىل أنَّ  أيضــاً  ا يــدلُّ وممـَّ

ــة ــذه العلق ــه ه ــه وبين ــيس بين ــن ل ــد يف  أنَّ  :م ــد يوج ــالم ق الك

ــ، أو قــد علالضــدِّ  ــ ه ال جيــوز أن يكــون كالمــاً منــا أنَّ ه، وال ملحلِّ

ــه، وال جيــوز أيضــاً  ــا ذلــك املحــّل بعــض ل ــاً  مل  أن يكــون كالم

، وهـو أو عبثـاً  ام كـان ذلـك الكـالم كـذباً ه ربَّـللقديم تعاٰىل، ألنَّ 

ملــن فعــل  ه عــن القبــيح، وال جيــوز أن يكــون كالمــاً تعــاٰىل منــزَّ 

 .بحسب قصده ودواعيه دَ ِج أسبابه ووُ 

وليس هلم أن يمتنعوا من وجـود الكـالم ]] ٤١٢ص [/[

الكالم هو هذه األصوات املخصوصة،  نا أنَّ يف الصدٰى، ألّنا قد بيَّ 

ام يمتنع مـن ذلـك وال شبهة يف وجود هذا اجلنس يف الصدٰى، وإنَّ 

يف النفس غري الصـوت املسـموع،  الكالم معنًى  من يذهب إٰىل أنَّ 

 .م فساد هذا املذهبوقد تقدَّ 

ــ ــدلُّ وممَّ ــك ا ي ــٰىل ذل ــتكلِّ إ نَّ أ: ع ــالم إٰىل امل ــافة الك م ض

بينــه وبينـه وفائـدة معقولــة، واألقسـام املعقولــة  ي علقـةً ـيقتضـ

 ه أو مـن حيـث حـلَّ يف هذا الباب إضـافته إليـه مـن حيـث حلَّـ

ً بعضه، أو ألنَّـ ، أو مـن حيـث فعلـه، أو وقـع ه أوجـب لـه حـاالَّ

 .بحسب أحواله

ذلـك  ه، ألنَّ مـن حيـث حلَّـف بـه وَصـوليس جيوز أن يُ 

 امً ه الكـالم منـه مـتكلِّ ي كون اللسان، بل البعض الذي حلَّ ـيقتض

ف مـا عّلـق هـذا وَص دون اإلنسان، وكذلك الصدٰى لوجب أن يُ 

ــه، أو أُ  ــائر الكــالم علي ــدٰى لس ــان والص ــن اللس ــه م ــيف إلي ض

ٰى روب، والكالم وأقسامه، وتعّلق أحكامه عليه كّلهـا، حتـَّـالض

ه آمر وخمرب أو مستفهم ويمـدح باحلسـن ويـذّم بـالقبيح، إنَّ : يقال

 .عاقل ومعلوم فساد ذلك لكلِّ 

ــ ــل ـحمــّل الفعــل مــن الضــ ه معلــوم أنَّ كــام أنَّ رب والقت

ــوَصـومـا أشــبههام ال يُ  ق عليــه علَّـه ضـارب وقاتــل، وال تُ ف بأنَّ

 .األحكام من املدح والذمّ 

ـــوبعــد، فهــذا يقتضــ ال يكــون م يف العــامل ه ال مــتكلِّ ي أنَّ

ــاً  ــداً  حرف ــتصُّ واح ــم ال خي ــذا االس ــة،  إٰىل بُ إالَّ  ، وه ــة خمتلف ني

ــا م بــه، ال مــتكلِّ  )زيــد قــائم(: وعــٰىل هــذا جيــب أن يكــون قولن

ــــتحالة ــــاّل متغــــايرة، واس ــــة يف حم ــــذه اجلمل لوجــــود ه
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ــلٍّ  ــا يف حم ــدٍ  كوهن ــواح ــه يقتض ــذا الوج ــداً ـ، وه ــا  ي زائ ــٰىل م ع

ــاه، يقتضــ ــاٰىل، ي اســتحالة إضــافة الكــالـذكرن م اٰىل القــديم تع

 .م، الستحالة حلول املعاين فيهه متكلِّ ووصفه بأنَّ 

ذلـك  ه، ألنَّ ملـن حلَّـ وال جيـوز أن يكـون الكـالم كالمـاً 

م دون اإلنسـان، وكـذلك كون اللسان هـو املـتكلِّ  ي أيضاً ـيقتض

م، السـتحالة هـذا الصدٰى، ويوجب أن يكون تعـاٰىل غـري مـتكلِّ 

ً ا من قبل أن يكون الكالم ممَّ املعنٰى فيه، وقد أبطلن ، ا يوجـب حـاالَّ

 .الكالم َل عَ م هو من فَ املتكلِّ   أنَّ إالَّ  فلم يبَق 

م مــن حيــث الكــالم يضــاف إٰىل املــتكلِّ  إنَّ : ومــن يقــول

ن مل يــرد بعــض مــا ذكرنــاه وأفســدناه مــن احللــول أو إقــام بــه، 

ة عمل فيـه هـذه اللفظـسـتَ مـا يُ  ، ألنَّ غريه، مل يكن قولـه معقـوالً 

ــن ــوهلم]] ٤١٣ص /[[  م ــاب كق ــٰىل (: االنتص ــيف ع ــام الس ق

، ال جيــوز )قــام البلــد بــاألمري(: ، والتــدبري كقــوهلم)ســطوانةاألُ 

ــتكلِّ  إنَّ : عــٰىل الكــالم، وقــوهلم م مــن لــه حكــم كــالم، حــّد امل

وكيــف صــار : إذا قيــل عــٰىل مــبهم، والســؤال معــه بــاٍق  إحالــةٌ 

ــ ــأن حلَّ ــه ب ــالم ل ــلَّ الك ــه أو أو ه أو ح ً بعض ــاالَّ ــه ح ــب ل أو  ج

 .من التفسري فال بدَّ  ؟فعله

 :موراً قوهلم له كذا حيتمل أُ  واعلم أنَّ 

ــا ــلِّ : منه ــبعض إٰىل الك ــافة ال ــوهلمإض ــد (: ، كق ــه ي ل

ــ، وبمعنــٰى املُ )ورجــل ، وبمعنــٰى )لــه دار وغــالم(: ك كقــوهلمْل

، وبمعنــٰى احللــول )لــه إحســان ونعمــة(: الفعليــة كقــوهلم

ــوهلم[ ــ(:] كق ــم ورائح ــه طع ــونل ــل أُ )ة ول ــا حيتم ــوراً ، وم  م

ّد بـه يف املوضـع الـذي يتحـّرٰى فيـه خمتلفة املعاين ال جيـوز أن ُحيَـ

 .التلخيص والتمييز وكشف الغرض

*   *   * 

١٥٧ - ما:  

 ):٣ج (الشايف يف اإلمامة 

د بـــن ومـــنهم مـــن قـــال بإمامـــة حمّمـــ]] ١٤٦ص [[

ــؤالء ــه، وه ــوان اهللا علي ــة رض ــ احلنفي ــد فِ ــانية، ق الكيرَ أح س

د بــن احلنفيــة مــا نوجبــه عــوا يف حمّمـل قــول هــؤالء إذا ادَّ بطِـويُ 

ةلأل أعنـي هـؤالء  _من العصـمة وغريهـا، ومحلـوا أنفسـهم  ئمَّ

ــوم  عــٰىل هــذه املقالــة،  _مــن الكيســانية ]] ١٤٧ص /[[الق

 ،ألخويـه  تابعـاً  ابـن احلنفيـة مـا زال نا عٰىل ذلـك أنَّ وقد بيَّ 

علــيهام،  الً إلــيهام، ومعــوِّ  راجعــاً هلــام عــٰىل نفســه،  ماً مقــدِّ 

ــاً  ــون إمام ــول ال يك ــاهلام واملفض ــم ، وح ــل  يف العل والفض

ــار ــمع األخب ــٰى عــٰىل مــن س ــه ظــاهرة ال ختف ــ ،وبعــد .علي ه فإنَّ

هبـام غـري منـازع وال  البيعـة هلـام باإلمامـة، وكـان راضـياً  رـحض

ذلـك  زائلـة، فكيـف يكـون مـع كـّل  ة مـنهام عنـهمنكر، والتقيـَّ

الكيســانية ومــن وافقهــم يف  هــؤالء فــإنَّ  دوهنــام؟ وأيضــاً  إمامــاً 

ـ عٰى د بـن احلنفيـة اختلفـوا، فـادَّ إمامـة حمّمـ ا كانـت بعضـهم أهنَّ

عـٰى ق آرائهـم، وادَّ ت أهـوائهم، وتفـرّ له بعد أخويـه، بعـد تشـتّ 

ــبعضــهم حيــاة حمّمــ  ،يف جبــال رضــوٰى  ونمــرٍ  ه بــني أســدٍ د وأنَّ

م احلــرية إليهــا، وقــد مــن املــذاهب التــي أجلــأهت إٰىل غــري ذلــك

منـذ السـنني الطـوال، ومـا رأينـا  انقرضوا فال عني هلـم وال أثـر

بعيـدة، فلـو كـان قـوهلم  مـنهم، وال مـن كـان قبلنـا بمـددٍ  أحداً 

ـٰى ال يقـول قائـل بـه مـن األُ ملا جـاز أن ينقرضـوا حتـَّ اً حقَّ   ة يفمَّ

ن عـال خيـرج  احلـقَّ  ألنَّ  ،زمان بعـد زمـان، وال يف زمـان واحـد

 .ةمَّ األُ  قوال مجيعأ

*   *   * 





 

 

 

  اف 
  

١٥٨ - ا:  

 :احلدود واحلقائق

حــدُّ اللطــف هــو مــا دعــا إٰىل فعــل  _ ٥٩]] ٧٣٢ص [[

 .الطاعة

*   *   * 

 :الذخرية يف علم الكالم

 :الكالم يف اللطف: باب ]]١٨٦ص /[[

شـارة يف معنٰى اللطف والعبارات املختلفة عنـه واإل: فصل

 :أحكامه ٰىل مهمّ إ

ــم أنَّ  ــٰى  اعل ــم إاللطــف مــا دع ٰىل فعــل الطاعــة، وينقس

ٰىل إف عنـده فعـل الطاعـة ولـواله مل خيـرته، وما خيتـار املكلَّـ: ىلٰ إ

ــه  وكــّل . ٰىل اختيارهــاإمــا يكــون أقــرب  القســمني يشــمله كون

 .داعياً 

يصــاله مــن التمكــني، إمــن أن يشــرتط يف ذلــك  وال بــدَّ 

ــســمّ ويُ  افــق وقــوع الطاعــة ألجلــه، وهلــذا ذا وإ )توفيــق(ه ٰى بأنَّ

ــمّ ال يُ  ــرِّ س ــف املق ــع ٰى اللط ــة إن مل يق ــن الطاع ــاً (ب م  )توفيق

 .ف ألجله القبيحذا مل خيرت املكلَّ إ )عصمة(ه ٰى بأنَّ سمّ ويُ 

 ه صــالح يف الــدين وأصــلح، ألنَّ ف بأنَّــوَصــوقــد يُ 

 .ٰى إليهالصالح هو النفع أو ما أدّ 

واله ملــا اختــاره ف مــا خيتــار عنــده القبــيح ولــوَصـوال يُ 

طـالق إالتعـارف يف  د، ألنَّ قيـَّٰى يُ طـالق حتـَّه لطـف عـٰىل اإلبأنَّ 

ــ ــا يُ ـهــذه اللفظــة يقتض ــار وَصــي فعــل الطاعــة، وم ف مــا خيت

ــيح  ــده القب ــالً إعن ــان منفص ــ ذا ك ــني بأنَّ ــن التمك ــدة م ه مفس

 .واستفساد

ـــدَّ ]] ١٨٧ص /[[ ـــف  وال ب ـــني اللط ـــبة ب ـــن مناس م

ــ ــه، ألنَّ ــوف في ــبة مل  عٍ ه داوامللط ــنهام مناس ــن بي ــو مل يك ــه، ول إلي

ــدعو  ــأن ي ــه ب ــه أوٰىل من ــدعو إلي ــأن ي ــن ب ــريهإيك ــك . ٰىل غ وتل

 .املناسبة ال جيب أن يعلمها عٰىل سبيل التفصيل

، بــل كاً اللطيــف ال جيــب أن يكــون مــدرَ  والصــحيح أنَّ 

ــاً  ــون معلوم ــه أن يك ــي في ــدعو  يكف ــذي ي ــه ال ــٰىل الوج ٰىل إع

 .الفعل

ــك ــٰىل ذل ــدليل ع ــف داعٍ  أنَّ : وال ــو إ اللط ــل، فه ٰىل الفع

املعتــرب يف الــدواعي مــا عليــه  وقــد علمنــا أنَّ  .كســائر الــدواعي

، وهلـذا قـد يعتقـد النفـع يف الفاعل مـن علـم أو اعتقـاد أو ظـنّ 

. يء ال نفع فيـه عـٰىل احلقيقـة، فيكـون ذلـك االعتقـاد داعيـاً ـش

وبــالعكس مــن ذلــك القــول يف الصــارف، فغــري ممتنــع فــيام ال 

 .ذا علمهإٰىل الطاعة إف ك أن يدعو املكلَّ يدر

ــقِّ  ــن ح ــدَّ  وم ــف أن يتق ــاللط ــه، ألنَّ ــوف في  ه داعٍ م امللط

 ٰىل الفعـــل وباعـــث عليـــه، والـــداعي الباعـــث ال يكـــون إالَّ إ

 .فعال دون تركهام عٰىل األوجيوز أن يتقدَّ . ماً متقدِّ 

الصــالة مل جتــب لكــون تركهــا مفســدة   أنَّ بــنيِّ والــذي يُ 

ــ ــلحة اال ألهنَّ ــ: مص ــب أن يُ أنَّ ــذلك لوج ــان ك ــو ك ــنيِّ ه ل اهللا  ب

 بـه مـن غـريه بـنيِّ بـام يُ  هصـوخمّص . ف ذلـك الـرتكتعاٰىل للمكلَّـ

 .ه هو املعترب يف باب التكليفمن الصفات، ألنَّ 

م العلـم بقـبح تركهـا ويتبعـه أن يتقـدَّ  وكان جيـب أيضـاً 

 .بوجوهبا، وقد علمنا عكس ذلك

ء ذلــك الــرتك الــذي أن يكــون انتفــا وكــان جيــب أيضــاً 

ــا، ألنَّ  ــه هب ــالة كانتفائ ــري الص ــدة بغ ــو مفس ــرض زوال  ه الغ

 .املفسدة، وهي زائلة عٰىل الوجهني معاً 

وكــان جيــب اســتواء احلــال يف فعــل الصــالة بغــري 

الــرتك مل يقــع  ألنَّ ]] ١٨٨ص /[[  طهــارة وفعلهــا بطهــارة،

 .عٰىل الوجهني

ــاً  ــب أيض ــان جي ــ وك ــل املكلَّ ــو مل يفع ــالة ل وال ف الص

مقــام أن يفعــل الصــالة وال يفعــل   الــرتك أن يكــون ذلــك قــائم

 .ذلك فاسد وكلُّ . الرتك

د أن يكـون تـرك الصـالة يقـبح فِسـمـا الـذي يُ : ن قيلإف

ــ ن كــان هــي واجبــة للمصــلحة ويكــون تركهــا إه مفســدة، وألنَّ

 ؟املفسدة واملنع من املصلحة :من وجهني قبيحاً 

ــا ــض: قلن ــع يف بع ــذلك مل يمتن ــان ك ــو ك ــني أن املكلَّ  ل ف

ــالة و ــرك الص ــه ت ــبح من ــة إيق ــه واجب ــالة علي ــن الص ن مل تك

ــائض، و ــت أنَّ إكاحل ــك ثب ــل ذل ــا  ذا بط ــبح تركه ــه يف ق الوج

 .منعه من املصلحة
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  بــنيِّ لــو كــان تــرك الصــالة مفســدة لوجــب أن يُ  وأيضــاً 

ــاهللا  ــ ذلــك عُ بــنيِّ ذا مل يُ إ مصــاحله، وف كــام بــنيَّ تعــاٰىل للمكلَّ  مَ ِل

 .ارتفاعه

ام قبحـت نَّـإرعية ـالقبـائح الشـ عـٰىل أنَّ  ا الـذي يـدلُّ مَّ وأ

تروكهـا مصـالح عـٰىل مـا ذهـب إليـه أبـو  ا مفسـدة، ال ألنَّ ألهنَّ 

تركـه  رشب اخلمـر لـو مل يكـن مفسـدة بـل ألنَّ  نَّ أ: عيل اجلبـائي

ــرتك هــو املصــلحة، فكــان ال  مصــلحة لكــان الغــرض فعــل ال

رب يف ـوال يشــ رب اخلمــرـذا مل يفعــل ذلــك بــني أن يشــإفــرق 

ــاب ــتحقاقه العق ــحيح يف  .اس ــذهب الص ــٰىل امل ــب ع ــان جي و ك

رب اخلمــر ـخــذ والـرتك متـٰى مل يشـالقـادر مـن األ جـواز خلـوّ 

 .ومل يفعل الرتك أن يكون عقابه كعقاب شارب اخلمر

تعـاٰىل ذلـك الــرتك اهللا  بـنيِّ أن يُ  وبعـد، كـان جيـب أيضــاً 

ــالح ليُ  ــو الص ــذي ه ــال ــرِّ ز ويُ ميِّ ــع ــه ك ــنيَّ ف وجوب ــع ام ب  مجي

 .الواجبات الرشعية

ــ ــد نبَّ ــوق ــر بأهنَّ ــبح رشب اخلم ــه ق ــٰىل وج ــمع ع ا ه الس

 ريح بــأنَّ ـوهــذا تصــ ،تعــاٰىل وعــن الصــالةاهللا عــن ذكــر  تصــدُّ 

ــال  ــذلك ق ــدة، وك ــو املفس ــبح ه ــه الق ]] ١٨٩ص /[[   اهللاوج

ـأتعاٰىل يف الصـالة   وجـه عـن الفحشـاء واملنكـر، فبـنيَّ   ا تنهـٰى هنَّ

ــ  مــرين مل يبــَق ومــع هــذا البيــان يف األ. ه املصــلحةالوجــوب وأنَّ

 .شبهة

ـ لـو كـان رشب اخلمـر أو مـا أشــبهه : ا قـول أيب عـيلفأمَّ

مــن القبــائح الســمعية مفســدة لوجــب أن يمنــع اهللا تعــاٰىل 

ــ ف مــن فعلــه كــام وجــب أن يمنعــه مــن أن يفعــل مــا هــو املكلَّ

ا ف عـن هـذه قـد هنـٰى املكلَّـفغـري صـحيح، ألنَّـ. مفسدة لغريه

نــه مــن ره مــن فعلــه ومكَّ الفعــل الــذي هــو مفســدة لــه، وحــذَّ 

يت، فـال جيـب منعـه، أُ ل نفسـه بَـذا فعـل فمـن قِ إز منـه، فـالتحرّ 

هــذا  ألنَّ  ،ه مفســدة لغـريهوإن وجـب منـع مثلــه مـن فعلــه ألنَّـ

ــ ــه املكلَّ ــه، ال يمكن ــدة ل ــل مفس ــك الفع ــذي ذل ــه إف ال زالت

ل، فوجـب عـٰىل اهللا وَّ ز يف األز منـه كـام قـدر عـٰىل التحـرّ والتحرّ 

ن هـو مـن ا ال يـتمكَّ ا هـو مفسـدة يف تكليفـه ممـَّتعاٰىل أن يمنع ممَّ 

 .لوَّ ن مل جيب يف األإدفعه، و

ــدة  ــرز يف املفس ــول املح ــريه إوالق ــل غ ــن فع ــت م ذا كان

تكليـف مـن هـي  إنَّ : تعاٰىل وغري مـن تلـك املفسـدة مفسـدة لـه

ـ: مـورأُ  بأحـد مفسدة له ال حيسـن إالَّ  مـن  يعلـم تعـاٰىل أنَّ ا أن إمَّ

تلــك املفســدة يف مقــدوره ال خيتــار فعلهــا، أو يكــون مــن تلــك 

ــا، فيُ  ــن فعله ــا م ــع فاعله ــٰىل من ــدر ع ــه يق ــدة ل ــاملفس ف اهللا كلِّ

ذا كانـت مـن إه كـام أنَّـ. تعاٰىل املنع منها، سواء منعـه أو مل يمنعـه

ــ ف جـاز تكليـف االمتنــاع منهـا، سـواء أطــاع فعـل نفـس املكلَّ

ــ ــل ٰى، أـأو عص ــن فع ــري م ــك الغ ــاٰىل ذل ــع اهللا تع ــأن يمن و ب

ــ. املفســدة ــدَّ ـن مل يكــن شــإف مــن  يء مــن هــذه الوجــوه فــال ب

 .سقوط تكليف ما تلك املفسدة فيه

ــإو ــنَّ ــك ألنَّ ــا ذل ــو كلَّ ام أوجبن ــأنَّ ه ل ــه ب ــع علم ــه م  ف

ن مـن دفعـه، مفسدته حتصل من جهة غـريه عـٰىل وجـه ال يـتمكَّ 

ــاً  ــن مربح ــّري لعلَّ  مل يك ــه وال مص ــث اً ت ــه بحي ]] ١٩٠ص /[[   ل

ــتمكَّ  ــع الضــي ــذلك ـن مــن دف ــه، كــام يكــون ك ذا إرر عــن نفس

ــدوره ــا يف مق ــان دفعه ــدوره أو ك ــت يف مق ــ. كان ــان يف إف ن ك

ف يفعـل يف حــال نومـه أو سـهره مـا هــو هـذا املكلَّـ املعلـوم أنَّ 

 بــأن فـه مـا تلـك مفسـدة فيـه إالَّ كلِّ ه تعـاٰىل ال يُ نَّـإمفسـدة لـه، ف

ــه  ــمأو يعلم ــ يعل ــم أنَّ ــه، أو يعل ــريه يمنع ــك أن غ ــار تل ه ال خيت

 .املفسدة

ــ ــإف ــاء ئِ ن ُس ــن دع ــيس إلنا ع ــإبل ــف مل ـٰىل الش يء وكي

 يمنع تعاٰىل منه وهو مفسدة؟

بلــيس لــيس بمفســدة، إدعــاء  أنَّ : واجلــواب عــن ذلــك

 .ولو كان كذلك ملنعه اهللا تعاٰىل منه

بلـيس فـاملعلوم إمـن فسـد بـدعاء  كـلَّ  وعند أيب عيل أنَّ 

 .ه لو مل يدعه لفسد، فخرج من باب املفسدةأنَّ 

ــولأو ــم يق ــو هاش ــاء  إنَّ : ب ــع دع ــف م ــيس إالتكلي بل

 ا يسـتحقُّ بـه مـن الثـواب أكثـر ممـَّ ف ويسـتحقُّ عـٰىل املكلَّـ أشقُّ 

ــدعاء، و ــذا ال ــن ه ــو مل يك ــاٰىل أن يُ إل ــذا أراد اهللا تع ــٰىل كلِّ ف ع

ــذي يســتحقُّ  شــّق الوجــه األ ــواب خــرج دعــا ال ــد الث ــه مزي ء ب

]  بــه[ بلــيس مــن بــاب املفســدة ودخــل يف بــاب التمكــني، ألنَّ إ

، وهــو الوجــه املقصــود يف اً يــدخل التكليــف يف أن يكــون شــاقَّ 

وجــرٰى ذلــك جمــرٰى زيــادة الشــهوة  .التعــريض ملزيــد الثــواب

 نـا أنَّ ا قـد بيَّ ألّنـ .املفسـدة يف باب التمكني، واخلـروج عـن حـدِّ 

 .عن التمكني من أن تكون منفصلة املفسدة ال بدَّ 

 :يف الداللة عٰىل وجوب اللطف وقبح املفسدة :فصل

ــدلُّ  ــذي ي ــك ال ــٰىل ذل ــريه  أنَّ : ع ــا غ ــو دع ــدنا ل ٰىل إأح

ـــ ـــه وتأهَّ ـــورهطعام ـــام ]] ١٩١ص /[[  ب حلض ـــك الطع ذل

وإن كانــت للــداعي يف ذلــك  _وغرضــه املقصــود نفــع املــدعو 

ل  ة فعـٰىل سـبيل التبـع للغـرض األوَّ يعلـم وفرضـنا أنَّـه  _مسـرَّ



 ٢٩٥  ............................................................................................................  اللطف) ١٥٨/ (حرف الالم 

ــه متــٰى تبســم يف وجهــه أو كلَّمــه بــاللطيف  أو يغلــب يف ظنّــه أنَّ

ة  _مـن الكــالم أو أنفــد إليــه ابنــه ومــا أشــبه ذلــك  ممَّــا ال مشــقَّ

ــة  ــن الكلف ـــيء م ــه وال ش ــه في ــه  _علي ر، وأنَّ ــأخَّ ـــر ومل يت حض

ــوه،  ــن الوج ــه م ــٰىل وج ـــر ع ــك مل حيض ــه ذل ــل مع ــٰى مل يفع مت

رادتـه منـه احلضـور ومل يرجــع وجبـت عليـه متـٰى اسـتمرَّ عـٰىل إ

عنهـا أن يفعــل ذلــك الــذي علــم أنَّ احلضــور ال يقــع إالَّ معــه، 

ــق  ــو أغل ــذّم ل ــتحقُّ ال ــام يس ــذّم، ك ــتحقَّ ال ــه اس ــٰى مل يفعل ومت

منــع اللطــف كمنــع التمكــني يف  إنَّ : وهلــذا قــالوا[البــاب دونــه 

ــذمّ  ــتحقاق ال ــبح واس ــ. الق ــة تقتض ــذه اجلمل ــوب ـوه ي وج

 .العلة واحدة ٰىل، ألنَّ عليه تعا]  اللطف

ٰىل إكيـف جيـب مـن دعـا غـريه : أن يقـول وليس ألحـدٍ 

ــه أن يَ  ــلْ طعام ــاؤه ُط ــه، ودع ــإف ل ــإاه ّي ــام تفّض ــري ٰىل الطع ل غ

فهــو ســبب  الً ن كــان تفّضــإو  صــلاأل وذلــك أنَّ . واجــب

فهـو  الً ن كـان تفّضـإه ولوجوب ما معـه خيتـار مـا معـه، كـام أنَّـ

ــع املو ــوب التمكــني ورف ــرٰى أنَّ أَال  .انــعســبب لوج ــف   ت تكلي

مــور فهــو ســبب ألُ  الً صــل تفّضــن كــان يف األإاهللا تعــاٰىل و

مـا ذكرنـاه وكـان سـبب  ذا صـحَّ إو ؟واجبة مـن إقـدار ومتكـني

ــتصُّ  ــف خي ــوب اللط ــداعي  وج ــان إبال ــريه ك ــه دون غ ٰىل طعام

ــ]  فعــل[وجـوب  بـه دون غــريه، فلهــذا ال جيــب  اً اللطــف خمتصَّ

ا يء ممـَّـاملـدعو، وال شـ  م يف وجـهبّسـعٰىل غـري هـذا الـداعي الت

 .معه خيتار احلضور كام ال جيب عليه التمكني

 داعيـه ويبــدو ألـيس قـد يتغـريَّ : أن يقـول ولـيس ألحـدٍ 

 ؟له، فال يلزمه اللطف

ــ]] ١٩٢ص /[[ ــك أّن ــتمرار يف وذل ــا االس ــد رشطن ا ق

 حالــه يف الـــداعي الــداعي واإلرادة، وقــد جيــوز مـــع تغــّري 

ـــاللطف أ واإلرادة أيضـــاً  ـــه، ف ـــاب دون ـــق الب ـــان إن يغل ذا ك

ــإبالصــفة التــي ذكرناهــا  ــنَّ ا ام جيــب بحيــث جيــب املمكــن، فأمَّ

ــتمرُّ  ــو مس ــداء، فه ــه الب ــوز علي ــال جي ــاٰىل ف ــديم تع ــداعي  الق ال

 .واإلرادة، فوجوب اللطف عليه ال يتغريَّ 

ـــذمّ  ـــاه ال ـــا ذكرن ـــتحقاق م ـــم باس ـــه إ والعل ذا مل يفعل

ــه  ذاإروري، كــالعلم باســتحقاقه ـضــ دعــاه وأغلــق البــاب دون

 عي خالفـاً ٰىل قـول مـن يـدَّ إفـت لتَ مع اسـتمرار الـداعي، فـال يُ 

 .يف ذلك

ــ ــلإف ــم : ن قي ــٰى عل ــب مت ــوه يوج ــذي ذكرمت ــذا ال ه

 بــأن يبــذل شــطر مالــه أو ره إالَّ ـمــن دعــاه ال حيضــ الــداعي أنَّ 

ــل أن يقتــل ولــده، أو يفعــل عليــه مــا فيــه رضر عظــيم ال  يتحمَّ

 .ليهمثله أن جيب ذلك ع

هـذا سـؤال ال يطعـن يف وجـوب اللطـف عـٰىل اهللا : قلنا

ف عنـده ا خيتـار املكلَّـشـار إليـه ممـَّفعل يُ  ذا كان كّل إه تعاٰىل، ألنَّ 

وال كلفـة،  وعـزَّ  ة عليـه جـلَّ الطاعة مـن أفعالـه تعـاٰىل، ال مشـقَّ 

هــا جمــرٰى مــا ال كلفــة فيــه، لطــاف يف فعلــه تعــاٰىل كلّ جــرت األ

ــ ــا . لــكم ومــا أشــبه ذمــن تبسَّ ومــا ثبــت وجــوب ذلــك علين

ــوب مجيــع األ ــت وج ــه، ثب ــبح منع ــاٰىل وق ــه تع ــن فعل ــاف م لط

ــ ومــا يشــبه أو يلتــبس مــن وجــوب . ةعليــه، لالشــرتاك يف العلَّ

ــا  ــك علين ــارّ إذل ــه املض ــلت في ــل  ذا حص ــيس بأص ــة ل العظيم

ــأّي  ــه مل يضـــشــ اللطــف مــن فعلــه تعــاٰىل، ف ــا في رنا يف ـيء قلن

 .وجوب اللطف من فعله تعاىلٰ 

مـن  _مـور مـن األُ  ا غـريه أمـراً ف منّـمـن كلَّـ واعلم أنَّ 

ال خيلــو مــن أن يكــون غرضــه نفــع  _حضــور طعــام أو غــريه 

ل وجـب وَّ فـإنَّ كـان األ. املأمور أو نفـع نفسـه ومـا يرجـع إليـه

ــه مــا ال مشــقَّ  ــه مــن اللطــف ل ــه، أو مــا ال يُ علي ــه في ــعْ ة علي  دُّ تَ

ــري  ــقَّ ]] ١٩٣ص /[[باليس ــن املش ــهذا اتَّ إة م ــق في ــان إو. ف ذا ك

قـد  املشـاّق   الوجـوب، ألنَّ عظيمـة تغـّري  فيه عٰىل املـأمور مضـارّ 

 ذلــك، يعتـرب يف مواضـع بوجـوب الفعــل أو حسـنه لـو مل يتبـنيَّ 

ه ٰىل طعامـه وعلـم أنَّـإمن أوجـب عـٰىل الـداعي غـريه  كّل   أنَّ إالَّ 

ــ ــر إالَّ ـال حيض ــأن يتبسَّ ــ ب ــم وذّم ــذا التبّس ــه ه ذا مل إه م يف وجه

 .العظيمة له، يسقط عنه وجوب ما فيه عليه املضارّ يفع

ــود إو ــه أن يع ــه في ــل غرض ــريه بالفع ــر غ ــان اآلم ن ك

بـني   عليه يف نفسـه مـن الفعـل دون املـأمور بـه وجـب أن يميـل

رر عليـه ـرر الذي يلحقـه بفـوت ذلـك الفعـل وبـني الضــالض

 .قّل كثر باألرر األـفيام يبدله ليقع ذلك الفعل ويدفع الض

دليل الــذي ذكرنــاه هــو الــذي جيــب التعويــل وهــذا الــ

ذا علمنـا قـبح مـا إا عليه يف وجوب اللطف بقـبح املفسـدة، ألّنـ

رف بـه عـن واجـب ـيقع عنـده الفسـاد ولـواله مل يقـع، أو ينصـ

ــ ــواله مل ينص ــب . رفـفل ــع الواج ــده يق ــا عن ــوب م ــا وج علمن

ــلَّ ولــواله أل ــع خ ــواله مل يرتف ــيح ول ــده القب ــع عن ــه، أو ارتف . ب

ــبح  ــد األوالق ــيف أح ــا يقتض ــر، وم ــالقبح يف اآلخ ــرين ك ي ـم

ي وجـوب فعـل اللطـف، ـوجوب االمتناع مـن املفسـدة يقتضـ

يف  ي وقـوع فعـل قبـيح إن كـان لطفـاً ـفصار منع اللطـف يقتضـ

ــ ــم ـاالنص ــو يف حك ــب وه ــن واج ــّف ع ــيح أو ك ــن قب راف ع
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ـــدة إالَّ  ـــن املفس ـــا م ـــيح، وم ـــيح أو القب ـــوع القب ـــل وق  ألج

 .االنرصاف عن الواجب

ــر ــل آخ ــ: دلي ــتُ ربَّ ــك أنَّ  لَّ دِ ام اس ــٰىل ذل ــداعي  ع ٰىل إال

 معــه، ٰىل فعـل مــا ال خيتـار ذلــك الفعـل إالَّ إإرادة الفعـل يــدعو 

حـدنا إٰىل الـداعي أل  تـرٰى أنَّ أَال  . بـهإالَّ  ٰىل مـا ال يـتمُّ إكام يدعو 

أو ]] ١٩٤ص /[[م ولــده يــدعو إٰىل فعــل مــا ال يــتمُّ إرادة تعّلــ

 _إالَّ معــه، وهلـذا متـٰى أراد املســبَّب مـن غــريه ال خيتـار الـتعّلم 

جيـب أن يريـد السـبب،  _وهو ممَّا ال حيدث منـه إالَّ عـن سـبب 

ــن  ــه م ــربًا إالَّ ب ــون خ ــا ال يك ــرب أراد م ــريه اخل ــن غ وإذا أراد م

 .اإلرادة

ذا كـــان غرضـــه تعـــاٰىل يف التكليـــف التعـــريض إو

ــ ــم أنَّ ــواب وعل ــة للث ــار الطاع ــلالَّ إه ال خيت ــد فع ــه،   عن يفعل

 .فيجب أن يفعله الّتصاله بالداعي

ــ: وقـد قــدح يف هــذه الطريقــة ت اقتضــت ذا صــحَّ إا بأهنَّ

ــذي ال يوصــف عــٰىل  حصــول اللطــف املصــاحب للتكليــف ال

ي فعـــل مـــا مل يصـــاحب ـم بـــالوجوب، وال يقتضـــمـــا تقـــدَّ 

 .ا هو الواجب عٰىل احلقيقةالتكليف ممَّ 

ــدح ــذا الق ــال يف ه ــن أن يق ــ: ويمك ــاىلٰ إنَّ ــان إو ه تع ن ك

ــداً  ــ مري ــن املكلَّ ــتقبلة م ــات املس ــع الطاع ــال ف يف أوَّ جلمي ل ح

حكــم  نَّ إد، فــن أراد بــه ال يتجــدَّ إ، فيجــب والتكليـف مــا تغــريَّ 

ــه[ ــداً ]  كون ــاٍق  مري ــتمرّ  ب ــف  مس ــداعي التكلي ــم أنَّ إوال  ذا عل

 رادتـه لـه منـه التـي حكمهـا بـاٍق إمت ف ال خيتـار مـا تقـدَّ املكلَّ 

فعـال أن يفعـل ذلــك مـن األ أن يفعـل فعـالً  بـن نقضـت، إالَّ إو

 .إليه ٰىل اإلرادة داعٍ إالداعي  الفعل، ألنَّ 

ــ ذا إاملفســدة  أنَّ : فجملتــه، ا الكــالم يف قــبح املفســدةفأمَّ

 ،راف عــن الواجــبـكانــت مــا وقــع عنــده الفســاد، أو االنصــ

يف  ٰىل مــا ذكرنــاه ومل يكــن لــه حــظّ إأو كــان عنــده أقــرب 

قــبح ذلــك، وال اعتبــار  لــوم رضورةً فمع. التمكــني مــن الفعــل

ه استفسـاد فـذلك خـالف يف عبـارة، باالمتناع عـن تسـميته بأنَّـ

ا كـام ال خـالف بيـنهم وال خالف بني العقـالء يف قـبح ذلـك منّـ

ــإيف قــبح الظلــم، و ٰى ـام االخــتالف يف وجــه قبحــه، وقــد مضــنَّ

 .يف هذا الكتاب الكالم عٰىل من خالف يف ذلك مستقٰىص 

دون  ا هو كونه ظلامً الوجه يف قبح الظلم منّ  أنَّ  وما به نعلم

يف وجه قبح  املخالف لنا بمثله، نعلم أنَّ ]] ١٩٥ص /[[  عيهما يدَّ 

 .ه مفسدة كونه هبذه الصفةيناه بأنَّ ما ذكرناه وسمَّ 

يف حكـم تكليـف مـن ال لطـف لـه، أو مـن لطفـه  :فصل

 :يف القبح

ــ ــم أنَّ ــاعل ــاٰىل م ــم اهللا تع ــع أن يعل ــري ممتن ــض ه غ ن بع

، حـالٍ  ي عـٰىل كـلِّ ـأو يعصـ حـالٍ  ه يطيـع عـٰىل كـلِّ فني أنَّـاملكلَّ 

ــفيكــون ممَّــ ن مــن ه مــتمكّ ن ال لطــف لــه، فيحســن تكليفــه، ألنَّ

الفعـــل بســـائر رضوب التمكينـــات، ولـــيس يف املعلـــوم مـــا 

 .يقوي يف دواعيه فيجب فعله به

وهلذا الـذي قلنـاه ال جيـب عـٰىل الوالـد الرفـق واللطـف 

ي ـأو يعصـ حـالٍ  ه يطيـع عـٰىل كـلِّ أنَّـ و يعلم أو يظـنّ بولده، وه

ــإ، وحــالٍ  عــٰىل كــلِّ  ام جيــب الرفــق يف املوضــع الــذي يعلــم أو نَّ

 . بهولده ال يصلح إالَّ  أنَّ  يظنّ 

ـــإو فـــني مـــن ال يف بعـــض املكلَّ  إنَّ : القـــول ام يصـــحُّ نَّ

  فاملعرفـة بـاهللا تعـاٰىل لكـلِّ تعـاٰىل، وإالَّ   لطف لـه، يعنـي يف فعلـه

ف عـٰىل العمـوم، وكـذلك القـول يف مـن لطفـه يف فعـل مـا كلَّ م

ه بمنزلـة مـن ال لطـف لـه مـن ه حيسن تكليفـه، ألنَّـال هناية له أنَّ 

 .حيث مل يكن يف املقدور ما يصلح عنده

ــحَّ  ــذا إن ص ــديراً  ه ــه  تق ــة ل ــا ال هناي ــل م ــون فع أن يك

ــاً  ــوهَّ  ،لطف ــري مت ــد غ ــك بعي ــون إالَّ  نَّ م، ألوذل ــف ال يك  اللط

 ٰىل الفعـــل مـــا ال يصـــحُّ إٰىل الفعـــل، وكيـــف يـــدعو إ اً داعيـــ

 ؟وجوده، وال جيوز وقوعه

ــ ــدَّ إا فأمَّ ــض املكلَّ  رنا أنَّ ذا ق ــف بع ــل لط ــني يف أن يفع ف

ــقبيحــاً  اهللا تعــاٰىل فعــالً  وقــد . ه ال حيســن تكليفــه، فالصــحيح أنَّ

ـــ ـــن[ٰى ـمض ـــويز ]  ع ـــم جت ـــك، ]] ١٩٦ص /[[أيب هاش ذل

 .وأجراه جمرٰى من ال لطف له

 مقـدوراً  لـه لطفـاً  ه ال حيسـن تكليفـه، ألنَّ إنَّـ :ام قلنـانَّ إو

ــع إالَّ  ــده ال يطي ــيس إ عن ــع التمكــني، ول ــه فقــد من ــل ب ذا مل يفع

 .كذلك من ال لطف له

ــد عُ  ــد، فق ــوبع ــ أنَّ  مَ ِل ــاداً إف املكلَّ ــه فس ــان لطف  ذا ك

ه ال حيسن تكليفـه مـع تكليـف ذلـك الغـري، وال يكـون لغريه أنَّ 

مــن ال لطــف لــه يف  أنَّ  أيضــاً  مَ ِلــوعُ . لــه بمنزلــة مــن ال لطــف

 .ناهاملقدور حيسن تكليفه عٰىل ما بيَّ 

ــا أنَّ  ــف  وقــد علمن ــيح بتكلي ــن لطفــه يف القب تكليــف م

 يف املوضـــعني مجيعـــاً  مــن لطفـــه مفســـدة لغــريه أشـــبه، ألنَّ 

ــن، و ــدور ممك ــف مق ــإاللط ــيس نَّ ــبح، ول ــه ق ــل لوج ام ال يفع

 .كذلك من ال لطف له
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ــ :فصــل ــه ه يف أنَّ ــو مل يفعــل اللطــف مل حيســن من تعــاٰىل ل

 :فعقاب املكلَّ 

ف ما ه تعاٰىل لو مل يلطف للمكلَّ ٰىل أنَّ إكان أبو هاشم يذهب 

ومـا كـان : ويزيد عـٰىل ذلـك فيقـول. حسن أن يعاقبه عٰىل القبيح

ن إه عٰىل القبيح والعدول عـن الواجـب، وحيسن منه تعاٰىل أن يذمّ 

: وكذلك كان يقـول. ه عٰىل ذلكه ويلوممن غريه أن يذمّ ]  حسن[

 .به فيهرغِّ لو استفسده أو أمره بالقبيح ويُ 

اسـتيفاء العقـاب مـع منـع اللطـف  عـٰىل أنَّ  والذي يـدلُّ 

ــن ــ أنَّ : ال حيس ــإف املكلَّ ــية، واإلأُ ام نَّ ــل املعص ــالل يت يف فع خ

ل نفسـه، فـال حيسـن عقابـه بَـفـه ال مـن قِ ل مكلِّ بَ بالواجب من قِ 

لــو استفســده أو أمــره بــالقبيح أو محلــه  لــه كــام ال حيســن ذلــك

ــ ــعليــه، ويصــري املكلَّ ســقط حــّق نفســه أُ ه ف بمنــع اللطــف كأنَّ

 .من العقاب

الـذي يفعلـه تعـاٰىل عـٰىل  وال جيري الذمّ ]] ١٩٧ص /[[

ة، شائعة غري خمتصَّ  جهة استحقاق الذمّ  القبيح جمرٰى العقاب، ألنَّ 

ف من أن يكون غـري كلَّ لقبح الفعل، ويمكن امل الذمّ  ام يستحقُّ نَّ إو

دون غـريه، فيجـب  وهذه جهة ال اختصـاص لـه بـذامِّ . فاعل له

 .أحدٍ  من كلِّ  حسن الذمّ 

بالقــديم تعــاٰىل، فــال  وجهــة اســتحقاق العقــاب خيــتصُّ 

ــ ــاب خاصَّ ــه العق ــبح من ــف يق ــع اللط ــون ممتن ــع أن يك ة يمتن

 .الختصاصه بجهة استحقاقه

 :عل دون وجهذا كان عٰىل وجه يف الفإيف اللطف  :فصل

ــذهب  ــم ي ــو هاش ــان أب ــم يف  ٰىل أنَّ إك ــو عل ــاٰىل ل اهللا تع

ــض املكلَّ  ــني أنَّ بع ــواب  ف ــد إث ــد فق ــاعف عن ــد ويض ــه يزي يامن

يـامن عـٰىل ن لطـف لـه فعـل اإلإه عليـه، وأنَّـ ه أشـّق اللطف ألنَّـ

، وال شـّق فـه عـٰىل الوجـه األكلِّ نقصان الثـواب فغـري ممتنـع أن يُ 

ــه و ــف ل ــإيلط ــم أنَّ ــل اإله ال ن عل ــاً يفع ــامن تعريض ــد  ي ــه ملزي ل

ــوز أن  ــني، وكــام جي ــا الفعــل جمــرٰى فعل ــواب، وجيــري وجه الث

ــيُ  ــواب، وكلِّ ــادة الث ــد الفعلــني لزي ــف إف أح ــه لط ــن ل ن مل يك

ــه، ويعــدل عــن تكليــف الفعــل اآلخــر  فيــه، وعلــم أن ال يفعل

 .الناقص الثواب

 :قيـل هـذا املـذهب عـن جعفـر بـن حـرب، ثـمّ  يوحك

 .ه رجع عنهنَّ إ

ه، وخيــالف كـان أبــو عــيل يوجــب اللطــف يف هــذا كّلــو

 .أبا هاشم فيام حكيناه عنه

بـو أصـول خـالف مـا ذكـره عـٰىل األُ  والصحيح املستمرّ 

، ومصـلحةً  يامنـاً إوجهيـه  ذا كـان عـٰىل كـالإيـامن اإل هاشم، ألنَّ 

يــامن عــٰىل اإل]] ١٩٨ص /[[  مــن أن يتنــاول التكليــف فــال بــدَّ 

ــه عــٰىل أحــدمها ونقــص يف الوجــه ن زاد ثواإ، والــوجهني معــاً  ب

 اً اآلخر، سواء كان الوجه الـذي يقـع عليـه اإليـامن فيصـري شـاقَّ 

ــإويتزايـد ثوابــه و ام حصـل عليــه ألجــل فقـد اللطــف أو لغــري نَّ

 .ذلك

ــإو ــاه، ألنَّ نَّ ــام ذكرن ــا ب ــامن ال  ام قلن ــوب اإلي ــه وج وج

ــاً  ــامن واجب ــون اإلي ــل، وال يك ــوز أن حيص ــه إو. جي ــان وج ذا ك

ــوب  ــواب الوج ــواب والنــاقص الث ــه الزائــد الث يتســاوٰى في

ن تنــاوهلام التكليــف وأحــدمها إو. وجــب تنــاول التكليــف هلــام

 نقـص مـن ذلـك مـن فعلـه، وإالَّ  فـال بـدَّ   ه يقـع عنـدهمعلوم أنَّ 

وال اعتبـــار بالتفاضــل يف زيــادة الثـــواب . وجــوب اللطــف

 تـرٰى أَال  .ة مـع حصـول وجـه الوجـوب يف الفعـلوكثرة املشـقَّ 

ـــ أنَّ  ـــوجـــه الوجـــوب يف الكّف ـــثالث يف اليمـــني ل  امَّ ـارات ال

ة وكثــرة ن تفاضــلت يف املشــقَّ إاســتوٰى وجبــت عــٰىل التخيــري، و

ــواب، ألنَّ  ــق  الث ــواب العت ــّل أث ــواب ك ــن ث ــر م ــن  كث ــد م واح

 .طعامالكسوة واإل

وأنقــص  الوجـه اآلخــر الــذي هـو أخــّف  إنَّ : ن قيــلإفـ

ــاً  ــون اإل ثواب ــه ال يك ــلحةً وال يامنــاً إيــامن علي ســقطت .  مص

ــإكالمــه  املســألة مــن أصــلها، ألنَّ  ام هــو يف فعــل لــه وجهــان، نَّ

ــه  واحــدٍ  تنــاول التكليــف لكــلِّ  فصــحَّ  مــنهام، ومــا ال وجــه في

 :تنـاول التكليـف لـه، فـال جيـوز أن يقـال فيـه ملصلحة ال يصحُّ 

 .عدل بتكليفه من وجه آخر

مــع تكليفــه اإليــامن عــٰىل أحــد  ال بــدَّ : وقــد قيــل

ــدون اآلخــر مــن طريــق يُ   الــوجهني ــميِّ ف مــا تناولــه ز بــه املكلَّ

ــ ــالتكليــف ممَّ ــه حتَّ ــم ا ال يتناول ــه ويعل ــده بعين ــه إٰى يقص ذا فعل

ه ال طريـق تـه، ويف العلـم بأنَّـعليه خروجـه مـن الواجـب يف ذمَّ 

 .ٰىل ذلك ما يفسد هذا املذهبإ

*   *   * 

 :رشح مجل العلم والعمل

: ٰى ـاملرتضـــ دقـــال الســـيِّ  :مســـألة ]]١٠٧ص [[

ــ ومــا يعلــم اهللا تعــاٰىل أنَّ  ف خيتــار عنــده الطاعــة أو يكــون املكلَّ

 إٰىل اختيارهـا أقــرب ولــواله مل يكـن ذلــك جيــب أن يفعلــه، ألنَّ 

التكليــف يوجــب ذلــك قياســًا عــٰىل مــن دعــا غــريه إٰىل طعامــه 
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ــ ــب يف ظنِّ ــ ه أنَّ وغل ــاه ال حيض ــن دع ــال ر إالَّ ـم ــبعض األفع  ب

 .وهذا املسّمٰى لطفاً . هاة فيالتي ال مشقَّ 

ــبح  ــني، وق ــف والتمك ــني اللط ــوب ب ــرق يف الوج وال ف

 .منع أحدمها كقبح منع اآلخر

ـــع  :رشح ذلـــك اللطـــف مـــا علـــم اهللا تعـــاٰىل أن يطي

ــ ــةاملكلَّ ــل الطاع ــرب إٰىل فع ــون أق ــوله، أو يك ــد حص . ف عن

 :وينقسم ثالثة أقسام

 .ةأن يكون من فعل اهللا تعاٰىل خاصَّ : أحدها

 .ف نفسهأن يكون من فعل املكلَّ : وثانيها

 .ف وغري اهللا سبحانهأن يكون من فعل املكلَّ : وثالثها

القــديم بالقــدرة عليــه جيــب عليــه أن يفعلــه  فــام خيــتصُّ 

 .مع التكليف، وال حيسن التكليف من دونه

ــ ــومــا يتعلَّ ف نفســه جيــب عليــه أن يلزمــه ق بفعــل املكلَّ

ــ ــاه، ســواء فعــل املكلَّ ــف ذلــك أو مل يفإّي ه إذا مل يفعــل عــل، ألنَّ

 .ل نفسهبَ يت من قِ ن من فعله فقد أُ وقد مكَّ 

ــ]] ١٠٨ص /[[ ــا يتعلَّ ــوم ــري ق بفعــل غــري املكلَّ ف وغ

ر، فــإن علــم اهللا تعــاٰىل فهــو مثــل وعــظ الــواعظ وتــذكري املــذكِّ 

ـنَّـإه حيصـل منـه ال حمالـة فاهللا تعاٰىل أنَّـ ف ه حيسـن تكليـف املكلَّ

ــمــا هــو لطــف فيــه، ومتــٰى علــم أ ه ال حيصــل ذلــك ال حيســن نَّ

 .ف ما دام ذلك الفعل لطف فيهتكليف هذا املكلَّ 

ه ف، ألنَّـوال حيسن إجياب ذلـك الفعـل عـٰىل غـري املكلَّـ

ــل  ــد فع ــٰىل أح ــب ع ــث ال جي ــن حي ــه م ــه علي ــه لوجوب ال وج

 أن يكـون لـه أيضـًا فيـه لطـف ومصـلحة لكونه لطفًا للغري، إالَّ 

ــل الرســالة وأدائهــ ــب . اكــام نقــول يف حتّم ــذا اللطــف واج وه

 .بناهفعله عٰىل ما رتَّ 

مـن دعـا غـريه إٰىل طعامـه  نـا نعلـم أنَّ عـٰىل ذلـك أنَّ  يدلُّ 

ــ ــم أنَّ ــه وعل ــه لطعام ــوره وتناول ــه حض ــوغرض  ر إالَّ ـه ال حيض

ة فيـه عليـه وال اسـتفاد مـن كتـب رقعـة بأن يفعل فعالً ال مشـقَّ 

 .ن يفعله جيب أنَّ إأو إنفاذ رسول أو التكّلم بكالم يسري، ف

ه مل يكــن أنَّــ مَ ِلــومتــٰى مل يفعلــه نــاقض غرضــه وعُ 

ــك يف بــاب القــبح جمــرٰى أن  غرضــه احلضــور، وجــرٰى ذل

ـــه، ألنَّ  ـــاب يف وجه ـــق الب ـــتدعيه ويغل ـــًا  يس ـــالني مع يف احل

. عابثـًا مـن مناقضـة الغـرض دُّ َعـمـن العقـالء ويُ  الـذمَّ  يستحقُّ 

ً خـرٰى وإن كـان يف إحـدٰى احلـالني مانعـًا للتمكـني ويف األُ  خمــالَّ

 . بفعل ما هو لطف

ــ ــاٰىل إنَّ ــديم تع ــان الق ــاه وك ــا قلن ــت م ــوإذا ثب ف ام كلَّ

 اخللق تعريضـًا للثـواب، وجـب أن يفعـل هلـم مجيـع مـا ال يـتمُّ 

ــل إالَّ  ــدرة الفع ــن الق ــه، م ــة ]] ١٠٩ص /[[ ب ــني واآلل والتمك

ــ ــك ممَّ ــري ذل ــف وغ ــدَّ واللط ــط ا ق ــن رشائ ــن حس ــره م مناه ذك

 .التكليف

   *   ** 
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جوابـات املسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف املرتضــىٰ 

 ):املوصليات الثالثة

حكـم نكـاح : [املسألة السابعة واألربعـون]] ٢٣٧ص [[

 :]املتعة

يف إباحـة هـذا  اإلماميَّـةنكاح املتعة، وال خيتلـف الشـيعة 

ه ز من غريه بأنَّ ام متيَّ ، وإنَّ )نكاح املتعة( بـريعة ـالش ٰى يفالعقد املسمّ 

 د، والتمييز بانتفـاء الشـهادة عنـه، ألنَّ ل عليه غري مؤبَّ نكاح مؤجَّ 

وإن مل يكن متعة، ولـو  د فيصحُّ الشهادة قد ينتفٰى من النكاح املؤبَّ 

 . ل لكان متعة وإن حرضه الشهودأشهد بالنكاح املؤجَّ 

ــحَّ  ــٰىل ص ــدليل ع ــذهبناوال ــ: ة م ــة املحقَّ ــاع الفرق ة إمج

ــ مــات قولــه تعــاٰىل بعــد ذكــر املحرَّ  ة، وأيضــاً ويف إمجاعهــا احلجَّ

ــوا : اءمــن النســ
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ْ
ــن ــاء[ ِم ــ. ]٢٤: النس اح وأب

ـــنكــاح املتعــة بصــ ــا املوضــوع هلــا يف الش  ريعة، ألنَّ ـريح لفظه

 هــذا ريعة مل يــرد إالَّ ـطلــق يف الشــلفــظ االســتمتاع واملتعــة إذا أُ 

ــ العقــد املخصــوص ــرٰى ذ، أَال ل عــٰىل املتلــذّ َمــل، وال ُحي املؤجَّ  ت

ــ املتعــة، وفــالن حيظــر  فــالن يــرٰى إباحــة نكــاح: م يقولــونأهنَّ

ــدو ــة، ال يري ــذَّ نكــاح املتع ــد الل ــذلك العق ــن ب ــدونة، وإنَّ  ام يري

 . لبذلك العقد املؤجَّ 

 ام النبــّي نكــاح املتعــة كــان يف أّيــ فــال خــالف أنَّ  وأيضـاً 

بـه، وال يقـم دليـل رشعـي عـٰىل حظـره والنهـي  ومعموالً  9

 .عنه، فيجب أن يكون مباحاً 

*   *   * 

جوابـات املسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف املرتضــىٰ 

 ):تامليافارقيا

 :]ية املتعةحلّ [: مسألة رابعة وأربعون]] ٢٩٤ص [[

ــون؟  ــن تك ــذا أم ال؟ وبم ــا ه ــوز يف وقتن ــل جت ــة ه املتع

ي، وهـل للولـد مـرياث أو خمـالف وذّمـ وما رشوطهـا بمؤالـف

 غريه من األوالد أم ال؟

ــواب ــول اهللا : اجل ــن رس ــن زم ــة م ــة مباح إٰىل  9املتع

 . ت إباحتها إٰىل حظرتغريَّ  وقتنا هذا، وما

ع باملؤمنات دون املخالفات، وقد جيوز عند وجيب أن يتمتَّ 

ع باملستضـعفات اللـوايت أن يتمتـَّ]] ٢٩٥ص /[[ عدم املؤمنات

 .يةع بالذمّ التمتّ  لسن بمعاندات، وقد جيوز عند الرضورة

تعيـني األجـل واملهــر : منـه ومـن رشوطهـا الـذي ال بـدَّ 

 .من غري إهبام هلام

كــام يرثــه أوالده مــن  والولــد الحــق، وهــو يــرث أبــاه،

ـ. غري متعـة هبـا فـال مـرياث هلـا إن رشط يف العقـد  عا املتمتّـفأمَّ

 .ذلك، وإن مل يرشطه كان هلا املرياث

*   *   * 

جوابـات املسـائل )/ (٤ج ( رسائل الشــريف املرتضــىٰ 

 ):الواسطيات

 ال حــدَّ [: املسـألة العــارشة مــن الواســطيات ]]٤٢ص [[

 :]للمستمتعات يف العدد

جمـــرٰى الزوجـــات يف  جتـــري املســـتمتعات هبـــنَّ  هـــل

املسـتمتع الزيـادة عـٰىل األربـع أو جتـري  التحصني، فيحـرم عـىلٰ 

 ؟إٰىل هذا الباب جمرٰى اإلماء يف كثرة العدد وترك االلتفات

ــاهللا التوفيــق  _اجلــواب  ال خــالف بــني أصــحابنا : _وب

ــ يف أنَّ  ــعللمتمتّ ــن أرب ــر م ــاء أكث ــني النس ــع ب ــر ع أن جيم  ،حرائ

ــ ــني  نَّ وأهنَّ ــك اليم ــتباح بمل ــوايت يس ــاء الل ــرٰى اإلم ــرين جم جي

ــه ــؤهن، وقول ــاىلٰ  وط  : تع
َ
ــاع  َوُر�

َ
ــالث

ُ
ــ� َوث

ْ
ــاء[ َمث : النس

عــٰىل  ي ذلــك الزائــدـة يقتضــنَّ ظــاهر مــن قــرآن أو ُســ وكــّل ] ٣

 .املراد نكاح الدوام دون املتعة أربع، نحمله عٰىل أنَّ 

*   *   * 

جـواز [: ر من الواسطياتـعشاملسألة الثانية  ]]٤٣ص [[

 :]ةع للمستمتع هبا قبل انقضاء العدَّ التمتّ 

هل جيوز للمستمتع باالمرأة إذا بانت عنه بخروج األجـل 

هتا أو بعد ذلـك، أن يستمتع هبا قبل انقضاء عدَّ  ٰى بينها وبينهاملسمّ 

إعادهتـا ومراجعـة ]] ٤٤ص /[[ وٰىل مـنأو حترم عليه باملتعة األُ 

 ، وما احلكم والرخصة يف ذلك؟االستمتاع هبا
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ــواب  ــق  _اجل ــاهللا التوفي ــاملرأة  :_وب ــتمتع ب ــوز للمس جي

هتا منــه أن يعــاود االســتمتاع هبــا، وجيــوز لــه بعــد انقضــاء عــدَّ 

منــه أن يعــاود  روب وقبــل أن تعتــدَّ ـبعــد انقضــاء األجــل املضــ

ــ ــ. عاملتمتّ ة رشط يف إباحــة نكــاح غــريه هلــا وليســت العــدَّ  اموإنَّ

 .اهاكاحه هو إيّ يف ن رشطاً 

*   *   * 

ــاح )/ (٤ج ( رســائل الشـــريف املرتضـــىٰ  مســألة يف نك

 ):املتعة

نكــاح ] فســاد[بعضــهم عــٰىل  اســتدلَّ  ]]٣٠٣ص [[

دخـول الطـالق فيـه، فوجـب احلكـم  ه نكـاح ال يصـحُّ املتعة بأنَّ 

 .األنكحة الفاسدة عٰىل كّل  بفساده قياساً 

ــتدلِّ  ــال للمس ــذلك فيق ــية: ب ــة قياس ــذه طريق ــد ه ، وق

ـــا عـــىلٰ  ـــا يف مواضـــع مـــن كتبن ـــام  أنَّ  دللن ـــاس يف أحك القي

ــ. ريعة غــري صــحيحـالشــ ة القيــاس صــحَّ  اســتظهاراً  مَ لِّ وإذا ُس

ــ جــاز ــعــٰىل صــحَّ  دلِّ : ق يف ذلــكأن يقــال ملــن تعلَّ ة ة هــذه العلَّ

 .هبا قاحلكم يف األصل متعلّ  نَّ أو

 ام تقـعمـا اعتـاد الفقهـاء املطالبـة بـذلك، وإنَّـ: فإذا قـال

 .األصل عند املعارضة ةة علَّ الداللة عٰىل صحَّ 

ــا ــ: قلن ــع حمصِّ ــا امتن ــن م ــاس م ــحاب القي ــن أص ل م

ــاملطالبــة بصــحَّ  ــ ]]٣٠٤ص [[/ة يف األصــل، ة العلَّ ام جلــأوا وإنَّ

باملعارضـــة خيـــرج  إٰىل املناقضـــة إذا أمكنـــت واملعارضـــة، ألنَّ 

ــيف صــحَّ  الكــالم ــ ءيش ة وبــأّي ة العلَّ  الَّ ق حكــم األصــل، وإتعلَّ

ة  _فلو طولب املحـتّج بالطريقـة القياسـية  بـأن يـدلَّ عـٰىل صـحَّ

ته   .ملا قدر عٰىل دفع ذلك _علَّ

تها بــاالّطراد واالنعكــاس،  فــإن اســتدلَّ عــٰىل صــحَّ

ــلو أصــحاب  تها، وقــد نــصَّ حمصِّ ــة يف صــحَّ فلــيس ذلــك بحجَّ

ــة،  ة العلَّ القيــاس عــٰىل أنَّ الطــرد والعكــس ال يــدلُّ عــٰىل صــحَّ

تها بيـان تأثريهـا يف احلكـم الـذي علقـتوإنَّام .  يـدلُّ عـٰىل صـحَّ

صـاحب هـذه الطريقـة تـأثري إمكـان الطـالق  أن يبـنيِّ  وهيهاَت 

 .ة العقديف صحَّ 

 :]جواز انفصال بعض األحكام عن بعض[

ــمّ  ــه ث ــال ل ــن أحكــام : يق ــم م ــالق حك إمكــان الط

ــوارث مــن الــزوجني النكــاح، كــام أنَّ  . حكــم مــن أحكامــه الت

ر يف بعــض األنكحــة بعــض أحكــام إذا تعــذَّ  ولــيس جيــب

ــاح أن ــُحي  النك ــدَك ــاد العق ــرٰى أنَّ أَال . م بفس ــاح الذمّ   ت ــة نك ي

ــن  ــم م ــو حك ــه، وه ــت في ــوارث ال يثب ــحيح والت ــدكم ص عن

ــيس جيــب أن يقضــ ي بفســاد هــذا العقــد ـأحكــام النكــاح، ول

 ؟فيه هذا احلكم املخصوص رمن حيث تعذَّ 

ــاح الذمّ نكـ عــٰىل أنَّ  مسـتدلٌّ  فلـو اسـتدلَّ  ه يـة فاسـد، بأنَّ

ــىلٰ  ــه ع ــه، وقاس ــوارث في ــدة ال ت ــة الفاس ــ. األنكح ــتم إنَّ ام ألس

ــ ــن أنَّ ــاه، م ــا ذكرن ــل م ــون إٰىل مث ــتم تفزع ــعكن ــري ممتن أن  ه غ

ــت ويف  ــم ثاب ــن حك ــع م ــا يمن ــة م ــض األنكح ــرض يف بع يع

 ؟غريه

يـة يمنـع املعنـٰى الـذي عـرض يف نكـاح الذمّ : فإذا قلـتم

 .ةتالف امللَّ من التوارث معقول، وهو اخ

ــا ــوارث : قلن ــن الت ــانع م ــذا امل ــيس ه ــن  _أل ــو م وه

ة هذا النكاح _أحكام النكاح كالطالق   ؟ال يمنع من صحَّ

ــول الطــالق  ]]٣٠٥ص [[/ وبعــد، فاملــانع مــن دخ

ـ ه نكـاحمفهـوم، وهـو أنَّـ يف نكاح املتعة أيضـاً  ل إٰىل وقـت مؤجَّ

  ارتفـاع هــذاة يفانقضـاء املـدَّ  فلـم حيـتج إٰىل طـالق، ألنَّ  ،بعينـه

ــ .النكـاح جيــري جمــرٰى الطــالق ام دخــل يف النكــاح فـالطالق إنَّ

ــ ــاملؤبَّ ــتمرّ د ألنَّ ــىلٰ  ه مس ــع  ع ــا يقط ــاج إٰىل م ــات، فيحت األوق

 .استمراره ويوجب الفرقة، وليس كذلك املتعة

التــوارث حكــم األنكحــة عــٰىل  م أنَّ ســلِّ ال نُ : فــإن قــالوا

 .ةمنتفي امللَّ  اإلطالق، بل هو نكاح

ــ ــلِّ وال نُ : اقلن ــن أنَّ س ــم  م نح ــن حك ــالق م ــان الط إمك

 .دالنكاح املؤبَّ  نكاح، بل هو من أحكام كّل 

 :]قاس عليهاردة لكي يُ العلل غري مطَّ [

مـا أنكـرت أن يكـون املتعـة مـن األنكحـة : يقـال لـه ثمّ 

ال يـدخلها وال مـا يقـوم مقامـه يف الفرقـة،  الطـالق نَّ أالفاسدة 

فيـه مـا  الطـالق، فـإنَّ  ه ال يدخلـهوليس كذلك نكاح املتعة ألنَّـ

 .ةيقوم مقامه يف وقوع الفرقة وهو انقضاء املدَّ 

ي ـه يقتضـموضـع هـذا القيـاس فاسـد، ألنَّـ وبعد، فـإنَّ 

ــاح ــواع النك ــن أن ــوع م ــاد ن ــاقي  فس ــه رشوط ب ــث في ــن حي م

ــا أنَّ  عــٰىل  البيــع بيــع موجــود حــارض وبيــع أنواعــه، وقــد علمن

م يف بيــع املوجــود وال جهــة الســلم، ولــيس نجــد رشوط الســل

ــود يف الســلم، ومل يوجــب ذلــك فســاد البيــوع  رشوط املوج

ــة ــة. املختلف ــة املختلف ــذلك األنكح ــتالف  فك ــع اخ ــري ممتن غ

 .ةاجلميع الصحَّ  رشوطها وإن عمَّ 

ــ عــٰىل أنَّ  ــا اجتمعــتهــذه العلَّ  ة لــو كانــت صــحيحة مل
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نكـاح املتعـة  مع إباحة نكاح املتعـة، وقـد علمنـا بـال خـالف أنَّ 

ــاً  ــالم مباح ــدر اإلس ــان يف ص ــك ــومام ادَّ ، وإنَّ ــٰى ق ص / [[ ع

ت إباحتـه، فكيـف جتتمــع خَ ِسـبعـد ذلــك ونُ  رَ ظِـه ُح أنَّـ]] ٣٠٦

 ؟ة احلظر مع اإلباحةعلَّ 

الطــالق ال  ة حظــر هــذا النكــاح أنَّ وإذا كانــت علَّــ

مـع  الطـالق قـد كـان حاصـالً  ا ال يدخلـهيدخل فيه وكونـه ممـَّ

فسـاد  الف، وذلـك دليـل واضـح عـىلٰ مـة بـال خـاإلباحة املتقدِّ 

 .ةهذه العلَّ 

 .وما يفسد به هذا القياس كثري ويف هذا القدر كفاية

*   *   * 

 :االنتصار

 :]نكاح املتعة] [١٥٣[ مسألة ]]٢٦٨ص [[

دهــا بــه ولــيس عــي تفرّ وادّ  اإلماميَّــةبــه عــٰىل  عَ نِّ ا ُشــوممَّــ

 .لنكاح املتعة وهو النكاح املؤجَّ  إباحة :األمر عٰىل ذلك

ــة  ــة معروف ــك مجاع ــة ذل ــول بإباح ــبق إٰىل الق ــد س وق

وعبــد  عــيل بــن أيب طالــب  األقــوال، مــنهم أمــري املــؤمنني

ــ ــن عبّ ــعوداهللا ب ــن مس ــد اهللا ب ــاء،  Ë اس وعب ــد وعط وجماه
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ــد اهللا األنصــاري وَســوقــد روي عــن جــاب ــن عب مة لَ ر ب

اخلـدري واملغـرية بـن شـعبة وسـعيد بـن  بن األكوع وأيب سـعيد

ـ ججبري وابـن جـري فـاق عـاؤهم االتّ م كـانوا يفتـون هبـا، فادِّ أهنَّ

 .عٰىل حظر املتعة باطل

 :سوٰى إمجاع الطائفة عٰىل إباحتها، أشياء :ة لناواحلجَّ 

ـأنَّ  :منها منفعـة ال  كـّل  أنَّ ة الصـحيحة ه قـد ثبـت باألدلَّ

رورة العقـــل، ـآجـــل مباحـــة بضـــ رضر فيهـــا يف عاجـــل وال

 .العقل فيجب إباحته بأصل ،وهذه صفة نكاح املتعة

ة عـن هـذا النكـاح رَّ ـمن أيـن لكـم نفـي املضـ: فإن قيل

 ذلك؟ ]]٢٦٩ص [[/ يف اآلجل واخلالف يف

ــا ــن ادَّ : قلن ــٰى رضراً م ــدليل، وال  ع ــه ال ــل فعلي يف اآلج

 .ذلك عىلٰ  يدلُّ  دليل قاطعاً 

ــ :ومنهــا ــد أنَّ ــاح يف عه ــذا النك ــة ه ــالف يف إباح ه ال خ

 ،عـٰى حتريمهـا مـن بعـد ونسـخهاادَّ  ثـمّ  ،بغري شـبهة 9 النبّي 

ــخ ــت النس ــت ،ومل يثب ــد ثب ــاع وق ــة باإلمج ــن  ،اإلباح ــٰىل م فع

 .عٰى احلظر والنسخ الداللةادَّ 

ــا يف أنَّ  ــي رووه ــار الت ــروا األخب ــإن ذك ــّي  ف  9 النب

 .عنها وهنٰى  حرمها

ـــار  ـــذه األخب ـــّل ه ـــك أنَّ ك ـــن ذل ـــاجلواب ع إذا  _ف

أخبــار آحــاد، وقــد ثبــت  _ســلمت مــن املطــاعن والتضــعيف 

ا ال توجب عمـالً يف الشـ ريعة، وال يرجـع بمثلهـا عـامَّ ُعِلـَم ـأهنَّ

 .وُقطَِع عليه

هـــا قـــد طعـــن أصـــحاب هـــذه األخبـــار كلّ  عـــٰىل أنَّ 

واحـد  لوا يف كـّل فوهم، وقـاوضـعَّ  اده عـٰىل رواهتـااحلديث ونّقـ

 .منهم ما هو مسطور، ال معنٰى للتطويل بإيراده

ـــرية يف  ـــار كث ـــار معارضـــة بأخب وبعـــد، فهـــذه األخب

ٰى ظهـر مـن هنـي عمـر عنهـا هبـا حتـَّ استمرار إباحتهـا والعمـل

 .ما ظهر

 :مــات مــن النســاءقولــه تعــاٰىل بعــد ذكــر املحرَّ  :ومنهــا
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ــ االســتمتاع ــذاذ  واقعــاً  ع وإن كــانوالتمتّ يف األصــل عــٰىل االلت

ــ ،واالنتفــاع ــرف الش ــدـفبع ــاً  رع ق ــد  صــار خمصوص ــذا العق هب

ــنيَّ  ــيّ املع ــيف إٰىل النســاء، وال يُ ام إذا أُ  الس ــض ــن قــولفَه  م م

ــذّ متعــة النســاء إالَّ  :القائــل ذ  هــذا العقــد املخصــوص دون التل

ــة ــام أنَّ  ،واملنفع ــظ ك ــتصَّ  لف ــار اخ ــ الظه ــرف الش ــذا ـبع رع هب

ـــت لفظـــة  ،ملخصـــوصاحلكـــم ا يف اللغـــة ) ظهـــار(وإن كان

ــ ــمشــرتكة غــري خمتصَّ  فــإذا عقــدتم علــيهنَّ : ه تعــاٰىل قــالة، وكأنَّ

ــا يف ، وقــد كنّــجــورهنَّ أُ  املخصــوص فــآتوهنَّ  هــذا العقــد ا قلن

تعـاٰىل وجـوب إعطـاء املهـر  تعليقـه نَّ إ :بعض مـا أملينـاه قـديامً 

 دون هــذا العقــد املخصــوص هباالســتمتاع داللــة عــٰىل أنَّــ

 .ام جيب بالعقد دون اجلامعاملهر إنَّ  اجلامع، ألنَّ 

ــ إنَّ : ويمكــن اعــرتاض ذلــك بــأن يقــال ام جيــب املهــر إنَّ

 .االستمتاع دفعه بالدخول وهو

ـــه أنَّ  ـــل علي ـــه والتعوي ـــب حتقيق ـــذي جي ـــة وال  لفظ

 ْتُم
ْ
ــتَْمتَع ــني اْس ــدو وجه ــإ: ال تع ــمَّ ــاع ا أن ُي ــا االنتف راد هب

ــ ،موضــوع اللغــةوااللتــذاذ الــذي هــو أصــل   لأو العقــد املؤجَّ

رع، وال جيـوز أن يكـون ـاملخصوص الـذي اقتضـاه عـرف الشـ

 :ألمرين لاملراد هو الوجه األوَّ 
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ــدمها ــ: أح ــني حمّصــأنَّ ــن تكلَّــه ال خــالف ب م يف يل م

: القــرآن إذا ورد وهـو حمتمـل ألمــرين لفـظ صـول الفقـه يف أنَّ أُ 

ــ ،عةريـالشــ عــرف: واآلخــر ،وضــع أهــل اللغــة: أحــدمها ه أنَّ

ــ ــرف الش ــٰىل ع ــه ع ــب محل ــوا كلّ ـجي ــذا محل ــظ ريعة، وهل ــم لف ه

رعي دون ـعــٰىل العــرف الشــ وصــيام وحــّج  صــالة وزكــاة

 .اللغوي

ــر اآلخــر املهــر ال جيــب  ه ال خــالف يف أنَّ أنَّــ: واألم

لـــو وطـــئ امـــرأة ومل  ]]٢٧١ص [[/ رجـــالً  بااللتـــذاذ، ألنَّ 

 لغــري ذلــك مــننفســه عافتهــا وكرهتهــا أو  بوطئهــا، ألنَّ  يلتــذّ 

، وإن كــان االلتـذاذ مرتفعــاً  لكــان دفـع املهــر واجبـاً  ،األسـباب

ــا أنَّ  ــة فعلمن ــ لفظ ــة إنَّ ــتمتاع يف اآلي ــد ام أُ االس ــا العق ــد هب ري

 .املخصوص دون غريه

َوال ُجنـاَح : يـه قولـه تعـاىلٰ  مـا ذكرنـاه ويقوّ بـنيِّ ا يُ وممـَّ

 
َ
ف
ْ
ــِد ال

ْ
ــِه ِمــْن َ�ع ْم بِ

ــيْتُ راضَ
َ
ْم ِ�يمــا ت

ُ
ــيْ�

َ
ــةِ َعل واملعنــٰى ، ِر�ضَ

ــات ــه الرواي ــاهرت ب ــحابنا وتظ ــه أص ــع علي ــا أمج ــٰىل م ــن  ع ع

 .أن تزيدها يف األجر وتزيدك يف األجل تهم أئمَّ 

ــا مــن أنَّ  ــاح  ومــا يقولــه خمالفون املــراد بــذلك رفــع اجلن

ـــان أو ـــراء أو النقص ـــتقرّ  يف اإلب ـــا يس ـــر أو م ـــادة يف امله  الزي

العفـو  ا نعلـم أنَّ يـه، ألّنـل عللـيس بمعـوَّ  ،برتاضيهام من النفقـة

ال  رع رضورةً ـواالبــراء مســقط للحقــوق بــالعقول، ومــن الشــ

ــادة ــة، والزي ــذه اآلي ــ هب ــر إنَّ ــاً يف امله ــة أيض ــة، واهلب ــي كاهلب  ام ه

ــة، وأنَّ  ــذه اآلي ــن ه ــة ال م ــرتايض معلوم ــؤثِّ  ال ــات م ر يف النفق

ــاً  ــوم أيض ــبهها معل ــا أش ــا وم ــا م ــتفادة هب ــة واالس ــل اآلي ، ومح

ــيس ــتف ل ــذي بمس ــم ال ــو األوٰىل، واحلك ــوم ه ــا وال معل اد قبله

ــري ــة غ ــتفاد باآلي ــاه مس ــون  ذكرن ــب أن يك ــا فيج ــوم قبله معل

 .أوىلٰ 

 ا يمكـن معارضـة املخـالف بـه الروايـة املشــهورة أنَّ وممـَّ

متعتـان كانتـا عـٰىل عهـد رسـول (: قـال ثـمّ  ،عمر خطب الناس

لنسـاء متعـة ا: عاقـب علـيهامعـنهام وأُ  أنـا أهنـٰى  حالالً  9اهللا 

ــ)ومتعــة احلــّج   9عهــد الرســول  ا كانــت عــىلٰ ، فــاعرتف بأهنَّ

 ، وأضــاف النهــي والتحــريم إٰىل نفســه، فلــو كــان النبــّي حــالالً 

وقـــت  هــو الــذي نســخها وهنــٰى عنهــا أو أباحهــا يف 9

عون ألضــاف عمــر التحــريم خمصــوص دون غــريه عــٰىل مــا يــدَّ 

 .دون نفسه إليه 

: ن يقــولمــن املســتبعد أ: فــإن قيــل ]]٢٧٢ص [[/

فـال ينكـره   ه النبـّي م مـا أحلَّـه حـرَّ ح بأنَّـرِّ ـصذلك عمر ويُ 

 .عليه منكر

ــا ــواب : قلن ــة ج ــؤال يف مجل ــذا الس ــن ه ــا ع ــد أجبن ق

ـــيات، ـــائل الطرابلس ـــا املس ـــإ: وقلن ـــون نَّ ـــع أن يك ه ال يمتن

ــد ــموا إٰىل معتق ــر انقس ــن عم ــول م ــذا الق ــامعون هل ــّق  الس  للح

ــ ،صــبيةالع مــن الشــبهة، خــارج عــن حــدِّ  بــرّي  ــغــري أنَّ ة ه لقلَّ

 ،ن مــن إظهــار اإلنكــار بلســانهبطشــه مل يــتمكَّ  عــدده وضــعف

 .فاقترص عٰىل إنكار قلبه

دخلـت علــيهم  _وهـم األكثـرون عـددًا  _وقسـم آخـر 

ــىلٰ  ــة ع ــبهة الداخل ــألة الش ــذه املس ــا يف ه ــدوا أنَّ  ،خمالفين  واعتق

ــ هــو  9الرسـول  إٰىل نفسـه وإن كــان يام أضـاف النهــعمـر إنَّ

 .قاً وحتقّ  الً وتكفّ  وتشديداً  مها تغليظاً حرَّ  الذي

ــا أباحــه اهللا تعــاٰىل يف بعــض  وقســم آخــر اعتقــدوا أنَّ  م

ــريَّ  ــات إذا تغ ــدين  تاألوق ــن رضر يف ال ــفق م ــه وأش ــال في احل

ــةبعــض األ يلحــق يف االســتمرار عليــه جــاز أن ينهــٰى عنــه ، ئمَّ

، وقـد وعٰىل هذا الوجه محل الفقهـاء هنـي عمـر عـن متعـة احلـّج 

 .ذكر ذلك متقدَّ 

ـــ ـــني الفقهـــاء يف أنَّ عـــٰىل أنَّ ـــالف ب ـــ ه ال خ ع ال املتمتّ

ــتحقُّ  ــاً  يس ــةً  رمج ــالوال عقوب ــه ، وق ــر يف كالم ــٰى : (عم ال ُأؤت

مت فيهـا  بتـه باحلجـارة ولـو كنـت تقـدَّ ج متعـة إالَّ عذَّ بأحد تزوَّ

عليـه ذكـر الـرجم والعقوبـة  _مـع هـذا  _، ومـا أنكـر )لرمجت

النكـري لـذلك بـام شـئتم، فهـو العـذر يف  أحد، فاعتذروا يف ترك

 .ترك النكري للنهي عن املتعة

ـــتدلَّ  ]]٢٧٣ص [[/ ـــن اس ـــحابنا م ـــٰىل أنَّ  ويف أص  ع

ــة  تُمْ لفظ
ْ
ــتَْمتَع ــ اْس ــذاـتنص ــ رف إٰىل ه ــاح املؤجَّ ل دون النك

العـوض  ومل يسـمِّ  ،ٰى العـوض عليـه أجـراً ه تعـاٰىل سـمّ د بأنَّ املؤبَّ 

 ه نحـالً بـل سـّام  ،هسـم يف القـرآن كّلـد هبـذا االعن النكاح املؤبَّـ

 .وفرضاً  وصداقاً 

ٰى العـوض عـن ه تعـاٰىل قـد سـمّ ألنَّـ ،وهذا غـري معتمـد

ــ ــاح املؤبَّ ــذاالنك ــري ه ــاىلٰ  د يف غ ــه تع ــاألجر يف قول ــع ب : املوض

 ن�
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 .]٢٥: النساء[ بِإِذ

تُمْ محــل لفظــة  كيــف يصــحُّ : فــإن قيــل
ْ
عــٰىل  اْســتَْمتَع

ــد ــوص وق ــاح املخص ــه النك ــاٰىل بقول ــاح اهللا تع  : أب
�

ــل ِح
ُ
َوأ
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ــمْ 
ُ
ــا َوراَء ذِل� ــْم م

ُ
�

َ
ــ ل ــنالنكــاح املؤبَّ ــال خــالف؟ فم  د ب

 .ذلك بعقد املتعة خارج عن اإلمجاع صخصَّ 

ــا ــر املحرَّ : قلن ــد ذك ــاٰىل بع ــه تع ــاءقول ــن النس ــات م : م

 ْم
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ْ
�
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ُ
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ْ
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ْ
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�
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ُ
َوأ

ْ�َ ُ�سـافِِح�َ 
َ
ِصِنَ� �

ْ ُ
� ليبـيح العقـد عـٰىل النسـاء والتوّصـ 

ـملؤبَّـذلـك العقـد ا ويعـمُّ  ،باملال إٰىل اسـتباحتهنَّ   ثـمّ  ،لد واملؤجَّ

ــصَّ  ــ خ ــد املؤجَّ ــال لالعق ــذكر فق ــِه : بال ْم بِ
تُ
ْ
ــتَْمتَع ــا اْس َم

َ
�

ُهن� 
ْ
 املتعــة فــآتوهنَّ  نكــاح واملعنــٰى فمــن نكحتمــوه مــنهنَّ ، ِمــن

 فريضـة وال جنـاح علـيكم فـيام تراضـيتم بـه مـن بعـد جورهنَّ أُ 

ــة ــق إالَّ  ألنَّ  ،الفريض ــل ال تلي ــر واألج ــادة يف األج ــد  بالعالزي ق

 .لاملؤجَّ 

ـْ�َ : لقولـه تعـاىلٰ  ،اآليـة جمملـة: فإن قيـل
َ
ِصـِنَ� �

ْ ُ
�

اإلحصــان تقــع عــٰىل أشــياء خمتلفــة مــن  ولفظــة، ُ�ســافِِح�َ 

 .ة والتزويج وغري ذلكالعفَّ 

ــا ]]٢٧٤ص [[/ ــنني أاألوٰىل : قلن ــة حمص ــون لفظ ن تك

: عـاىلٰ يف مقابلـة قولـه ت هألنَّـ ،ه عن الزنـاة والتنزّ حممولة عٰىل العفَّ 

 َُ�سافِِح� َ ْ�
َ
� ،اللفظة  تلَ ولو ُمحِ  ،الزنا بغري شبهة: والسفاح

ق به الـرجم مل يكـن ة واإلحصان الذي يتعلَّ عٰىل األمرين من العفَّ 

 .بعيداً 

كيـف نحمـل لفظـة اإلحصـان يف اآليـة عــٰىل : فـإن قيـل

 ن؟ِص املتعة ال ُحت  ما يقتيض الرجم، وعندكم أنَّ 

ـقـد ذهـب بعـض أصـحا: قلنا وبعـد . نِصـا ُحت بنا إٰىل أهنَّ

ِصـِن�َ  فإذا كانت لفظة
ْ ُ
� ـ د رددنـا ذلـك تليـق بالنكـاح املؤبَّ

ـ )االسـتمتاع( ا رددنـا لفظـةإليه، كام أّنـ  امَّ ـل لـإٰىل النكـاح املؤجَّ

ــ ــه، فكأنَّ ــق ب ــت تلي ــلَّ كان ــاٰىل أح ــاح ه تع ــالق  النك ــٰىل اإلط ع

ــاألموال ــاءه ب ــمّ  ،وابتغ ــ ث ــه املؤبَّ ــل من ــذكر فص ــان د ب اإلحص

 .بذكر االستمتاع لواملؤجَّ 

ــتدلَّ  ــد اس ــاىلٰ  وق ــه تع ــة بقول ــر املتع ــالفون يف حظ : املخ
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ـ: واملنكوحة متعـة ليسـت بزوجـة مـن وجـوه ا ال تـرث وال ألهنَّ
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ــاً  ــدَّ  وأيض ــب أن تعت ــة لوج ــت زوج ــو كان ــ ل ــاة عن د وف

ــهر ــة أش ــا أربع ــاىلٰ  ،راً ـوعشــ املســتمتع هب ــه تع ــَن : لقول ي ِ
�

َوا�

 
َ
ْر�ََعـة

َ
ِسـِهن� أ

ُ
ف
ْ
�
َ
ـَن بِأ

ْ
��ص َ َ�

َ
� 

ً
ْزواجـا

َ
 أ

َ
ُرون

َ
ْم َو�َـذ

ُ
�

ْ
 ِمـن

َ
ْون

�
تََوف

ُ
�

 
ْ
ُهٍر وََعش

ْ
ش

َ
 ـأ

ً
 .]٢٣٤: البقرة[ را

 .فلو كانت زوجة لبانت بالطالق بظواهر الكتاب وأيضاً 

لـــو كانـــت زوجـــة للحقهـــا  وأيضـــاً  ]]٢٧٥ص [[/

 .اإليالء واللعان والظهار وللحق هبا الولد

لــو كانــت زوجــة لوجــب هلــا الســكنٰى والنفقــة  وأيضــاً 

 .تذهبون إٰىل خالف ذلك وأنتم ،جرة الرضاعوأُ 

للـزوج  قـة ثالثـاً ت املطلَّ حلَّـلـو كانـت زوجـة ألُ  وأيضاً 

ـ: تعاىلٰ  ل بظاهر قولهاألوَّ  ِ
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ــا تعلَّ  ــم يف م ــه أوَّ فيقــال هل ــوا ب ــرياث  :الً ق ــيس فقــد امل ل

ة َمـــيـــة واألَ الزوجـــة الذمّ  عالمـــة عـــٰىل فقـــد الزوجيـــة، ألنَّ 

ــورِّ  ــرثن وال ي ــة ال ي ــنَّ والقاتل ــات ثن وه ــٰىل أنَّ  ،زوج ــن  ع م

ــذهبنا أنَّ  ــد ي م ــرياث ق ــل رشط يف امل ــة إذا مل حيص ــت يف املتع ثب

ــتثني ــه، ونس ــد بانتفائ ــل العق ــ أص ــي املتمتّ ــع رشط نف ــا م ع هب

ــرياث ــات امل ــواهر آي ــن ظ ــرياث م ــتثنيتم الذمّ  ،امل ــام اس ــةك  ي

 .والقاتلة

ون اآليـة التـي تلوهـا يف فهـم خيّصـ ا ما ذكـروه ثانيـاً فأمَّ 

هتا دَّ ة عنــدهم زوجــة وعــَمــاألَ  ألنَّ  ،زوجهــا  عنهــاة املتــوّىفٰ عــدَّ 

ذلــك بالــدليل  ام، وإذا جــاز ختصــيصشــهران ومخســة أّيــ

 .ع هبا بمثلهصنا املستمتّ خصَّ 

ــ ــاً وأمَّ ــروه ثالث ــا ذك ــه أنَّ  ا م ــاجلواب عن ــات  ف يف الزوج

ــالق ــري ط ــني بغ ــن تب ــدَّ ، م ــة واملرت ــة واألَ كاملالعن ــة َم ة املبيع

ــا ــة لزوجه ــة ،واملالك ــري موجب ــاب غ ــواهر الكت ــّل  وظ  ألن ك

ن ذكـر أحكـام الطـالق إذا ام يتضـمَّ وإنَّـ ،زوجة يقـع هبـا طـالق

سـاءَ : قولـه تعـاىلٰ  مثل ،وقع
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ــالق[ ــاىلٰ  ،]١: الط ــه تع َن : وقول
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 .]٢٣٢: البقرة[ أ

ــالوا ــإن ق ــ: ف ــة تقتض ــالق ـالزوجي ــوق الط ــواز حل ي ج

ــنبالزو ــرتم م ــن ذك ــة، وم ــري  ]]٢٧٦ص [[/ ج ــات بغ البائن

 .حكم الطالق طالق، قد كان جيوز أن يلحقهنَّ 

ــا ــ: قلن ــالق إنَّ ــام ُحي الط ــه يف النكــاح املؤبَّ ــاج إلي ــت ه د ألنَّ

ــري موقَّــ ــ ت، والنكــاحغ ه ت ال يفتقــر إٰىل الطــالق ألنَّــاملوقَّ

 .الوقت ينقطع حكمه بمّيض 
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ــل ــإذا قي ــ: ف ــر املوقَّ ــوع ت إوإن مل يفتق ــالق يف وق ٰىل الط

ــة، أالَّ  ــاز أنالفرق ــتُ   ج ــطلَّ ــل املض ــاء األج ــل انقض روب ـق قب

 ة األجل؟ر ذلك فيام بقي من مدَّ فيؤثِّ 

ــا ــ: قلن ــت الش ــد منع ــك، ألنَّ ـق ــن ذل ــّل  ريعة م ــن  ك م

ــ أجــاز النكــاح ت وذهــب إٰىل االســتباحة بــه يمنــع مــن أن املوقَّ

 .اعباألمرين خالف اإلمج يقع فرقة قبله بطالق، فالقول

ــاً  ــروه رابع ــذي ذك ــه أنَّ  وال ــد  جواب ــق بعق ــد يلح الول

ــا فقــد أســاء بنــا الظــنّ  خــالف ذلــك ومــن ظــنَّ  ،املتعــة  ،علين

 .ع هبا وكذلك اللعانيقع باملتمتّ  والظهار أيضاً 

أبـا  زوجة، ألنَّ  م ال يذهبون إٰىل وقوع اللعان بكّل عٰىل أهنَّ 

 كـافرين وال غري اللعان أن يكون الزوجان مجيعاً  حنيفة يشرتط يف

وعنـد  ،قذفه وال لعانه األخرس ال يصحُّ  أنَّ  عبدين، وعنده أيضاً 

 .ال يصحُّ  يظهار الذمّ  أنَّ  أيب حنيفة أيضاً 

ــ ــٰىل أنَّ ــع ــا يقتض ــرآن م ــواهر الق ــيس يف ظ ــوق ـه ل ي حل

ـــ زوجـــة الظهــار واللعـــان بكــّل  ام يف وكــذلك اإليـــالء، وإنَّ

ــ ــن ظ ــم م ــان حك ــام بي ــذه األحك ــواردات هب ــات ال  اهر أواآلي

 .ق للمخالف بذلكفال تعلّ  ،العن أو آىلٰ 

ــ ]]٢٧٧ص [[/ ــإنَّ وأمَّ ع ام مل يلحــق املتمتّــا اإليــالء ف

وهـو األجـل  ،أشـهر ام كـان دون أربعـةأجل املتعـة ربَّـ هبا، ألنَّ 

 .املرضوب يف اإليالء

ام مل يدخل هـذا فإنَّ  ،عٰىل ذلك ا أجل املتعة إن كان زائداً فأمَّ 

ـوٌر : اهللا تعـاٰىل قـال ألنَّ  العقد اإليـالء
ُ
ف
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 اَهللا َسـِميٌع  ،]٢٢٦: البقرة[ �رَِحيمٌ 
�
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َ
 ف

َ
الق  َعَزُ�وا الط�

ْ
َو�ِن

ق حكم من مل يراجع بالطالق، وال فعلَّ  ،]٢٢٧: البقرة[ �َعِليمٌ 

ل بطِـفيها، وهـذا الوجـه األخـري يُ  فال إيالء يصحُّ  طالق يف املتعة

 .هتا أو قرصتطالت مدَّ  ول اإليالء يف نكاح املتعةدخ

ــامَّ  ــواب ع ــاً واجل ــروه خامس ــذهب إٰىل  أنَّ   ذك ــيعة ت الش

بعـد انقضـاء األجـل، وال نفقـة هلــا  ع هبـاه ال سـكنٰى للمتمتّـأنَّـ

ــا أُ  ــا، وهل ــال محله ــرتطيف ح ــاع إن مل يش ــرة الرض ــا يف  ج عليه

ــه، وُخي  ــة ب ــد والكفال ــاع الول ــد رض ــداء العق ــونصِّ ابت ــه  ص قول
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ــام  ،]٦: الطــالق[ ف ك

نفـق عـٰىل خلـع زوجتـه عـٰىل أن ت صت اجلامعة ذلـك فـيمنخصَّ 

 .ذلك فقا عىلٰ ل بولدها واتَّ نفسها يف أحوال محلها وتتكفَّ 

ـــامَّ  ـــواب ع ـــاً واجل ـــروه سادس ـــه  أنَّ   ذك ـــول علي املعم

ــذهب أنَّ  ــن امل ــر م ــ واألظه ــا ال ُحت املتمتّ ــع هب ــاً ل املطلَّ لِّ ــة ثالث  ق

ــزوج األوَّ  ــلل ــلل، ألهنَّ ــدخل يف مث ــاج أن ت ــت  ا حتت ــا خرج م

ـُد : ىلٰ ص بالـدليل قولـه تعـاخصِّ ونُ  ،منه
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نـا صـنا كلّ ، كـام خصَّ ]٢٣٠: البقـرة[ َح�� �

ــه ــع من ــد ومل يق ــن عق ــا م ــا منه ــة وأخرجن ــذه اآلي ص [[/ ه

ــرأة ]]٢٧٨ ــاً . وطء للم ــا أيض ــذي مل  وأخرجن ــالم ال ــا الغ منه

فتخصــيص  ،جــامع دون الفــرج يبلــغ احللــم وإن وطــئ، ومــن

 .ية جممع عليههذه اآل

*   *   * 

ــألة ]]٢٩٢ص [[ ــر ] [١٦٥[ مس ــٰىل أكث ــة ع ــواز املتع ج

 :]من أربع

ــ ــردت وممَّ ــةا انف ــول اإلماميَّ ــه الق ــأنَّ : ب للرجــل أن  ب

ه عقـد املتعـة، وأنَّـ ]]٢٩٣ص [[/ جيمع بـني أكثـر مـن أربـع يف

 .يف ذلك، وباقي الفقهاء خيالفون يف ذلك ال حدَّ 

ــ ونبنــي ذلــك عــٰىل القــول  ،ة فيــه إمجــاع الطائفــةواحلجَّ

ز اجلمـع مـن أبـاح نكـاح املتعـة جيـوِّ  كـّل : فنقـول ،بإباحة املتعة

ــع يف هــذا النكــاح ــر مــن أرب فالتفرقــة بــني املســألتني ، بــني أكث

 .خالف إمجاع املسلمني

نكـاح الـدوام يلـزم فيـه  ويمكن أن يكون الوجـه فيـه أنَّ 

لـه مـن العـدد ر ـالتزام ذلك فيام ال حص ويشقُّ ، السكنٰى والنفقة

فجـاز  ،ع هباوال سكنٰى للمتمتّ  وال نفقة ،بعدد خمصوص رَ ـِص فحُ 

 .ر عدد من جيمع يف هذا العقدـأن ال ينحص

*   *   * 

 ):٤ج (الشايف يف اإلمامة 

شـــبهة هلـــم : (قـــال صـــاحب الكتـــاب]] ١٩٥ص [[

ــواأو :خــرٰى أُ  ــه ونقم ــوا ب ــا طعن ــد م ــه ح ــه، قول ــان : (علي متعت

ــول اهللا ــد رس ــٰىل عه ــا ع ــنهام وأُ  9 كانت ــٰى ع ــا أهن ــب أن عاق

ص [[/املعنــٰى،  وهــذا اللفــظ قبــيح لــو صــحَّ : قــالوا ،)علــيهام

ــ ،فكيــف إذا فســد ]]١٩٦ ع فيقــول هــذا رِّ ـشــن يُ ه لــيس ممَّــألنَّ

ــ  ،يف األمــر والنهــي 9الرســول  ه يــوهم مسـاواةالقـول، وألنَّ

، )9بــاع الرســول باعــه أوٰىل مــن اتِّ اتِّ  أنَّ ] ه أوهــم وألنَّــ[

أنـا أهنـٰى عـنهام : بقولـه نـٰى ام عه إنَّـألنَّـ ،الزم وهـذا غـري: (قال

ده فيـه مـن حيـث هنـٰى عاقـب علـيهام، كراهيـة لـذلك وتشـدّ وأُ 

ــول اهللا  ــد أن 9رس ــا يف أيّ  بع ــهكانت ــٰىل منبِّ  ،ام ــذلك ع ــا ب ه
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 بعـاً ه كـان متَّ نعلـم أنَّـ األّنـ ، احلكـمحصول النسخ فـيهام وتغـّري 

ــديِّ  ــول ومت ــال باإل ناً للرس ــالم، ف ــوز أن ُحي س ــجي ــىلٰ َم ــه ع  ل قول

ذلـك  نَّ أعـن أيب عـيل  ٰى وقـد حكـ ،)خالف ما تواتر مـن حالـه

ٰ أنـا أُ : يقـول بمنزلة أن  إٰىل بيـت املقـدس، وإن عاقـب مـن صـىلَّ

 ٰ ــىلَّ ــد ص ــان ق ــتك ــول اهللا   إٰىل بي ــاة رس ــدس يف حي ، 9املق

ــويبه ــد يف تص ــفِّ  واعتم ــٰىل ك ــه،  ع ــري علي ــن النك ــحابة ع الص

ــٰى أنَّ وادَّ  ــري ع ــن أم ــٰىل اب ــر ع ــؤمنني أنك ــ امل ــالل  اس عبّ إح

ــ ــ: (قـال ،حتريمهــا 9 ه روٰى عـن النبــّي املتعـة، وأنَّ ا متعــة فأمَّ

ه كــان ألنَّـ ،احلـّج  ام أراد مـا كــانوا يفعلـون مـن فســخفـإنَّ  احلـّج 

ــ ــحيصــل هلــم عنــده التمتّ  ع الــذي جيــريع، مل يــرد بــذلك التمتّ

ــّج  ــافة احل ــرة وإض ــديم العم ــك جمــرٰى تق ــد ذل ــا بع ــ ،إليه ه ألنَّ

 ).فسخ جائز مل يقع فيه

ــه ــال ل ــني : يق ــر يف املتعت ــن عم ــروي ع ــرب امل ــاهر اخل ظ

متعتـان كانتـا عـٰىل عهـد رسـول (: ه قـالألنَّـ، ل هذا التأويلبطِ يُ 

، وأضـاف النهـي إٰىل )عاقـب علـيهامأهنـٰى عـنهام وأُ  أنا 9اهللا 

ـــول ـــان الرس ـــو ك ـــه، ول ـــنهام  ]]١٩٧ص [[/ نفس ـــٰى ع هن

 فنهـٰى : كـان أوكـد وأوٰىل، وكـان يقـولألضاف النهـي إليـه، ول

 .عاقب عليهامعنهام أو نسخهام وأنا من بعده أهنٰى عنهام وأُ 

ــبه ــيس يش ــت  ول ــالة إٰىل بي ــن الص ــره م ــا ذك ــك م ذل

ــدس ــت ألنَّ  ،املق ــالة إٰىل بي ــخ الص ــوم رضورةً  نس ــدس معل  املق

ــه  ــن دين ــذلك، 9م ــيس ك ــة ول ــ .املتع ــٰىل أنَّ ــالع ــو ق  إنَّ : ه ل

ــت ا ــالة إٰىل بي ــالص ــت يف أّي ــدس كان ــّي ملق ــائزة  9 ام النب ج

، جيـري جمـرٰى مـا قبيحـاً  وأنا اآلن أهنٰى عنهام لكـان ذلـك قـوالً 

عــٰىل  اً ردَّ  ل، ولــيس هـذا القـول منـهاسـتقبحناه مـن القـول األوَّ 

ــ، 9الرســول  ــع أن يكــون استحســنألنَّ حظرهــا يف  ه ال يمتن

ــدَّ أيّ  ــيام تق ــن ف ــه مل يك ــه لوج ــد أنَّ  ،مام ــة يف واعتق ــاإلباح ام  أّي

ــول ــد يف أيّ  9 الرس ــا رشط مل يوج ــان هل ــد روي ك ــه، وق ام

اهللا املتعـة للنـاس  ام أحـلَّ إنَّـ: ح هبـذا املعنـٰى، فقـالرَّ ـه صأنَّ  عنه

ــول ــد رس ــٰىل عه ــذٍ  9اهللا  ع ــاء يومئ ــل والنس ــذلك  ،قلي وك

ــة ــه يف متع ــّج  روي عن ــ احل ــتم أنَّ : ه قــالأنَّ ــد علم ــول اهللا  ق رس

ــد 9 ــحابه ق ــا وأص ــن كر ،فعله ــولك ــت أن يظّل ــنَّ ه  وا هب

 .تقطر رؤسهم يرجعوا باحلجِّ  معرسني حتت األراك، ثمّ 

ــ ــعــن النكــري، فقــد تقــدَّ  ا اعــتامده عــٰىل الكــفِّ فأمَّ ه م أنَّ

ـــ عــٰىل رشائـــط رشحناهــا وأوضـــحناها وال  إالَّ  ةلــيس بحجَّ

ه قـال بعـد هنيـه عمـر أنَّـ ه قـد روي عـنمعنٰى إلعادهتا، عٰىل أنَّـ

 بتــه عذَّ إالَّ  ج متعــةً  أحــد تــزوَّ وال أقــدر عــىلٰ : عــن املتعــة

 مت فيهـا لرمجـت، ومـا وجـدنا أحـداً باحلجارة، ولو كنـت تقـدَّ 

 ع عنــدهم ال يســـتحقُّ املتمتّــ القـــول، ألنَّ  أنكــر عليــه هــذا

 .صوابه ترك النكري عىلٰ  الرجم، ومل يدّل 

ــ ــاؤه أنَّ ا ادِّ فأمَّ ــؤمنني  ع ــري امل ــن  أم ــٰىل اب ــر ع أنك

ــ ــا اسعبّ ــاألمر بخال ،إحالهل ــه ف ــد روي عن ــه، فق ــه وعكس ف

 ــ ]]١٩٨ص [[/ بطــرق كثــرية ه كــان يفتــي هبــا وينكــر أنَّ

ــن حرَّ  ــٰىل م ــنع ــر ب ــن عم ــا، وروي ع ــٰى عنه ــا وهن ــعد  مه س

سـمعت أمـري املـؤمنني : قـال ،بيش بـن املعتمـرعن ُح  ،اهلمداين

 اب يف املتعـة مـا زنـٰى لوال ما سـبق مـن ابـن اخلّطـ«: يقول

ــ: الوروٰى أبــو بصــري قــ ،»شــقي إالَّ  د ســمعت أبــا جعفــر حمّم

سـمعت عـيل بـن احلسـني يــروي «: يقـول  بـن عـيل البـاقر

لـوال مـا سـبقني بـه ابــن : يقــول  ه أمـري املـؤمننيعـن جـدّ 

ــ ــٰى إالَّ اخلّط ــا زن ــقياب م ــد، » ش ــن  وق ــة م ــة مجاع ــٰى باملتع أفت

ابـــن  اس وعبـــد اهللالصـــحابة والتـــابعني كعبـــد اهللا بـــن عبّـــ

ــد اهللا األن ــن عب ــابر ب ــمســعود وج ــاري وَس ــوع لَ ص ــن األك مة ب

ــري وابــن جــريج وجماهــد  وأيب ســعيد ــن جب اخلــدري وســعيد ب

 .ذكره ن يطولوغري من ذكرنا ممَّ 

ــ ]]١٩٩ص [[/ ا ســادة أهــل البيــت وعلامؤهــم فأمَّ

بـن احلسـني زيـن العابـدين،  فأمرهم واضح يف الفتيـا هبـا كعـيل

ـــادق، وأيب ـــد اهللا الص ـــاقر، وأيب عب ـــر الب ـــن  وأيب جعف احلس

 .الكاظم، وعيل بن موسٰى الرضا موسٰى 

ومـا ذكرنـا مـن فتيـا مـن أرشنـا إليـه مـن الصـحابة هبــا 

ذكـره صـاحب الكتـاب مـن ارتفـاع النكـري  عٰىل بطالن مـا يدلُّ 

 .نكرة مقامهم عٰىل الفتيا هبا ألنَّ  ،لتحريمها

أمجـع مـن  والنـاس، 9 فقد فعلها النبّي  ا متعة احلّج فأمَّ 

 .بل صواباً  هذه ال يروهنا خطأً بعده، والفقهاء يف أعصارنا 

 )ام أنكر فسخ احلّج عمر إنَّ  إنَّ : (ا قول صاحب الكتابفأمَّ 

ام يف أّيـ َل عِ ذلك ما فُ  ، وألنَّ ٰى متعةً سمّ ال يُ  الً ذلك أوَّ  ألنَّ  ،فباطل

 ام هو مـن سـنن، وال فعله أحد من املسلمني بعده، وإنَّ 9 النبّي 

 ؟!9عهد رسـول اهللا  متعتان كانتا عىلٰ : اجلاهلية، فكيف يقول

 وهـذا الكــالم ؟!لفَعــل وال يُ فَعـد فـيام مل يُ شــدِّ وكيـف يغلـظ ويُ 

 .كثار فيهأضعف من أن حيتاج إٰىل اإل

*   *   * 
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  :اس - ١٦٠

ص يف ُأصول الدين  :امللخَّ

 : الكالم عٰىل املجوس]  يف[ :فصل ]]٢٨٩ص [[

ــم أنَّ  ــؤالء خيتلفــون اعل اهللا  فمــنهم مــن زعــم أنَّ ، ه

ــ: ومــنهم مــن قــال .جســامن قــديامن اٰىل والشــيطان معــاً تعــ ه إنَّ

ــيس بجســم ــم والشــيطان ل ــاٰىل جس ــرون قــالوا .تع : واآلخ

ــذهب إٰىل  .تعــاٰىل غــري جســمواهللا الشــيطان جســم  وأكثــرهم ي

ــ ــه تعــاٰىل قــديم والشــيطان حمــدَ أنَّ  ،ه حــدث عــن فكــرةٍ ث، وأنَّ

ــوهلم يف أنَّ  ــون إالَّ  وق ــاً األمل ال يك ــذَّ  قبيح ــون إالَّ ، والل  ة ال تك

ــ ــنة، وأهنَّ ــول حس ــاهي ق ــد، يض ــل واح ــن فاع ــان م ام ال يقع

أحـدمها  الثنوية، وهذا الـذي دعـاهم إٰىل إثبـات فـاعلني خيـتصُّ 

 .باخلري واآلخر بالّرش 

يف بـاب نفـي  ٰى الكـالم عـٰىل مـن أثبتـه جسـامً ـوقد مضـ

ــ ــبيه، ومض ــاً ـالش ــام، وأنَّ  ٰى أيض ــدوث األجس ــالم يف ح  الك

، فبطــل قــول مــن أثبــت أن يكــون قــديامً اجلســم ال جيــوز 

ٰى ـه جســـم، ومضـــمـــع أنَّــ قـــديامً  ]]٢٩٠ص /[[  الشــيطان

عـٰىل مـن أثبـت فـاعلني للخـري ]و[ة، عـٰىل الثنويَّـ الكالم يف الردِّ 

ــا أنَّ ّر، وبيَّ ـوالشــ ال خيتلفــان وال يتضــاّدان مــن  رَّ ـاخلــري والشــ ن

ـاً رَّ ـوشـ حيث كانا خرياً  ا لصـّحا مـن ام لـو اختلفـا وتضـادّ ، وأهنَّ

ة األفعــال متضـــاّدة يف الشــاهد مـــن فاعــل واحــد، كصـــحَّ 

 .الفاعل الواحد

ــذَّ  والكــالم يف أنَّ  ا يقــبح ة ممَّــاآلالم حتســن وتقــبح، والل

 .وحيسن، جييء فيام يأيت من الكتاب

ـ  ،ا الكــالم عـٰىل مــن أثبــت مـنهم حــدوث الشــيطانوأمَّ

ث  حمـدِ ال ال خيلـو عنـدك مـن أن يكـون حادثـاً  :فهو أن يقال له

ثـه القـديم تعـاٰىل، أو حـدث عـن فكـره وشـّكه له، أو يكون حمدِ 

 .عٰىل ما هتّوسوا به

ه يؤّدي إٰىل جتويز مثـل ألنَّ  ،ث لهوال جيوز أن يكون ال حمدِ 

ل بطِـذلك يف مجيع احلوادث مـن األجسـام واألعـراض، وهـذا يُ 

 .إثبات القديم تعاٰىل أو الشيطان مجيعاً 

ــد دلَّ  ــا ق ــٰىل أّن ــيع ــا ف ــٰىل أنَّ لن ــاب ع ــن الكت ــلف م  ام س

 ، وال يصـحُّ ثاً ث مـن حيـث كـان حمـدَ ث حيتـاج إٰىل املحـدِ املحدَ 

ث لــه، وال جيــوز أن يكــون ال ث ال حمــدِ مــع ذلــك إثبــات حمــدَ 

القـديم تعـاٰىل ]  يف[ه يـؤّدي إٰىل جتـويز مثـل ذلـك ألنَّـ ،ث لهحمدِ 

ــذهبهم،  ــٰىل م ــذي[ع ــدِ ]  ال ــو املح ــيطانه ــ ،ث للش ــل ألنَّ ه أص

، جــاز أن ثــه مــع كونــه رضراً دِ عنــدهم، وإذا جــاز أن ُحي  املضــارّ 

ــ ــيطانٍ دِ ُحي ــات ش ــن إثب ــتغني ع ــاّر، ويس ــائر املض ــتصُّ  ث س  خي

 .بفعل ذلك

ه يفعــل إنَّــ: فــأنتم تقولــون: ولــيس هلــم أن يقولــوا

ــل نفــس  ــز أن يفع ــل للقبــيح، وإن مل جي ــّل فاع ــيطان وك الش

 القبيح، فكيف ألزمتمونا ما يلزمكم؟

 ،رِّ ـان عنـــدهم مطبـــوع عـــٰىل الشـــالشـــيط وذلـــك أنَّ 

ــ ــاّر والش ــبب يف املض ــو كالس ــه، فه ــتحيل في ــري مس رور، ـواخل

الشــيطان  فخلقــه جيــري جمــرٰى مــا هــو ســبب فيــه، وعنــدنا أنَّ 

ــٰىل  ــادرون ع ــيح، ق ــارون للقب ــيح خمت ــاعيل القب ــن ف ــريه م وغ

االمتنــاع منــه، فخلقهــم ومتكيــنهم مــع تكلــيفهم االمتنــاع مــن 

 . االمتناع منه، حسن غري قبيحالقبيح الذي يقدرون عىلٰ 

ــوس ــت املج ــٰى قال ــذا املعن ــارب  إنَّ : وهل ــات والعق احليّ

ــل ــن فع ــا م ــرٰى جمرامه ــا ج ــيطان، وإن  ]]٢٩١ص /[[  وم الش

يف نفوســها، لكــن مــن حيــث كانــت كالســبب يف  مل تكــن رضراً 

رر واآللـة فيـه، والشـيطان جيـري عنـدهم جمراهـا، فكيـف ـالض

 ؟يكون من فعل احلكيم تعاىلٰ 

ــ ــد عــن الفكــرة، فالــذي فأمَّ ا مــن أثبــت الشــيطان متوّل

لـه مـن  ث ال بـدَّ املحـدَ  م مـن الداللـة عـٰىل أنَّ بطل قوله ما تقـدَّ 

 .ث قادر خمتارحمدِ 

ث لــذلك الفكــر أو وبعــد، فــإذا كــان تعــاٰىل هــو املحــدِ 

ــ ،الــذي حــدث الشــيطان منــه الشــّك  مل  م إن أثبتــوه قــديامً ألهنَّ

م، فيجـب عـٰىل هـذا أن دَ عـاٰىل بالِقـجيز عٰىل مـذهب مـن أفـرده ت

ــطة ــانوا بواس ــه، وإن ك ــن فعل ــيطان م ــون الش ــل  ألنَّ  ،يك فاع

د عنـه ث مـا يتولَّـدِ ب، وإذا جـاز أن ُحيـالسبب هـو فاعـل املسـبَّ 

 .ث الشيطان وسائر املضاّر ابتداءً دِ الشيطان جاز أن ُحي 

رر أن يكــون يف ـمـن شــأن مـا يوجــب الضـ وبعـد، فــإنَّ 

 ، فــالفكر عــٰىل هــذا إذا كــان موجبــاً حكمــه عنــد العقــالء

ــ ـــللض ــم الض ــه حك ــه ل ــون يف نفس ــب أن يك رر، وال ـرر، جي

 !فرق بينه وبني سائر املضارّ 

ــ ة وقــوع القــبح نــا بــه صــحَّ ة، وبيَّ ومــا ناقضــنا بــه الثنويَّ

واحلسـن مـن فاعـل واحـد، مـن املسـائل التـي ذكرناهـا، كمــن 

هـؤالء،  اً نـدم وغـري ذلـك، يصـلح أن ينـاقض بـه أيضـ ثمّ  َل بِ قَ 

 .فال معنٰى إلعادته

*   *   * 
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  :الذخرية يف علم الكالم

ة نبيّنا: فصل ]]٣٦٠ص [[ ة نبوَّ  :9يف الداللة عٰىل صحَّ

تـه  ة نبوَّ اعلم أنَّ أظهر ما اعتمد عليه يف الداللة عٰىل صـحَّ

 9اقي معجزاتـه النظـر يف بـ]] ٣٦١ص /[[  القرآن، وإن كان

ته  يثمر العلم ة نبوَّ م الكالم يف القرآن. بصحَّ  .ونحن ُنقدِّ

ــا  ــالط أهله ــار وخ ــمع األخب ــل س ــّل عاق ــم ك ــد عل وق

ــا  ــور نبيّن ــاٰىل،  9ظه ــول اهللا تع ــه رس ــٰى أنَّ ع ــه ادَّ ــة وأنَّ بمّك

إلينا للتنبيـه عـٰىل مصـاحلنا، وأنَّـه حتـّدٰى العـرب هبـذا   ومبعوث

ده وادَّعـٰى أنَّ ربَّـه تعـاٰىل أنزلـه عليـه القرآن الـذي ظهـر عـٰىل يـ

 .وأيَّده به، وأنَّ العرب مع تطاول األزمان مل يعارضوه

ــن  ــام قعــدوا ع ــم إنَّ ــا أهنَّ ــت هــذه اجلملــة وعلمن وإذا ثب

ــادة  ــارق للع ــّذر خ ــذا التع ــيهم، وأنَّ ه ــّذرها عل ــة لتع املعارض

ـا أن يكـون القـرآن نفسـه خـرق : فال بـدَّ مـن أحـد األمـرين إمَّ

ـــاٰىل ال ـــوه، أو ألنَّ اهللا تع ـــذلك مل يعارض ـــاحته فل ـــادة بفص ع

وأيُّ . رصفهــم عــن معارضـــته ولــو ال الصـــرفة لعارضـــوا

ة، ألنَّ اهللا تعــاٰىل ال  ة النبــوَّ األمــرين كــان يثبــت معــه صــحَّ

ق كاذبًا وال خيرق عادة ملبطل  .ُيصدِّ

ة مجيع ما ذكرمتوه ففيه خالف: فإن قيل  .بيِّنوا صحَّ

ا ا: قلنا جلملة األُوٰىل فال خـالف يف معانيهـا واملقصـود أمَّ

ا اجلملة الثانية فمعلومة باألدلَّة، ونحن نذكرها  .هبا، وأمَّ

ــا ــوره : قلن ــا ظه ــال  9أمَّ ــه ف ــه إٰىل نفس ــة يف دعائ بمّك

ا ظهور هـذا القـرآن عـٰىل يـده فجـاٍر يف الظهـور . ينكره عاقل أمَّ

فـــيهام  يف دعائـــه إٰىل نفســـه، ألنَّ النقـــل 9جمـــرٰى ظهـــوره 

 .واحد، والشكُّ يف أحد األمرين كالشكِّ يف اآلخر

كيـــف يكـــون أحـــد األمـــرين كـــاآلخر : فـــإن قيـــل

عي تغيـريًا يف القــرآن ونقصـانًا، وكــذلك حشــوية  اإلماميَّـةو تــدَّ

 أصحاب احلديث؟

ـــا ـــائل : قلن ـــرآن يف املس ـــل الق ة نق ـــحَّ ـــا ص ـــد بيَّن ق

ــري  ــه غ ــيات، وأنَّ ــدَّ ]] ٣٦٢ص /[[الطرابلس ــوص وال مب ل منق

ــو  ــدينا ه ــذي يف أي ــرآن ال ــذا الق ــأنَّ ه ــم ب ، وأنَّ العل ــريَّ وال مغ

ـــدان  9الـــذي ظهـــر عـــٰىل يـــد رســـول اهللا  كـــالعلم بالبل

ـــنَّفة  ـــب املص ـــام، والكت ـــائع العظ ـــار والوق ـــوادث الكب واحل

نة  .املشهورة، واألشعار املدوَّ

ـــالقرآن والـــدواعي  ت ب ـــة اشـــتدَّ ـــا أنَّ العناي وذكرن

ته وبلغــت إٰىل حــدٍّ مل يبلغــه يف نقــل تــوفَّرت عــٰىل نقلــه وحراســ

احلــوادث والوقــائع والكتــب املصــنَّفة، ألنَّ القــرآن معجــز 

ــة ــام الديني ـــريعة واألحك ــم بالش ــل العل ة، وأص ــوَّ ــلُّ . النب وك

م حاصـل فيـه، ويسـتبّد بـدواٍع  شـيء دعا إٰىل نقل مجيـع مـا تقـدَّ

ـــامء  ـــبهها، وأنَّ عل ـــا أش ـــوادث وم ـــت يف احل ـــل ليس إٰىل النق

ـــيء املت ــّل ش ــوا ك ــه، وإن عرف ــبطه ومحايت ــوا يف ض ــني بلغ كّلم

ــٰى   اختلــف فيــه مــن إعرابــه والقــراءات املختلفــة يف حروفــه حتَّ

ــَطر ــذَكر ومل ُيس ــا مل ُي ــني م ــِرَف، وب ــا روي وُع ــني م ــوا ب ق . فرَّ

ــة  ــذه العناي ــع ه ــًا م ًا أو منقوص ــريَّ ــون مغ ــوز أن يك ــف جي فكي

 الصادقة والضبط الشديد؟

جـواب املسـائل املتقـّدم ذكرهـا عنـد  وقد كنّـا ذكرنـا يف

ــرآن ــل الق ة نق ــحَّ ــالم يف ص ــرآن : الك ــيل الق ــم بتفص أنَّ العل

وأبعاضه كالعلم بجملتـه، وأنَّـه جيـري يف ذلـك جمـرٰى مـا ُعِلـَم 

ــإنَّ  ــزين، ف ــيبويه وامل ــاب س ــنَّفة ككت ــب املص ــن الكت رضورًة م

أهل العناية هبذا الشأن يعلمـون مـن تفصـيلها مـا يعلمونـه مـن 

ــًا يف مجل ــدِخالً أدخــل يف كتــاب ســيبويه باب ــٰى لــو أنَّ ُم تهــا، حتَّ

ــه ملحــق بــه  النحــو لــيس مــن الكتــاب لعــرف وميّــز وعلــم أنَّ

 .وليس من أصل الكتاب، وكذلك القول يف كتاب املزين

ومعلــوم أنَّ العنايــة بنقــل القــرآن وضــبطه أصــدق مــن 

 .العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء

فـرق بــني العلـم باجلملــة والتفصــيل يف  ويف النـاس مــن

 .القرآن، والذي ذكرناه أوىلٰ 

وقـــد بيَّنـــا يف املوضـــع الـــذي أرشنـــا ]] ٣٦٣ص /[[

فـًا عـٰىل  9إليه أنَّ القـرآن كـان عـٰىل عهـد النبـّي  جمموعـًا مؤلَّ

س  ة ذلـك بأنَّـه كـان ُيــدرَّ لنـا عــٰىل صـحَّ مـا هـو عليـه اآلن، ودلَّ

ــان،  ــك الزم ــه يف ذل ــظ مجيع ــن وُحيَف ــة م ــٰىل مجاع ــّني ع ــٰى ع حتَّ

ــه كــان ُيعــَرض عــٰىل النبــّي  ، 9الصــحابة يف حفظهــم لــه وأنَّ

وأنَّ اجلامعة من الصـحابة مـنهم ابـن مسـعود خـتم القـرآن عـٰىل 

ة خـتامت 9النبّي  وكـلُّ مـا ذكرنـاه يقتضــي عنـد أدنـٰى . عدَّ

بًا غري منثور وال مبثوث  .تأّمل أنَّه كان جمموعًا مرتَّ

 اإلماميَّــةأنَّ مــن خيـالف هـذا البــاب مـن  وذكرنـا أيضـاً 

واحلشــوية ال ُيعتَــدُّ بخالفهــم، وأنَّــه مضــاف إٰىل قــوم مــن 

تها ال  ــحَّ ــوا ص ــعيفة ظنّ ــارًا ض ــوا أخب ــديث، نقل ــحاب احل أص

 .ُيرَجع إٰىل مثلها عن املعلوم املقطوع عليه
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أن ال ُيقَطـع عـٰىل أنَّ هـذا : وألزمنا مـن قـال ذلـك أيضـاً 

يننـا هـو الـذي مجعـه عـثامن بـن عّفـان، وأن ال القرآن املوجـود ب

قـد وقـع فيـه تغيـري وتبـديل عـامَّ ]  كّلـه[يأمن أن يكون بعضه أو 

ــه إذا جــاز فــيام أّداه النبــّي   9ســطره عــثامن ومجعــه بعــده، ألنَّ

ــه  ــتمَّ في ـــروه أن ي ــاس ونش ــه الن ــنة، وتداول ـــرين س ــًا وعش نيف

نفســه، لعــثامن الــنقص واحلــذف جــاز ذلــك فــيام مجعــه عــثامن 

ل  .وهذا حدٌّ ال يبلغ إليه حمصِّ

ــام وقــع : وقلنــا ٍع أنَّ النقصــان واحلــذف إنَّ عــٰى مــدَّ إن ادَّ

ــّي  ــام النب ــر ويف أّي ــداء األم ــاهر، ألنَّ  9يف ابت ــل ظ ــذا جه فه

تـه، ومـن املحـال أن  القرآن إنَّام أنزلـه إليـه ليؤّديـه وُيبلِّغـه إٰىل ُأمَّ

 .ك عبثينزل منه ما ال يؤمر بأدائه، ألنَّ ذل

ــه . وال جيــوز أن يــؤمر بــأداء الكــّل فيــؤّدي الــبعض وألنَّ

هـذا لكـان نقصـان القـرآن ]] ٣٦٤ص /[[  لو كـان األمـر عـىلٰ 

 .دون عثامن بن عّفان وغريه 9مضافا إٰىل النبّي 

ــه  9وال جيــوز أن يكــون  ــع فــنقص من ــد أّدٰى اجلمي ق

قــوم يف حياتــه مواضــع ألغــراض خيّصــهم، ألنَّ هــذا ال يــتمُّ يف 

مــع عــرض القــرآن عليــه يف كــلِّ وقــٍت  9أّيــام النبــّي 

ــحابة ختمــوا عليــه القــرآن  ــته، وأنَّ مجاعــة مــن الص ودراس

فكيــف خفــي عليــه مــا نقــص منــه وكــتم، وهــو عــٰىل . دفعــات

 .مرور األوقات معروض عليه

ــص  ــا نق ــثامن م ــًا أنَّ ع ـــي أيض ــه يقتض ــذا الوج وألنَّ ه

املسـألة رجـع إٰىل ومـن أراد استقصـاء هـذه . شيئًا فيضـاف إليـه

 .املوضع الذي ذكرنا

ــا  ة نبيّن ــوَّ ــم بنب ــٰىل أنَّ العل ــم  9ع ــر إٰىل العل ــري مفتق غ

ــه التحــّدي  ــذي وقــع ب ــا هــو ال بــأنَّ هــذا القــرآن املوجــود بينن

ة ــوَّ ة النب ــحَّ ــم ص ــك ُيعَل ــّك يف ذل ــع الش ــه، وم ــن . بعين وألنَّ م

عـرب حتـّدٰى ال 9املعلوم بال شبهة عـٰىل مـا اسـتدلَّ عليـه أنَّـه 

ــه،  ــه ب ــه تعــاٰىل، وأنَّ امللــك هيــبط إلي ــه كــالم رّب بكــالم ذكــر أنَّ

ــة علــيهم ــا عارضــوه لتعــّذر املعارض ــم م ــك . ومعلــوم أهنَّ وذل

رت  تـه، ألنَّ ذلـك الكـالم الـذي تعــذَّ كـاٍف يف الداللـة عـٰىل نبوَّ

علـــيهم معارضـــته، ال خيلـــو مـــن أن يكـــون تعـــّذرها فـــرط 

ــاداهتم، أو ألنَّ  ــة ع ــاحة املخارق ــن  الفص ــم ع ــاٰىل رصفه اهللا تع

ة، فــام يضــ. املعارضــة ة النبــوَّ رُّ ـففــي كــال الــوجهني يــتمُّ صــحَّ

ة ة نقل القرآن عٰىل كلِّ حاٍل بداللة النبوَّ  .الشّك يف صحَّ

*   *   * 

  :ّ9   ه 

 :الذريعة إٰىل ُأصول الرشيعة

 9يف هـل كـان النبـّي : الفصل التاسع ]]٤١٢ص /[[

مه من األنبياء متعبّدًا ب  ؟رشائع من تقدَّ

ة، واألُخـرٰى : يف هذا الباب مسألتان إحـدامها قبـل النبـوَّ

 .بعدها

م من األنبياء ـبش 9يف تعبّد النبّي [ قبل  رع من تقدَّ

ة  ]:النبوَّ

ــه مــا كــان : ويف املســألة األُوٰىل ثالثــة مــذاهب أحــدها أنَّ

 ــه كــان متعبّــدًا قط عــًا، والثالــث متعبّــدًا قطعــًا، واآلخــر أنَّ

 .التوّقف عن القطع عٰىل أحد األمرين، وهذا هو الصحيح

ــة ملــا  ـــرائع تابع ــادة بالش ــدلُّ عليــه أنَّ العب ــذي ي وال

ــيل، وال  ــف العق ــا يف التكلي ــلحة هب ــن املص ــاٰىل م ــه اهللا تع يعلم

ــّي  ــلحة للنب ــه ال مص ــاٰىل أنَّ ــم اهللا تع ــع أن يعل ــل  9يمتن قب

تــه يف العبــادة بشـــيء مــن الشـــ ــه غــري ممتنــع أن نبوَّ رائع، كــام أنَّ

يف ذلــك مصــلحة، وإذا كــان كــّل واحــد مــن  9يعلــم أنَّ لــه 

القطــع ]] ٤١٣ص /[[األمــرين جــائزًا، وال داللــة توجــب 

 .عٰىل أحدمها، وجب التوّقف

ــه  ــٰىل أنَّ ــع ع ــن قط ــيس مل ــدًا أن  9ول ــان متعبّ ــا ك م

ــه لــو كـان تعبّــده  بشـــيء مـن الشـــرائع، لكــان  9يتعلَّـق بأنَّ

ــه ــك ال  في ــه، وذل ــديًا ب ــك الشـــريعة، ومقت متَّبعــًا لصــاحب تل

 .جيوز، ألنَّه أفضل اخللق، واّتباع األفضل للمفضول قبيح

ــه  ــع أن يوجــب اهللا تعــاٰىل علي ــه غــري ممتن  9وذلــك أنَّ

ـة مـن بعـض الشــرائع املتقّدمـة، ال  بعض ما قامـت عليـه احلجَّ

 .عٰىل وجه االقتداء بغريه فيها، وال االّتباع

ــه  ولــيس ــق  9ملــن قطــع عــٰىل أنَّ ــدًا أن يتعلَّ كــان متعبّ

ــه  ــر، ويــذّكي،  9بأنَّ ــّج ويعتم ــوف بالبيــت، وحي ــان يط ك

 .ويأكل املذّكٰى، ويركب البهائم، وحيمل عليها

ــه مل يثبــت عنــه  ة حــجَّ أو  9وذلــك أنَّ ــل النبــوَّ ــه قب أنَّ

ــدًا،  ــان متعبّ ــه ك ــٰىل أنَّ ــه ع ــع ب ــك، لقط ــت ذل ــو ثب ــر، ول اعتم

 .يثبت مثل ذلكوبالتظنّي ال 

وقـد قيـل . تـوّىلٰ التذكيـة بيـده 9ومل يثبت أيضـًا أنَّـه 

ــه ذّكــٰى بيــده، جلــاز أن يكــون مــن رشع : أيضــاً  ــه لــو ثبــت أنَّ إنَّ

غريه يف ذلـك الوقـت أن يسـتعني بغـريه يف الـذكاة، فـذّكي عـٰىل 

 .سبيل املعونة لغريه
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ــه غــري موقــوف عــٰىل  وأكــل حلــم املــذّكٰى ال شــبهة يف أنَّ

 .، ألنَّه بعد الذكاة قد صار مثل كّل مباح من املآكلالشـرع

وركــوب البهــائم واحلمــل عليهــا حيســن عقــالً إذا وقــع 

ــه   9التكّفــل بــام حيتــاج إليــه مــن علــف وغــريه، ومل يثبــت أنَّ

. فعلــه]] ٤١٤ص /[[فعــل مــن ذلــك مــا ال يســتباح بالعقــل 

ــه  ــيس علم ــ 9ول ــدليل يقتض ــّي بال ــريه نب ــأنَّ غ ــه ـب ي كون

 .برشيعته، بل ال بدَّ من أمر زائد عٰىل هذا العلممتعبّدًا 

م من األنبياء ـبش 9يف تعبّد النبّي [ بعد  رع من تقدَّ

ة  ]:النبوَّ

ــا املســألة الثانيــة فالصــحيح أنَّــه  مــا كــان  9وأمَّ

ــاٰىل،  ــون اهللا تع ــه بع ــندلُّ علي م، وس ــدَّ ــّي تق ـــريعة نب ــدًا بش متعبّ

 .تعبّداً وذهب كثري من الفقهاء إٰىل أنَّه كان م

وال بدَّ قبـل الكـالم يف هـذه املسـألة مـن بيـان جـواز أن 

ل، ألنَّ ذلــك إذا  ــًا بمثــل رشيعــة النبــّي األوَّ ــد اهللا تعــاٰىل نبيَّ يتعبَّ

 .مل جيز، سقط الكالم يف هذا الوجه من املسألة

ــل ــد قي ــني: وق ــٰىل رشط ــوز ع ــك جي ــأن : إنَّ ذل ــا ب إمَّ

ن يزيـد فيهـا مـا مل يكـن تندرس األُوٰىل، فيجـّددها الثـاين، أو بـأ

ــذين  ــد ه ــري أح ــٰىل غ ــك ع ــواز ذل ــن ج ــون م ــا، ويمنع منه

عون أنَّ بعثتــه عــٰىل خـالف مــا رشطــوه تكــون  الشــرطني، ويــدَّ

وال جيـب النظـر يف معجزتـه، وال بـدَّ مـن وجـوب النظـر . عبثاً 

 .يف املعجزات

ولــيس االمــر عــٰىل مــا قــالوه، ألنَّ بعثــة النبــّي الثــاين ال 

علم اهللا تعاٰىل أنَّـه يـؤمن عنـدها، وينتفـع هبـا مـن  تكون عبثًا إذا

ــاألُوىلٰ  ــع ب ــت . مل ينتف ــذلك، كان ــًا ك ــر أيض ــن األم ــو مل يك ول

البعثة الثانية عٰىل سـبيل تـرادف األدلَّـة الداّلـة عـٰىل أمـر واحـد، 

ــد]] ٤١٥ص /[[وال  ــول أح ــذا : يق ــٰىل ه ــة ع ــب األدلَّ إنَّ نص

 .الوجه يكون عبثاً 

ــاين، ــه الث ــا الوج ــر يف  فأمَّ ــم أنَّ النظ ــلِّم هل ــا ال نس فإّن

معجـز كــّل نبــّي ُيبَعــث ال بـدَّ مــن أن يكــون واجبــًا، ألنَّ ذلــك 

ــن رضر  ــف م ــاف املكلَّ ــإن خ ــف، ف ــر  _خيتل ــو مل ينظ  _إن ه

وقـــد . وجـــب النظـــر عليـــه، وإن مل خيـــف، مل يكـــن واجبـــاً 

عناه يف كتاب   ).الذخرية(استقصينا هذا الكالم وفرَّ

ــق هــذه ا بشـــرع مــن  9ملســألة أنَّ تعبّــده والــذي حيقِّ

مــه ال بــدَّ فيــه مــن معرفــة أمــرين أحــدمها نفــس الشـــرع، : تقدَّ

علـم  9واآلخر كونه متعبّـدًا بـه، ولـيس خيلـو مـن أن يكـون 

م إليــه، أو  كـال األمــرين بــالوحي النــازل عليــه والكتــاب املســلَّ

م، أو يكــون علــم  يكــون علــم األمــرين مــن جهــة النبــّي املتقــدِّ

 .ن هذا الوجه، واآلخر من ذلك الوجهأحدمها م

ـــــدًا  ـــــون متعبّ ـــــب أن ال يك ل يوج ـــــه األوَّ والوج

بشـرائعهم إذا فرضـنا أنَّـه بـالوحي إليـه علـم الشــرع والتعبّـد 

ــم،  ــل رشائعه ــدًا بمث ــون متعبّ ــك أن يك ــا يف ذل ــر م ــًا، وأكث مع

ـــام يضـــاف الشــــرع إٰىل الرســـول إذا محلـــه وُألـــزم أداءه،  وإنَّ

ــريه ــال يف غ ــه، إ: ويق ــاه إٰىل اّتباع ــٰى دع ـــرعه مت ــد بش ــه متعبّ نَّ

ــون مبعوثــًا إليــه، وإذا فرضــنا أنَّ  ــه االنقيــاد لــه، فيك وألزم

رع وإجيــاب االّتبــاع، فــذلك ـالــوحي والقــرآن  وردا ببيــان الشــ

 .ال جيب إضافته إٰىل غريه 9رشعه 

ــو  ــا الوجــه الثــاين، فه وإن كــان خارجــًا مــن  _وأمَّ

فاسـد مـن جهـة  _نـا يف هـذه املسـألة أقوال الفقهاء املخـالفني ل

أنَّ نقل اليهود ومن جـرٰى جمـراهم مـن األُمـم املاضـية قـد تبـنيَّ 

ــة، النقراضــهم، وعــدم العلــم  يف مواضــع أنَّــه لــيس بحجَّ

هلم وآخرهم  .باستواء أوَّ

ـــه ]] ٤١٦ص /[[ مـــع فضـــله عـــٰىل  9وأيضـــًا فإنَّ

ــاء امل ــًا لغــريه مــن األنبي مني اخللــق ال جيــوز أن يكــون متَّبع ــدِّ تق

 . ـــي أن ال يكــون ــذا القــول يقتض ــّم ه ــون  9ث ــأن يك ب

ــدين  ــون متعبّ ــأن نك ــا، وال ب ــأوٰىل منّ ــّي ب ــك النب ــة ذل ــن ُأمَّ م

رعنا، ألنَّ حالــه ـبـأوٰىل مـن أن يكـون متعبّـدًا بشـ 9بشــرعه 

ة ذلك النبّي  نا من ُأمَّ  .كحالنا يف أنَّ

ــل القســمني اللــذين  وهبــذه الوجــوه التــي ذكرناهــا ُنبطِ

ــاف عنامه ــول . رَّ ــاد ق ــاه، وفس ــا ذكرن ة م ــحَّ ــٰىل ص ــدلُّ ع ــا ي وممَّ

ــه  ــه قــد ثبــت عن ــا، أنَّ توّقفــه يف أحكــام معلــوم أنَّ  9خمالفين

ــان  ــو ك ــوحي، ول ــزول ال ــا ن ــاره فيه ــوراة وانتظ ــا يف الت بياهن

 .متعبّدًا برشيعة موسٰى، ملا جرٰى ذلك

وأيضًا فلو كان األمـر عـٰىل مـا قـالوه، لوجـب أن جيعـل 

ــة الشــكتــب  9 مــه يف األحكــام بمنزلــة األدلَّ رعية، ـمــن تقدَّ

 .ومعلوم خالفه

ــه  ــد نبَّ ــًا فق ــم  9وأيض ــة فل ــٰىل األدلَّ ــاذ ع ــرب مع يف خ

 .يذكر يف مجلتها التوراة واإلنجيل

ــه مضــافة إليــه باإلمجــاع، ولــو  ــإنَّ كــّل رشيعت وأيضــًا ف

 .كان متعبّدًا برشع غريه، ملا جاز ذلك

ــ ــه وأيضـًا فــال خــالف بــني األُمَّ مل يــودِّ إلينــا  9ة يف أنَّ
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ُأوحــٰى إليـــه ]] ٤١٧ص /[[مــن ُأصـــول الشـــرائع إالَّ مـــا 

 .ومحله

ـــه ال خـــالف يف أنَّ رشيعتـــه  ناســـخة  9وأيضـــًا فإنَّ

مـة مـن غـري اسـتثناء، فلـو كـان األمـر كـام  لكّل الشــرائع املتقدِّ

 .قالوه، ملا صحَّ هذا اإلطالق

ــة  ــه خمتلف م ــن تقدَّ ــع م ــإنَّ رشائ ــًا ف ــال وأيض ــاّدة، ف متض

يصحُّ كونـه متعبّـدًا بكّلهـا، وإن كـان متعبّـدًا ببعضـها، فـال بـدَّ 

من ختصـيص ودليـل يقتضـيه، فـإن ادَّعـوا أنَّـه متعبّـد بشــريعة 

م، فــذلك مــنهم  9عيســٰى  ــا ناســخة لشـــريعة مــن تقــدَّ ألهنَّ

 .ينقض تعّلقهم بتعّرفه الرجم من اليهود يف التوراة

ــا رجوعــه  حصــن إليهــا، فلــم يكــن يف رجــم امل 9فأمَّ

ــة،  ــه لــو كــان الرجــوع هلــذه العلَّ ــه كــان متعبّــدًا بــذلك، ألنَّ ألنَّ

يف غـري هـذا احلكـم إليهـا، وإنَّـام رجـع ألمـر آخـر،  9لرجع 

ــه : وقـد قيــل كــان خــّرب بــأنَّ حكمــه  9إنَّ ســبب الرجــوع أنَّ

ــربه  ــديقًا خل ــا تص ــوراة، فرجــع إليه ــا يف الت ــق م يف الــرجم يواف

 .وحتقيقًا لقوله

*   *   * 

ا:  

جوابـات املسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف املرتضــىٰ 

 ):الطرابلسيات الثالثة

الـدليل عـٰىل عـدم : [رـاملسألة اخلامسة عش]] ٤١٣ص [[

 ]:9نسخ رشيعة نبيّنا 

ــود  ــٰىل اليه ــة ع ــا املزيَّ ــل لن ــَم مل حيص ــنهم اهللا(بِ إذا ) لع

ــو]] ٤١٤ص /[[اعتصــموا مــن إلزامنــا  از نســخ إّيــاهم ج

رشيعتهم بمثل ما نعتصـم بـه مـن أنَّ تأييـدها معلـوم مـن ديننـا 

ــوان  ــٰىل النس ــدعوٰى ع ــذه ال ــا يف ه ــا، وقابلون ــه بينن وجممــع علي

ــّوات: ظ[ ــالوا]النب ــٰىل : ، وق ً ع ــز داالَّ ــور معج ــتم ظه إذا جعل

عيناه من أنَّ ذلـك لنـا، أفيجـب قبـل ظهـور املعجـز  بطالن ما ادَّ

ــا طريــق  أالَّ يكــون إٰىل بطــالن مــا ــا نعلمــه مــن دينن ن ــاه أنَّ ذكرن

 . معلوم صار إليه طريق

ال جيب ذلـك، بـل قـد كـان إليـه قبـل ظهـور : فإن قلتم

ــا ذكــروه  ــوا أنَّ مثلــه غــري ] فــاذكروه: ظ[املعجــز طريــق م وبيّن

 . الزم لكم

مل يكـن إليـه مـن قبـل طريـق، ثـّم صـار إليـه : وإن قلتم

ــٰىل ا ــاد ع ــٍذ للعب ــة حينئ ــت احلجَّ ــق كان ــه طري ــبحانه ال ل هللا س

ــه ــالكم . علي ــيام بعــد ح ــّوزوا حصــول طريــق ف ــزمكم أن جت ول

 . هذه تعلمون به بطالن ما ادَّعيتموه من تأييد رشعكم

ل يف أنَّ رشيعـــة نبيّنـــا : اجلـــواب  9اعلـــم أنَّ املعـــوَّ

ــالف  ــد علــم خم ــه ق ــٰىل أنَّ ــام الســاعة، ع ــدة ال ُتنَســخ إٰىل قي مؤبَّ

ــه كــ عي ذلــك ويقضــوموافــق رضورًة مــن دينــه أنَّ ي بــه ـان يــدَّ

مة وجيعل رشيعته   . بذلك املزيَّة عٰىل الرشائع املتقدِّ

ــازي  ــوي امل ــدهري والثن ــد ال ــإنَّ امللح ــانوي: ظ[ف ] امل

ــه  ــه، وأنَّ ــذا مــن حال ـــراين، يعلمــون ه  واليهــودي والنص

ــون ــلمون املتبع ــك املس ــم ذل ــام يعل ــه، ك عي ــان يدَّ وإذا دلَّ . ك

ة  ــدقه وصــحَّ ــرين أنَّ املعجــز عــٰىل ص ــت هبــذين األم ــه، ثب ت نبوَّ

 . رشعه مؤبَّد

ـــد  ـــم بتأبي عي أنَّ العل ـــدَّ ولـــيس يمكـــن اليهـــود أن ت

ــه ذلــك، كــام  رشعهــا، وأنَّ نبيّهــا موســٰى  معلــوم مــن دين

ــــروري  ـــم الض ـــلمون، ألنَّ العل ـــاه املس ع ]] ٤١٥ص /[[ادَّ

ــم إذا  ــذا العل ــود يف ه ــارك اليه ــا يش ــه، وم ــرتاك في ــب االش جي

عــوه أحــد  مــن خمــالفيهم، ألنَّ النصــارٰى خيــالفهم يف ذلــك، ادَّ

ل  ــوَّ ــه، ويتق ــلمون في ــالفهم املس ــام خي ــون: ظ[ك ل ــن ] ويتقوَّ ع

ــه ــم ب ــوا العل ع ــام ادَّ ــم ب ــهم العل ــدون . نفوس ــذلك امللح وك

 . والربمهيون النافون للنبّوات

هـــؤالء مشـــاركون للمســلمني يف العلـــم بـــأنَّ  وكــلُّ 

عـٰى أنَّـه نبيّهم  ال ُينَسـخ، فبطـل أن يكونـوا  أبَّـد رشعـه وادَّ

 . متساوين للمسلمني يف احلكم الذي ذكرناه

فمـــن أيـــن علمـــتم كـــذهبم يف هـــذه : وإذا قيـــل لنـــا

ـــدعوٰى  ـــخ  _ال ـــتهم ال ُتنَس ـــي أنَّ رشيع ـــوا  _أعن إذا مل تعلم

ــذب  ــٰىل ك ــَع ع ته ُقطِ ــحَّ ــم ص ــّل يشء مل ُيعَل ــيس ك تها، فل ــحَّ ص

 . راويه

هبم نبيّنـا : قلنا دعـاهم إٰىل رشيعـة و مـن حيـث كـذَّ

م، وقــد علمنـا صــدقه بــاملعجزات  هـي ناســخة لكـّل رشع تقــدَّ

 . الباهرة

ــذب  ــم ك ــا نعل ــا إذا كنّ ــن أّن ــألة م ــر املس ــَق آخ ــم يب فل

عونـه مـن تأبيـد رشعهـم بقـول نبيّنـا  ، فقيـل 9اليهود فيام يدَّ

 بعينه، ثّم بأّي يشء كان ُيعَرف ذلك؟

ة كّل  نبـّي بعـد موسـٰى واجلواب أنَّ طريق معرفة ذلك نبوَّ

  دعٰى إٰىل نسخ رشيعته، كعيسٰى وما جيري جمراه. 

*   *   * 
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 :الذخرية يف علم الكالم

ة ما عدا القـرآن : فصل ]]٤٠٤ص [[ يف الداللة عٰىل صحَّ

 :من معجزاته صلوات اهللا عليه وآله

ــه  ــم أنَّ مــن معجزات ــه ختــدُّ  9اعل جمــيء الشــجرة إلي

ـــامَّ  ًا ل ، ثــّم عودهــا إٰىل »أقــبيل«: 9قــال هلــا  األرض خــدَّ

 .»أدبري«: مكاهنا لـامَّ قال هلا

خـرب امليضـأة وأنَّـه وضـع يـده فيهـا، وكـان املـاء : ومنها

ٰى رشب اخللـق الكثـري مـن تلـك امليضـأة  يفور بني أصـابعه حتـَّ

 .ورووا

ــه : ومنهــا أطعــم يف بعــض دور األنصــار مجاعــة  9أنَّ

 . كثرية من يسري الطعام

ــا ــه : ومنه ــا روي عن ــتندًا إٰىل  9م ــب مس ــان خيط ك

ل عنـه إٰىل املنـرب حـنَّ كـام حتـنُّ ]] ٤٠٥ص /[[جذع،  فلـامَّ حتـوَّ

 .الناقة، حتَّٰى التزمه فسكن حنانته

 .9ما روي من تسبيح احلصاة يف كّفه : ومنها

ال تــأكلني فــإّين : وقوهلــا 9كــالم الــذراع لــه : ومنهــا

 .مسمومة

املطــر لـــامَّ دام فأســفر  حــديث االستســقاء، وأنَّ : ومنهــا

ــال  ــة ق ــه دور املدين ــن ختريب ــا«: 9م ــا وال علين وأنَّ . »حوالين

ـ ة واملطـر هيطـل عـٰىل مـا الشمس كانت طالعة عٰىل املدينـة خاصَّ

 .حوهلا

ــه : ومنهــا مــا ينطــق بــه القــرآن مــن انشــقاق القمــر وأنَّ

 .فري منقسًام بقطعتني

إخبـــاره صـــلوات اهللا وســـالمه عليـــه وآلـــه : ومنهـــا

ــ ــه يف عــّامر ب ــل قول ــةت«: الغيوب، مث ــة الباغي ، »قتلــك الفئ

ــه  ــة 9وقول ــوأب«: لعائش ــالب احل ــِك ك ــعاره »تنبح ، وإش

ـــؤمنني  ـــري امل ـــطني  ألم ـــاكثني والقاس ـــل الن ـــه يقات بأنَّ

، . ، ويقتــل ذي الثديــة واملـارقني وكـان ذلــك كّلــه عـٰىل مــا خــربَّ

ــؤمنني ]] ٤٠٦ص /[[ ــري امل ــه ألم ــهيل  وقول ــة س يف قصَّ

ــن  ــروب ــض«: عم ــٰىل مض ــب ع ــا فتُجي ــدعٰى إٰىل مثله ــك ُت ، »إنَّ

 .ٰى كثرةً ـوأمثال ذلك ال ُحتص

ة هــذه األخبــار ثــّم أشــريوا : فــإن قيــل دّلــوا عــٰىل صــحَّ

 .إٰىل وجه اإلعجاز فيها وأنَّ اِحليَل ال يتمُّ يف شـيء منها

ــا ــة : قلن ــن جه ــة م ــار فمعلوم ــذه األخب ة ه ــحَّ ــا ص أمَّ

ــل ــإنَّ رواة املس ــواتر، ف ــلف الت ــن س ــًا ع ــك خلف ــون ذل مني ينقل

ــداول  ــع مت ــائع ذائ ــنهم ش ــيام بي ــو ف ــرٰى، وه ــن ُأخ ــة ع وطرق

متعامل، وأكثـر هـذه املعجـزات وقعـت بحضــرة اجلمـع الكثـري 

 .يف األصل ثّم تواتر النقل

ـــار  ـــني إٰىل أنَّ األخب ـــن املتكّلم ـــب م ـــن ذه ـــد م وعن

توجــب العلــم الضـــروري، أنَّ كثــريًا مــن هــذه األخبــار ُيعَلــم 

 .نه رضورة، كخرب امليضأة وجميء الشجرة وحنني اجلذعكو

ــا  ــار وم ــذه األخب ة ه ــحَّ ــم بص ــون العل واألوٰىل أن يك

ــني العقــالء طريقــة  ــد فيــه خالفــًا ب ـا نج ــرٰى جمراهــا ممـَّ ج

زنـا عـٰىل مـا نـذهب إليـه أن يكـون يف خمـرب . االكتساب وإن جوَّ

ــامَّ ال خــالف بــني  األخبــار مــا ُيعَلــم رضورًة، كاإلخبــار ع

 .لعقالء فيه، كالعلم بالبلدان واألمصار واحلوادث الكبارا

ــار  ــذه األخب ة ه ــحَّ ــٰىل ص ــتدلُّ ع ــن يس ــني م ويف املتكّلم

ــذه ــرٰى، وه ــة ُأخ ــرآن بطريق ــدو الق ــي تع ــزات الت ــذه املعج   هب

ــدافعوهنا وال  ــم كــانوا ال يت تها وأهنَّ ــحَّ إمجــاع املســلمني عــٰىل ص

 .يرّدون عٰىل من خيرب بوقوعها

ــة ــذه الطريق ــاع  وه ــاع، واإلمج ة اإلمج ــحَّ ــٰىل ص ــة ع مبنيّ

ــنَّة، فكيــف يمكــن أن  ة الكتــاب والسُّ عنــدهم يبتنــي عــٰىل صــحَّ

ة؟ ومعلــوم أنَّ علــامء  ُيســتَدّل هبــذه املعجــزات عــٰىل أصــل النبــوَّ

املســلمني املتقــّدمني ومــن ســلف مــن املتكّلمــني كــانوا ال 

ــون ق ــني ]] ٤٠٧ص /[[  ُيفرِّ ة ب ــوَّ ــٰىل النب ــتدالل ع ــذه يف االس ه

 .املعجزات وبني القرآن

ا الذي يـدلُّ عـٰىل أنَّ احليـل مل تعـرض يف ذلـك كّلـه،  فأمَّ

ل مـا نقـول إنَّ كثـريًا مـن هـذه املعجـزات وقـع عـٰىل وجـه : فأوَّ

ال يمكن اّدعاء حيلـة فيـه، نحـو انشـقاق القمـر وإطعـام اخللـق 

الكثري مـن الطعـام القليـل وحـديث االستسـقاء واإلخبـار عـن 

 .الغيوب

عٰى أنَّـه صـلوات فأمَّ  ا جمـيء الشـجرة فـال يمكـن أن ُيـدَّ

ــل يف  ــن أن يفع ــه ال يمك ــه، ألنَّ ــذهبا إلي ــه ج ــالمه علي اهللا وس

  الشــجرة وهــي مباينــة لــه إالَّ بســبب متَّصــل هبــا، وال تنجــذب

الشــجرة القوّيــة بتقلــع منبتهــا إالَّ بســبب قــوّي يظهــر للعيــون، 

ــون  ــتعمله[...] وال يك ــا يس ــك ممَّ ــبه ذل ــا أش ــعبذون يف  م املش

ــَف  ــاهدًا مل خي ــًا مش ــان مرئي ــا ك ــاف، وم ــام اخلف ــذب األجس ج

ولـو كـان جـذهبا بآلـة كيـف عـادت إٰىل . عٰىل احلـارضين حالـه

 ؟ ما كانت عليه
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ــل ــٰى قي ــذب : ومت ــم جي ــا جس ــون هاهن زوا أن يك ــوِّ ج

 .الشجرة، كام أنَّ يف األجسام ما جيذب احلديد بطبعه

ــرَ : قلنــا عليــه مــع البحــث  لــو كــان ذلــك موجــودًا لُعثِ

والتنقري، وملا اختصَّ بـه واحـد مـن النـاس كـام مل خيـتّص حجـر 

املقنــاطيس، وكــام ال يلــزم عــٰىل حجــر املقنــاطيس جتــويز جســم 

لـه طبيعــة خمصوصــة جيــذب هبــا الكواكــب وتقلــع اجلبــال مــن 

ــات ــّي م ــاش وإٰىل احل ــت ع ــرب إٰىل امليّ ــا، وإذا ق ــا . أماكنه وم

 .هاالت ال ُحيٰىص كثرةً يؤّدي إٰىل هذا املذهب من اجل

ــود  ــريش واليه ــن ق ــّي م ــداء النب ــن أع ــان م ــن ك وأي

والنصارٰى عن أن يوافقـوا مـن ادَّعـٰى هـذه املعجـزة لـه عـٰىل أنَّ 

ــىلٰ  ــة أو ع ــٰىل مجل ــا ع ــا إمَّ ــت هب ــة متَّ ــا حيل ]] ٤٠٨ص /[[  فيه

وهذه النكتة يمكـن أن ُينفـٰى هبـا وقـوع حيلـة يف مجيـع . تفصيل

 .املعجزات املذكورة

ــا خــرب امليضــأة فمعلــوم أنَّ احليلــة ال تــتمُّ يف فــوران  وأمَّ

ــابعه  ــني أص ــن ب ــاء م ــرياً  9امل ــاء كث ــن امل ــل م ــل قلي . وجع

عـاء طبيعــة  عـاء طبيعـة أو آلـة لطيفـة يتــأّتٰى معهـا ذلـك كادِّ وادِّ

يف جــذب الكواكــب وإحيــاء األمــوات وإماتــة األحيــاء وســائر 

 .ما ذكرناه

ا خرب اجلذع فال حيلة يف  مثله، ألنَّه لـو كـان املسـموع وأمَّ

منه لتجويف فيـه يعرفـه املشـاهدون لـه ومل خيـَف علـيهم سـبب 

 .9الصوت، ولكان ال يسكن حنينه عند التزامه 

ا ال يـتمُّ أيضـًا فيـه حيلـة، وال كـالم ـوتسبيح احلص ٰى ممـَّ

 .الذراع

 فعٰىل أيِّ وجٍه ُسِمَع الكالم من الذراع؟: فإذا قيل

 :ه قيل فيه وجهانواجلواب عن ذلك أنَّ 

أن يكـون اهللا تعـاٰىل فيـه بنـٰى الـذراع بنيـة حـّي : أحدمها

 .صغري وجعل فيه بنية النطق والتمييز، فتكلَّم بام ُسِمعَ 

ــر ــه اآلخ ــًا يف : والوج ــل كالم ــاٰىل فع ــون اهللا تع أن يك

 .الذراع ُسِمَع من جهتها وأضافه إٰىل الذراع توّسعًا وجتّوزاً 

لقمـر بأنَّـه لـو وقـع لعـرف وقد طعـن قـوم يف انشـقاق ا

 .والسهل واجلبل]  والرشق[أهل الغرب 

وهذا ليس بصـحيح، ألنَّـه جيـوز أن يكـون تعـاٰىل شـغل 

  مــن مل يشــاهده _وهــو زمــان يسـري قصــري  _يف وقـت انشــقاقه 

وقــد حيجــز . عــن النظــر إٰىل جهتــه، فــرآه قــوم ومل يــَره آخــرون

 .الغيم بني رؤية القمر يف بعض املواضع دون بعض

ومثل هـذه اآليـة التـي شـهد هبـا القـرآن ونقلهـا الـرواة 

 .ال ُتدَفع هبذه الشبهة الركيكة

*   *   * 

  أّ؟  9ن 

جوابـات املسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف املرتضــىٰ 

 ):الرازية

بالكتابـة  9 علم النبـيِّ [: املسألة الثانية]] ١٠٤ص /[[

 :]والقراءة

ــب أن يُ  ــذي جي ــا ال ــد يف اعتَ م ــّي ق ــان 9 لنب ــل ك ، ه

 الكتابة وقراءة الكتب أم ال؟  حيسن

ــواب  ــق  _اجل ــاهللا التوفي ــاده يف : _وب ــب اعتق ــذي جي ال

ــه  ــويز، لكون ــك التج ــاً  ذل ــب،  عامل ــراءة الكت ــة وق بالكتاب

 . األمرين ولكونه غري عامل بذلك، من غري قطع عٰىل أحد

العلـم بالكتابـة لـيس مـن العلـوم  ام قلنـا ذلـك، ألنَّ وإنَّ 

ــّي  ع عــٰىل أنَّ قَطــي يُ التــ ــدَّ  واإلمــام  النب مــن أن يكــون  ال ب

 . هلا هبا وحائزاً  عاملاً 

ــ ــألّن ــّي ا إنَّ ــع يف النب ــ ام نقط ــٰىل أهنَّ ــام ع ــدَّ واإلم أن  ام ال ب

بـاهللا تعـاٰىل وأحوالـه وصـفاته، ومـا جيـوز  واحد عاملـاً  يكون كّل 

وبسـائر أحكـام  عليه ومـا ال جيـوز، وبجميـع أحـوال الـديانات

ــّي ريعة التــي يؤدّ ـالشــ ] وحيفظهــا: ظ[أن حيفظهــا  9 هيــا النب

ــام ــدَّ  ]] ١٠٥ص /[[ اإلم ـويتق ــذّ مها، حتـَّ عــٰىل  ٰى ال يش

ــّل  ــ ك ــك الش ــن ذل ــنهام م ــد م ــاج ـيءواح ــتفتاء  حيت ــه إٰىل اس في

 . غريه، كام يذهب املخالفون لنا

ف، فـال جيـب رَ ا ما عدٰى ذلـك مـن الصـناعات واِحلـأمَّ 

والكتابــة صــنعة . مــن ذلــك ئاً شــي أو إمــام أن يعلــم نبــّي 

 كالنســـاجة والصـــياغة، فكـــام ال جيـــب أن يعلـــم رضوب

 . الصناعات، فكذلك الكتابة

لنـا عـٰىل هـذه املسـألة، واستقصـينا اجلـواب عـن وقد دلَّ 

لسـؤال  يف مسـألة مفـردة أمليناهـا جوابـاً  ل عنه فيهـائَ سما يُ  كّل 

 . الغايات بعض الرؤساء عنه، وانتهينا إٰىل أبعد

ي إٰىل إجيــاب العلــم بســائر إجيــاب ذلــك يــؤدّ  نَّ إ: اوقلنــ

واحــد مــن  واحلـارضات، وأن يكــون كـّل  املعلومـات الغائبــات

 . هاتعاٰىل كلّ  بمعلومات اهللا واإلمام حميطاً  النبّي 

 ث عاملـــاً ي إٰىل أن يكـــون املحـــدَ ذلـــك يـــؤدّ  نـــا أنَّ وبيَّ 

ــ لنفســه كالقــديم تعــاٰىل، ألنَّ  ق العلــم الواحــد ال جيــوز أن يتعلَّ
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ـ معلـوم بمعلوم عٰىل جهة التفصيل، وكـّل  لـه مـن  ل ال بـدَّ مفصَّ

ــ ــرد يتعلَّ ــه، وأنَّ علــم مف ــدَ  ق ب ــاً املح ــون عامل ــوز أن يك  ث ال جي

وجــود مــا ال هنايــة لــه مــن  لنفســه، وال جيــوز أن يكــون أيضــاً 

 . اإلمام حميط باملعلومات عٰى أنَّ من ادَّ  املعلوم، ويبطل قول

الكتابـة  لصناعات وبني الكتابة، أنَّ الفرق بني ا: فإن قالوا

 .رع، وليس كذلك باقي الصناعاتـالش ق بأحكامقد تتعلَّ 

 وقـد ال صـناعة مـن نسـاجة أو بنـاء أو غريمهـا إالَّ : قلنا

 . رشعي كالكتابة ق به حكمجيوز أن يتعلَّ 

ــتأجر بنّــ  تــرٰى أنَّ أَال ]] ١٠٦ص /[[ عــٰىل  اءاً مــن اس

ــاً  ــوص، وأيض ــوز خمص ــد جي ــاجة ق ــول  النس ــف، فيق أن خيتل

ــانع ــد وفَّ : الص ــولق ــه، ويق ــتؤجرت ل ــذي اس ــل ال ــت العم  ي

 . يت بذلكما وفَّ : املستأجر

ــاً  ــٰى مل يكــن اإلمــام عامل ــاً  فمت  بتلــك الصــناعات ومنتهي

 . يمكنه أن حيكم بني املختلفني إٰىل أبعد الغايات مل

 . يرجع إٰىل أهل تلك الصناعة فيام اختلفا فيه: فإن قيل

 . تابة مثل ذلك سواءيف الك: قلنا

ــأنَّ وبيَّ  ــا، ب ــا إليه ــي أرشن ــألة الت ــك املس ــا يف تل ــذا  ن ه

تصـديق الشـهادة أو كذبـه فـيام يشـهد  علـم اإلمـام ي إٰىل أنَّ يؤدَ 

 ... جتويز كونه كاذباً  ه إذا جاز أن حيكم بشهادة معبه، ألنَّ 

ـــيم وإالَّ  ـــناعات يف ق ـــول ذي الص ـــم بق ـــاز أن حيك  ج

ــات وأُ  ــاتاملتلف ــّل  روش اجلناي ــه  ءيش وك ــيام ل ــه ف ــف في اختل

 . منيق بالصناعات وإن جاز اخلطأ عٰىل املقوّ تعلّ 

 .جهالة وضاللة ي إٰىل كّل ارتكاب ذلك يؤدّ  نا أنَّ وبيَّ 

ــل ــإن قي ــحابكم أنَّ : ف ــد روٰى أص ــيس ق ــّي  أل  9 النب

 كتـب معينـة بـني سـهيل بـن عمـرو وكتـاب امَّ ـاحلديبية ل يف يوم

 مـن إنكــار ذكـر النبــّي  ســهيل مـا جــرٰى  مواعـدة، وجــرٰى مـن

ــالنبوَّ  9 ــريب ــع أم ــؤمنني  ة، وامتن ــ امل ــهيل ممَّ ــرتح س ا اق

 . يف الكتاب كتب 

ــا]] ١٠٧ص /[[ ــاد : قلن ــار اآلح ــد روي يف أخب ــذا ق ه

 _ونحـن جمـّوزون . القطـع ام أنكرنـاوليس بمقطـوع عليـه، وإنَّـ

كــان حيسـن الكتابــة، كـام جيــوز أن  أن يكـون  _كـام ذكرنــا 

 . هاال يكون حيسن

ــوا : ألــيس اهللا تعــاٰىل يقــول: فــإن قيــل
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ــ ههــذ إنَّ : قلنــا ــ ام تــدلُّ اآليــة إنَّ مــا حيســن  ه عــٰىل أنَّ

ـــوَّ  ـــل النب ـــة قب ـــذهب أ ةالكتاب ـــذا ي ـــإهنَّ وإٰىل ه م صـــحابنا، ف

مهـا ه تعلَّ البعثـة، وأنَّـ مـا كـان حيسـنها قبـل ه يعتمـدون أنَّـ

ــوَّ  ــد النب ــل بع ــمــن جربئي ــة تقتض ــك، ألنَّ ـة، وظــاهر اآلي  ي ذل

 . ة دون ما بعدهاق بام قبل النبوَّ تعلَّ  النفي

ــاً  وألنَّ  ــل أيض ــ التعلي ــام ـيقتض ــي ب ــاص النف ي اختص

ــوَّ  ــل النب ــكّ  املبطلــني ة، وألنَّ قب ــكواملش ــابون يف نبوَّ ني إنَّ ــه ام يرت ت

  َّـ ةلو كـان حيسـن الكتابـة قبـل النبـو ة فـال ا بعـد النبـوَّ وأمَّ

 . ق له بالريبة والتهمةتعلّ 

ــل ــإن قي ــن يُ : ف ــن أي ــم ــعَل ــن  ه م أنَّ ــان حيس ــا ك م

ــوَّ  ــل النب ــة قب ــ ة، وإذاالكتاب ــدكم أنَّ ــد كــان عن ــد أحســنها بع ه ق

  .ماً هذا العلم كان متقدِّ  ة، ولعلَّ النبوَّ 

مـا كـان حيسـن الكتابـة  ه فلـم نعلـم أنَّـ: فإن قلـت

 . هبذه اآلية ةقبل النبوَّ 

ـهـذه اآليـة إنَّـ: قيل لكم ة وموجبـة للعلـم ام تكـون حجَّ

ة ة، فكيـف جيعـل نفـي اآليـة داللـة عـٰىل النبـوَّ ت النبـوَّ إذا صحَّ 

 وهو مبني عليها؟ 

ـــعتَ الـــذي جيـــب أن يُ : قلنـــا ال  ه مـــد عليـــه يف أنَّ

ــن الكتا ــراءةحيس ــة والق ــوَّ ]] ١٠٨ص /[[ ب ــل النب ــقب ــو أنَّ ه ة ه

 ذلـك  لو كان حيسـنها وقـد نطـق القـرآن الـذي أتـٰى بنفـي

ــه  ــوَّ  عن ــل النب ــقب ــع ة، ممَّ ــه م ــي احلــال في ــه أن خيف ا جــاز ل

ام جيـوز أن هـا إنَّـمـور كلّ هـذه األُ  والتفتـيش والتنقـري، ألنَّ  عالتتبّ 

ــدواعي ــدم ال ــع ع ــٰى م ــع الغف ختف ــفها، وم ــا إٰىل كش ــة عنه ل

 . ل أحواهلاعراض عن تأمّ واإل

ــ رت البواعــث عــٰىل ا إذا قويــت الــدواعي وتــوفَّ وأمَّ

ع بمعجـزة، فـال ذلـك دعـوٰى مـدَّ  قكشف حقيقـة احلـال وتعلَّـ

ظهــور حقيقــة  مــن مــن الفحــص والتفتــيش، ومعهــا ال بــدَّ  بــدَّ 

 . احلال

مـن أن يكـون  ومن كـان حيسـن القـراءة والكتابـة ال بـدَّ 

ــد تعلَّ  ــا أق ــنمه ــذها م ــرِّ  و أخ ــف ومع ــانوا موق ــذين ك ف، وال

ــنون الكتابــة مــن العــرب يف ذلــك الزمــان معــدودون  حيس

م مــن أحـدهم وكشـف عــن أمـره عـٰىل طــول ن تعلَّـقليلـون ممـَّ

ــ ــدَّ األّي ــ ام، ال ب ــه بمقتض ــور حال ــن ظه ــادةـم ــذه . ٰى الع وه

 . ةكان حيسن الكتابة قبل النبوَّ  ما ه عٰىل أنَّ  اجلملة تدلُّ 

ـ 9ه فقـد وصـف اهللا تعـاٰىل نبيّـ :فإن قيـل ي يف ّمـه أُ بأنَّ
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ي الـذي ال حيسـن الكتابـة، فكيـف ّمـواألُ . مـن القـرآن مواضع

 .ةأحسنها بعد النبوَّ  ه نَّ إ :تقولون

ــا ــ: قلن ــأمَّ ــٰىل أنَّ ــاطعون ع ــحابنا الق ــان  ه ا أص ك

م جييبـون عـن هـذا السـؤال بـأن ة، فـإهنَّ النبـوَّ  حيسن الكتابة بعد

ــ) يّمــأُ ( :اهللا تعــاٰىل بقولــهمل يــرد : يقولــوا ه ال حيســن الكتابــة، أنَّ

ــ ــ مّ ام أراد اهللا تعــاٰىل نســبته إٰىل أُ وإنَّ ة مّكــ ه مــن أســامءالقــرٰى، ألنَّ

فــإن كانــت هــذه النســبة حمتملــة ألمــرين، مل جيــز ). القــرٰى  مّ أُ (

 .أحدمها بغري دليل أن يقطعوا عىلٰ 

*   *   * 

ّا:  

 :الذريعة إٰىل ُأصول الرشيعة

ــث ]]٣٩٧ص [[ ــل الثال ــب : الفص ــل ال يوج يف أنَّ العق

 :يف أفعاله 9اّتباع النبّي 

ــالح، وال  ــة للمص ـــرعيات تابع ــادة بالش ــم أنَّ العب اعل

مكلَّفـــني إالَّ ويصـــحُّ أن خيتلفـــا يف مصـــاحلهام، فتختلـــف 

عبــادهتام، كالطــاهر واحلــائض، واملقــيم واملســافر، والغنــي 

ـــاز أن  ـــك، ج ـــت ذل ـــري، وإذا ثب ـــّي والفق ـــتصَّ النب  9خي

 .بعبادات رشعية ال يكون لنا فيها مصلحة، وال نتعبَّد هبا

لنا  9أن ُيلزمنا جتويز خمالفة تكليف النبّي  وليس ألحدٍ 

: يف العقليات، كام جاز يف الشـرعيات، ألنَّ العقليات عٰىل رضبني

أحدمها يرجع إٰىل صـفة األفعـال، فـأحوال املكلَّفـني ال جيـوز أن 

. نحو قبح الظلم، ووجوب شكر النعمة، واإلنصـاف تفرتق فيه،

والثاين جيب لكونه لطفًا، ووجـه كونـه لطفـًا يرجـع إليـه وُيعَلـم 

بالعقل متميّزًا، نحو وجوب النظر يف معرفة اهللا تعاٰىل، فهذا أيضـًا 

 .جيب التساوي فيه

ــم  ــا الشـــرعيات، فهــي ألطــاف ومصــالح، وال ُيعَل وأمَّ

فجـاز افـرتاق أحـوال املكلَّفـني فيهـا  كوهنا كذلك إالَّ بالسـمع،

بحسب داللـة السـمع، وهلـذا جـاز النسـخ يف هـذا الوجـه دون 

ــف  ــرتاقهم يف تكلي ــاز اف ــه، وإذا ج ــا في ــرتاق أحوالن ل، واف األوَّ

ولــيس يمتنــع أن تــرد العبــادة  9ذلــك، جــاز يف النبــّي 

يف مجيــع أفعالــه، وال يقتضـــي ذلــك  9بمخالفــة النبــّي 

بعبــادات كثــرية دوننــا، ومل يوجــب ذلــك  التنفــري، كــام اخــتصَّ 

 .قبول قوله]] ٣٩٨ص /[[التنفري عن 

ــل ــه، : فــإن قي ــه أن يكــون مقصــورًا علي إذا جــاز يف فعل

زوا يف قوله مثل ذلك  .فجوِّ

ــه ال يمتنــع : قلنــا هــذا جــائز يف القــول والفعــل معــًا ألنَّ

فيام يؤّديه مـن األمـر والنهـي واحلظـر واإلباحـة أن خيـتصَّ بنـا، 

ولـيس جيـري جتـويز خمالفتـه يف . ام ُيعَلـم تعّديـه إليـه بـدليلوإنَّ 

ــّي  ــل جمــرٰى القــول، ألنَّ النب إنَّــام ُبِعــَث لتعريفنــا  9الفع

ــول،  ــو الق ــذي ه ــاألداء ال ــون إالَّ ب ــك ال يك ــاحلنا، وذل مص

 .ونفي اّتباع قوله ينقض الغرض يف بعثته

 :9 يف معنٰى التأّيس بالنبيِّ : الفصل الرابع

أحــدمها صــورة : نعتــرب يف التــأّيس رشطــني الواجــب أن

وإنَّــام اعتربنــا . الفعــل، واآلخــر الوجــه الــذي يقــع عليــه

ــتالف  ــّيل، الخ ــيًا باملص ــون متأّس ــائم ال يك ــورة، ألنَّ الص الص

ــه  أخــذ  9الصــورة، ألنَّ الصــالة ختالفــه يف الصــورة، ولــو أنَّ

من غـريه دراهـم عـن زكـاة، مل يكـن اآلخـذ منـه الـدراهم عـٰىل 

وال . القــرض أو الغصــب متأّســيًا بــه، الخــتالف الوجــهوجــه 

ــًا  ــل وجوب ــأن نفع ــاٰىل ب ــدنا اهللا تع ــًا أن يتعبَّ ــالً وفرض ــع عق يمتن

ــه،  9مثــل كــّل يشء يفعلــه  ــيًا ب غــري أنَّ ذلــك ال يكــون تأّس

إذا فعلـه عـٰىل وجـه النـدب أو اإلباحـة، ففعلنـاه عـٰىل  9ألنَّه 

 .وجه الوجوب، مل نكن متأّسني به

مضـــافًا إٰىل مـــا  _أالَّ رشطـــتم يف التـــأّيس : فــإن قيـــل

ــة،  _ذكرمتــوه  الوقــت، واملكــان، وقــدر االفعــال، يف كثــرة، وقلَّ

ر، وأســـباب األفعـــال وإن مل تكـــن وجوهـــًا، ـوطـــول وقصـــ

 ! كإزالة النجاسة ألجل الصالة؟

ــا ــا الوقــت واملكــان، فقــد كــان جيــب اعتبارمهــا : قلن أمَّ

ــرك  وهــذا . اعتبارمهــا ]]٣٩٩ص /[[لــوال اإلمجــاع عــٰىل ت

أوٰىل مــن جــواب مــن أجــاب عــن ذلــك بــأنَّ اعتبارمهــا يــنقض 

وإنَّـام فسـد . التأّيس، وأنَّه ال جيوز أن ُيعتَـرب يف التـأّيس مـا ُيبطِلـه

هذا اجلـواب، ألنَّ املكـان يمكـن أن ُيفَعـل فيـه بعينـه، والوقـت 

وإن مل يمكــن أن ُيفَعــل فيــه بعينــه، ففــي نظــريه ومثلــه، كــام أّنــا 

ــي ــأن نفعــل مثلهــا، ال تلــك ل س نتأّســٰى يف صــورة الفعــل إالَّ ب

 .بعينها

ـا عـٰىل رضبـني ا مقـادير األفعـال، فإهنَّ فـام ال يمكـن : فأمَّ

ضبطه ومتييزه ال اعتبـار بـه، ومـا أمكـن ذلـك فيـه دخـل حتـت 

 ).صورة الفعل: (قولنا

ــا ــإنَّ قولن ــل، ف ــبب الفع ــا س ــع : (وأمَّ ــذي وق ــه ال الوج

ــة والقصــد والغــرض، يقتضــيه، ألنَّ ) عليــه ذلــك يقتضـــي النيَّ

ــال  ــوه األفع ــن وج ــام أنَّ م ــه، وك ــل في ــًا داخ ــبب أيض والس
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ــا  ــن وجوهه ــذلك م ــة، ك ــر واإلباح ــدب واحلظ ــوب والن الوج

املعاين التي هلـا ُتفَعـل، نحـو أن يسـجد للسـهو، ويـرجم للزنـا، 

ر للصالة  .ويتطهَّ

ــه  ــا موافقت ــراد هبــا  9فأمَّ ــبه أن ُي ــل، فاألش يف الفع

واة يف الصـورة والوجـه الـذي يقـع عليـه، وهلـذا ال يكـون املسا

من أخذ من غـريه مخسـة دراهـم عـٰىل غـري وجـه الزكـاة موافقـًا 

 .إذا أخذ هذا املبلغ عٰىل وجه الزكاة 9له 

ــون يف القــول ]] ٤٠٠ص /[[ ــة فقــد تك ــا املخالف فأمَّ

ــا يف القــول، فبــأن يوجــب عــيلَّ بــالقول مــا ال  والفعــل معــًا، أمَّ

ــه، و ــوب أفعل ــٰىل وج ــدليل ع ــوم ال ــل أن يق ــة يف الفع املخالف

التــأّيس بــه فــال يتأّســٰى ال يف صــورة وال يف وجــه، وقــد يكــون 

ــا . أيضــًا يف اإلخــالل بالصــورة أو الوجــه عــٰىل انفــراد فأمَّ

االقتداء بإمام الصالة، ففـي الفقهـاء مـن اعتـرب فيـه مـا ذكرنـاه 

ز اقتــداء املفــرتض باملتنّفــ ل، والصــحيح مــن التــأّيس، فلــم جيــوِّ

 .جواز ذلك لقيام الداللة عليه

يف أنَّ السمع قد دلَّ عٰىل وجـوب التـأّيس : الفصل اخلامس

 :يف مجيع أفعاله إالَّ ما خصَّ به 9به 

ــه  ــة يف الرجــوع إٰىل أفعال ــه ال خــالف بــني األُمَّ ــم أنَّ اعل

ــب أن  9 ــه، فيج ــالرجوع إٰىل أقوال ــوادث، ك ــام احل يف أحك

ـة، واملعتمـد إنَّـام هـو عــٰىل يكـون كـّل واحـد مـن األمــ رين حجَّ

هذا اإلمجـاع الظـاهر الـذي ال شـبهة فيـه، دون األخبـار املروّيـة 

وقــد جيــوز أن . يف هــذا البــاب، فهــي مــع الكثــرة أخبــار آحــاد

ــْم ِ� رَُســوِل : ُيســتَدلَّ عــٰىل ذلــك بقولــه تعــاىلٰ 
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إنَّـام يكـون فـيام ُيعَلـم حكمـه  9واعلم أنَّ التـأّيس بـه 

فعــالً  9وإذا فعــل . بفعلــه، دون مــا مل يكــن لــه هــذا احلكــم

عٰىل جهـة االمتثـال، فحكمنـا فيـه كحكمـه، ومـا لـه فعلـه هـو 

يف ذلـك، كـام أّنـا ال نتأّسـٰى  9الذي له نفعله، فـال تـأّيس بـه 

ومـا يفعلـه ابتـداء . هلـذه العلَّـة]] ٤٠١ص /[[به يف العقليـات 

ــة فيــه، فالتــأّيس بــه  ــا . يف ذلــك 9رشع، ففعلــه هــو احلجَّ فأمَّ

بيانًا ملجمـل، فلـه شـبهان، ألنَّـه مـن حيـث كـان  9ما يفعله 

ــث  ــن حي ــاالً، وم ــه امتث ــا يفعل ــبه م ــابق، يش ــدليل س ــاالً ل امتث

ــاد ــذه العب ــات هل ــفات وكيفي ــان ص ن بي ــمَّ ــالة تض ات، كالص

والطهـارة وغريمهــا، جــرٰى جمــرٰى ابتـداء الشـــرع، فالتــأّيس بــه 

ــه  ــني فعل ــفة اللت ــة والص ــو يف الكيفي ــام ه ــة  9إنَّ ــو احلجَّ ه

عـٰىل جهـة العبـادة، أو مـا جيـري  9هذا كّله فيام يفعلـه . فيهام

 .جمراها

ــا املباحــات التــي ختّصــه  كاألكــل والنــوم،  9وأمَّ

 .فخارج من هذا الباب

ــ ــاء فأمَّ ــٰىل األنبي ــا ع زه ــا ال نجوِّ ــذنوب، فإّن ــغائر ال ا ص

 ز ، فال نحتـاج إٰىل اسـتثنائها، كـام حيتـاج إٰىل ذلـك مـن جـوَّ

 .الصغائر عليهم

 عٰىل الوجوب أم ال؟ 9يف هل أفعاله : الفصل السادس

 9إنَّ أفعالــه : فقــال مالــك: اختلــف النــاس يف ذلــك

 .يعٰىل الوجوب، وذهب إٰىل ذلك بعض أصحاب الشافع

 .هي عٰىل اإلباحة: وقال قوم

ا عٰىل الندب: وآخرون]] ٤٠٢ص /[[  .إهنَّ

 .هي موقوفة عٰىل الدليل: وآخرون قالوا

والصــحيح أنَّ كــّل يشء انقســمت أحكامــه، فــال جيــوز 

ـــه  ـــه بحكـــم واحـــد، وأفعال ـــه يف  9أن نجيـــب عن كأقوال

ـا عـٰىل وجـوب : االنقسام، فكـام ال جيـوز أن نقـول يف أقوالـه إهنَّ

ــه أو  ــمت أفعال ــه، وإذا انقس ــذلك أفعال ــام، فك ــدب لالنقس ن

إٰىل مــا هــو بيــان، وحكــم البيــان حكــم املبــنيَّ يف وجــوب  9

ـــدليل  أو نـــدب أو غريمهـــا، وإن كـــان امتثـــاالً، فبحســـب ال

املمتثــل، وإن كــان ابتــداء رشع، فهــو أيضــًا ينقســم إٰىل وجــوب 

ونــدب وإباحــة بحســب مــا يمكــن فيــه مــن التــأّيس، فبــان أنَّ 

 .مر عٰىل ما ذكرناهاأل

ا يـدلُّ عـٰىل أنَّ أفعالـه  :دليل آخـر ليسـت عـٰىل  9وممـَّ

ي ـالوجوب، أّنا قـد بيَّنـا قبـل هـذا الفصـل أنَّ الفعـل ال يقتضـ

بنيِّ أنَّ أدلَّـة السـمع أيضـًا ال تقتضـيه، فيجـب نفـي ذلك، وسـنُ 

 .كوهنا عٰىل الوجوب

ــر ــل آخ ــ :دلي ــد ُتعبّ ــا ق ــالف يف أّن ــه ال خ ــًا فإنَّ دنا وأيض

ــه  ــأّيس ب ــوب 9بالت ــٰىل الوج ــا ع ــه كّله ــأنَّ أفعال ــالقول ب ، ف

يـــنقض ذلـــك، ألنَّ يف أفعالـــه الواجـــب والنـــدب واملبـــاح، 

 فكيف جيب ذلك علينا مع لزوم طريقة التأّيس؟ 

د الفعل، كان عـٰىل الوجـوب، : فإن قيل إذا مل نعلم إالَّ جمرَّ

 .لزمت طريقة التأّيس ]] ٤٠٣ص /[[وإذا علمنا وجهه، 

ــاق ــاع، : لن ــأّيس واالّتب ــوب الت ــنقض وج ــول ي ــذا الق ه

د الفعل إذا علمنـاه فلزمنـا التـأّيس بـه، مل جيـز أن يلزمنـا  ألنَّ جمرَّ



 9حمّمد بن عبد اهللا ) ١٦١/ (حرف امليم    .............................................................................................. ٣١٦

ــ ــأّيس مش ــع أنَّ الت ــال، م ــّل ح ــٰىل ك ــوب ع ــار ـالوج روط باعتب

 .الوجوه

إذا كنّا ال نعلـم بـه  9وأيضًا فإنَّ ظاهر فعله  :دليل آخر

ويفارق القول الذي . علينا أوىلٰ وجوبه عليه، فبأن ال نعلم وجوبه 

به نعلم وجوبه علينا دونه، ألنَّ القول أمر لنا وخمـتصٌّ بنـا دونـه، 

 .وليس كذلك الفعل، ألّنا نتّبعه فيه

إنَّـه لـو وجـب علينـا لوجـب عليـه، ألنَّـه لـو : وإنَّام قلنا

ــه  ــا، للزم ــه علين ــل، أو  9دلَّ عــٰىل وجوب ــك بالفع ــار ذل إظه

التخيـري، فكـان ال بـدَّ مـن وجوبـه عليـه، به وبالقول عٰىل جهـة 

 9فـإن جعلـوا فعلـه . ليصحَّ كونـه داللـة عـٰىل وجوبـه علينـا

ــًا  ــون واجب ــزم أن يك ــال يل ــا ف ــوب علين ــارًة للوج ــببًا أو أم س

ـه ال فـرق يف ذلـك بينـه   9عليه، فهـذا خيـالف طـريقتهم، ألنَّ

ــون  ــم جيعل ــك، وه ــًا يف ذل ــه نبيَّ ــأثري لكون ــريه، وال ت ــني غ وب

 .كذلك تأثرياً  9 لكونه

الشـيء لـيس بمسـتمّر،  9وأيضًا فإنَّ فعله  :دليل آخر

ألنَّه قد يرتكه يف حالة، كام يفعله يف ُأخرٰى ومل نعن بـالرتك هاهنـا 

ل عٰىل وجه يظهر ويتميَّز،  أن ال يفعله، بل عنينا به ضّد الفعل األوَّ

ت هذه اجلملة، مل يكن احلكم بوجوبه مـن حيـث فعلـه  وإذا صحَّ

 .أوٰىل من سقوطه ووجوب تركه، ألنَّه قد تركهب

الفعــل جيــري جمــرٰى تركــه  9تركــه : فــإن قــالوا

 .األمر، يف أنَّه ال يؤثِّر يف داللة الوجوب

الفــرق بــني االمــرين أنَّ الوجــه الــذي يــدلُّ عليــه : قلنــا

ــه  ــدلُّ علي ــذي ي ــه ال ــر، والوج ــرك األم ــه ت ــدح في ــر ال يق األم

ــه الــرتك املخصــو ص /[[ص، وجيــري جمــرٰى الفعــل يقــدح في

أمــره وهنيــه عــن الشـــيء الواحــد عــٰىل وجــه واحــد يف ]] ٤٠٤

 .أنَّه ال يستقرُّ لألمر وال للنهي داللة

ــه [ ــأنَّ أفعال ــق ب ــن تعلَّ ــة م ــوب  9يف أدلَّ ــٰىل الوج ع

 ]:واإلجابة عنها

عـٰىل الوجـوب  9وقد تعلَّق مـن ذهـب إٰىل أنَّ أفعالـه 

 :بأشياء

هلا ـر عنـه، ـًا ومتَّبعـًا يقتضـأنَّ كونه نبيـَّ: أوَّ ي نفـي مـا ينفِّ

ر عن القبول عنه  .وخمالفته يف أفعاله تنفِّ
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ــزاب[ اِهللا أ ــ]٢١: األح ــك يقتض ــإنَّ ذل ي ـ، ف

 .وجوب التأّيس ولزومه

ـــها ـــهم :وخامس ـــول بعض ـــن : ق ـــد م ـــل أوك إنَّ الفع

حتقيـق أمـر، فـزع فيـه إٰىل  كـان إذا أراد 9القول، بداللـة أنَّـه 

 .الفعل، فبأن يكون عٰىل الوجوب أوىلٰ 

ــها ــإذا  :وسادس ــل، ف ــب الفع ــٰىل مرات ــوب أع أنَّ الوج

ُعِدمنا الـدليل عـٰىل صـفة فعلـه، وعـٰىل أّي وجـه  وقـع، فيجـب 

 .أن نحمله عٰىل الوجه الذي هو أعٰىل مراتبه

الً   تنفـري يف قـد بيَّنـا أنَّـه ال :فيقال هلـم فـيام تعلَّقـوا بـه أوَّ

ــًا ال  ــه نبيَّ ــإنَّ كون ــا، ف ــه علين ــا يفعل ــل م ــوب مث ــقوط وج س

 .ي ذلك وال يوجبه، فال معنٰى إلعادتهـيقتض

هـذه اآليـة بـأن تكـون  :ويقال هلـم فـيام تعلَّقـوا بـه ثانيـاً 

التحـــذير مـــن ]] ٤٠٥ص /[[داللـــة لنـــا علـــيهم أوٰىل، ألنَّ 

فعـل قـد بيَّنـا املخالفة يقتضــي إجيـاب املوافقـة، واملوافقـة يف ال

ــه  ــذي فعل ــه ال ــٰىل الوج ــه ع ـــي أن نفعل ــا تقتض ــه،  9أهنَّ علي

 .وهذا ُيبطِل احلكم بأنَّ مجيع أفعاله عٰىل الوجوب

ـا  :ويقال هلم فيام تعلَّقـوا بـه ثالثـاً  هـذه اآليـة قـد بيَّنـا أهنَّ

ــه  ــأّيس ب ــب الت ــار 9توج ــن اعتب ــه م ــدَّ في ــأّيس ال ب ، وأنَّ الت

دبًا ال نكـون متَّبعـني لـه فيـه بـأن نـ 9وجه الفعل، وما يفعله 

نفعله واجبًا، بل نكـون خمـالفني لـه، فاآليـة دليـل لنـا عـٰىل هـذا 

 .الرتتيب

هـذه اآليـة أيضـًا تـدلُّ  :ويقال هلم فـيام تعلَّقـوا بـه رابعـاً 

ــد يف  ــني واح ــٰىل اآليت ــالم ع ــه، والك ــا إلي ــا ذهبن ة م ــحَّ ــٰىل ص ع

 .ينا هبااعتبار رشط التأّيس فيهام، فبطل تعلُّق خمالف

إنَّ األمــر يقتضـــي  :ويقــال هلــم فــيام تعلَّقــوا بــه خامســاً 

مريــدًا منّــا الفعــل املــأمور بــه، والفعــل ال يقتضـــي  9كونــه 

ـق ! ذلك، فكيف يكون آكـد منـه فـيام نحـن بسـبيله؟ وإنَّـام يتحقَّ

ــن  ــل ع ــرد الفع ــا إذا انف ــه، فأمَّ ب ــل إذا تعقَّ ــد بالفع ــر ويتأكَّ األم

ــردًا، ــاألمر منف ــر، ف ــه األم ــد من ــانون. أوك ــع إٰىل الق ــّم نرج : ث

كيــف نفعــل عــٰىل جهــة الوجــوب مــا جيــوز أن يكــون : فنقــول

 !عٰىل جهة الندب مع وجوب التأّيس؟ 9فعله 

الوجـوب وإن كـان : ويقال هلـم فـيام تعلَّقـوا بـه سادسـاً 
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ــه ال جيـوز  مــن  9إذا عـري فعلـه  _أعـٰىل مراتـب الفعـل، فإنَّ

أن يفعلـه عـٰىل جهـة  _ع عليـه داللة تدلُّ عٰىل الوجـه الـذي وقـ

فعلــه عــٰىل جهــة  9الوجــوب، ألّنــا ال نــأمن أن يكــون 

ــه  ــوب فعل ــوا يف وج ــأّيس، وإن تعلَّق ــل الت ــدب، فيبط  9الن

علينــا بطريقــة االحتيــاط، فقــد مضـــٰى الكــالم عليهــا يف بــاب 

 .األوامر

يف الوجوه التي يقع عليها : الفصل السابع ]]٤٠٦ص /[[

 إٰىل معرفة ذلك؟ ، وكيف الطريق9أفعاله 

تنقسـم إٰىل بيـان، وامتثـال، وابتـداء  9اعلم أنَّ أفعاله 

 .رشع

ة هـذه القسـمة أنَّـه إذا كـان ال بـدَّ  والذي يدلُّ عٰىل صـحَّ

ً بنفسه، فيكون  ا أن يكون دليله ظاهرًا مستقالَّ للفعل من دليل، فإمَّ

ن الفعل امتثاالً، أو يكون دليلـه ظـاهرًا ال يسـتقلُّ بنفسـه، فيكـو

 .بيانًا، أو ال دليل له يظهر، فيكون ابتداء رشع

ــام ــة أقس ــم ثالث ــان ينقس ــان : والبي ــل، وبي ــان املجم بي

ــخ ــان النس ــيص، وبي ــن . التخص ــدَّ م ــا ال ب ــذلك م ــق ب ويلح

بيـان زيـادة الحقـة ال بــدَّ منهـا، وقـد يكـون تـارًة ذلــك : ذكـره

ويلحــق بــذلك أيضــًا بيــان فعــل . نســخًا، وُأخــرٰى غــري نســخ

نَّ الفعـل قـد يتبـنيَّ بالفعـل، ويـدخل فيـه أيضـًا بيـان حمتمل، أل

 .قول حمتمل لألمرين، كآية القرء

ـــه  ـــل، فكبيان ـــان املجم ـــال بي ـــا مث ـــالة  9فأمَّ الص

ــني. واملناســك وغريمهــا ــة ذلــك مــن وجه : والطريــق إٰىل معرف

ه بـه عـٰىل  9أحدمها حصول قول منـه  أو مـا جيـري جمـراه ينبـِّ

ــل ــان للمجم ــه بي ــا. أنَّ فعل ــنيِّ والث ــن أن يب ــا يمك ــد م ين فق

ــًا،  ــل بيان ــون الفع ــان ك ــل وإمك ــول أو فع ــن ق ــه م ــل ب املجم

 .وحضور احلاجة

ـــه  ـــوم فكنهي ـــيص العم ـــان ختص ـــا بي ـــن  9وأمَّ ع

ــالة  ــه ص ــك فعل ــصَّ ذل ــة، وخ ــات خمصوص ــالة يف أوق الص

ومـا بـه ُيعَلـم أنَّـه ختصـيص كونـه . خمصوصة يف تلك األوقـات

نَّة منافيًا لبعض ما دخل حتت العموم يف  .الكتاب أو السُّ

ــا مثــال النســخ، فنحــو مــا روي ]] ٤٠٧ص /[[ وأمَّ

ـــه  ـــن قول ـــّلوا «: 9م ـــًا، فص ـــّيل جالس ـــوين ُأص وإذا رأيتم

، فنُِسـَخ بـأن صـّىلٰ جالسـًا ومـن خلفـه قيـام يف »جلوسًا أمجعني

ومـا بـه ُيعَلـم أنَّـه ُنِسـَخ أن يكـون فعلـه . مرضه الذي مات فيـه

م من ا  .لداللة يف االمتثالمقتضيًا لرفع ما تقدَّ

، أو يف  ومثـــال الزيـــادة أن تـــرد زيـــادة عـــدد يف احلـــدِّ

 .غريه، وتدخل فيه زيادة السنن يف الطهارة

ا بيان القول املحتمل، فـام يـدلُّ مـن فعلـه عـٰىل أحـد  وأمَّ

 .املرادين

ــل  ــو أن يفع ــال فه ــا االمتث ــنيَّ يف  9وأمَّ ــو مب ــا ه م

 .عٰىل ذلك احلدّ دليل الكتاب، حتَّٰى لوال فعله لعرفناه 

ا أمثلـة ابتـداء الشــرع، فهـي كثـرية، فـإذا فقـدنا مـا  وأمَّ

 .يقتضـي االمتثال والبيان، فال بدَّ من كونه ابتداء رشع

منهـا فعـل، : وينقسم ذلـك عـٰىل وجـوه ُأخـر إٰىل أقسـام

 :ومنها ترك، ومنها إقرار الفاعل عٰىل فعله

ا أمثلة الفعل، فقد ذكرناها  .فأمَّ

ــرت ــا ال ــٰىل رضوبوأمَّ ــا : ك، فع ــل، ومنه ــرك فع ــا ت منه

 .ترك نكري، ومنها ترك بيان وجواب

ــًا،  ــخًا، وختصيص ــون نس ــد يك ــل، فق ــرك الفع ــا ت فأمَّ

ــاً  ــرتك . وبيان ــيص أن ي ــال التخص ــارق  ومث ــد الس ــع ي قط

يف أقـّل مـن عشــرة دراهـم، أو ربـع دينـار، وال وجـه يقتضــي 

ال يسـتحقُّ إسقاط قطعـه، فـيُعَلم بـذلك أنَّ القـدر الـذي رسق 

ــع ــه القط ــواز . ب ــٰىل ج ــدلُّ ع ــا ي ــن وقته ــالة ع ــأخري الص وت

 .التأخري

ا النسخ، فقد مضـٰى بيانه  .وأمَّ

ــود إٰىل القعــدة األُوٰىل،  ــه الع ــان، فنحــو ترك ــا البي وأمَّ

ــًا لكوهنــا نــدبًا،  ومفارقتهــا للقعــدة ]] ٤٠٨ص /[[فيكــون بيان

ــة ــن. الثاني ــذهب م ــٰىل م ــحُّ إالَّ ع ــال ال يص ــذا املث ــرٰى أنَّ  وه ي

ل والثــاين معــًا غــري واجبــني، والصــحيح  القعــود للتشــّهد األوَّ

ام واجبان، وهـو مـذهب الليـث بـن سـعد، وأمحـد بـن  عندنا أهنَّ

 .حنبل، وإسحق بن راهويه

ــرك النكــري ــا ت ــه: وأمَّ ــامء في ــد اختلــف العل ــنهم : فق فم

ــه يــدلُّ عــٰىل حســن ذلــك الفعــل عــٰىل كــّل وجــه، : مــن قــال إنَّ

يـدلُّ عليـه إذا كـان مـن بـاب الشــرع، ومـنهم : لومنهم من قا

م البيــان، : مــن قــال ــام يــدلُّ عــٰىل احلســن إذا مل يكــن قــد تقــدَّ إنَّ

ـــَم  ـــَم قبحـــه عقـــالً، أو ُعِل ر، وال شـــبهة يف أنَّ مـــا ُعِل وتقـــرَّ

ـد، فإنَّـه جيـوز لـه  ر املمهَّ بالشـرع كونه قبيحًا، عـٰىل الوجـه املقـرَّ

ــ 9 ــدع إنك ــوه أن ي ــض الوج ــٰىل بع ــه ع ــدلُّ ترك اره، وال ي

ــل  ــراره أله ــدّل إق ــام مل ي ــذه، ك ــال ه ــنه واحل ــٰىل حس ــري ع النك

ــك  ــن ذل ــٰىل حس ــالة ع ــتالف إٰىل الص ــرك االخ ــٰىل ت ــة ع الذمَّ
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م البيـان، وعـرف الوجـه يف اإلقـرار، وإنَّـام يـدلُّ  مـنهم، ملـا تقـدَّ

تركه النكـري عـٰىل حسـن الفعـل متـٰى ُعِلـَم أنَّـه لـوال حسـنه ملـا 

 .النكري حسن منه ترك

ــه قــد  ــا تركــه البيــان واجلــواب، فداللتــه خمتلفــة ألنَّ وأمَّ

ــارًا  ــواب انتظ ــدع اجل ــث مل ]] ٤٠٩ص /[[ي ــن حي ــوحي، م لل

يكـن لـه يف الشـــرع حكـم مســتقّر، وقـد يدعــه إحالـة للســائل 

ــواب ــرك اجل ــة ت ــر يف كيفي ــب أن ُينَظ ــّدم، فيج ــل متق ــٰىل دلي . ع

ــه  ــا ترك ــة، وأمَّ ــدث حادث ــو أن حت ــان، فنح ــنيِّ  البي ــال يب ف

حكمها، وال تظهر منـه أمـارة التوّقـف عـٰىل الـوحي، ومـا هـذه 

ــه ال حكــم هللا تعــاٰىل يف تلــك احلادثــة  حالــه فرتكــه يــدلُّ عــٰىل أنَّ

. إالَّ ما كان يف العقـل، ألنَّـه لـو كـان، ألظهـره يف وقـت احلاجـة

ــوم  ــٰىل أنَّ العم ــدلُّ ع ــوم ي ــيص العم ــان ختص ــه بي ــذلك ترك وك

 .شامل

ــه آخــروينقســم الفعــ ــامًا ُأخــر عــٰىل وج ــا : ل أقس فمنه

 .كونه مباحًا، ومنها كونه ندبًا، ومنها كونه واجباً 

منهـا كونـه بيانـًا لواجـب، : وإنَّام ُيعَلـم الوجـب بوجـوه

ومنهــا كونــه امتثــاالً لواجــب، ومنهــا أن يكــون ممَّــا لــو مل يكــن 

واجبــًا ملــا جــاز أن يفعلــه، نحــو أن يركــع يف الصــالة ركــوعني 

ل القصــد، ومنهــا كــّل فعـل لــو مل يكــن واجبــًا لكــان عـٰىل ســبي

ــوص يف  ــه خمص ــٰىل وج ــًا ع ــه رشط ــا كون ــرية، ومنه ــية كب معص

واجب، ومنها كونـه قضـاء لفائـت واجـب، ومنهـا كونـه جـزاء 

 .لرشط يستحّق به

ا ما به ُيعَلـم أنَّ فعلـه مبـاح، فـأن يكـون بيانـًا ملبـاح،  وأمَّ

ا لـو مل يكـ ن مباحـًا لكـان معصـية كالذبيحة، ومنها أن يكون ممـَّ

م منه قول يقتض  .ي كونه مباحاً ـكبرية، ومنها أن يتقدَّ

ــم كــون فعلــه نــدبًا، فوجــوه ــا مــا بــه ُيعَل منهــا أن : وأمَّ

يكـــون بيانـــًا للنـــدب، ومنهـــا أن يكـــون رشعيـــًا وال أمـــارة 

للوجــوب، ومنهــا إيقاعــه عــٰىل وجــه العبــادة واإلخــالص وال 

ــو مل  ــا ل ــون ممَّ ــا أن يك ــوب، ومنه ــريًا، وج ــان كب ــدبًا لك ــن ن يك

ــه  ــل يف فعل ــر، وحيص ــه يف آخ ــت ويرتك ــه يف وق ــا أن يفعل ومنه

 .أمارة الرشع

ــر ــه آخ ــٰىل وج ــم ع ــٰىل : وينقس ــاء ع ــو قض ــا ه ــه م فمن

ومنـه مـا ال ]] ٤١٠ص /[[الغري، ومنه مـا هـو متعّلـق بـالغري، 

وقضـاؤه عـٰىل الغـري فيـه أمـارة الوجـوب، ألنَّ : تعلُّق لـه بأحـد

م  .ه، وجيب عٰىل احلاكم قطع ذلكالنزاع يتقدَّ

ــه  ــذّم من ــالغري، وال ــق ب ــام تعلُّ ــدح، فله ــذّم وامل ــا ال فأمَّ

ــٰىل  9 ــة ع ــوٰى دالل ــة أق ــل، والعقوب ــبح الفع ــٰىل ق ــدلُّ ع ي

ا املـدح، فإنَّـه يـدلُّ عـٰىل أنَّ للفعـل صـفة زائـدة عـٰىل  القبح، وأمَّ

 .احلسن، فربَّام كان واجبًا، وأقّل أحواله أن يكون ندباً 

زيـــدًا إٰىل عمـــرو هـــل  9اختلـــف يف نســـبته وقـــد 

 يقتيض القطع، أو يكون عٰىل الظاهر؟

ــوم ــال ق زون أن : فق ــوِّ ــرون جي ــع، وآخ ـــي القط يقتض

ل أوٰىل، ألنَّ  يتبـــع ذلـــك الظـــاهر واألمـــارات، والوجـــه األوَّ

ــن  ــون ع ــام يك ــع، وإنَّ ـــي القط ــاإلطالق يقتض ــربه ب ــاهر خ ظ

ــاألو ــام خيــالف اإلطــالق، ف ٰىل مــع اإلطــالق الظــّن واألمــارة ب

لغـريه  9وعـٰىل هـذا الوجـه جيـري وصـفه . محله عـٰىل القطـع

ــٰىل  ــه ع ــب محل ــالق جي ــع اإلط ــرب، وم ــك خ ــل، ألنَّ ذل بالفض

ــه  ــع، وحكم ــاإلقرار  _القط ــهادة أو ب ــدلُّ  _بالش ــك ال ي باملل

ــم،  ــذا حك ل، ألنَّ ه ــاه يف األوَّ ــام قلن ــاطن، ك ــع بالب ــٰىل القط ع

ــرب ل خ ــر. واألوَّ ــاب ف ــذا الب ــاب ويف ه ــول الكت ــرية يط وع كث

 .باستيفائها

التعـارض أم  9يف هل يصحُّ يف أفعالـه : الفصل الثامن

 ال؟

ر  اعلم أنَّ التعـارض بـني الـدليلني إنَّـام يكـون بـأن يتعـذَّ

ــارض ــال تع ــام، ف ــل هب ــن العم ــا إذا أمك ــًا، وأمَّ ــتعامهلام مع . اس

وليس يمكـن أن يقـع الفعـل وتركـه يف حالـة واحـدة، وكـذلك 

ــن يف ــام ال يمك  احلــال الواحــدة وقوعــه ووقــوع ضــّده، وإنَّ

ــام يصــحُّ . يكونــان متعارضــني عــٰىل أحــد هــذين الــوجهني وإنَّ

ــه يف حــال  ]] ٤١١ص /[[مــن الفاعــل أن يفعــل ضــّد مــا فعل

 .ُأخرٰى، وذلك ممَّا يمكن فيه التأّيس، وال تعارض

ا نسخ فعلـه  بفعلـه، فـال يصـحُّ عـٰىل التحقيـق،  9فأمَّ

ــل األوَّ  ــه إذا ألنَّ الفع ــري أنَّ ــتقبلة، غ ــات املس ــنظم األوق ل ال ي

ــال يف  ــاز أن يق ــه، ج ــتمرار حكم ــوب اس ــٰىل وج ــل ع دلَّ دلي

ــاين ــدليل إذا دلَّ : الث ــيص، ألنَّ ال ــذلك التخص ــخ، وك ــه ناس إنَّ

ــدناه  ــف، ووج ــّل مكلَّ ــراد ك ــٰىل أنَّ امل ــض  9ع ــرَّ بع ــد أق ق

: املكلَّفــني عــٰىل تــرك ذلــك الفعــل، أو ريض بــه، جــاز أن يقــال

ص له، واملعنٰى ما ذكرناه  .إنَّه بذلك خمصِّ

ــه  ــا قول ــه،  9فأمَّ ــر في ــب النظ ــه فيج ــارض فعل إذا ع

م القــول، ومضـــٰى الوقــت الــذي جيــب الفعــل فيــه،  فــإن تقــدَّ

مــا يعــارض ذلــك، كــان ناســخًا ال حمالــة، ومثالــه  9وفعــل 



 ٣١٩  ...............................................................................................  9حمّمد بن عبد اهللا ) ١٦١/ (حرف امليم 

ة الرابعــة، بعــد قولــه 9تركــه  : قتــل الشــارب للخمــر يف املــرَّ

 . »الرابعة فاقتلوهفإن رشهبا يف «

ــل  ــا إن فع ــل جمــيء  9فأمَّ ــول قب ــارض الق ــا يع م

الوقت الـذي تعبَّـدنا بالفعـل فيـه، فـال جيـوز أن يكـون نسـخًا، 

م الفعـل، . ألنَّ نسخ الفعـل قبـل وقتـه ال يصـحُّ  ـا متـٰى تقـدَّ فأمَّ

ووجد القـول الـذي يقتضــي رفـع مقتضـاه، فـذلك نسـخ بـال 

ــتق ــن حكــم اس ر ع ــأخِّ ــه مت ــا إذا مل . رار الفــرضشــبهة، ألنَّ فأمَّ

ــب إٰىل أنَّ  ــن ذه ــاس م ــن الن ر، فم ــأخِّ ــن املت م م ــدِّ ــم املتق ُيعَل

ــدليل،  ــّداه إالَّ ب ــه ال يتع ــأنَّ فعل ــح ب ــالقول أوٰىل، ورّج ــذ ب األخ

 .ومن حّق قوله أن يتعّداه، وال يكون مقصورًا عليه

ـــال ـــن أن : واألوٰىل أن يق ـــا م ـــدَّ إذا تعارض ـــه ال ب إنَّ

ر،  ينصب اهللا تعاىلٰ  م مـن املتـأخِّ للمكلَّـف دلـيالً يعلـم بـه املتقـدِّ

 .ويف هذا نظر

*   *   * 

 ّا 9:  

 :تنزيه األنبياء

 ]:عن الضالل 9دنا حمّمد تنزيه سيِّ [ ]]١٧٩ص [[

ــه تعــاىلٰ : فــإن قيــل: مســألة ــٰى قول َك : فــام معن ــدَ َووََج

 
�

ــاال ــدى  ضَ َه
َ
�� ]ــذا يقتضـــي ]٧: الضــحى ــيس ه ، أَول

ا ال جيـوز عنـدكم قبـل إطالقه  الضـالل عـن الـدين، وذلـك ممـَّ

ة وال بعدها؟  النبوَّ

 :يف معنٰى هذه اآلية أجوبة: قلنا: اجلواب

ــا هل ــه أراد: أوَّ ة فهــداك : أنَّ ــوَّ ــن النب ً ع ــاالَّ ــدك ض وج

إليها، أو عن رشيعـة اإلسـالم التـي نزلـت عليـه وُأمـر بتبليغهـا 

ــهإٰىل مــا ذكرنــاه أعظــ 9إٰىل اخللــق، وبإرشــاده  . م الــنعم علي

ــالنعم،  ــذكري ب ــان والت ــرج االمتن ــارج خم ــة خ ــالم يف اآلي والك

إنَّ الظـاهر بخـالف ذلـك، ألنَّـه ال بـدَّ : وليس ألحـد أن يقـول

ـــق بـــه الضـــالل، ألنَّ  يف الظـــاهر مـــن تقـــدير حمـــذوف يتعلَّ

ــدَّ مــن أمــر يكــون  الضــالل هــو الــذهاب واالنصـــراف فــال ب

ــه ــه . منصـــرفًا عن ــدين فمــن ذهــب إٰىل أنَّ أراد الــذهاب عــن ال

ر هـذه اللفظـة ثـّم حيـذفها ليتعلَّـق هبـا لفـظ  فال بدَّ له من أن ُيقدِّ

رناه وحذفناه  .الضالل، وليس هو بذلك أوٰىل منّا فيام قدَّ

الضــالل عــن املعيشــة وطريــق : أن يكــون أراد: وثانيهــا

طريــق معيشــته ] إىلٰ [التكّسـب، يقــال للرجــل الــذي ال هيتــدي 

ضـاّل ال يـدري مـا يصـنع وال أيـن يـذهب، هو : ووجه مكسبه

فـــامتنَّ اهللا تعـــاٰىل عليـــه بـــأن رزقـــه وأغنـــاه ]] ١٨٠ص /[[

 .وكفاه

ً بــني مّكــة : أن يكــون أراد: وثالثهــا ووجــدك ضــاالَّ

ــدائك ــن أع ــلَّمك م ــداك وس ــرة فه ــد اهلج ــة عن ــذا . واملدين وه

الوجه قريب لـوال أنَّ السـورة مّكيـة وهـي متقّدمـة للهجـرة إٰىل 

ــه  َووََجــَدكَ الّلهــّم إالَّ أن ُحيَمــل قولــه تعــاٰىل  املدينــة، عــٰىل أنَّ

ــٰى  ــٰىل معن ــايض ع ــل امل ــرب يف مح ــذهب الع ــٰىل م ــيجدك ع س

 .املستقبل، فيكون له وجه

 : أن يكـــون أراد بقولـــه: ورابعهـــا
�

ـــاال ـــَدَك َض  َووََج

َهـــدى 
َ
��  ـــك أي مضـــلوالً عنـــه يف قـــوم ال يعرفـــون حقَّ

وهــذا لــه نظــري . إٰىل فضــلك فهــداهم إٰىل معرفتــك، وأرشــدهم

فـالن ضـاّل يف قومـه وبـني أهلـه إذا كـان : يف االستعامل، يقـال

 .مضلوالً عنه

ــها ــع: وخامس ــة الرف ــذه اآلي ــراءة ه ــه روي يف ق أمل : (أنَّ

ــدٰى  ــالٌّ فه ــدك ض ــآوٰى، ووج ــيٌم ف ــدك يت ــيم ) جي ــٰىل أنَّ اليت ع

ــراءة  ــعيف ألنَّ الق ــه ض ــذا الوج ــاّل، وه ــذلك الض ــده وك وج

 .الكالم يثبّج وتفسد أكثر معانيه] هذا[ة، وألنَّ غري معروف

 ]:عن مدح آهلة قريش 9تنزيه سيّدنا حمّمد [

نا : فـام معنـٰى قولـه تعـاىلٰ : فإن قيـل: مسألة
ْ
رَْسـل

َ
َومـا أ
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ــا يُل ُهللا م

ــيٌم َحِكــيٌم  ــِه َواُهللا َعِل ــّج [ �آياتِ ، أَولــيس قــد ]٥٢: احل

ــول اهللا  ــك أنَّ رس ــه  9روي يف ذل ــه عن ــوّيل قوم ـــامَّ رأٰى ت ل

شقَّ عليـه مـا هـم عليـه مـن املباعـدة واملنـافرة، ومتنّـٰى يف نفسـه 

ــن حــّب أن يأتيــه مــن اهللا تعــاٰىل مــا يقــارب  بينــه وبيــنهم، ومتكَّ

ـــه  ـــزل اهللا تعـــاٰىل علي ـــه، فلـــامَّ أن ـــِم إِذا ذلـــك يف قلب
ْ
َوا��ج

ــوى
َ
ــنجم[ �ه ــٰىل ] ١: ال ــيطان ع ــٰى الش ــيهم، ألق وتالهــا عل

ــة مقــاربتهم] كــان[لســانه لـــامَّ  ــن يف نفســه مــن حمبَّ تلــك : (متكَّ

ـــفاعتهنَّ  ـــٰىل، وإنَّ ش ـــق الع ـــٰى ]] ١٨١ص /[[الغراني ، )لرتجت

ــامَّ  ــه فل ــٰى ب ــا زّك ــبهم م ــه وأعج ت ب ــك رسَّ ــريش ذل ــمعت ق س

ــجد  ــون، وس ــجد املؤمن ــجدة فس ــٰى إٰىل الس ــٰى انته ــتهم، حتَّ آهل

أيضًا املشـركون ملا سـمعوا مـن ذكـر آهلـتهم بـام أعجـبهم، فلـم 

ــن  ــد ب ــجد إالَّ الولي ـــرك إالَّ س ــؤمن وال مش ــجد م ــَق يف املس يب

د، فأخـذ بيـده املغرية فإنَّه كـان شـيخًا كبـريًا ال يسـتطيع السـجو

ــن  ــاس م ق الن ــرَّ ــّم تف ــا، ث ــجد عليه ــاء فس ــن البطح ــة م حفن
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 املســجد وقــريش مســـرورة بــام ســمعت، وأتــٰى جربائيــل 

معاتبــًا عــٰىل ذلــك، فحــزن لــه حزنــًا شــديدًا،  9النبــّي ] إىلٰ [

نا ِمـْن : معّزيـًا لـه ومسـّلياً ] عليـه[فأنزل اهللا تعـاٰىل 
ْ
رَْسـل

َ
َومـا أ

 ِمْن رَُسوٍل وَ 
َ

بِْلك
َ
� ��ِ

َ
 .اآلية ... ال ن

ــا: اجلــواب ــة يف ظاهرهــا عــٰىل : قلن ــة فــال دالل ــا اآلي أمَّ

هـذه اخلرافــة التــي قّصــوها، ولــيس يقتضـــي الظــاهر إالَّ أحــد 

ــن  ــان ب ــال حّس ــام ق ــتالوة، ك ــالتمنّي ال ــد ب ــا أن يري ــرين، إمَّ أم

 :ثابت

ــــــه ل ليل ــــــاب اهللا أوَّ ــــــٰى كت    متنَّ

ــــام املقــــادر  ــــٰى مح ــــره الق   وآخ

 ]طويلمن ال[

فــإن أراد الــتالوة، كــان . أو ُأريــد بــالتمنّي متنّــي القلــب

من أرسل قبلـك مـن الرسـل كـان إذا تـال مـا يؤّديـه ] أنَّ [املراد 

فــوا عليــه وزادوا فــيام يقولــه ونقصــوا، كــام فعلــت  إٰىل قومــه حرَّ

ـــيّهم  ـــٰىل نب ـــذب ع ـــود يف الك ـــك إٰىل اليه ـــاف ذل ، فأض

ه يقع بوسوسته وغروره  .الشيطان ألنَّ

ــور  ــه بظه ــك ويدحض ــل ذل ــاٰىل يزي ــنيَّ أنَّ اهللا تع ــّم ب ث

ته وينسـخه وحيسـم مـاّدة الشـبهة بـه وإنَّـام خرجـت اآليـة . حجَّ

لــامَّ كـذب املشــركون  9عٰىل هذا الوجـه خمـرج التسـلية لـه 

 .مدح آهلتهم ما مل يكن فيها] من[عليه، وأضافوا إٰىل تالوته 

آليـــة أنَّ وإن كــان املـــراد متنـّــي القلـــب، فالوجـــه يف ا

بقلبـه بعــض مــا يتمنّــاه مــن ] النبــّي [الشـيطان متــٰى متنـّـٰى 

ثـه باملعـايص ويغريـه هبـا،  األُمور، يوسـوس إليـه بالباطـل وُحيدِّ

إليهــا، وأنَّ اهللا تعــاٰىل ينســخ ذلــك ]] ١٨٢ص /[[ويــدعوه 

وُيبطِلـه بــام يرشــده إليــه مـن خمالفــة الشــيطان وعصــيانه وتــرك 

 .استامع غروره

ــا األح ــت وأمَّ ــال ُيلتَف ــاب ف ــذا الب ــة يف ه ــث املروّي ادي

هـت العقـول الرسـل  نت مـا قـد نزَّ  إليها مـن حيـث تضـمَّ

فة عنــد . عنــه هــذا لــو مل يكــن يف أنفســها مطعونــة مضــعَّ

 .أصحاب احلديث بام ُيستغنٰى عن ذكره

ــّي  ــٰىل النب ــك ع ــز ذل ــف ُجيي ــمع اهللا  9وكي ــن يس م

ــؤ: [تعــاٰىل يقــول
ُ
ــِه ف ــَت بِ ب�

َ
�ُ�ِ 

َ
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َ
كَ ك

َ
] ٣٢: الفرقــان[ اد

ــرآن ــي الق ــاىلٰ . يعن ــه تع  ]: وقول
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ْ
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ــم� ل

ُ
�

ــَوِ��َ 
ْ
ــة[ �ا� ــاىلٰ ]٤٦ _ ٤٤: احلاّق ــه تع  : ، وقول

َ
ك

ُ
ِرئ

ْ
ــنُق َس

ســى 
ْ
�
َ
ال ت

َ
مـن ُجييـز السـهو عـٰىل  ؟ عـٰىل أنَّ ]٦: األعـىل[ �ف

نته هـذه الروايـة املنكـرة  األنبياء  جيـب أن ال ُجييـز مـا تضـمَّ

ألنَّ اهللا تعــاٰىل قــد [، 9ملـا فيهــا مــن غايـة التنفــري عــن النبـّي 

ــه  ــب نبيّ ــايص، ] 9جنَّ ــاب املع ــن ب ــة ع ــور اخلارج ــن األُم م

ــو دون  ــا ه ــك ممَّ ــري ذل ــعر وغ ــول الش ــة وق ــة والفظاظ كالغلظ

 .عبودة دون اهللا تعاىلٰ مدح األصنام امل

ــو  ــه ال خيل ــٰىل أنَّ ــن أن  9ع ــه م ــِذَف ب ــا ُق ــويش ممَّ وح

ــاهيًا، وال  ــه قاصــدًا أو فعلــه س ــوه، وفعل ــد مــا حك يكــون تعمَّ

حاجــة بنــا إٰىل إبطــال القصــد يف هــذا البــاب والعمــد لظهــوره، 

وإن كان فعله سـاهيًا فالسـاهي ال جيـوز أن يقـع منـه مثـل هـذه 

ــوزن ــة ل ــاظ املطابق ــا  األلف ــٰى م ــّم ملعن ــا، ث ــورة وطريقته الس

مها من الكـالم، ألّنـا نعلـم رضورًة أنَّ مـن كـان شـاعرًا لـو  تقدَّ

ٰى يتَّفـق منـه بيـت شـعر يف  أنشد قصـيدة ملـا جـاز أن يسـهو حتـَّ

ــذي  ــه ال ــٰىل الوج ــه وع م ــذي تقدَّ ــت ال ــٰى البي ــا ويف معن وزهن

ــه مــن القصــيدة التــي  تقتضــيه فائدتــه، وهــو مــع ذلــك يظــّن أنَّ

ــ ــّي . دهاينش ــٰىل النب ــدعوٰى ع ــذه ال ــالن ه ــاهر يف بط ــذا ظ وه

ــالوة 9 ــالوحي وت ــازل ب ــن اهللا الن ــه م ــوحٰى إلي ــٰىل أنَّ امل ، ع

ــرآن  ــل ]] ١٨٣ص /[[الق ــهو جربائي ــوز الس ــف جي ، وكي

يمكــن أن يكــون : عليــه؟ عــٰىل أنَّ بعــض أهــل العلــم قــد قــال

لــامَّ تــال هــذه الســورة  9وجـه التبــاس األمــر أنَّ رســول اهللا 

 نــاٍد غــاصٍّ بأهلــه وكــان أكثــر احلــارضين مــن قــريش يف

ـــاىلٰ  ـــه تع ـــانتهٰى إٰىل قول ــــركني، ف  : املش
�

ـــال تُُم ا�
ْ
�
َ
ـــَرأ

َ
ف
َ
َت أ

ُعـز�ى
ْ
مـن ] منـه[، وعلـم يف قـرب مكانـه ]١٩: الـنجم[ �َوال

، قــال  قــريش أنَّــه ســيورد بعــدها مــا يســوأهم بــه فــيهنَّ

، وإنَّ تلــك الغرانيــق العــىلٰ : (كاملعــارض لــه والــراّد عليــه

ن حضــر أنَّ ذلـك مـن قولـه ) شفاعتهنَّ لرتجتـٰى  فظـنَّ كثـري ممـَّ

ــم كــانوا يلغطــون عنــد [، 9 واشــتبه علــيهم األمــر ألهنَّ

ــًا لتغليطــه ]9قراءتــه  ، ويكثــرون كالمهــم وضــجاجهم طلب

 .وإخفاء قراءته

ــم كــانوا  ويمكــن أن يكــون هــذا أيضــًا يف الصــالة، ألهنَّ

ــه  ــون من ــد 9يقرب ــالته عن ــال ص ــمعون  يف ح ــة، ويس الكعب

 .قراءته ويلغون فيها

كـان إذا تـال القـرآن عـٰىل قـريش  9إنَّـه : وقيل أيضـاً 

ــاج  ــبيل احلج ــٰىل س ــالم ع ــٰى بك ــات وأت ــول اآلي ــف يف فص توقَّ
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ــ: هلــم، فلــامَّ تــال تُُم ا�
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ُ ْ
ــــرى األ

ْ
ــــنجم[ �خ ــــال ]٢٠و ١٩: ال ــــك ت: (9، ق ل

عــٰىل ســبيل اإلنكــار ) الغرانيــق العــٰىل، ومنهــا الشــفاعة ترجتــٰى 

 .عليهم، وأنَّ األمر بخالف ما ظنّوه من ذلك

ــالم  ــالة، ألنَّ الك ــذا يف الص ــون ه ــع أن يك ــيس يمتن ول

 .يف الصالة حينئٍذ كان مباحًا، وإنَّام ُنِسَخ من بعد

ــل ــة: وقي ــالغرانيق املالئك ــراد ب ــل . إنَّ امل ــاء مث ــد ج وق

م املشــركون أنَّـه يريـد آهلـتهم، ] بعض[ ذلك يف احلـديث فتـوهَّ

ــل ــتاله : وقي ــة ف ــف املالئك ــزالً يف وص ــًا من ــان قرآن ــك ك إنَّ ذل

، فلــامَّ ظــنَّ املشــــركون أنَّ املــراد بــه آهلـــتهم 9الرســول 

 .ُنِسَخت تالوته

 : وكّل هذا يطابق ما ذكرناه من تأويل قوله
َ
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وكـّل . ما مل يـرده هبـا 9الشيطان ووسوسته ُأضيف إٰىل تالوته 

 ].ومنّه[هذا واضح بحمد اهللا تعاٰىل 

 ]:عن معاتبة اهللا له 9تنزيه سيّدنا حمّمد [

 : فــام تأويــل قولــه تعــاىلٰ : فــإن قيــل: مســألة
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َ
ــًا ]٣٧: األحــزاب[ َواُهللا أ ، أَولــيس هــذا عتاب

مــن حيــث أضــمر مــا كــان ينبغــي أن ُيظِهــره وراقــب  9لــه 

 ن ال جيب أن يراقبه، فام الوجه يف ذلك؟م

وجــه هــذه اآليــة معــروف، وهــو أنَّ اهللا : قلنــا: اجلــواب

تعاٰىل لـامَّ أراد نسخ مـا كانـت عليـه اجلاهليـة مـن حتـريم نكـاح 

زوجة الدعّي، والـدعّي هـو الـذي كـان أحـدهم جيتبيـه ويرّبيـه 

ــادهتم أن  ــن ع ــان م ة، وك ــوَّ ــق البن ــٰىل طري ــه ع ــيفه إٰىل نفس ويض

مــون ُحي  ــام ُحيرِّ ــائهم ك ــهم نكــاح أزواج أدعي ــٰىل أنفس ــوا ع م رِّ

أنَّ  9تعــاٰىل إٰىل نبيّــه ] اهللا[نكــاح أزواج أبنــائهم، فــأوحٰى 

قـًا  _ 9وهـو دعـّي رسـول اهللا  _زيد بـن حارثـة  سـيأتيه مطلِّ

جهــا بعــد فــراق زيــد هلــا ليكــون ذلــك . زوجتــه وأمــره أن يتزوَّ

م  .ذكرها ناسخًا لُسنَّة اجلاهلية التي تقدَّ

فلــامَّ حضـــر زيــد خماصــًام زوجتــه عازمــًا عــٰىل طالقهــا، 

ــول  ــفق الرس ــذكريه،  9أش ــه وت ــن وعظ ــك ع ــن أن يمس م

ــدبريه، فرجــف  ــره وت ــٰىل أم ف ع ـــرَّ ــان يتص ــد ك ــيّام وق الس

ــه  ــافقون ب ــه اهللا  9املن ه ــد نزَّ ــام ق ــه ب ــرأة يقذفون ج امل ــزوَّ إذا ت

ــه ــه، فقــال ل  : تعــاٰىل عن
َ
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ة هـذا  طالقه هلـا لينتهـي إٰىل امـر اهللا تعـاٰىل فيهـا، ويشـهد بصـحَّ
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ـــزاب[ ـــدلَّ ]٣٧: األح ـــة يف ]] ١٨٥ص /[[، ف ـــٰىل أنَّ العلَّ ع

مة نَّة املتقدِّ  .أمره بنكاحها ما ذكرناه من نسخ السُّ

] كـان[العتاب بـاٍق عـٰىل كـّل حـاٍل، ألنَّـه قـد : فإن قيل

 .ظِهر ما أظمره، وخيشٰى اهللا وال خيشٰى الناسينبغي أن يُ 

أكثــر مــا يف اآليــة إذا ســلَّمنا هنايــة االقــرتاح فيهــا : قلنــا

ــون  ــيس  9ان يك ــه، ول ــريه أوٰىل من ــا غ ــل م ــون ] أن[فع يك

 .برتك األوٰىل عاصياً  9

ــٰىل  ــربه ع ــون ص ــذا الوجــه أن يك ــٰىل ه ــع ع ــيس يمتن ول

ــل  ــوهلم أفض ــه بق ــافقني وإهوان ــرف املن ــه[ق ــًا، وأك] ل ــر ثواب ث

ــه لــيس يف  فيكــون ابــداء مــا يف نفســه أوٰىل مــن إخفائــه، عــٰىل أنَّ

 .ترك األوىلٰ ] ال[ظاهر اآلية ما يقتضـي العتاب، و

ــه  ــه أخفــٰى مــا اهللا مبديــه، فــال يشء في ــاره بأنَّ ــا إخب وأمَّ

 .من الشبهة، وانَّام هو خرب حمض

ـــه ـــا قول  : وأمَّ
ْ
ن

َ
ـــق� أ َح

َ
ـــاَس َواُهللا أ ــــى ا��

َ
ش

ْ َ
 َو�

شاهُ 
ْ َ
� ففيـه أدنـٰى شـبهة، وإن كـان الظـاهر ال يقتضــي عنـد ،

ــه خيشــٰى النــاس وأنَّ اهللا  ــه خــربَّ أنَّ التحقيــق تــرك األفضــل، ألنَّ

ــدلت إٰىل  ــّق وع ــل إالَّ ح ــك مل تفع ــِرب أنَّ ــية، ومل ُخي ــقُّ باخلش أح

األدون، ولــو كــان يف الظــاهر بعــض الشــبهة لوجــب أن نرتكــه 

 .لَّةونعدل عنه للقاطع من األد

ــل ــد قي ــه : وق ــم زوجت ـــامَّ خاص ــة ل ــن حارث ــد ب إنَّ زي

ــش  ــت جح ــب بن ــول اهللا  _زين ــة رس ــة عمَّ ــي ابن  _ 9وه

ــول اهللا  ــمر رس ــا أض ــٰىل طالقه ــا  9وأرشف ع ــه إن طلَّقه أنَّ

تـه جها مـن حيـث كانـت ابنـة عمَّ وكـان حيـّب ضـّمها . زيد تزوَّ

ٰى ال  ينـاهلم إٰىل نفسه كام حيّب أحـدنا ضـّم قرابتـه إٰىل نفسـه، حتـَّ

ــام  9فــأخرب اهللا تعــاٰىل رســوله ]. وال رضر[بــؤس  ــاس ب والن

كان يضـمره مـن إيثـار ضـّمها إٰىل نفسـه ليكـون ظـاهر األنبيـاء 

 ص /[[ 9وهلــذا قــال رســـول اهللا . وبــاطنهم ســواء

لألنصار يوم فـتح مّكـة وقـد جـاءه عـثامن بعبـد اهللا بـن ]] ١٨٦

ــن[ ــعد ب ــان ] س ــه، وك ــرٰىض عن ــأله ان ي ــول أيب رسح وس رس
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قبل ذلـك قـد أهـدر دمـه فـأمر بقتلـه، فلـامَّ رأٰى عـثامن  9اهللا

مــن رّده وســكت طــويالً ليقتلــه بعــض املــؤمنني، فلــم  ٰى اســتح

ــول اهللا  ــر رس ــنهم ألم ــارًا م ــك انتظ ــون ذل ــل املؤمن  9يفع

ــار ــال لألنص دًا، فق ــدَّ ــه «: جم ــوم إلي ــل يق ــيكم رج ــان ف ــا ك أَم

 .»فيقتله؟

ــاد بــن بشـــر اهللا، إنَّ عينــي مــا يــا رســول : فقــال لــه عبّ

 .زالت يف عينك انتظارًا أن تومئ إيلَّ فأقتله

ال يكـــون  األنبيــاء «: 9فقــال لــه رســول اهللا 

ل يف املعنٰى . »هلم خائنة أعني  .وهذا الوجه يقارب األوَّ

ــل ــإن قي ــن أنَّ : ف ــة م ــه الرواي ــا وردت ب ــانع ممَّ ــام امل ف

ــش  9رســول اهللا  ــوال زينــب بنــت جح رأٰى يف بعــض األح

اهــا، فلــامَّ أن حضـــر زيــد لطالقهــا أخفــٰى يف نفســه عزمــه فهو

عٰىل نكاحها بعده وهواه هلـا، أَولـيس الشـهوة عنـدكم التـي قـد 

ــاٰىل وأنَّ  ــل اهللا تع ــن فع ــوه م ــض الوج ــٰىل بع ــقًا ع ــون عش تك

يمكــنكم ] ال[يقــدرون عليهــا؟ وعــٰىل هــذا الوجــه ] ال[العبــاد 

نه السؤال  .إنكار ما تضمَّ

ــا ــا و: قلن ــر م ــن مل ننك ــة م ــة اخلبيث ــذه الرواي ــه ه ردت ب

ــية  ــا معص ــاد وأهنَّ ــل العب ــق بفع ــهوة يتعلَّ ــل الش ــة أنَّ فع جه

ملـن لـيس حيـلُّ هلـم  مليحة، بل من جهة أنَّ عشـق األنبيـاء 

ـر عـنهم وحـاّط مـن مـرتبتهم ومنـزلتهم، وهـذا  من النسـاء منفِّ

ــب أن  ــّل يشء جي ــيس ك ــه، ول ــبهة في ــا ال ش ]] ١٨٧ص /[[ممَّ

ــ ــه األنبي ــاهلم اء جيتنب ــٰىل أفع ــورًا ع ــرٰى أنَّ اهللا . مقص أَال ت

والعجلــة، وكــّل ذلــك ] والغلظــة[تعــاٰىل قــد جنَّــبهم الفظاظــة 

ــرة  لــيس مــن فعلهــم، وأوجبنــا أيضــًا أن ُجينَّبــوا األمــراض املنفِّ

واِخلَلـــق املشـــينة كاجلـــذام والـــربص وتفـــاوت الصـــور 

 واضطراهبا، وكّل ذلك ليس من مقدورهم وال فعلهم؟

ــف  ــة وكي ــل زوج ــق الرج ــل أنَّ عش ــٰىل عاق ــذهب ع ي

ـر عنـه معـدود يف مجلـة معائبـه ومثالبـه؟ ونحـن نعلـم  غريه منفِّ

أنَّه لو ُعـِرَف هبـذه احلـال بعـض األُمنـاء والشـهود لكـان ذلـك 

ــة  ــؤثِّر يف منزل ــا ي ــه، وم ــن منزلت ــًا م ــه، وحاطَّ ــًا يف عدالت قادح

ــره اهللا و ــن طهَّ ــازل م ــؤثِّر يف من ــن أن ي ــدنا أوٰىل م ــمه أح عص

 .وهذا بنيِّ ملن تدبَّر. وأكمله وأعٰىل منزلته

 ]:عن معاتبته يف األرسىٰ  9تنزيه سيّدنا حمّمد [

ــألة ــل: مس ــإن قي ــاىلٰ : ف ــه تع ــٰى قول ــام معن  : ف
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ــبََق � ــَن اِهللا َس ــاٌب ِم ال ِكت

ـــيس هـــذا يقتضــــي ]٦٨و ٦٧: األنفـــال[ �َعِظـــيٌم  ، أَول

عتابه عٰىل اسـتبقاء األُسـارٰى وأخـذ عـرض الـدنيا عوضـًا عـن 

 قتلهم؟

ــه لــيس يف ظــاهر اآليــة مــا يــدلُّ عــىلٰ : قلنــا: اجلــواب  أنَّ

ــل 9 ــو قي ــل ل ــأن األُســارٰى، ب ــب يف ش إنَّ الظــاهر : عوت

ــاىلٰ  ــه تع ــان أوٰىل، ألنَّ قول ــريه لك ــة إٰىل غ ــه اآلي ـــي توّج : يقتض
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ــيٌم  ــب �َعِظ ــون املعاَت ــب أن يك ــريه، فيج ــه لغ ــكَّ أنَّ ، ال ش

ـــواه ـــة . س ـــاب معروف ـــذا الب ـــة يف ه ]] ١٨٨ص /[[والقصَّ

ــه  بــأن يــأمر  9والروايــة هبــا متظــافرة، ألنَّ اهللا تعــاٰىل أمــر نبيّ

�ُوا : أصحابه بأن يثخنـوا يف قتـل أعـدائهم بقولـه تعـاىلٰ  ِ
ْ
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ــّي  ــغ النب ــوم  9وبلَّ ــالفوه، وأرسوا ي ــحابه فخ ــك إٰىل أص ذل

ركني طمعــًا يف الفــداء، فــأنكر اهللا تعــاٰىل ـبــدر مجاعــة مــن املشــ

 .ذلك عليهم، وبنيَّ أنَّ الذي أمر به سواه

خارجــًا عــن العتــاب  9فــإذا كــان النبــّي : فــإن قيــل

ى: فام معنٰى قوله تعاىلٰ 
ْ

�
َ
ُ أ

َ
� 

َ
ون

ُ
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ْ
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َ
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، ألنَّ األصــحاب إنَّــام ]بــنيِّ [الوجــه يف ذلــك : قلنــا

ــوا يف يــده  ، فهــم ُأرساؤه عــٰىل احلقيقــة 9أرسوهــم ليكون

ومضـــافون إليـــه، وإن كـــان مل يـــأمرهم بـــأرسهم، بـــل أمـــر 

 .بخالفه

وقــت األرس  9أفــام شــاهدهم النبــّي : فــإن قيــل

 م عنه؟فكيف مل ينهه

ـــا ـــون : قلن ـــب أن يك ـــيس جي ـــال  9ل ـــاهدا حل مش

ــه  ــان  9األرس، ألنَّ ــة  _ك ــه الرواي ــا وردت ب ــٰىل م ــوم  _ع ي

بدر جالسـًا يف العـريش، ولــامَّ تباعـد أصـحابه عنـه أرسوا مـن 

 .9أرسوه من املشـركني بغري علمه 

مل يــأمر بقتــل األُســارٰى  9فــام بــال النبــّي : فــإن قيــل

ــده وإن  ـــامَّ صــاروا يف ي ــب ل ــن املعصــية وموج كــان خارجــًا م

العتــاب، أَولــيس لـــامَّ استشــار أصــحابه فأشــار عليــه أبــو بكــر 

باســـتبقائهم، وعمـــر باستيصـــاهلم، رجـــع إٰىل رأي أيب بكـــر، 

 من أجل ذلك؟] كان[حتَّٰى روي أنَّ العتاب 
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ــا ــه : قلن ــه يف أنَّ ــا الوج ــه  9أمَّ ــاهر، ألنَّ ــتلهم فظ مل يق

ــلحة يف  ــن املص ــع ان تك ــري ممتن ــاربون، وأن غ ــم حم ــتلهم وه ق

ــلحة  ت املص ــريَّ ــإذا ُأرسوا تغ ــن األرس، ف ــل أوٰىل م ــون القت يك

ــّي  ــتبقاؤهم أوٰىل، والنب ــان اس ــر  9وك ــرأي أيب بك ــل ب مل يعم

ــه ــوحي علي ــه ال ــزل ب ــا ن ــك م ــق ذل ــد أن واف ــان . إالَّ بع وإذا ك

ــه  ــية من ــوع معص ــٰىل وق ــوٰى ع ــاهر وال فح ــدلُّ بظ ــرآن ال ي الق

ــذا  9 ــاب[يف ه ــا وال فال] الب ل عليه ــوَّ ــاّذة ال ُيع ــة الش رواي

 .ُيلتَفت إليها

فلســنا نــدري مــن أّي وجــه : وبعــد]] ١٨٩ص /[[

يف هـذا البـاب، ألنَّـه ال خيلـو مـن أن  9تضاف املعصـية إليـه 

ــه  ــتلهم، أو مل  9يكــون ُأوحــي إلي ــأن يق ــارٰى ب ــاب األُس يف ب

ــَل  ــه بشـــيء، وُوكِّ ــه في إٰىل اجتهــاده ومشــورة ] ذلــك[يــوَح إلي

ل فلــيس جيــوز أن خيــالف مــا ُأوحــي أصــح ابه، فــإن كــان األوَّ

ــه  ــاب أنَّ ــذا الب ــًا يف ه ــد أيض ــل أح ــه، ومل يق ــالف  9إلي خ

عٰى عليـه أنَّـه فعـل مـا كـان  النّص يف بـاب األُسـارٰى، وإنَّـام ُيـدَّ

ــًا  ــتلهم منصوص ــون ق ــف يك ــه، وكي ــد اهللا خالف ــواب عن الص

ــه  ــمع في ــحاب ويس ــه األص ــاور في ــو يش ــد األرس وه ــه بع علي

ــدٍ  ــيس ألح ــوال، ول ــن األق ــف م ــول املختل ــاز أن : أن يق إذا ج

ــّص باالســتحياء،  يشــاور يف قــتلهم واســتحيائهم، وعنــده ن

ــه ال  ــك أنَّ ــل، وذل ــّص يف القت ــده ن ــاور وعن ــاز أن يش ــالَّ ج فه

ــد  ــٰىل أح ــه ع ــنَّص ل ــل أن ُي ــاورة قب ــَر باملش ــون ُأِم ــع ان يك يمتن

وهـذا ال . فاتَّبعـه األمرين، ثّم ُأِمَر بـام يوافـق إحـدٰى املشـورتني

 .يمكن املخالف أن يقول مثله

ــَل  ــارٰى يشء وُوكِّ ــاب األُس ــه يف ب ــوَح إلي ــان مل ي وإن ك

إٰىل اجتهـاده ومشـورة أصـحابه، فـام بالــه ُيعاَتـب وقـد فعـل مــا 

أّداه إليـــه االجتهـــاد واملشـــاورة؟ وأّي لـــوم عـــٰىل مـــن فعـــل 

ليــه الواجـب ومل خيـرج عنـه؟ وهـذا يــدلُّ عـٰىل أنَّ مـن أضـاف إ

 .املعصية قد ضلَّ عن وجه اجلواب 9

 ]:عن املعاتبة يف أمر املتخّلفني 9تنزيه سيّدنا حمّمد [

لــامَّ  9فـام وجـه قولـه تعـاٰىل لنبيّـه : فـإن قيـل: مسألة

اســتأذنه قــوم يف التخّلــف عــن اخلــروج معــه إٰىل اجلهــاد فــأذن 
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ــد ــة[ �َص ــو ]٤٣: التوب ــيس العف ، أَول

ــه ــذنب؟ وقول ــن ال ــون إالَّ ع ــَت : ال يك
ْ
ِذن

َ
ــَم أ ِ �  ــاهر يف ظ

 العتاب، ألنَّه من أخّص ألفاظ العتاب؟

ــواب ــا: اجل ــاىلٰ : قلن ــه تع ــا قول  : أمَّ
َ

ــك
ْ
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َ
ــا اُهللا �

َ
ف

َ
� 

ـــي وقــوع معصــية وال ]] ١٩٠ص /[[ غفــران فلــيس يقتض

ــة  ــه التعظــيم واملالطف ــود ب ــع أن يكــون املقص عقــاب، وال يمتن

أرأيــت : (يف املخاطبــة، ألنَّ أحــدنا قــد يقــول لغــريه إذا خاطبــه

ــك ــر اهللا ل ــك اهللا، وغف ــفاح )رمح ــد إٰىل االستص ــو ال يقص ، وه

له عـن عقـاب ذنوبـه، بـل ربَّـام مل خيطـر ببالـه أنَّ لـه ذنبـًا، وإنَّـام 

مجـايل يف املخاطبـة واسـتعامل مـا قـد صـار يف العـادة الغرض اإل

 .علًام عٰىل تعظيم املخاَطب وتوقريه

ـــاىلٰ  ـــه تع ـــا قول ـــمْ : وأمَّ ُه
َ
ـــَت �

ْ
ِذن

َ
ـــَم أ ِ �  ـــاهره فظ

ــه،  ــة إذن ــر علَّ ــتخراج ذك ــر واس ــه التقري ــراد ب ــتفهام، وامل االس

وليس بواجـب محـل ذلـك عـٰىل العتـاب، ألنَّ أحـدنا قـد يقـول 

كـذا وكـذا؟ تـارًة معاتبـًا وُأخـرٰى مسـتفهًام،  لِــَم فعلـت: لغريه

راً  . فليسـت هـذه اللفظـة خاّصـة للعتـاب واإلنكـار. وتارًة مقـرِّ

عٰى فيهــا أن تكــون  وأكثــر مــا يقتضــيه وغايــة مــا يمكــن أن ُيــدَّ

ــه  واألفضــل، وقــد بيَّنــا أنَّ تــرك [تــرك األوٰىل  9داّلــة عــٰىل أنَّ

ــنقص م] األوىلٰ  ــواب ي ــان الث ــذنب، وإن ك ــيس ب ــهل ــإنَّ . ع ف

وقــد يقــول . جيــوز ان يرتكــوا كثــريًا مــن النوافــل األنبيــاء 

ــدب ــرك الن ــريه إذا ت ــدنا لغ ـــَم : أح ــل؟ ولِ ــت األفض ـــَم ترك لِ

 .عدلت عن األوٰىل؟ وال يقتيض ذلك إنكارًا وال قبيحاً 

 ]:عن الوزر 9تنزيه سيّدنا حمّمد [

 : فـام معنـٰى قولـه تعـاىلٰ : فإن قيـل: مسألة
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، أَولــيس هــذا رصحيــًا يف وقــوع ]٣ _ ١: الرشــح[ �ظ

 ؟9املعايص منه 

ــا الــوزر يف أصــل اللغــة فهــو الثقــل، : قلنــا: اجلــواب أمَّ

ـــا تثقـــل كاســـبها  ـــا أوزارًا ألهنَّ ـــام ُســـّميت الـــذنوب بأهنَّ وإنَّ

 .وحاملها

ــ ــإذا ك ــل ف ــّل يشء أثق ــاه، فك ــا ذكرن ــوزر م ــل ال ان أص

ــبيهًا  ــّمٰى وزرًا، تش ــاز أن ُيس ــده ج ه وَجَه ــدَّ ــه وك ــان وغمَّ اإلنس

 .بالوزر الذي هو الثقل احلقيقي

ــه  ــام أراد ب ــة إنَّ ــوزر يف اآلي ــون ال ــع ان يك ــيس يمتن ول

ــه  ــن  9غّم ــه م ــه قوم ــان علي ــام ك ــه ب ]] ١٩١ص /[[وّمه

ــه كــان هــو وأصــحابه بيــنهـالشــ م مستضــعفًا مقهــورًا رك، وأنَّ

 ].مغموماً [

ر الـنفس، فلـامَّ  ا ُيتِعـب الفكـر وُيكـدِّ ] أن[فكّل ذلـك ممـَّ



 9حمّمد بن عبد اهللا ) ١٦١/ (حرف امليم    .............................................................................................. ٣٢٤

أعــٰىل اهللا كلمتــه ونشـــر دعوتــه وبســط يــده خاطبــه هبــذا 

ــكر  ــه بالش ــه، ليقابل ــة علي ــع النعم ــه بمواق ــذكريًا ل ــاب ت اخلط

 .والثناء واحلمد

ــّوي هــذا التأويــل قولــه تعــاىلٰ   : ويق
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، ]٦و ٥: الشـــرح[ �إِن

ــريج  ــبه، وكــذلك اليســـر بتف والعســـر بالشــدائد والغمــوم أش

 .الكرب وإزالة اهلموم والغموم أشبه

ــة : فــإن قيــل هــذا التأويــل ُيبطِلــه أنَّ هــذه الســورة مّكي

ــ ــّي نزل ــٰىل النب ــا  9ت ع ــرتم أهنَّ ــذي ذك ــال ال ــو يف احل وه

ــت[ ــوف مــن ] كان ة اخل ــدَّ ــة، وش ــن ضــعف الكلم ــه م تغّم

ـــركني،  ــلمني عــٰىل املش ــيل اهللا كلمــة املس ــل أن ُيع األعــداء، وقب

 .فال وجه ملا ذكرمتوه

 :عن هذا السؤال جوابان: قلنا

ــدمها ــىلٰ : أح ــه ع ــيل دين ــه ُيع ـــره بأنَّ ـــامَّ بشَّ ــاٰىل ل ــه تع  أنَّ

ــه  ــن أعدائ ــفي م ــه وُيش ــره علي ــه وُيظِه ــدين كّل ــه،  9ال غيظ

وغيظ املؤمنني بـه، كـان بـذلك وضـعًا عنـه ثقـل غّمـه بـام كـان 

الً عســره يســرًا، ألنَّـه  يلحقه مـن قومـه، ومطيّبـًا لنفسـه ومبـدِّ

يثق بأنَّ وعـد اهللا تعـاٰىل حـّق مـا ُخيَْلـف، فـامتنَّ اهللا تعـاٰىل عليـه 

 .دمتهبنعمة سبقت االمتنان وتق

ــر ــواب اآلخ ــاهره : واجل ــان ظ ــظ وإن ك ــون اللف أن يك

ــاملراد بــه االســتقبال وهلــذا نظــائر كثــرية يف القــرآن . املــايض، ف

ـــاىلٰ . واالســـتعامل ـــال اهللا تع ـــاِر : ق ْصـــحاُب ا��
َ
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 .ممَّا شهرته ُتغني عن ذكره

 ]:عن الذنب 9تنزيه سيّدنا حمّمد [ ]]١٩٢ص /[[

 : فـام معنـٰى قولـه تعـاىلٰ : فـإن قيـل: مسألة
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 وإن كانت مغفورة؟ ذنوباً  9هذا رصحيًا يف أنَّ له 

ـــا مـــن نفـــٰى عنـــه : قلنـــا: اجلـــواب صـــغائر  9أمَّ

الذنوب مضـافًا إٰىل كبائرهـا، فلـه عـن هـذه اآليـة أجوبـة نحـن 

 .نذكرها وُنبنيِّ صحيحها من سقيمها

ــه أراد : منهــا ــب ] اهللا[أنَّ ــه ذن ــذنب إلي ــافة ال تعــاٰىل بإض

ــه آدم  وحســنت هــذه اإلضــافة الّتصــال القربــٰى، . أبي

ــه ــره ل ــم وغف ــث أقس ــن حي ــأبرَّ ] آدم[، م ــه، ف ــاٰىل ب ــٰىل اهللا تع ع

م] الــذنب[قســمه، فهــذا  ر . املتقــدِّ ذنــب ] هــو[والــذنب املتــأخِّ

ـــه  ـــيعة أخي ـــيعته وش ـــه أنَّ . ش ـــواب يعرتض ـــذا اجل وه

] عليـه[صاحبه نفٰى عـن نبـّي ذنبـًا وأضـافه إٰىل آخـر، والسـؤال 

 .فيمن أضافه إليه كالسؤال فيمن نفاه عنه

دنـــا نصــــرة هــذا اجلـــواب أن نجعـــل ويمكــن إذا أر

تــه  ــام 9الــذنوب كّلهــا ألُمَّ ، ويكــون ذكــر التقــّدم والتــأّخر إنَّ

ــداً  ر، كــام يقــول القائــل مؤكِّ م زمانــه ومــا تــأخَّ : أراد بــه مــا تقــدَّ

ــن ( ــفحُت ع ــرَت وص ــا أخَّ مَت وم ــدَّ ــا ق ــك م ــرت ل ــد غف ق

تـه ). السـالف واآلنـف مـن ذنوبــك ] إليــه[وإلضـافه ذنـوب ُأمَّ

الســـتعامل معـــروف، ألنَّ القائــل قـــد يقـــول ملـــن وجــه يف ا

أنـتم فعلـتم كـذا : ره من بني متـيم أو غـريهم مـن القبائـلـحض

ــًا، وإن كــان احلــارضون مــا شــهدوا ذلــك  ــتم فالن وكــذا، وقتل

ـــب، وال  ـــال والنس ـــافة لالّتص ـــنت اإلض ـــوه، وحس وال فعل

تــه، فقــد جيــوز توّســعًا  9ســبب أوكــد ممَّــا بــني الرســول  وُأمَّ

 .أن ُتضاف ذنوهبم إليهوجتّوزًا 

ــا ــ: ومنه ــّمٰى ت ــه س ــك أنَّ ــن ذل ــًا، وحس ــدب ذنب رك الن

ـــه ]] ١٩٣ص /[[ممَّـــن ال خيـــالف األوامـــر إالَّ هـــذا  9ألنَّ

 ٰى الضـرب مـن اخلـالف، ولعظـم منزلتـه وقـدره جـاز أن ُيسـمّ 

بالـذنب منـه مـا إذا وقـع مـن غـريه مل ُيَسـمَّ ذنبـًا، وهـذا الوجـه 

ــذه التســمية ــد ه ــٰىل بع ــه يضــعفه ع ــٰى لقول ــون معن ــه ال يك : أنَّ

ــك( ــر ذنب ــي أغف ن ــران )إنَّ ــٰى الغف ــه يف معن ــق ] أن[، وال وج يلي

 .بالعدول عن الندب

أنَّ القـــول خـــرج خمـــرج التعظـــيم وحســـن : ومنهـــا

ـَت : اخلطاب، كام قلناه يف قولـه تعـاىلٰ 
ْ
ِذن

َ
 �ِـَم أ

َ
ـك

ْ
ن
َ
ـا اُهللا �

َ
ف

َ
� 

ــمْ  ُه
َ
� ]ــة ــ]. ٤٣: التوب ـــيء، ألنَّ الع ــيس بش ــذا ل ــد[ادة وه ] ق

جــرت فــيام خيــرج هــذا املخــرج مــن األلفــاظ أن جيــري جمــرٰى 

، ومـا )ليغفـر اهللا لـك(، و)غفـر اهللا لـك: (الدعاء، مثـل قـوهلم

ــك ــبه ذل ــرت . أش ــرة ج ــذا، ألنَّ املغف ــالف ه ــة بخ ــظ اآلي ولف

 .فيها جمرٰى اجلزاء والغرض يف الفتح

وقد كنّا ذكرنـا يف هـذه اآليـة وجهـًا اخرتنـاه وهـو أشـبه 

م، وهو أن يكـون املـراد بقولـهبالظا َم ِمـْن : هر ممَّا تقدَّ
�
ـد

َ
ق
َ
مـا �

 
َ

ــك ِب
ْ
ن
َ
ــوز  ذ ــدر جي ــدر واملص ــذنب مص ــك، ألنَّ ال ــذنوب إلي ال

ــون ــم يقول ــرٰى أهنَّ ــًا، أَال ت ــول مع ــل واملفع ــافته إٰىل الفاع : إض

إذا أضـــافوه إٰىل الفاعـــل، ) أعجبنـــي رضب زيـــد عمـــراً (
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ـــراً (و ـــد عم ـــي رضب زي ـــافوه ) أعجبن ـــول؟ إذا أض إٰىل املفع

ــي اإلزالــة والفســخ  ومعنــٰى املغفــرة عــٰىل هــذا التأويــل ه

والنســخ ألحكــام أعدائــه مــن املشـــركني عليــه، وذنــوهبم إليــه 

 .يف منعهم إّياه عن مّكة، وصّدهم له عن املسجد احلرام

ـٰى تكــون  وهــذا التأويــل يطــابق ظــاهر الكــالم حتـَّ

ــه ــًا ل ــتح ووجه ــًا يف الف ــ] وإالَّ . [املغفــرة غرض ــرة ف إذا أراد مغف

 : ذنوبه مل يكن لقولـه
ً
 ُمِب�نـا

ً
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َ
� ]٢و ١: الفــتح [

ــالفتح، إذ  ــا ب ــق هل ــذنوب ال تعّل ــرة لل ــول، ألنَّ املغف ــًى معق معن

 .ليست غرضًا فيه

ا قوله تعاىلٰ  ـ: وأمَّ
َ
ق
َ
رَ مـا �

�
خ

َ
ـأ

َ
 َومـا ت

َ
ِبـك

ْ
ن
َ
َم ِمـْن ذ

�
، د

م زمانـه مـن فعلهـم القبـيح بـك  فال يمتنع أن يريـد بـه مـا تقـدَّ

ــول ــد أن يق ــيس ألح ر، ول ــأخَّ ــا ت ــك وم ــورة ] إنَّ : [وبقوم س

ــول اهللا  ــٰىل رس ــت ع ــتح نزل ــد  9الف ــة وق ــة واملدين ــني مّك ب

 .انرصف من احلديبية

ـــرين]] ١٩٤ص /[[ ــن املفسِّ ــوم م ــال ق ــتح إنَّ ال: وق ف

: أراد به فتح خيرب، ألنَّه كـان تاليـًا لتلـك احلـال، وقـال آخـرون

فكيــف . أّنــا قضــينا لـك يف احلديبيــة قضــاًء حســناً : بـل أراد بــه

ــة؟ ــتح مّك ــة ف ــراد باآلي ــن أنَّ امل ــد م ــه أح ــا مل يقل ــون م ! يقول

ــورة  ــت[والس ــد نزل ــك أنَّ ] ق ــة، وذل ة طويل ــدَّ ــك بم ــل ذل قب

لـذي ُذِكـَر وهـو قبـل فـتح السورة وإن كانت نزلت يف الوقـت ا

 : مّكة، فغري ممتنع أن يريـد بقولـه تعـاىلٰ 
ً
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ً
عـٰىل طريـق البشـارة لـه ] ذلـك[فـتح مّكـة، ويكـون  �ُمِب�نا

ــذا  ــٰىل أهلهــا، وهل ــيدخل مّكــة وينصـــره اهللا ع ــه س واحلكــم بأنَّ

 .نظائر يف القرآن والكالم كثري

ــتح ــّوي أنَّ الف ــا يق ــة  وممَّ ــتح مّك ــه ف ــورة أراد ب يف الس

 شــاَء اُهللا آِمِنــَ� : قولــه تعــاىلٰ 
ْ
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�� ]ــتح : الف

 .ب هاهنا هو فتح خيرب، فالفتح القري]٢٧

ا محل الفتح عٰىل القضاء الذي قضـاه يف احلديبيـة فهـو  وأمَّ

خالف الظاهر ومقتضـٰى اآلية، ألنَّ الفتح باإلطالق الظاهر منـه 

: الظفر والنصـر، ويشهد بأنَّ املراد باآليـة مـا ذكرنـاه قولـه تعـاىلٰ 

 
ً
 َعِز�زا

ً
ـرا

ْ
ص

َ
ُصـَرَك اُهللا ن

ْ
 ].٣: الفتح[ �َو�َن

ليس ُيعـَرف إضـافة املصـدر إٰىل املفعـول إالَّ إذا : ن قيلفإ

أعجبنـي رضب زيـد : (كان املصدر متعـّديًا بنفسـه، مثـل قـوهلم

 .، وإضافة مصدر غري متعدٍّ إٰىل مفعوله غري معروفة)عمراً 

ــا ــم يف : قلن ــه، ألهنَّ ــٰىل أهل ــان وع ــم يف اللس ــذا حتّك ه

ــاف إ ــدر ُيض ــوا أنَّ املص ــا أطلق ــة كّله ــب العربي ــل كت ٰىل الفاع

املفعــول معــًا، ومل يســتثنوا متعــّديًا مــن غــريه، ولــو كــان ] إىلٰ [و

ـلوه كـام فعلـوا  يف غـريه، ولـيس ] ذلـك[بينهام فرق لبيَّنـوه وفصَّ

قلَّـة االسـتعامل معتـربة يف هـذا البـاب، ألنَّ الكـالم إذا كـان لـه 

ــتعامل ــل االس ــه، وإن كــان قلي ــة اســتعمل علي . أصــل يف العربي

نبهم هاهنـا إليـه إنَّـام هـو صـّدهم لـه عـن املسـجد فإنَّ ذ: وبعد

، وإذا  احلــرام ومــنعهم إّيــاه عــن دخولــه، فمعنــٰى الــذنب متعــدٍّ

مـا ُيتعـّدٰى ] جمـرٰى [كان معنـٰى املصـدر متعـّديًا جـاز أن جيـري 

ــاه  ــإنَّ مــن عــادهتم أن حيملــوا الكــالم تــارًة عــٰىل معن بلفظــه، ف

 :شاعروُأخرٰى عٰىل لفظه، أَال ترٰى إٰىل قول ال

 ]]١٩٥ص /[[

ـــدر لقـــومهم ـــل بنـــي ب    جئتنـــي بمث

ــن ســيَّار؟  ــور ب ــوة منظ ــل إخ   أو مث

 ]من البسيط[

فأعمــل الكــالم عــٰىل املعنــٰى دون اللفــظ، ألنَّــه لــو 

ــٰى لقــال ــه ) أو مثــل: (أعملــه عــٰىل اللفــظ دون املعن بــاجلّر، لكنَّ

ر، أو هـات قومـًا مـثلهم، حسـن ـأحضـ: لـامَّ كان معنـٰى جئنـي

 :بالفتح، وقال الشاعر) أو مثل: (لأن يقو

ـــبىلٰ  ـــع ال ـــنَّ م ـــريَّ آهي ـــت وغ    درس

ــــــاء  ــــــرهنَّ هب ــــــد مج   إالَّ رواك

ـــه ـــذًى ل ـــوار ق ـــا س ج أمَّ ـــجَّ    ومش

ــــاره املعــــزاء  ـــب س   فبــــدا وغيـَّ

 ]من الكامل[

ٌج : فقال إعـامالً للمعنـٰى، ألنَّـه لــامَّ  _بـالرفع  _ومشـجَّ

ــه ــٰى قول ــنَّ ) إالَّ رواكــد: (كــان معن ــات عطــف  أهنَّ ــات ثابت باقي

ــه  ــالم عــٰىل لفظ ــو أجــرٰى الك ــالرفع، ول ج ب ــجَّ عــٰىل ذلــك املش

وأمثلـة هـذا املعنـٰى كثـرية، وفـيام ذكرنـاه . لنصب املعطـوف بـه

 .كفاية بمشيئة اهللا تعاىلٰ 

 ]:عن املعاتبة يف أمر األعمىٰ  9تنزيه سيّدنا حمّمد [

ــه : فــإن قيــل: مســألة يف [ 9ألــيس قــد عاتــب اهللا نبيّ

ــريهإعر ــٰىل غ ــه ع ــاءه وإقبال ـــامَّ ج ــوم ل ــن ُأّم مكت ــن اب ــه ع ] اض

ــاىلٰ  ــه تع  : بقول
�
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 ، وهذا أيرس ما فيه أن يكون صغريًا؟]٤ _ ١: عبس[

ـ: قلنـا: اجلواب ا ظـاهر اآليـة فغـري داّل عـٰىل توّجههـا أمَّ

ـا خطـاب لـه، بـل هـي 9إٰىل النبّي  ، وال فيها ما يـدلُّ عـٰىل أهنَّ

ح بـاملخرب عنـه وفيهـا مـا يـدلُّ عنـد التأّمـل . خرب حمض مل ُيصـرِّ

، ألنَّــه 9هبــا غــري النبــّي  عــٰىل أنَّ املعنــيَّ ]] ١٩٦ص /[[

ــّي  ــفات النب ــن ص ــذا م ــيس ه ــالعبوس، ول ــفه ب يف  9وص

ــر ــؤمنني ق ــن امل ــالً ع ــذين، فض ــداء املناب ــع األع ــرب م آن وال خ

 .املسرتشدين

ـــه يتصـــّدٰى لألغنيـــاء ويتلّهـــٰى عـــن  ثـــّم وصـــفه بأنَّ

ــا عليــه الصــالة والســالم  الفقــراء، وهــذا ممَّــا ال يصــف بــه نبيّن

من يعرفـه، فلـيس هـذا مشـبهًا ألخالقـه الواسـعة وحتنّنـه عـٰىل 

يــك إالَّ يّزّكــٰى ومــا عل: 9قومــه وتعّطفــه، وكيــف يقــول لــه 

وكيــف ال يكــون ذلــك ! مبعــوث للــدعاء والتنبيــه؟ 9وهــو 

عليه فكأنَّ هـذا القـول إغـراء بـرتك احلـرص عـٰىل ايـامن قومـه، 

ــل ــد قي ــحاب : وق ــن أص ــل م ــت يف رج ــورة نزل ــذه الس إنَّ ه

ــه هــذا الفعــل املنعــوت فيهــا، ونحــن  9رســول اهللا  كــان من

ـا  وإن شككنا يف عني مـن نزلـت فيـه فـال ينبغـي أن نشـكَّ يف أهنَّ

، وأّي تنفـري أبلـغ مـن العبـوس يف وجـوه 9مل يعن هبا النبـّي 

ــافرين  ــاء الك ــٰىل األغني ــال ع ــنهم، واإلقب ــي ع ــؤمنني والتلّه امل

ه اهللا تعـاٰىل النبـّي  دون ] هـو[عـامَّ  9والتصّدي هلـم، وقـد نـزَّ

 هذا يف التنفري بكثري؟

 ]:عن الرشك 9تنزيه سيّدنا حمّمد [

ــه : لفــإن قيــ: مســألة فــام معنــٰى قولــه تعــاٰىل خماطبــًا لنبيّ
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ــر[ �ا� ــاب ]٦٥: الزم ــذا اخلط ــه ه ــف يوّج ، وكي

 إٰىل من ال جيوز عليه الرشك وال يش ء من املعايص؟

إنَّ اخلطــاب : قــد قيــل يف هــذه اآليــة]: قلنــا: [اجلــواب

تــه، فقــد روي عــن ابــن عبّــاس  9نبــّي لل  واملــراد بــه ُأمَّ

 .نزل القرآن بإّياك أعني واسمعي يا جارة: أنَّه قال

سـاَء : ومثل ذلك قوله تعاىلٰ 
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� ه إٰىل غريه  .عٰىل أنَّ اخلطاب توجَّ

ــر]] ١٩٧ص /[[ ــواب آخ ن : وج ــمَّ ــرب يتض ــذا خ أنَّ ه

ـد اهللا تعـاٰىل عـٰىل العمـوم، وعـٰىل  الوعيد، ولـيس يمتنـع أن يتوعَّ

سبيل اخلصوص مـن يعلـم أنَّـه ال يقـع منـه مـا تناولـه الوعيـد، 

ه ال بــدَّ مـن أن يكــون مقـدورًا لــه وجـا ة لكنـَّ ئزًا بمعنــٰى الصــحَّ

ــًا ملــن  ال بمعنــٰى الشــّك، وهلــذا جيعــل مجيــع وعيــد القــرآن عامَّ

. يقع منه ما تناوله الوعيد، وملـن علـم اهللا تعـاٰىل أنَّـه ال يقـع منـه

 : ولــيس قولــه تعــاىلٰ 
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ٌ
ــة ــا آ�َِه ــاء[ ِ�يِهم ــتحالة ]٢٢: األنبي ، ألنَّ اس

ــان  ــك وبي ــدير ذل ــن تق ــع م ــاٰىل إذا مل يمن ــه تع ــاٍن مع ــود ث وج

ــو  ــذي ه ـــرك ال ــوع الش ــدير وق ــوغ تق ــأوٰىل ان يس ــه، ف حكم

 .مقدور ممكن وبيان حكمه

والشــيعة هلــا يف هــذه اآليــة جــواب تنفــرد بــه، وهــو أنَّ 

لـامَّ نصَّ عـٰىل أمـري املـؤمنني عليـه الصـالة والسـالم  9النبّي 

يـا : جـاءه قـوم مـن قـريش فقـالوا لـه] ابتداء األمر[باإلمامة يف 

ــون  ــالم، وال يرض ــد باإلس ــوا عه ــاس قريب ــول اهللا، إنَّ الن رس

ــك  ــن عّم ــة يف اب ــك واإلمام ة في ــوَّ ــون النب ــن أيب [أن تك ــيل ب ع

 .، فلو عدلت هبا إٰىل غريه لكان أوىلٰ ]طالب

مــا فعلـت ذلــك برأيــي فــأختريَّ «: 9فقـال هلــم النبــّي 

 .»فيه، لكنَّ اهللا تعاٰىل أمرين به وفرضه عيلَّ 

ــالوا  ــه[فق ــٰىل ]: ل ــالف ع ــك خمافــة اخل ــل ذل فــإذا مل تفع

رّبــك تعــاٰىل فــأرشك معــه يف اخلالفــة رجــالً مــن قــريش تــركن 

ــك،  ــاس علي ــالف الن ــرك وال خي ــك أم ــتّم ل ــه، لي ــاس إلي الن

ــة يف اخلالفــة مــع  _لــئن أرشكــت : واملعنــٰى فيهــا .فنزلــت اآلي

ــؤمنني  ــري امل ــريه  أم ــك _غ ــبطنَّ عمل ــٰىل هــذا . ليح وع

ــؤال  ــل فالس ــاٍق [التأوي ــم ] ب ــد عل ــان ق ــه إذا ك ــائم، ألنَّ ] اهللا[ق

ــه  ال يفعــل ذلــك وال خيــالف أمــره لعصــمته، فــام  9تعــاٰىل أنَّ

 .الوجه يف الوعيد؟ فال بدَّ من الرجوع إٰىل ما ذكرناه

 ]]١٩٨ص [/[

 ]:عن الذنب 9تنزيه سيّدنا حمّمد [

ــإن قيــل: مســألة ــاىلٰ : ف ــه تع ــه قول ــام وج َها : ف ـ� ــ ي
َ
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ــريم[ �َواُهللا � ــذا ]١: التح ــاهر ه ــيس ظ ، أَول

ــ ــاب، والعت ن العت ــمَّ ــب اخلطــاب يتض ــٰىل ذن ــون إالَّ ع اب ال يك

 كبري أو صغري؟

اآليـــة مـــا ] هـــذه[لـــيس يف ظـــاهر : قلنـــا: اجلـــواب

يقتضـي عتابـًا، وكيـف يعاتبـه اهللا تعـاٰىل عـٰىل مـا لـيس بـذنب؟ 



 ٣٢٧  ...............................................................................................  9حمّمد بن عبد اهللا ) ١٦١/ (حرف امليم 

ــيس  ألنَّ حتــريم الرجــل بعــض نســائه لســبب أو لغــري ســبب ل

 .بقبيح وال داخل يف مجلة الذنوب، وأكثر ما فيه أنَّه مباح

 : يكـون قولــه تعـاىلٰ وال يمتنـع أن 
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ة يف إرضـاء زوجاتـه، وإن كـان مـا ] له[ من حيـث حتّمـل املشـقَّ

 .فعل قبيحاً 

ــرٰى أو  ــق ُأخ ــائه بتطلي ــض نس ــدنا أرٰىض بع ــو أنَّ أح ول

ــه ــال ل ــن أن يق ــا حلس ــت : بتحريمه ـــَم فعل ــت لِ ل ــك وحتمَّ ذل

ة فيه؟ وإن كان ما فعل قبيحاً   .املشقَّ

ــاهره  ـــي ظ ــول يقتض ــلَّمنا أنَّ الق ــًا إذا س ــن أيض ويمك

العتاب أن يكون تـرك التحـريم أفضـل مـن فعلـه، فكأنَّـه عـدل 

 .بالتحريم عن األوىلٰ 

لِـــَم مل تفعلــه؟ : وحيسـن أن يقــال ملــن عــدل عــن النقــل

فيــه قــد ُيْعــَدُل وكيــف عــدلت عنــه؟ والظــاهر الــذي ال شــبهة 

عنــه لــدليل، فلــو كــان لآليــة ظــاهر يقتضـــي العتــاب جلــاز أن 

ــه  ال يفعــل شــيئًا  9يصــرفه إٰىل غــريه، لقيــام الداللــة عـٰىل أنَّ

ــا ال  ــة عليه ــت اآلي ــي خرج ــة الت ــذنوب، وألنَّ القصَّ ــن ال م

 .تقتضـي ماله تعّلق بالذنب عٰىل وجه من الوجوه

 ]:مر رّبهعن مراجعة أ 9تنزيه سيّدنا حمّمد [

ــل: مســألة ــإن قي ــهورة أنَّ : ف ــة املش ــه يف الرواي ــام الوج ف

ـــّي  ــــامَّ  9النب ـــراج ل ـــة املع ـــب ]] ١٩٩ص /[[ليل خوط

ــٰى  ــرٰى حتَّ ــد ُأخ ة بع ــرَّ ــاٰىل م ــه تع ــع ربَّ ــالة راج ــرض الص بف

هـو القائــل لــه  رجعـت إٰىل مخــس، ويف الروايـة أنَّ موســٰى 

ٰىل النبـّي وكيـف ذهـب ذلـك عـ. إنَّ ُأمَّتك ال تطيـق هـذا: 9

ٰى نبَّهــه موســٰى  9 ؟ وكيــف جتــوز املراجعــة ]عليــه[ حتـَّ

منه مع علمـه بـأنَّ العبـادة تابعـة للمصـلحة؟ وكيـف ُجيـاب إٰىل 

 ذلك مع أنَّ املصلحة بخالفه؟

ــواب ــا: اجل ــة : قلن ــذه الرواي ــا ه ــي[أمَّ ــق ] فه ــن طري م

فة، ولـيس  اآلحاد التي ال توجـب علـًام، وهـي مـع ذلـك مضـعَّ

ــو كا ــع ل ــداء يمتن ــلحة يف االبت ــون املص ــحيحة أن تك ــت ص ن

ــإذا وقعــت  ـــي العبــادة باخلمســني مــن الصــلوات، ف تقتض

ــٰى  ــك حتَّ ــن ذل ــّل م ــت أق ــلحة واقتض ت املص ــريَّ ــة تغ املراجع

ــم  9تنتهــي إٰىل هــذا العــدد املســتقّر، ويكــون النبــّي  قــد ُأعل

ته والتسهيل  .بذلك، فراجع طلبًا للتخفيف عن ُأمَّ

ه يف تغــّري املصــلحة باملراجعــة مــا ذكرنــا] ذلــك[ونظــري 

م  وتركهــا أنَّ فعــل املنــذور قبــل النــذر غــري واجــب، فــإذا تقــدَّ

ــات،  ــادات املفرتض ــة العب ــالً يف مجل ــًا وداخ ــار واجب ــذر ص الن

ـــة  ـــع غـــري واجـــب وال داخـــل يف مجل وكـــذلك تســـليم املبي

ــلحة ــار مص ــب وص ــع وج ــد البي م عق ــدَّ ــإذا تق ــادات، ف . العب

 .ثر من أن ُحتٰىص ونظائر ذلك يف الرشعيات أك

ـــا قـــول موســـٰى لـــه  تـــك ال تطيـــق«: 9فأمَّ » إنَّ ُأمَّ

، ولــيس يمتنــع أن يكــون 9فراجــع، فلــيس ذلــك تنبيهــًا لــه 

ــّي  ــٰى  9النب ــه موس ــل ل ــو مل يق ــك ل ــل ذل ــأله مث أراد أن يس

 . ــي ــة الت ــه يف املراجع ــّوٰى دواعي ــه ق ــون قول وجيــوز أن يك

 .كانت ُأبيحت له

ــذا امل ــتبعد ه ــن اس ــاس م ــن الن ــث وم ــن حي ــوع م وض

ـــٰى  ـــون موس ــــي أن يك ـــك  يقتض ]] ٢٠٠ص /[[يف تل

احلال حيَّـًا كـامالً، وقـد ُقـبَِض منـذ زمـان، وهـذا لـيس ببعيـد، 

والصــاحلني مــن عبــاده  ألنَّ اهللا تعــاٰىل قــد خــربَّ أنَّ أنبيــاءه 

 9يف اجلنــان ُيرَزقــون، فــام املــانع مــن أن جيمــع اهللا بــني نبيّنــا 

 ؟وبني موسٰى 

لرّبه أن يقرأ القرآن عـٰىل  9ذان سيّدنا حمّمد حول استئ[

 ]:سبعة أحرف

ــألة ــل: مس ــإن قي ــن أنَّ اهللا : ف ــيام روي م ــه ف ــام الوج ف

أن يقـرأ القـرآن عـٰىل حـرف واحـد قـال  9تعاٰىل لـامَّ أمر نبيّـه 

ٰى أذن : له جربئيـل  اسـتزده يـا حمّمـد، فسـأل اهللا تعـاٰىل حتـَّ

 له أن يقرأه عٰىل سبعة أحرف؟

إنَّ الكـــالم يف هـــذا اخلـــرب جيـــري ]: قلنـــا: [اجلـــواب

ــيس  ــالة، ول ــرض الص ــد ف ــة عن ــاه يف املراجع ــا ذكرن ــرٰى م جم

ــام  ــؤال، وإنَّ ــة والس ــلحة ختتلــف باملراجع ــون املص ــع أن تك يمتن

 .التمس الزيادة يف احلروف للتسهيل والتخفيف

فــإنَّ يف النــاس مــن يســهل عليــه التفخــيم وبعضــهم ال 

 .يسهل عليه إالَّ اإلمالة

ــذا  ــان ه ــإن ك ــز، ف ــرك اهلم ــزة وت ــول يف اهلم ــذا الق وك

ــة  ــه املراجع ــحيحًا فوج ــرب ص ــه[اخل ــف ] في ــب التخفي ــو طل ه

ة  .ورفع املشقَّ

يف قـول العبّـاس مـا مل  9يف وجه استثناء سيّدنا حمّمد [

 ]:يكن يريد أن يستثنيه

ــألة ــل: مس ــإن قي ــّي : ف ــة النب ــه يف إجاب ــام الوج  9ف

، إٰىل ســؤاله وإمضـــاء »ذخــرإالَّ اإل«: يف قولــه العبّــاس 
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ــع  ــام يتب ــل إنَّ ــريم والتحلي ــون أنَّ التح ــتم تعلم ــتثنائه، وأن اس

ــد أن  ــا مل يكــن يري ــاس م املصــالح، فكيــف يســتثني بقــول العبّ

 يستثنيه؟

أن يكــون : أحــدمها: عــن هــذا جوابــان: قلنــا: اجلــواب

أراد أن يستثني مـا ذكـره العبّـاس مـن اإلذخـر لـو مل  9النبّي 

ــا ــابقه العبّ ــهيس ــدئ . س إلي ــاس يبت ــن الن ــريًا م ــد كث ــد نج وق

ــالم ويف  ــوص ]] ٢٠١ص /[[بك ــالم خمص ــله بك ــه أن يص نيَّت

ــام  ــه إنَّ ــيَُظنُّ أنَّ ــه، ف ــض حارضي ــالم بع ــك الك ــابقه إٰىل ذل فيس

ل بالثــاين ألجــل تــذكري احلــارضين وال  وصــل كالمــه األوَّ

 .يكون األمر كذلك

ــاين ــواب الث ــ: واجل ــريَّ نبيّ ــاٰىل خ ــون اهللا تع  9ه أن يك

ــاس اختــار أحــد األمــرين اللــذين  يف اإلذخــر، فلــامَّ ســأله العبّ

 .وكّل هذا غري ممتنع. ُخريِّ فيهام

عن وضع الـرّب قدمـه يف  9يف وجه قول سيّدنا حمّمد [

 ]:النار

ــألة ــل: مس ــإن قي ــذي رواه : ف ــرب ال ــولكم يف اخل ــام ق ف

ــّي  ــن النب ــرة ع ــناده إٰىل أيب هري ــربي بإس ــر الط ــن جري ــد ب حمّم

إذا ُألقـي فيهـا أهلهــا، ) هـل مــن مزيـد؟: (النـار تقـول أنَّ  9

قـّط قـّط، فحينئـٍذ : وتقـول. حتَّٰى يضع الرّب تعـاٰىل قدمـه فيهـا

وقــد روي مثــل ذلــك عــن . متتلــئ وينــزوي بعضــها إٰىل بعــض

 ؟]بن مالك[أنس 

ــواب ــا: اجل ــا : قلن ـــٰى م ــرب اقتض ــّل خ ــبهة يف أنَّ ك ال ش

إالَّ أن يكـون لـه تأويـل تنفيه أدلَّـة العقـول فهـو باطـل مـردود، 

ــاه  ــحيحًا، ومعن ــون ص ــوز أن يك ــف، فيج ــري متعّس ــائغ غ س

 .مطابقًا لألدلَّة

ــن  ــحيح م ــرآن والص ــم الق ــول وحمك ــت العق ــد دلَّ وق

ــيس بــذي جــوارح، وال يشــبه شــيئًا  ــنَّة عــٰىل أنَّ اهللا تعــاٰىل ل السُّ

من املخلوقـات، وكـّل خـرب ينـايف مـا ذكرنـاه وجـب أن يكـون 

ــا مــردودًا أ ــة، إمَّ و حممــوالً عــٰىل مــا يطــابق مــا ذكرنــا مــن األدلَّ

وخـرب القـدم يقتضــي ظـاهره التشـبيه املحـض، فكيـف يكـون 

إنَّـه ال يمتنـع أن يريـد بـذكر القـدم القـوم : مقبوالً وقد قال قوم

ن اسـتحّقها  ـم يـدخلون إليهـا ممـَّ مهم هلـا، وأخـرب أهنَّ الذين قـدَّ

 .بأعامله

ــار]] ٢٠٢ص /[[ ــول الن ــا ق ــ: فأمَّ ــن مزيــد؟ فه ل م

ــا صــارت بحيــث ال موضــع فيهــا : فقــد قيــل ــٰى ذلــك أهنَّ معن

قــد امــتألُت : للزيــادة، وبحيــث لــو كانــت ممَّــن تقــول لقالــت

ــد، وأضــاف القــول إليهــا عــٰىل ســبيل ] مــن[ومــا بقــيَّ يفَّ  مزي

 ]:من قوله[املجاز، كام أضاف الشاعر القول إٰىل احلوض 

ــــي ــــال قطن ــــوض فق ــــتأل احل    ام

ـــداً   ـــالً روي ـــي مه ـــألت بطن ـــد م   ق

 ]من الرجز[

هـل (إنَّ القـول الـذي هـو : وقد قـال أبـو عـيل اجلبّـائي

قالـت البلـدة الفالنيـة : كـام يقـال. من قـول اخلزنـة) من مزيد؟

ــذا[ ــا]ك ــال أهله ــاىلٰ . ، أي ق ــال تع ــام ق  : وك
َ

ــك ــاَء َر�� وَج

ا 
�
ــف ا َص

�
ــف  َص

ُ
ــك

َ
َمل

ْ
ــر[ �َوا� ــاً ]٢٢: الفج ــذا أيض ــري  ، وه غ

 .ممتنع

ب امليّت ببكاء احلّي عليه 9ول سيّدنا حمّمد يف ق[  ]:ُيعذَّ

فــام معنــٰى اخلــرب املــروي عــن النبــّي : فــإن قيــل: مســألة

ــال 9 ــه ق ــه«: أنَّ ــّي علي ــاء احل ب ببك ــذَّ ــت ليُع ويف . »إنَّ امليّ

ــرٰى  ــة ُأخ ــه«: رواي ــة علي ــربه بالنياح ب يف ق ــذَّ ــت ُيع . »إنَّ امليّ

ــه قــال 9وروٰى املغــرية بــن شــعبة عنــه   مــن نــيح عليــه« :أنَّ

ب بام يناح عليه ه ُيعذَّ  ؟»فإنَّ

ـــواب]] ٢٠٣ص /[[ ـــا: اجل ـــر : قلن ـــرب منك ـــذا اخل ه

ــم إٰىل اهللا تعــاٰىل، وقــد  ـــي إضــافة الظل ــاهر، ألنَّــه يقتض الظ

ــاع  ــتامل واالّتس ــدخلها االح ــي ال ي ــول الت ــة العق ــت أدلَّ ه نزَّ

 .واملجاز اهللا تعاٰىل عن الظلم وكّل قبيح

ــاىلٰ  ه اهللا تع ــزَّ ــد ن ــك  وق ــن ذل ــول ع ــم الق ــه بمحك نفس

ــال  ــرى :فق
ْ
خ

ُ
 ِوْزَر أ

ٌ
ــِزُر واِزَرة

َ
]. ١٦٤: األنعــام[ َوال ت

رف مـا ظـاهره بخـالف هـذه األدلَّـة إٰىل مـا ـوال بدَّ مـن أن نصـ

 .يطابقها إن أمكن، أو نرّده وُنبطِله

ــاس يف هــذا اخلــرب  ــه قــال[وقــد روي عــن ابــن عبّ ]: أنَّ

ــول ــر رس ــام م ــر، إنَّ ــن عم ــل اب ــودي  9اهللا  َوَه ــرب هي ــٰىل ق ع

ب«: فقال] أهله يبكون عليه[ م يبكون عليه وإنَّه ليُعذَّ  .»إهنَّ

ــا  وقــد روي إنكــار هــذا اخلــرب عــن عائشــة أيضــًا، وأهنَّ

ْت بروايته: قالت َ عبـد الـرمحن كـام َوَهـل ] أبـو[َوَهـل : لـامَّ ُخربِّ

إنَّ أهـل امليّـت ليبكـون عليـه، «: 9يوم قليب بـدر، إنَّـام قـال 

ب بجرمـهو كـام [فهـذا اخلـرب مـردود ومطعـون عليـه . »إنَّه ليُعذَّ

 ].ترٰى 

ـــوهلام ـــٰى ق ـــل: ومعن ـــري : َوَه ـــه إٰىل غ ـــب ومه أي ذه

إذا ذهــب : َوَهلــت إٰىل الشـــيء أوهــل وهــالً : الصــواب، يقــال



 ٣٢٩  ...............................................................................................  9حمّمد بن عبد اهللا ) ١٦١/ (حرف امليم 

ــه ــك إلي ــد[و. ومه ــالً ] ق ــل وه ــه أو ه ــت عن ــيته : وهل إذا نس

ـــه ـــت في ـــالً . وغلط ـــل وه ـــل يوه ـــل الرج ـــزع: ووه . إذا ف

 .الفزع: هلوالو

ــر القليــب أنَّــه روي أنَّ النبــّي  وموضــع وهلــه يف ذك

ــال 9 ــدر فق ــب ب ــٰىل قلي ــف ع ــد «: وق ــا وع ــدتم م ــل وج ه

ــًا؟ ــم ليســمعون مــا أقــول«: ، ثــّم قــال»رّبكــم حقَّ فــُأنِكر . »إهنَّ

ــل ــه، وقي ــك علي ــال : ذل ــام ق ــون أنَّ : 9إنَّ ــم اآلن ليعلم إهنَّ

ــّق  ــو احل ــم ه ــول هل ــت أق ــذي كن ــه. ال ــهد بقول ــاىلٰ  واستش : تع

َمــْو�
ْ
ْســِمُع ا�

ُ
 ال �

َ
ــك

�
، ويمكــن يف اخلــرب إن ]٨٠: النمــل[ إِن

 :كان صحيحًا وجوه من التأويل

ــا]] ٢٠٤ص /[[ هل ــاح : أوَّ ــأن ين ــوصٍّ ب ــه إن وّىصٰ م أنَّ

ب بالنياحـة ] معنـٰى [ولـيس . عليه ففعل ذلك بـأمره، فإنَّـه ُيعـذَّ

ــام مع ــه يؤاخــذ بفعــل النــواح، وإنَّ ب هبــا أنَّ ــه يؤاخــذ ُيعــذَّ نــاه أنَّ

ذلـك ألنَّ اجلاهليـة  9بأمره هبـا ووصـيَّته بفعلهـا، وإنَّـام قـال 

ــدون  ــه ويؤكِّ ــأمرون ب ــوح وي ــيهم والن ــاء عل ــرون البك ــانوا ي ك

ــه، وهــذا مشــهور عــنهم ــن ] كــام. [الوصــية بفعل قــال طرفــة ب

 :العبد

   فـــإن مـــتُّ فـــانعيني بـــام أنـــا أهلـــه

ــد  ــة معب ــا اين ــب ب ــيلَّ اجلي ــّقي ع   وُش

 ]الطويلمن [

 :وقال برش بن أيب حازم

ـــر ــت بش ــن بي ــائالً ع ــُك س ــن ي    فم

ــــا  ــــرده باب ــــب ال ــــه بجن ــــإنَّ ل   ف

ـــــه    ثـــــوٰى يف ملحـــــد ال بـــــدَّ من

ــــا  ــــًا واغرتاب ــــاملوت نأي ــــٰى ب   كف

   رهـــني بــــٰىل وكــــلُّ فتــــًى ســــيبىلٰ 

ـــا  ـــي انتحاب ـــدمع وانتحب ـــأذري ال   ف

ــاو ــذكرون : ثانيه ــاهم وي ــون موت ــانوا يبك ــرب ك أنَّ الع

ــ ــوال غ ــن األم ــلبونه م ــانوا يس ــا ك ــدائهم، وم ــل أع اراهتم وقت

ــة  ــاٍص يف احلقيق ــو مع ــا ه ــّدون م ــوال، فيع ــن األح ــه م ويرون

ــاخره  ــن مف ــك م ــون ذل ــانوا جيعل ــا وإن ك ــت هب ــذاب امليّ بع

بون به 9ومناقبه، فذكر   .أنَّكم تبكوهنم بام ُيعذَّ

ــت : وثالثهــا أن يكــون املعنــٰى أنَّ اهللا تعــاٰىل إذا أعلــم امليّ

ــهب ــذابًا ل ــان ع ــذلك، فك ــأملَّ ل ــه ت ــه علي ت ــه وأعزَّ ــاء أهل . بك

والعــذاب لــيس بجــار جمــرٰى العقــاب الــذي ال يكــون إالَّ عــٰىل 

ــتَعمل  ــد ُيس ــل ق م، ب ــدِّ ــب متق ــك[ذن ــٰى األمل ] ذل ــريًا بمعن كث

أَال تــرٰى أنَّ القائــل قــد يقـول ملــن ابتــدأه بضـــرر أو . والضــرر

بتني بكــذا وكــذا وآذيتنــي: (أمل أرضرَت : (، كــام يقــول)قــد عــذَّ

ـــي ـــة يف اآلالم ). يب وآملتن ـــاب حقيق ـــتَعمل العق ـــام مل ُيس وإنَّ

املبتدئــة، مــن حيــث كــان اشــتقاق لفظــة العقــاب مــن املعاقبــة 

 .التي ال بدَّ من تقّدم سبب هلا، وليس هذا يف العذاب

أن يكـــون أراد بامليّــت مـــن : ورابعهــا]] ٢٠٥ص /[[

ة املقاربـة عـٰىل  حضـره املوت ودنا منه، وقـد ُيسـّمٰى  بـذلك لقـوَّ

ــه  أراد أنَّ مــن حضـــره املــوت يتــأّذٰى  9ســبيل املجــاز، فكأنَّ

ــذاب  ــه، ويضــعف نفســه، فيكــون ذلــك كالع ــه علي ببكــاء أهل

 ].ومنّه[وكّل هذا بنيِّ بحمد اهللا . له

إنَّ قلــوب بنــي آدم كّلهــا «: 9يف قــول ســيّدنا حمّمــد [

 ]:»بني إصبعني

اخلـرب املـروي عـن عبـد اهللا  فـام معنـٰى : فإن قيـل: مسألة

إنَّ قلـوب بنـي «: يقـول 9سـمعت النبـّي : بن عمر أنَّـه قـال

ــف  ـــرفها كي ــرمحن يص ــابع ال ــن أص ــبعني م ــني إص ــا ب آدم كّله

الّلهـــّم «: عنـــد ذلـــك 9ثـــّم يقـــول رســـول اهللا . »يشـــاء

ــا إٰىل طاعتــك ف القلــوب ارصف قلوبن ــذي . »مصـــرِّ واخلــرب ال

مـا مـن قلـب آدمـي «: 9 رسـول اهللا] قـال: [يرويه أنس قال

إالَّ وهو بني إصـبعني مـن أصـابع اهللا تعـاٰىل، فـإذا شـاء أن يثبِّتـه 

به به قلَّ  ؟»ثبَّته، واذا شاء أن ُيقلِّ

ــواب ــا: اجل ــار : قلن ــذه األخب ــل ه ــم يف تأوي ــن تكلَّ إنَّ مل

ــة العقــول أن يقــول اإلصــبع يف ] إنَّ : [ومل يــدفعها ملنافاهتــا ألدلَّ

ــت  ــي ] يهــ[كــالم العــرب وإن كان ــة املخصوصــة، فه اجلارح

ــن ــر احلس ــًا األث ــال. أيض ــبع : (يق ــه إص ــه وإبل ــٰىل مال ــالن ع لف

 .قيام وأثر حسن] له: [، أي)حسنة

د بـن احلصـني، وُيكنّـٰى بـأيب واسـمه عبيـ _قال الراعـي 

 :عٰىل إبله]] ٢٠٦ص /[[، يصف راعيًا حسن القيام _جندل

   ضعيف القوٰى بادي العـروق تـرٰى لـه

  ا أجــدب النــاس إصــبعاعليهــا إذا مــ 

 ]من الطويل[

 :وقال لبيد

  بــاخلري والشـــرِّ بــأيٍّ أولعــا   من يبسـط اهللا عليـه إصـبعا

   يمــأل لــه منــه ذنوبــًا مرتعــا 

 ]من الرجز[
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 :وقال اآلخر

ــــعا ــــزارًا واســــقه املشعش    أكــــرم ن

  فـــــإنَّ فيـــــه خصـــــالت أربعـــــا 

   جمــدًا وجــودًا ويــدًا وإصــبعا 

مـا أوردنـاه املـراد بـه األثـر احلسـن  فإنَّ اإلصـبع يف كـّل 

مـا مـن آدمـي إالَّ وقلبـه بـني نعمتـني : والنعمة، فيكـون املعنـٰى 

 .هللا تعاٰىل جليلتني

فام معنـٰى تثنيـة النعمتـني ونعـم اهللا تعـاٰىل عـٰىل : فإن قيل

 عباده ال ُحتٰىص كثرًة؟ 

ــا ــدنيا : قلن ــم ال ــك نع ــه يف ذل ــون الوج ــل أن يك حيتم

ــم[و ــرة، وثنّا] نع ــوعني، وإن اآلخ ــني أو الن ــام كاجلنس ــا ألهنَّ مه

ويمكـن أن يكـون . كان كـّل قبيـل مـنهام يف نفسـه ذا عـدد كثـري

ــث  ــن حي ــو م ــبع ه ــن باإلص ــر احلس ــميتهم األث ــه يف تس الوج

وتنبيهـًا عليـه، وهـذه عـادهتم ] بـه[يشار إليه باإلصـبع إعجابـًا 

 .يف تسمية الشـيء بام يقع عنده وبام له به علقة

ـــوم ـــال ق ـــدًا يف : وقـــد ق ـــول ي إنَّ الراعـــي أراد أن يق

موضع إصبع، ألنَّ اليـد النعمـة، فلـم يمكنـه، فعـدل عـن اليـد 

ا من اليد  .إٰىل اإلصبع ألهنَّ

ويف هــذه األخبــار وجــه آخــر وهــو ]] ٢٠٧ص /[[

ل وأشــبه بمــذهب العــرب وتصـــّرف  أوضــح مــن الوجــه األوَّ

ــابع  ــر األص ــرض يف ذك ــون الغ ــو أن يك ــا، وه ــن كالمه مالح

ر عـن تيسـري تصــريف القلـوب وتقليبهـا والفعـل فيهـا اإلخبا

ـم ] عليه[ ، ودخـول ذلـك حتـت قدرتـه، أَال تـرٰى أهنَّ جـلَّ وعـزَّ

ــون ــدي، : (يقول ــبعي، ويف ي ـــري، وإص ـــيء يف خنص ــذا الش ه

ــتي ــهيل )وقبض ــري والتس ــفه بالتيس ــك إذا أرادوا وص ــّل ذل ؟ ك

ة فيه واملؤونة  .وارتفاع املشقَّ

ــذا  ــٰىل ه ــٰى [وع ــأ] املعن ــاىلٰ يت ــه تع ــون قول ق ل املحقِّ : وَّ
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ـــات ـــر[ َمْطِو�� ـــه ]٦٧: الزم ــــامَّ أراد  9، فكأنَّ ل

ــ ــوب وتص ــب القل ــٰىل تقلي ــدرة ع ــفه بالق ــة يف وص ريفها ـاملبالغ

ة وال كلفـة، قـال ـا بـني أصـابعه، كن: بغري مشقَّ ايـة عـن هـذا إهنَّ

 .املعنٰى، واختصارًا للفظ الطويل فيه

ـا ] تسـليم[يف معنـٰى األصـابع عـٰىل  _وقد ذكـر قـوم  أهنَّ

ــة عـــٰىل  املخلوقــات مــن اللحـــم والــدم اســـتظهارًا يف احلجَّ

ــب  _املخــالف  ــر أن يكــون القل ــه ال ُينَك ــر، وهــو أنَّ وجهــًا آخ

كـه اهللا  ] امهبـ[يشتمل عليـه جسـامن عـٰىل شـكل اإلصـبعني، ُحيرِّ

بـه بالفعـل فــيهام ويكـون وجـه تســميتهام باإلصـبعني مــن . وُيقلِّ

ــا عــٰىل شــكلهام والوجــه يف إضــافتهام إٰىل اهللا تعــاٰىل، . حيــث كان

وإن كانــت مجيــع أفعالــه تضــاف إليــه بمعنــٰى امللــك والقــدرة، 

ــامَّ  ــردين ع ــريكهام منف ــيهام وحت ــل ف ــٰىل الفع ــدر ع ــه ال يق ألنَّ

ــام إصــبعان : جاوزمهــا غــريه تعــاٰىل، وقيــل مــن حيــث ] لــه[إهنَّ

ــه ــذا الوج ــٰىل ه ــيهام ع ــل ف ــتصَّ بالفع ــل وإن . اخ ــذا التأوي وه

مـه فـالكالم حيتملـه، وال بـدَّ مـن ذكـر القـوّي  كان دون مـا تقدَّ

 .أدنٰى احتامل] له[والضعيف إذا كان يف الكالم 

 ]:»إنَّ اهللا خلق آدم عٰىل صورته«: 9 يف قول سيّدنا حمّمد[

فــام معنــٰى اخلــرب املــروي عــن النبــّي : فــإن قيــل: مســألة

ــــال 9 ــــه ق ــــق آدم «: أنَّ ــــٰىل ]] ٢٠٨ص /[[إنَّ اهللا خل ع

ــذا اخلــرب يقتضــ»صــورته ــيس ظــاهر ه ــبيه وأنَّ هللا ـ، أَول ي التش

ًا كبرياً [تعاٰىل عن ذلك   صورة؟] علوَّ

إنَّ اهلــاء : قــد قيــل يف تأويــل هــذا اخلــرب: قلنــا: اجلــواب

ــه ــورته«: يف قول ــذا _» ص ــحَّ ه ــرب  إذا ص ــة إٰىل آدم  _اخل راجع

  دون اهللا تعــاٰىل، فكـــأنَّ املعنـــٰى أنَّــه تعـــاٰىل خلقـــه عـــٰىل

ــورة  ــريَّ يف الص ــه مل تتغ ــا، وأنَّ حال ــبَِض عليه ــي ُق ــورة الت الص

 .بزيادة وال نقصان كام تتغريَّ أحوال البرش

ــانٍ  ــه ث ــَر وج ــة إٰىل اهللا : وُذِك ــاء راجع ــون اهل ــو أن تك وه

ــه خلقــه عــٰىل الصــورة التــي اختارهــا تعــاٰىل، ويكــون املعنــٰى أ نَّ

يء قـد يضـاف عـٰىل هـذا الوجـه إٰىل خمتـاره ـواجتباها، ألنَّ الشـ

 .ومصطفيه

وهــو أنَّ هــذا الكــالم خــرج : وُذِكــَر أيضــًا وجــه ثالــث

ــه كــان  عــٰىل ســبب معــروف، ألنَّ الزهــري روي عــن احلســن أنَّ

برجـل مـن األنصـار وهـو يضــرب  9مرَّ رسـول اهللا : يقول

قــبَّح اهللا وجهــك ووجــه مــن تشــبهه، : الم لــه ويقــولوجــه غــ

ــّي  ــال النب ــٰىل «: 9فق ــق آدم ع ــإنَّ اهللا خل ــَت، ف ــا قل ــئس م ب

 . _صورة املرضوب ] يعني عىلٰ  _صورته [

ــن يف  ــذا[ويمك ــع] ه ــه راب ــرب وج ــون : اخل ــو ان يك وه

ــق  ــاٰىل خل ــراد أنَّ اهللا تع ــق[امل ــذلك ] آدم وخل ــي ب ــورته لينف ص

ن فعــل غــريه، ألنَّ التــأليف مــن جــنس الشــّك يف أنَّ تأليفــه مــ

مقـــدور البشــــر، واجلـــواهر ومـــا شـــاكلها مـــن األجنـــاس 

ــن األعــراض  ــي[املخصوصــة م ــاٰىل ] ه ــديم تع د الق ــي تفــرِّ الت

ــا ــدرة عليه ــن . بالق ــواهر م ــون اجل ــر أن تك ــل النظ ــيمكن قب ف
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أَال تــرٰى أّنــا نرجــع يف العلــم . فعلــه، وتأليفهــا مــن فعــل غــريه

مـن فعلـه تعـاٰىل إٰىل السـمع، ألنَّـه ال داللـة  من أنَّ تأليف السامء

كــام نرجــع يف أنَّ تــأليف . يف العقــل عــٰىل ذلــك]] ٢٠٩ص /[[

عـٰىل أنَّـه ] بـه[االنسان من فعله تعاٰىل يف املوضـع الـذي ُيسـتَدلُّ 

عامل من حيـث ظهـر منـه الفعـل املحكـم، إٰىل أن جيعـل الكـالم 

ــه  ــان خلق ل إنس ــاىلٰ [يف أوَّ ــه]اهللا تع ــون  ، ألنَّ ــن أن يك ال يمك

ل األحيـاء مـن املخلوقـات فكأنَّـه . مؤلِّفه سـواه إذا كـان هـو أوَّ

ــواهر آدم  9 ــو أنَّ ج ــة وه ــدة اجلليل ــذه الفائ ــرب هب  أخ

 .وتأليفه من فعل اهللا تعاىلٰ 

ــامس ــه خ ــن وج ــٰى أنَّ اهللا : ويمك ــون املعن ــو أن يك وه

تعاٰىل أنشـأه عـٰىل هـذه الصـورة التـي شـوهد عليهـا عـٰىل سـبيل 

ــادة يف ا ــرت الع ــام ج ج ك ــدرَّ ــا ويت ــل إليه ــه مل ينتق ــداء، وأنَّ البت

 .البرش

وكــّل هــذه الوجــوه جــائزة يف معنــٰى اخلــرب، واهللا تعــاٰىل 

 .ورسوله أعلم باملراد

سـرتون ربَّكـم كـام تـرون «: 9يف قول سـيّدنا حمّمـد [

 ]:»القمر ليلة البدر

فــام معنــٰى اخلــرب املــروي عــن النبــّي : فــإن قيــل: مســألة

سـرتون ربَّكـم كـام تـرون القمـر ليلـة البـدر ال «: نَّه قـالأ 9

ــه ــامون يف رؤيت ــعيفه »تض ــن تض ــهور ال يمك ــرب مش ــذا خ ، وه

 ونسبته إٰىل الشذوذ؟

ــا هـذا اخلـرب فمطعــون عليـه مقــدوح : قلنـا: اجلـواب أمَّ

ــه قــيس بــن أيب حــازم، وقــد كــان خــولط  يف راويــه، فــإنَّ راوي

. ٰىل روايــة األخبــاريف آخــر عمــره مــع اســتمراره عــ] يف عقلــه[

وهــذا قــدح ال شــبهة فيــه، ألنَّ كــّل خــرب مــروي عنــه ال ُيعَلــم 

أن يكـون ] مـن[تارخيه جيـب أن يكـون مـردودًا، ألنَّـه ال ُيـؤَمن 

ــه  ــِمَع من ــا ُس ــتالل] يف[ممَّ ــال االخ ــول . ح ــة يف قب ــذه طريق وه

ــَم  ــيمن ُعِل ــربًا ف ــون أصــالً ومعت ــا ينبغــي أن يك ــار ورّده األخب

 . ُيعَلم تاريخ ما ُنِقَل عنهمنه اخلروج ومل

هـذا القـدح كـان مطعونـًا ] مـن[عٰىل أنَّ قيسـًا لـو سـلم 

فيه من وجـه آخـر، وهـو أنَّ قـيس بـن أيب حـازم كـان مشـهورًا 

ــب  ــاداة[بالنص ــالمه ] واملع ــلوات اهللا وس ــؤمنني ص ــري امل ألم

رأيــت عــيل بــن أيب : عليــه واالنحــراف عنــه، وهــو الــذي قــال

ـــب  ـــرب الكو طال ـــٰىل من ـــولع ـــة يق ]] ٢١٠ص : /[[ف

إٰىل . ، فبغضــه حتَّــٰى اليــوم يف قلبــي»انفــروا إٰىل بقيّــة األحــزاب«

ــادح ال . رحيه باملناصــبة واملعــاداةـغــري ذلــك مــن تصــ وهــذا ق

 .شّك يف عدالته

عـٰىل أنَّ للخـرب وجهـًا صـحيحًا جيـوز أن يكـون حممـوالً 

ــذا  ــم، وه ــٰى العل ــون بمعن ــد تك ــة ق ، ألنَّ الرؤي ــحَّ ــه إذا ص علي

 : اهر يف اللغة ويـدلُّ عليـه قولـه تعـاىلٰ ظ
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 :وقال الشاعر

ــــــزارا ى ن ــــــمَّ ــــــت اهللا إذ س    رأي

ــــــا  ــــــة قاطنين ــــــكنهم بمكَّ   وأس

إنَّكـــم : (فيجـــوز ان يكـــون معنـــٰى اخلـــرب عـــٰىل هـــذا

تعلمــون ربَّكــم علــًام رضوريــًا كــام تعلمــون القمــر ليلــة البــدر 

ة وال كّد نظر  ).من غري مشقَّ

ــدٍ  ــيس ألح ــول ول ــٰى : أن يق ــت بمعن ــة إذا كان إنَّ الرؤي

ــدَّ  ــم تع ــدمها العل ــٰىل أح ــار ع ــوز االقتص ــولني ال جي ت إٰىل مفع

عــٰىل مــذهب أهــل اللســان، والرؤيــة بالبصـــر تتعــّدٰى إٰىل 

مفعول واحد، فيجـب أن ُحيَمـل اخلـرب مـع فقـد املفعـول الثـاين 

عــٰىل الرؤيــة بالبصـــر، وذلــك أنَّ العلــم عنــد أهــل اللغــة عــٰىل 

والضــرب اآلخـر يكـون بمعنـٰى . علـم يقـني ومعرفـة: رضبني

ــبان ــّن واحلس ــّدٰى إٰىل . الظ ــني ال ُيتع ــٰى اليق ــو بمعن ــذي ه وال

ــد ــول واح ــن مفع ــر م ــون. أكث ــذا يقول ــداً : (وهل ــت زي ) علم

ــان  ــاٍن، وإذا ك ــول ث ــأتون بمفع ــه، وال ي نت ــه وتيقَّ ــٰى عرفت بمعن

ــاين،  ــول الث ــاج إٰىل املفع ــّن احت ــٰى الظ ــل[بمعن ــد قي ــيس : وق ل

فًا يـدلُّ الكـالم يف اخلـرب حمـذو] يمتنع أن يكـون املفعـول الثـاين

حًا به  .عليه، وإن مل يكن مرصَّ

ــل]] ٢١١ص /[[ ــان قي ــذا : ف ــأويلكم ه ــٰىل ت ــب ع جي

ــو  ــذي ه ــذا احلكــم ال ــة يف ه ــل اجلنَّ ــار أه ــل الن أن يســاوي أه

املعرفــة الضـــرورية بـــاهللا تعــاٰىل، ألنَّ معـــارف مجيــع أهـــل 

ــطراراً  ــون إالَّ اض ــدكم ال تك ــرة عن ــرب . اآلخ ــت أنَّ اخل ــإذا ثب ف

 .للمؤمنني دون الكافرين بطل تأويلكمبشارة 

البشــارة يف هــذا اخلـــرب ختــصُّ املــؤمنني عـــٰىل : قلنــا

احلقيقــة، ألنَّ اخلــرب بــزوال اليســري مــن األذٰى ملــن نعيمــه 

ومثـل ذلـك ال ُيَعـدُّ بشـارًة ملـن هـو . خالص صاف ُيَعدُّ بشـارةً 

يف غاية املكـروه وهنايـة األمل والعـذاب، وأيضـًا فـإنَّ علـم أهـل 
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ـــم اجل ـــم، ألهنَّ ـــيمهم ورسوره ـــد يف نع ـــاهللا رضورًة يزي ـــة ب نَّ

ــيم  ــم مــن النع ــه هل ــام يفعل ــد ب ــه تعــاٰىل يقص ــذلك أنَّ يعلمــون ب

ه ُيديم ذلك وال يقطعه  .التعظيم والتبجيل، وأنَّ

وأهـل النــار إذا علمــوه تعـاٰىل رضورًة علمــوا قصــده إٰىل 

فـاختلف . إهانتهم واالستخفاف هبم وإدامة مكـروهم وعـذاهبم

ام رضوريانا  .لعلامن يف باب البشارة وإن اتَّفقا يف أهنَّ

 ]:يف حديث نفي امللل عن اهللا تعاىلٰ [

ــألة ــل: مس ــإن قي ــو : ف ــذي رواه أب ــرب ال ــٰى اخل ــام معن ف

ــّي  ــن النب ــرة ع ــال 9هري ــه ق ــبَّ «: أنَّ ــامل إٰىل اهللا  إنَّ أح األع

، فعلـيكم مـن األعـامل بـام تطيقـون، فـإنَّ  تعاٰىل أدومها وإن قـلَّ

 .»هللا ال يملُّ حتَّٰى متّلواا

كــّل ] يف[يف تأويــل هـذا اخلــرب وجـوه ]: قلنـا: [اجلـواب

 :من حيِّز الشبهة 9واحد منها خيرج كالمه 

ــا هل ــلُّ : أوَّ ــه ال يم ــاٰىل، وأنَّ ــه تع ــل عن ــي املل ــه أراد نف أنَّ

ــد،  ــبيل التبعي ــٰىل س ــع ع ــام ال يق ــه ب ــدًا، فعلَّق ]] ٢١٢ص /[[أب

 ِ� َوال: كام قال جلَّ وعـزَّ 
ُ
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ــــك ســــوف حتكــــم أو تبــــاهي    فإنَّ

ـــراب  ـــاب الغ ـــبت أو ش ـــا ش   إذا م

 ]من الوافر[

 .أنَّك ال حتكم أبداً : أراد

ومــن أيــن لكــم أنَّ الــذي علَّقــه بــه ال يقــع، : فــإن قيــل

 ؟ ]نفي امللل عٰىل سبيل التأبيد[تم بأنَّه أراد حتَّٰى حكم

معلوم أنَّ امللل ال يشـمل البشــر يف مجيـع ُأمـورهم : قلنا

م ال يعرفون من حـرص ورغبـة وأمـل وطمـع،  وأطوارهم، وأهنَّ

 .تعاٰىل أنَّه ال يكون مللهم] اهللا[فلهذا جاز ان ُيعلِّق ما علم 

ٰىل ال يغضب عليكم أن يكون املعنٰى أنَّه تعا: والوجه الثاين

فيطرحكم وخيليكم من فضله وإحسانه حتَّٰى ترتكـوا العمـل لـه، 

فسـّمٰى . وتعرضوا عن سؤاله، والرغبـة يف حاجـاتكم إٰىل جـوده

الفعلني ملالً وإن مل يكونا عٰىل احلقيقة كذلك عٰىل مذهب العـرب 

 .يء باسم غريه إذا وافق معناه من بعض الوجوهـيف تسميتها الش

 :بن زيد العباديقال عدي 

ـــمّ  ـــم ث ـــدهر هب ـــب ال ـــحوا لع    أض

ـــال  ـــودي بالرج ـــدهر ي ـــذاك ال   وك

 ]من الرمل[

 :وقال عبيد بن األبرص األسدي

ـــن ُأمِّ قطـــام إذ ـــا حجـــر ب    ســـائل بن

ــمر الــذوابل تلعــب  ــت بــه الس   ظلَّ

 ]من الكامل[

 .فنسب اللعب إٰىل الدهر والقنا تشبيهاً 

 :وقال ذو الرمة]] ٢١٣ص /[[

ـــيض  ـــبتهوأب ـــيص نص ـــٰى القم    موش

ــديلها  ــفيه ج ــالة س ـــر مق ــٰىل خص   ع

 ]من الطويل[

ـــفه يف  ـــفهًا، ألنَّ الس ـــا س ـــطراب زمامه ـــّمٰى اض فس

ــام  ــة، وإنَّ ــطراب واحلرك ــة االض ــيش ورسع ــو الط ــل ه األص

 .وصف ناقته بالذكاء والنشاط

ــه تعــاٰىل ال يقطــع : والوجــه الثالــث أن يكــون املعنــٰى أنَّ

ٰى  متّلـوا مـن سـؤاله، ففعلهـم ملـل عـٰىل  عنكم خريه ونائلـه حتـَّ

ــٰىل احلقيقــة ــالً ولــيس ع ــه تعــاٰىل مل ــة، وُســّمي فعل . احلقيق

ــٰى  ــان املعن ــورة، وإن ك ــاكل يف الص ــالزدواج والتش ــذلك ل وك

وا : ومثله قولـه تعـاىلٰ . خمتلفاً  تَـدُ
ْ
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ومثلــه قــول ]. ٤٠: الشــورٰى [ وََجــزاُء َســ��ئٍَة َســ��ئَة

 :الشاعر

ــــــا ــــــد علين ــــــنَّ أح    أَال ال جيهل

  فنجهـــل فـــوق جهـــل اجلاهلينـــا 

 ]من الوافر[

ــر  ــل ال يفخ ــل، ألنَّ العاق ــٰىل اجله ــازاة ع ــام أراد املج وإنَّ

ح به  .باجلهل وال يتمدَّ

ــاف ــار املض ــذه األخب ــم أنَّ هل ــّي واعل ــا  9ة إٰىل النب ممَّ

ــه يف  ــورًا ل ــه، أو ج ــاٰىل بخلق ــبيهًا هللا تع ــا تش ـــي ظاهره يقتض

حكمــه، أو إبطــاالً ألصــل عقــيل، نظــائر كثــرية، وإن كانــت ال 

ـينا الكـالم عـٰىل  جتري يف الشهرة جمـرٰى مـا ذكرنـاه، ومتـٰى تقصَّ

ًا وخـرج عـن الغـرض املقصـود  مجيع ذلـك طـال الكتـاب جـدَّ

ل فـــيام يضـــاف إٰىل  بــه، ألّنـــا رشطنـــا أن ال نــتكلَّم وال نتـــأوَّ

ــه مــن الكتــاب، أو خــرب  األنبيــاء  مــن املعــايص إالَّ عــٰىل أنَّ

ــيام  ــوم، وف ــرٰى املعل ــهرته جم ــري يف ش ــهور جي ــوم، أو مش معل

 .ذكرناه بالغ وكفاية

ــةونحـن نبتــدئ بـالكالم عــٰىل مـا يضــاف إٰىل األ  ئمَّ
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ـا ظــنَّ ظــاّنون أنَّــه قبــيح، وُنرتِّــ بنــاه يف  ب ذلــكممـَّ كــام رتَّ

 .، ومن اهللا نستمّد حسن املعونة والتوفيقاألنبياء

*   *   * 

ـــىٰ  ـــريف املرتض ــائل الش ــائل )/ (٣ج ( رس ــة املس أجوب

 ):القرآنية

ألــيس قــد وعــد اهللا : وســأله أيضــًا فقــال]] ١٠٥ص [[

ـة  ــد باجلنـَّ ــن كتابــه املجي ة مواضــع م ــدَّ ــؤمنني يف ع ــاٰىل امل تع

ــام ــيم، ف ــود يف النع ــه واخلل ــه لنبيّ ــٰى قول ــا : معن ِري م
ْ
د
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ــه  ــار، ألنَّ ــة أو الن ــة مــأواه وأنَّ  أدخــول اجلنَّ ــأنَّ اجلنَّ عــامل ب

ــه لــيس . عاقبتــه] الثــواب: ظ[املــوات  وال جيــوز أن يشــكَّ يف أنَّ

 . همن أهل النار، وإن شكَّ يف ذاك من حال غري

أنَّني ال أدري ما يفعل يب وال بكم من املنافع : واملراد باآلية

ة واملـرض والغنـٰى والفقـر واخلصـب  واملضاّر الدنيوية كالصـحَّ

 .واجلدب، وهذا وجه صحيح واضح ال شبهة فيه

وجيــوز أيضــًا أن يريــد أنَّنــي ال أدري مــا حيدثــه اهللا مــن 

مـا ينسـخ مـن العبادات ويأمرين بـه وإّيـاكم مـن الشــرعيات و

الشـرعيات وما يقرُّ منه ويستدام، ألنَّ ذلك كّله مغيَّب عنه، وهذا 

ل اآليـة  ِمَن ا�ر�ُسـلِ : يليق بقوله تعاٰىل يف أوَّ
ً
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ــون ال ــف يك ــيُّ كي ــه؟  9 نب ــٰى إلي ــا أوح ــكٍّ ممَّ يف ش

ــف ُيســئَل  ة مــا ُأنــزل إليــه الــذين ]] ١٠٦ص /[[كي صــحَّ

بون؟  يقرؤن الكتاب من قبله وهم اليهود والنصارٰى املكذِّ

ــال ــاىلٰ : فق ــه تع ــا : إنَّ قول  ِ�م�
�

ــك
َ
ــَت ِ� ش

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ــإِن

َ
ف

 
َ

ــك ْ ــا إِ�َ
ْ

َز�
ْ
ن
َ
ــال  أ ــام ق ــريه، ك ــٰى لغ ــه واملعن ــاب ل ــاهر اخلط ظ

ســاءَ : تعــاىلٰ 
�
ــتُُم ال�

ْ
ق
�
ــِ�� إِذا َطل َها ا�� ـ� يــ

َ
ــا أ ، ]١: الطــالق[ ي

ا : فكأنَّه تعـاٰىل قـال فـإن كنـت أّهيـا السـامع للقـرآن يف شـكٍّ ممـَّ

 .أنزلنا عٰىل نبيّنا فاسأل الذين يقرؤن الكتاب

وليس يمتنـع عنـد مـن أمعـن النظـر أن يكـون اخلطـاب 

ــّي  هــًا إٰىل النب ــ 9متوجِّ ــٰىل احلقيق ــّك ع ــيس إذا كــان الش ة، ول

إن شــككت فافعــل كــذا، : ال جيــوز عليــه مل حيســن أن يقــال لــه

 : كام قال اهللا تعاىلٰ 
َ

ـك
ُ
َمل

َ
ـبََطن� �

ْ
َح

َ
ـَت �

ْ
� َ ْ
�

َ
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ـِ�
َ
: الزمـر[ ل

ــني ]٦٥ ــالف ب ــه، وال خ ــوز علي ـــرك ال جي ــوم أنَّ الش ، ومعل

داخــل يف ظــاهر آيــات الوعيــد والوعــد  9 العلــامء أنَّ النبــيَّ 

 .كان ممَّا ال يشكُّ وإن 

ـــرين جيعــل  ــٰى ) إن(ووجــدت بعــض املفسِّ ــا بمعن هاهن

التــي للجحــد، ويكــون تقــدير الكــالم مــا كنــت يف شــكٍّ ) مــا(

ــك ــا إلي ــا أنزلن ــاىلٰ . ممَّ ــه تع ــٰىل قول ــهد ع ــْم : واستش ُه
َ
ــْت �

َ
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ْ
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ــ ــن، وقول ــاىلٰ نح ــِذيٌر : ه تع
َ
 ن

�
ــَت إِال

ْ
ن
َ
 أ

ْ
ــاطر[ �إِن ، ]٢٣: ف

 .أي ما أنت إالَّ نذير

ــة  ــكَّ يف أنَّ لفظ ــٰى ) إن(وال ش ــون بمعن ــد يك ــا(ق يف ) م

ــق هبــذا املوضــع أن يكــون  ــه ال يلي ) إن(بعــض املواضــع، إالَّ أنَّ

ا : ألنَّه ال جيـوز أن يقـول تعـاىلٰ ) ما(بمعنٰى  مـا أنـت يف شـكٍّ ممـَّ

ــا إ ــامل ال أنزلن ــاب، ألنَّ الع ــرؤن الكت ــذين يق ــأل ال ــك فاس لي

 .حاجة به إٰىل املسألة، وإنَّام حيتاج أن يسأل الشاكّ 

ــه يمكــن نصـــرة هــذا اجلــواب، ]] ١٠٧ص /[[ غــري أنَّ

ــه تعــاٰىل لــو أمــره بســؤال أهــل الكتــاب مــن غــري أن يبقــٰى  ألنَّ

ــه ] ينفــٰى شــّكه ال وهــم: ظ[شــّكه وال وهــم  أمــره بالســؤال أنَّ

م كالمـًا يقتضـ يشّك  ة مـا ُأنـزل عليـه، فقـدَّ ي ـيف صدقه وصـحَّ

نفي الشّك عنه فـيام ُأنـزل عليـه لـيعلم أنَّ أمـره بالسـؤال يـزول 

 .الشّك من غريه ال عنه

ا الـذين أمـره بمسـائلتهم، فقـد قيـل ـم املؤمنـون : فأمَّ إهنَّ

من أهـل الكتـاب الراجعـون إٰىل احلـّق، ككعـب األحبـار ومـن 

قون جــرٰى جمــراه ممَّــن  أســلم بعــد اليهوديــة، ألنَّ هــؤالء يصــدِّ

والبشــارة بــه،  9عــامَّ شــاهدوه يف كتــبهم مــن صــفات النبــّي 

ق عٰىل ذلك  .وإن كان غريهم عٰىل الكفر والباطل ال يصدِّ

ــرون ــال قــوم آخ  إنَّ املــراد بـــ : وق
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قون ممَّــا وجــدوه يف كتــاهبم مــن البشــارة بنبــّي موصــوف  يصــدِّ

ــك إذا قابلـت بتلـك الصـفات صــفاتك  عون أنَّـه غـريك، فإنَّ يـدَّ

ته أنت ـر بنبوَّ  .علمت أنت وكّل من أنصف أنَّ املبشَّ

ــرون ــال آخ ــارة، : وق ــن البش ــأهلم ع ــأن يس ــره ب ــا أم وم

قون عن ذلك بـل أمـره  م يصدِّ م بـأن يسـأهلم عـامَّ ت ألهنَّ قـدَّ

 : ذكره بغري فصل مـن قولـه تعـاىلٰ 
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نه هـذه اآليـة مـن النعمـة عـٰىل بنـي ]٩٤ ا تضـمَّ ، أي يف شكٍّ ممـَّ

خــر إرسائيــل ومــا كانــت اليهــود جتحــد ذلــك بــل تقــرُّ بــه وتف

ــروٰى  ــذا الوجــه ي ــه، وه ــن احلســن ]] ١٠٨ص /[[بمكان ع

له  .البرصي، وكّل ذلك واضح ملن تأمَّ

*   *   * 

 ):٣ج (األمايل 

إن ســأل ســائل عــن قولــه ]: تأويــل آيــة[ ]]١٦٥ص [[

نـا ِمـْن : تعاىلٰ 
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َجَعل
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 ِمـْن رُُسـِلنا أ
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 :قد ُذِكَر يف هذه اآلية وجوه: اجلواب

ــا هل ــٰى : أوَّ ــون املعن ــلنا : أن يك ــن أرس ــاع م ــأل أتب واس

السـخاء حـاتم، : قبلك من رسـلنا، وجيـري ذلـك جمـرٰى قـوهلم

السـخاء سـخاء حـاتم، والشـعر شـعر : والشعر زهري، يريـدون

ــه  ــه، وقول ــاف إلي ــخاء املض ــام الس ــًا مق ــاموا حامت ــري، وأق زه

ــا ــاهللاِ : ىلٰ تع ــَن بِ ــْن آَم ــِ�� َم
ْ
ــن� ال ــرة[ َولِ� ، ]١٧٧: البق

 :ومثله قول شاعر

ـــةٌ     هلـــم جملـــس صـــهب الســـبال أذلَّ

ـــــدها  ـــــا وعبي ـــــية أحراره   سواس

ـــه  ـــّي علي ـــالم النب ـــاهر الك ـــؤال يف ظ ـــأمور بالس وامل

ــه عليــه الصــالة  الصــالة والســالم، وهــو يف املعنــٰى ال منــه، ألنَّ

ــاج إٰىل  ــه، والســالم ال حيت ت ــه خوطــب خطــاب ُأمَّ الســؤال، لكنَّ
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ــه بــّني بقولــه تعــاىلٰ  تــه، ألنَّ  : والســالم واملعنــٰى ألُمَّ
َ
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ـد ومجـع ]١: الطـالق[ تُُم ال� ، فوحَّ

 .يف موضع واحد، وذلك للمعنٰى الذي ذكرناه

 :وقال الكميت]] ١٦٦ص /[[

ــــــد ال ــــــري أمح ـــــــراج املن    إٰىل الس

  تعــــــدلني رغبــــــة وال رهــــــُب  

ــــا ــــع الن ــــو رف ــــريه ول ــــه إٰىل غ    عن

  س إيلَّ العيــــــــــون وارتقبــــــــــوا 

ـ    لو قيـل أفرطـت بـل قصـدت ولـو عنـَّ

ـــــــفن  ـــــــواـ ـــــــائلون أو ثلب   ي الق

ـــــو    لـــــجَّ بتفضـــــيلك اللســـــان ول

  أكثــــر فيــــك الضــــجاج واللجــــُب  

ٌب يف التشــ ٰى املحـض املهـذَّ   أنت املصـفَّ

 

 

ــــُب   ــــك النس ــــصَّ قوم ــــبيه إن ن   ـ

ـــيِّ ف  ـــاب للنب ـــالم،  ظـــاهر اخلط ـــالة والس ـــه الص علي

ــيهم الصــالة والســالم، ألنَّ أحــدًا  ــه عل ــه أهــل بيت واملقصــود ب

 يمتنــع مــن تفضــيله عليــه الصــالة والســالم، مــن املســلمني ال

ــك  ــف يف ذل ــه، وال ُيعنِّ ــائله ومناقب ــف فض ــاب يف وص واإلطن

ــت ــام أراد الكمي ــد، وإنَّ ــه : أح ــه وذّريت ــل بيت ــر يف أه وإن أكث

ـــع  ـــب والتقري ـــجاج واللج ـــالم الض ـــالة والس ـــيهم الص عل

ــه القــول إليــه عليــه الصــالة والســالم واملــراد  والتعنيــف، فوجَّ

ــريه ــ. غ ــه ل ــواالهتم وب ــراد بم ــو أنَّ امل ــحيح، وه ــه ص ذلك وج

ــول اهللا  ــان رس ـــامَّ ك ــبّهم، ل ــاع إٰىل ح ــيهم، واالنقط ــاز إل االنحي

  ــت ــرج الكمي ــاز أن خي ــك، ج ــع ذل ــود بجمي ــو املقص ه

 .الكالم هذا املخرج، ويضعه هذا املوضع

ــل ــد قي ــالة : وق ــيهم الص ــاء عل ــاع األنبي ــراد باّتب إنَّ امل

ــألتهم ــذين أمــر بمس ــن  والســالم ال ــد اهللا اب ــاب كعب ــل الكت أه

ــو  ــون ه ــواب أن يك ــذا اجل ــٰىل ه ــع ع ــه، وال يمتن ــالم ونظرائ س

ــام  ــة ك ــٰىل احلقيق ــألة ع ــأمور باملس ــالم امل ــالة والس ــه الص علي

ًا يف ذلـك وال مرتابـًا  يقتضيه ظـاهر اخلطـاب، وإن مل يكـن شـاكَّ

ـة  به، ويكون الوجـه فيـه تقريـر أهـل الكتـاب بـه، وإقامـة احلجَّ

ــاعرت ــيهم ب ــر أن عل ــرب أنك ـــركي الع ــض مش افهم، أو ألنَّ بع

مـــة وأنبيـــاؤه اآلتـــون هبـــا دعـــوا إيل  تكـــون كتـــب اهللا املتقدِّ

ــاب  ــأمر عليــه الصــالة والســالم بتقريــر أهــل الكت التوحيــد، ف

ن اعرتضته الشبهة  .بذلك لتزول الشبهة عمَّ

هـًا إليـه عليــه : واجلـواب الثـاين أن يكـون الســؤال متوجِّ

ـــ ـــه، واملعنـــٰى الصـــالة والســـالم خاصَّ ت ـــت : ة دون ُأمَّ إذا لقي

ــة قــد وردت  ــني يف الســامء فاســأهلم عــن ذلــك، ألنَّ الرواي النبيّ
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ــلَّم  ــامء فس ــني يف الس ــٰى النبيّ ــالم لق ــالة والس ــه الص ــه علي بأنَّ

ــان  ــه ك ــؤال ألنَّ ــره بالس ــون أم ــم، وال يك ه ــيهم وَأمَّ ص /[[عل

ًا، ألنَّ مثـل ذلـك ال جيـوز عليـه الشـّك فيـه،]] ١٦٧ لكـن  شاكَّ

ــا لشـــيء خيّصــه عليــه  لــبعض املصــالح الراجعــة إٰىل الــدين، إمَّ

ــق بـبعض املالئكــة الــذين يســتمعون  الصـالة والســالم، أو يتعلَّ

 .ما جيري بينه وبني النبيّني من سؤال وجواب

ــو أنَّ : واجلــواب الثالــث ــة، وه ــن قتيب ــه اب مــا أجــاب ب

عنـي واسأل مـن أرسـلنا إليـه قبلـك رسـالً مـن رسـلنا ي: املعنٰى 

أهــل الكتــاب، وهــذا اجلــواب وإن كــان يوافــق يف املعنــٰى 

ل، فبيـــنهام خـــالف يف تقـــدير الكـــالم وكيفيـــة  اجلـــواب األوَّ

 .تأويله، فلهذا صارا مفرتقني

إنَّـه خطـأ : وقد ُردَّ عـٰىل ابـن قتيبـة هـذا اجلـواب، وقيـل

ال يصـحُّ إضـامرها يف مثـل هـذا ) إليـه(يف اإلعـراب، ألنَّ لفظـه 

ــ ــع، ألهنَّ زوناملوض ــوِّ ــٰىل : م ال ُجي ــد اهللا، ع ــت عب ــذي جلس ال

حـــرف ) إليـــه(الـــذي جلســـت إليـــه عبـــد اهللا، ألنَّ : معنـــٰى 

منفصل عن الفعـل، واملنفصـل ال ُيضـَمر، فلـامَّ كـان القائـل إذا 

ــال ــاه، : ق ــمر إّي ــز أن يض ــد اهللا، ومل جي ــاه عب ــت إّي ــذي أكرم ال

ال وكـذلك . بمنزلتـه) إليـه(النفصاله من الفعـل، كانـت لفظـة 

الـذي رغبـت فيـه حمّمـد، : الـذي رغبـت حمّمـد، بمعنـٰى : جيوز

ــوهلم ــل، كق ــة بالفع ــاء املتعّلق ــن يف اهل ــام حيس ــامر إنَّ : ألنَّ اإلض

ــا ــديقك، معنامه ــت ص ــذي لقي ــك، وال ــت طعام ــذي أكل : ال

ــام ُحــِذَفت اهلــاء لداللــة : وقــال الفــّراء. الــذي أكلتــه ولقيتــه إنَّ

حــذفها غــري  وقــال غــريه يف]] ١٦٨ص /[[الــذي عليهــا، 

ــك ــواب . ذل ــحَّ أنَّ ج ــدم يف يشء، فص ــا تق ــيس ممَّ ــذا ل ــّل ه وك

م  .ابن قتيبة مستضعف، واملعتمد ما تقدَّ

*   *   * 

 :ح عن جهة إعجاز القرآناملوضِّ 

ــ]] ١٨٨ص [[ ــاىلٰ فأمَّ ــه تع   :ا قول
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ــاهللا  الصــحيح أنَّ  فتأويلــه ــأن 9ه تعــاٰىل كــان أوحــٰى إٰىل نبيِّ  ب

ــيتــزوَّ   قها، وأراد تعــاٰىل بــذلكطلِّ ه ســيُ ج امــرأة زيــد، وأعلمــه أنَّ

ـ عليــه مــن حظــر نكــاح أزواج  ةنســخ مــا كانــت اجلاهليـَّ

 .أدعيائهم عٰىل نفوسهم

يه أحدهم ربِّ يُ  هو الغالم الذي )الدعيُّ (و]] ١٨٩ص /[[

 .يف احلقيقة كفل به، ويدعوه ولده، وإن مل يكن ولدهوي

ــامَّ  ــفل ــول ـ حض ــفق رس ــه أش ــالق زوجت ــد لط اهللا ر زي

ـمن أن ُحي  9 وأمـره  لـه طالقهـا، أو يمسـك عـن وعظـه، نسِّ

نكـاح زوجتـه بعـده،  مـع مـا عـزم عليـه مـن _ بالتأّين والتثبّـت

نـه تعـاٰىل عاهللا  هـهفريجف بـه املنـافقون، وينسـبوه إٰىل مـا قـد نزَّ 

  :فقـال لـه _ وباعده منـه
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ا نحـن  _وإنَّام أحوجنا إٰىل ذكر تأويل اآلية  وإن مل يكـن ممـَّ

اخلوف من أن يتعلَّق به نفس، فإنَّ كثريًا من الناس قد اشتبه  _فيه 

 .ما ال يليق به 9عليه تأويلها، ونسب إٰىل النبيِّ 

   **   * 

 ّا ّ9:  

 :االنتصار

 ]:سبُّ النبيِّ ] [٢٧٠[مسألة  ]]٤٨٠ص [[

ــةوممَّــا كــأنَّ  القــول بــأنَّ مــن ســبَّ : منفــردة بــه اإلماميَّ

 .مسلًام كان أو ذّميًا ُقتَِل يف احلال 9النبّي 

ــة  ــو حنيف ــال أب ــك، فق ــاء يف ذل ــاقي الفقه ــالف ب وخ

ــّي : وأصــحابه ــن ســبَّ النب ــلامً  9م ــه وكــان مس ــد  أو عاب فق

َر ومل ُيقتَل ًا، وإن كان ذّميًا ُعزِّ  .صار مرتدَّ

ــك]] ٤٨١ص /[[ ــن مال ــم ع ــن القس ــال اب ــن : وق م

ــّي  ــَل ومل ُيســتَتب، ومــن شــتم  9شــتم النب مــن املســلمني ُقتِ

ــّي  ــِلم النب ــَل إالَّ أن ُيس ــارٰى ُقتِ ــن اليهــود والنص ــذا . م وه

 .اإلماميَّةالقول من مالك مضاه لقول 

رالذ: وقال الثوري  .ّمي ُيعزَّ

ه ُيقتَل  .وذكر عن ابن عمر أنَّ

وروٰى الوليـد بـن مسـلم عـن األوزاعـي ومالـك فــيمن 

ــَل : قـاال 9سـبَّ رســول اهللا  ة ُيسـتتاب فــإن تـاب ُنكِّ هــي ردَّ

ٰى إذا هـو : به وإن مل يتب ُقتَِل، قـاال ُيضــَرب مائـة ثـّم ُيـَرتك حتـَّ

َب مائة، ومل يذكرا فرقًا بني املسلم وال  .ذّميبرئ ُرضِ

عليــه وآلــه ( وقــال الليــث يف املســلم يســبُّ النبــيَّ 

ــذلك ): الســالم ــه، وك ــل مكان ــتتاب وُيقتَ ــاَظر وال ُيس ــه ال ُين إنَّ

 .ةوهذه موافقة لإلماميَّ . اليهودي والنرصاين
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ويشـــرط عــٰىل املصــاحلني مــن الكّفــار : وقــال الشــافعي

ــاب اهللا  ــر كت ــن ذك ــول اهللا  أنَّ م ــدًا رس ــام ال  9أو حمّم ب

ــاهبا باســم نكــاح، أو فــتن ي ــي، أو زنــٰى بمســلمة أو أص نبغ

مسـلًام عـن دينــه، أو قطـع عليــه طريقـًا، أو أعــان أهـل احلــرب 

ــده  ــض عه ــد نق ــم، فق ــًا هل ــلمني، أو آوٰى عين ــٰىل املس ــة ع بدالل

تـه فهـذا مـن الشـافعي : قـال الطحـاوي. وأحلَّ دمه وبرئـت ذمَّ

ــ ــه إذا مل يش ــٰىل أنَّ ــدلُّ ع ــه ي]] ٤٨٢ص /[[رط مل ـي ــتحّل دم س

 .بذلك

ة مـا ذهبنـا إليـه د، : دليلنا عٰىل صـحَّ بعـد اإلمجـاع املـرتدِّ

ة مــن املســلم بــال  9 أنَّ ســبَّ النبــيِّ  وعيبــه والوقيعــة فيــه ردَّ

ــل ًا، . شــّك، واملرتــّد ُيقتَ ــا الــذّمي وإن مل يكــن بــذلك مرتــدَّ وأمَّ

ة هــي الكفــر بعــد اإليــامن، والــذّمي مــا كــان  ألنَّ حقيقــة الــردَّ

م، لكــنَّ هــذا وإن مل يكــن  مؤمنــاً  فصــار كــافرًا، بــل كفــره متقــدِّ

ــع  ـــريعة ووض ــتخفاف بالش ــة واس ــرق للذمَّ ــو خ ة فه ــه ردَّ من

ـة التـي حقـن هبـا  منها ومن أهلها، وبـبعض هـذا يـربأ مـن الذمَّ

 .دمه، فحينئٍذ يكون دمه مباحًا من الوجه الذي ذكرناه

ـا مــا يســتدلُّ بــه أصــحاب أيب حنيفــة يف الفــرق بــني  فأمَّ

املسلم والذّمي يف هـذه املسـألة مـن روايـتهم عـن الزهـري عـن 

دخـل رهـط مــن اليهـود عـٰىل النبــّي : عـروة عـن عائشـة قالــت

علــيكم : ففهمتهــا، فقلــت: الســام عليــك، قالـت: فقـالوا 9

مهــالً يــا عائشــة، فــإنَّ اهللا تعــاٰىل «: 9الســام واللعنــة، فقــال 

هللا، أمل تســمع يــا رســول ا: ، فقلــت»حيــبُّ الرفــق يف األمــر كّلــه

ــّي  ــال النب ــالوا؟ ق ــا ق ــالم(م ــه الس ــه وآل ــت«): علي ــد قل : ق

 .»وعليكم

ولــو كــان هــذا الــدعاء مــن املســلم : قــال املخــالف لنــا

ــّي  ــه النب ــل، ومل يقتل ًا ُيقتَ ــدَّ ــار مرت ــالم(لص ــه الس ــه وآل ) علي

 .بذلك

ا رواه شــعبة عــن هشــام بــن  ومـا يســتدّلون بــه أيضــًا ممـَّ

عليــه (امــرأة هيوديــة أتــت النبــّي زيــد عــن أنــس بــن مالــك أنَّ 

أَال : بشـاة مسـمومة فأكـل منهـا فجـيء هبـا فقيـل) وآله السالم

 .»ال«: نقتلها؟ فقال

ــــتجُّ ]] ٤٨٣ص /[[ ــــال املح ــــني : ق ــــالف ب وال خ

ن ينتحـلُّ  9املسلمني أنَّ من فعل مثـل ذلـك بـالنبّي  وهـو ممـَّ

 .اإلسالم أنَّه مرتّد ُيقتَل

ــه ــاجلواب عن ــار : ف ــذه أخب ــًام أنَّ ه ــب عل ــاد ال توج آح

ـــة، وهـــي  وال عمـــالً، وال يعـــرتض هبـــا عـــٰىل مـــدلول األدلَّ

معارضة بأخبار كثرية تقتضــي قتـل مـن هـذه صـفته، مثـل مـا 

رووه عن أيب يوسـف عـن حصـني بـن عبـد الـرمحن عـن رجـل 

إّين سـمعت راهبـًا سـبَّ النبـّي : عن ابن عمر أن رجـالً قـال لـه

نعطهـم العهـد عـٰىل هـذا،  لو سمعته لقتلتـه، إّنـا مل: ، فقال9

ــن عمــر هــذا القــول، فــدلَّ عــٰىل وقــوع  ومل ينكــر أحــد عــٰىل اب

 .الرضا به

ــ ــيس بص ــام فل ــالم بالس ــدال الس ــا إب ــّب ـفأمَّ ريح يف س

 .وال شتم، ولو وقع من مسلم أو ذّمي ما اقتٰىض القتل

ــّي  ــون النب ــوز أن يك ــمومة فيج ــاة املس ــا الش  9وأمَّ

ـا مسـمومة، فقـد جيـوز أن ال اعتقد أنَّ اليهوديـة مـا علمـت ب أهنَّ

وقـد جيـوز أيضـًا لـو كانـت عاملـة وقاصـدة . تكون بذلك عاملـة

رأٰى درأ القتــل عنهــا مــع ) عليــه وآلــه الســالم(أن يكــون 

ــه  ــلحة، فل ــن املص ـــرب م ــتحقاقها لض ــك،  اس ــل ذل مث

ــاليهودي يف  ــلم ك ــل، واملس ــتحقاق للقت ــا يف االس ــام كالمن وإنَّ

 .هذا الباب سواء

*   *   * 

  :9مؤه 

 ):٤ج (الشايف يف اإلمامة 

ــن ]] ٢٠ص [[ ــرجس ع ــب ال ــه أذه ــاؤه أنَّ ع ــا ادِّ فأمَّ

ـــّي  ـــذكر األزواج يف  9أزواج النب ـــدخل ل ـــال أدري أّي م ف

ــلح  ــل يص ــر ه ــا بك ــالكالم يف أنَّ أب ــوص ب ــاب املخص ــذا الب ه

م مـن هـذا الكتـاب  ص /[[لإلمامة؟ عٰىل أّنـا قـد بيَّنـا فـيام تقـدَّ

ــة ا]] ٢١ ، أنَّ اآلي ــاوهلنَّ ــاول األزواج ال تتن ــا تتن ــنَّ أهنَّ ــي ظ لت

ــا ختــتصُّ أمــري املــؤمنني وفاطمــة واحلســن واحلســني  ، وأهنَّ

 .واستقصينا ذلك بام ال طائل يف إعادته

ـــا قولـــه ج هبـــنَّ وهـــنَّ كـــافرات: (فأمَّ ، )كيـــف تـــزوَّ

م معنــاه عنــد كالمنــا يف تعظيمــه  فــاجلواب عــن ذلــك قــد تقــدَّ

 م ســيدفعون الــنّص، ومجلــة األمــر يف  هلــم مــع علمــه بــأهنَّ

إذا كـان قـد اطَّلـع عـٰىل مـا سـيكون مـن  9ذلك أنَّ الرسول 

ــا  ــون م ــع أن يك ــال يمتن ــه، ف ــن عّم ــه واب ــه ألخي ــرب زوجت ح

ــٰىل اإلرصار أو  ــوت ع زًا ألن مت ــوِّ ــان جم ــا وك ــٰىل عاقبته ــع ع اطَّل

التوبـة، ومـع هـذا التجـويز ال نقطــع عـٰىل كفرهـا يف احلـال مــع 

ــ ــار اإلس ــلإظه ــإذا قي ــه : الم، ف ــة مل  إنَّ ــم العاقب ــان يعل ك

ــامن  ــن اإلي ــرن م ــا يظه ــل م ــنَّ ألج ــه هل ــون نكاح ــع أن يك نمن
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ــّل كــافرة وال إنكــاح  ــز نكــاح ك ــالم جــايزًا وإن مل جي واإلس

الكّفــار، ومــا طريقــه الشـــرع والعقــل جيــوز فيــه األُمــور 

 .9املختلفة، فال دليل فيه أوضح من فعله 

*   *   * 

 :  

 :الذريعة إٰىل ُأصول الرشيعة

 :يف ذكر جواز تأخري التبليغ: الفصل العارش ]]٢٦٩ص [[

موقوف عٰىل املصلحة، فإن  9اعلم أنَّ التبليغ من النبّي 

ر م، وإن اقتضت تأخريه تأخَّ  .اقتضت تقديمه تقدَّ

ر، : فمــن قــال مــن الفقهــاء إنَّ التبليــغ ال جيــوز أن يتــأخَّ

ــكوأراد عــن وقــت احلاجــة  ــاألمر عــٰىل ذل ــلحة، ف وإن . واملص

ــذلك  ــان اإلبــالغ واألداء، ف ــن وقــت إمك ر ع ــأخَّ ــه ال يت أراد أنَّ

ــالغ ال  ــان اإلب ــت إمك ــون وق ــع أن يك ــري ممتن ــه غ ــل، ألنَّ باط

 .تتعلَّق به املصلحة، فال حيسن اإلبالغ

ــه  ــٰى أمكن ــون مت ــٰى يك ــاٰىل، حتَّ ــه تع ــزم في ــك يل ــّم ذل ث

ــف وا ــون التعري ــك أن يك ــا ذل ــه تعريفن ــاب من ــا بخط ــًا إمَّ جب

 .تعاٰىل أو برسوله، وهذا يقتيض أن ال يقف التقديم عٰىل حدٍّ 

ــه تعــاىلٰ  ــا قول  : فأمَّ
َ

ــِزل
ْ
ن
ُ
ــا أ  م

ْ
ــغ

�
 بَل

ُ
ــول َها ا�ر�ُس ـ� ــ ي

َ
ــا أ ي

 
َ

ك  ِمْن َر�ـ�
َ

ْك
َ

، فإنَّـه يقتضــي إجيـاب التبليـغ ]٦٧: املائـدة[ إِ�

ه؟ ثـّم هبـذا عٰىل الوجه املأمور بـه، فمـن أيـن تقّدمـه دون تـأخري

التبليـغ ممكنـًا،  _قبـل نزولـه  _القول وجب التبليغ، وقـد كـان 

ومحلهــم ذلـك عـٰىل تــأخري بيـان املجمـل غــري . ولـيس بواجـب

ز تـأخري بيـان املجمـل، وسـندلُّ عليـه بعـون  صحيح، ألّنا نجـوِّ

ــاىلٰ  ــل . اهللا تع ــان املجم ــأخري بي ــألنَّ ت ــك، ف ــن ذل ــع م ــن من وم

ــيس هــذ ــه يقتضـــي قــبح اخلطــاب، ول ــغ، ألنَّ مل  9ا يف التبلي

 .خياَطب بيشء، فبيَّنه

*   *   * 

 :للمزيد راجع

 فدك. 

 القرآن. 

*   *   * 

  :اح - ١٦٢

 :رشح مجل العلم والعمل

 حقُّ ستَ ويُ : د املرتٰىض قال السيِّ  :مسألة]] ١٣٤ص [[

 .ز من القبيحاملدح بفعل الواجب، وما له صفة الندب، وبالتحرُّ 

أحـدها فعـل : املـدح بثالثـة أشـياء حقُّ تَ سـيُ : رشح ذلك

الواجــب، وثانيهــا فعــل مــا لــه صــفة النــدب، وثالثهــا التحــّرز 

 .سوٰى ما ذكرناه املدح بيشءٍ  حقُّ ستَ وال يُ . من القبيح

وديعـة أو  من فعـل الواجـب مـن ردَّ  ألنَّ : ام قلنا ذلكوإنَّ 

ن فعل ما له صفة إوكذلك . شكر منعم أو إنصاف مدحه العقالء

املـدح مـن  دب مـن اإلحسـان والتفّضـل واإلنعـام، اسـتحقَّ الن

وكـذلك إن امتنـع مـن القبـائح مثـل الكـذب والظلـم . جهتهم

ويشـرتك يف اسـتحقاق املـدح عـٰىل . املدح منهم والعبث، استحقَّ 

 .ثمور القديم تعاٰىل واملحدَ هذه األُ 

*   *   * 

١٦٣ - ا:  

ملسـائل جوابـات ا)/ (١ج ( رسائل الشــريف املرتضــىٰ 

 ):الطرابلسيات الثانية

بحث فـيام ورد يف [: رـاملسألة احلادية عش]] ٣٥٠ص /[[

 :]املسوخ

ــأوَّ  ــيّ ت ــه(دنا ل س ــل ) أدام اهللا نعامئ ــوخ مث ــا ورد يف املس م

ـ والفيل واخلنزير الدّب  ا كانـت عـٰىل ومـا شـاكل ذلـك، عـٰىل أهنَّ

 هـذه الصـور املسـيئة تَلـعِ ُج  خلق مجيلة غريه منفـور عنهـا، ثـمّ 

 .عن االنتفاع هبا عٰىل سبيل التنفري عنها، والزيادة يف الصدّ 

آخر غـري،  اً بعض األحياء ال جيوز أن يصري حيَّ  ألنَّ : وقال

 . ريد غريه نظرنا فيههذا فهو باطل، وإن أُ  ريد باملسخوإذا أُ 

ــار  ــن األخب ــذا ع ــامع ه ــد س ــأل عن ــن س ــواب م ــام ج ف

ــّي  ــةواأل الــواردة عــن النب ــاً اهللا  بــأنَّ   ئمَّ  تعــاٰىل يمســخ قوم

ـمن هذه األُ  . مـةمـم املتقدِّ يف األُ  ة قبـل يـوم القيامـة كـام مسـخمَّ

 .رها يف كتابـوهي كثرية ال يمكن اإلطالة بحص

ــد وقــد ســلَّ  ــك تها، وضــمَّ صــحَّ  م الشــيخ املفي ن ذل

 ،وأحـال القـول بالتناسـخ ،)التمهيـد( بــوسـمه  الكتاب الذي

اهللا تعــاٰىل   بــأنَّ يــرد إالَّ  ل عليهــا ملاألخبــار املعــوَّ  وذكــر أنَّ 

 . قبل يوم القيامة يمسخ قوماً 

ــرياً  ــنعامين كث ــد روٰى ال ــخ  وق ــل النس ــك، حيتم ــن ذل م

)  والتقــوٰى التســّيل (مـا أورده يف كتــاب   رواه، فمــامَّ واملسـخ معــاً 

 : طويل، يقول يف آخره حديث وأسنده إٰىل الصادق 

 9ره رســــول اهللا ـر الكــــافر حضـــــوإذا احتضــــ«

ــيل  ــوت وع ــك امل ــل ومل ــيل . وجربئي ــه ع ــدنو إلي ، في

ــول ــول اهللا: فيق ــا رس ــنا إنَّ  ،ي ــان يبغض ــذا ك ــت  ه ــل البي أه
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ــــه ــــول اهللا ]] ٣٥١ص /[[. فأبغض ــــول رس ــــا : 9فيق ي

ورسـوله وأهـل بيـت رسـوله  هـذا كـان يـبغض اهللا إنَّ  ،جربئيل

ــل مللــك املــوت. فأبغضــه هــذا كــان يــبغض  إنَّ : فيقــول جربئي

فأبغضـه وأعنـف بـه، فيـدنو منـه ملـك  اهللا ورسوله وأهـل بيتـه

ــول املــوت ــد اهللا: فيق ــا عب ــك ،ي ــاك رقبت ــذت  ؟أخــذت فك أخ

ـــ ؟أمـــان براءتـــك الكـــربٰى يف دار احليـــاة  كت بالعصـــمةمتسَّ

. طالـب واليـة عـيل بـن أيب: ومـا هـي؟ فيقـول: فيقـول ؟الدنيا

 يـا عـدوّ : فيقـول لـه جربئيـل. ما أعرفها وال أعتقـد هبـا: فيقول

: فيقـول لـه جربئيـل. كـذا وكـذا: تقـد؟ فيقـولوما كنت تع ،اهللا

ــ ر يــا عــدوّ ـأبشــ كنــت  ا مــااهللا بســخط اهللا وعذابــه يف النــار، أمَّ

ـ  يسـّل  ثـمّ . ا الـذي كنـت ختافـه نـزل بـكترجو فقد فاتـك، وأمَّ

 ً هـم يبصـق يوكـل بروحـه مائـة شـيطان كلّ  ، ثـمّ عنيفاً  نفسه سالَّ

 . ٰى برحيهيف وجهه ويتأذّ 

ــفــإذا وُ  ــ عَ ِض ــربه ُف ــار،  َح تِ يف ق ــواب الن ــن أب ــاب م ــه ب ل

ــ ثـمّ . رحيهــا وهلبهـا يـدخل إليـه مــن فـوح ؤتٰى بروحــه إٰىل ه ُيـإنَّ

ه يصـري يف ٰى أنَّـحتـَّ بـاته يصـري يف املركَّ إنَّـ ثـمّ . جبـال برهـوت

يقـوم  ٰى مسـخ مسـخوط عليـه، حتـَّ دودة، بعد أن جيـري يف كـّل 

 :رب عنقــه، وذلــك قولــهـقائمنـا أهــل البيــت، فيبعثــه اهللا ليضــ
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ه لفـي صـورة قـرد يف عنقـه سلسـلة، ، وأنَّـَل تِـبن سعد بعد مـا قُ 

ــرف ــل يع ــه فجع ــم ال يعرفون ــدار وه ــل ال ــذهب  واهللا ال. أه ي
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 . م وساءت مصرياً غليظ ومن ورائهم جهنَّ 

واألخبــار يف هــذا املعنــٰى كثــرية قــد ]] ٣٥٢ص /[[

ــالنســخ وعوَّ  جــازت عــن اآلحــاد، فــإن اســتحال ــا عــٰىل أنَّ ه لن

 ضيف إليها، فامذا حييل املسخ؟ فيها وأُ  َس لِّ هبا، ودُ  احلّق 

ــه َح وقــد ُرصِّ  ــه فيهــا ويف قول ــْن  :ب ـــر� ِم
َ
ْم �ِش

ُ
ــئُ� ��

َ
ن
ُ
أ

 
َ

ــِه وََجَعــل
ْ
ي
َ
ِضــَب َعل

َ
 اُهللا وَغ

ُ
ــه

َ
َعن

َ
 اِهللا َمــْن ل

َ
ــد

ْ
 ِعن

ً
و�َــة

ُ
 َمث

َ
ذ�ـِـك

َنـاِز�رَ 
ْ
َة َوا�

َ
ِقـَرد

ْ
ُهُم ال

ْ
  :وقولـه، ]٦٠: املائـدة[ ِمن

ُ
ق

َ
ُهـْم �

َ
نـا �

ْ
ل

 خاِسـ�َِ� 
ً
ة
َ
وا قِـَرد

ُ
ون

ُ
شـاُء  :وقولـه، ]٦٥: البقـرة[ �ك

َ
ـْو �

َ
َو�

ِتِهمْ 
َ
 َم�ن

َ
ْم �

ُ
ناه

ْ
َمَسخ

َ
� ]٦٧: يس[. 

ــأنَّ  ــة ب ــار ناطق ــة  واألخب ــو إحال ــخ ه ــذا املس ــٰى ه معن

 . إٰىل ما سواها التغيري عن بنية اإلنسانية

رأيـتم أ: ه كـان يقـولويف اخلرب املشـهور عـن حذيفـة أنَّـ

ــو قلــت لكــم  ــون فــيكم قــردة وخنــازير، أكنــتم  هنَّــإل يك

ومـا : ؟ قـال!وخنـازير يكـون فينـا قـردة: قي؟ فقال رجلمصدِّ 

 . وهذا ترصيح باملسخ. لك مَّ يؤمنك ال أُ 

تغيــري اهليئــة : معنــاه وقــد تــواترت األخبــار بــام يفيــد أنَّ 

 .والصورة

ــث ــالً  أنَّ : ويف األحادي ــؤمنني  رج ــري امل ــال ألم  ق

: فقــال لــه. واهللا مــا حكمــت بــاحلّق : حكــم عليــه بحكــم وقــد

يمصـع  كلبـاً  األثـواب تطـايرت عنـه وصـار ، وأنَّ »اخسأ كلبـاً «

 .  بذنبه

، فمــن اجلــامد حيوانــاً  وعــزَّ  وإذا جــاز أن جيعــل اهللا جــلَّ 

 ؟حيوان يف صورة حيوان آخر ذا الذي حييل جعل

ـــيّ  ـــرأي لس ـــاين ال ـــرع ـــّل ـدنا الش أدام اهللا ( ريف األج

 يف ذلـك، واستقصـاء القـول فيـه إن يف إيضـاح مـا عنـده) عاله

 .شاء اهللا تعاىلٰ 

ا مل نحــل املســخ، علــم أّنــا :اجلــواب]] ٣٥٣ص /[[

الـذي  نفـس احلـّي  الـذي كـان إنسـاناً  ام أحلنا أن يصري احلّي وإنَّ 

كـان  الـذي  صـورة احلـّي واملسـخ أن يغـّري . أو خنزيـراً  كان قرداً 

 .  صورته إٰىل صورة البهيمةيتغريَّ  ه، ال أنَّ يصري هبيمةً  نساناً إ

ـــاىلٰ  ـــه تع ـــخ قول ـــل يف املس ةً : واألص
َ
ـــَرد ـــوا قِ

ُ
ون

ُ
ك

ــ�َِ�  ــرة[ �خاِس ــاىلٰ  ،]٦٥: البق ــه تع ُهُم  :وقول
ْ
ــن  ِم

َ
ــل وََجَع

وتَ 
ُ
اغ بَدَ الط�

َ
َناِز�َر َو�

ْ
ةَ َوا�

َ
ِقَرد

ْ
 .]٦٠: املائدة[ ال

ــوقــد تــأوَّ   رين آيــات القــرآن التــي يفـل قــوم مــن املفسِّ

ــٰىل أنَّ  ــخ، ع ــا املس ــ ظاهره ــا أّن ــراد هب ــتهم، امل ــا بنجاس ا حكمن

ــ ــزلتهم، ووخسَّ ــالفوا، إة من ــروا وخ ــا كف ــدارهم، مل ــاع أق يض

هــذه األحكــام، كــام ] هلــا[فجــروا بــذلك جمــرٰى القــرود التــي 

ـ نـاظرت فالنـاً : يقول أحـدنا لغـريه ٰى ة حتـَّوأقمـت عليـه احلجَّ

 . هذا املعنٰى  عىلٰ  مسخته كلباً 

 اهللا تعـــاٰىل غـــريَّ  بـــل أراد باملســـخ أنَّ : ونوقـــال آخـــر

صـور القـرود عـٰىل سـبيل العقوبـة هلـم  صورهم وجعلهـم عـىلٰ 

 . والتنفري عنهم

وذلــك جــائز مقــدور ال مــانع لــه، وهــو أشــبه بالظــاهر 

ـــاألوَّ  والتأويـــل. وأمـــر عليـــه ـــل تـــرك للظـــاهر، وإنَّ رتك ام ُت

 . الظواهر لرضورة وليست هاهنا

 ما ذكرتم عقوبة؟فكيف يكون : فإن قيل
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َ هـذه اخللقـة إذا ابتـدأت مل تكـن عقوبـة، وإذا ُغــ: قلنـا  ريِّ

ــوق احلــّي  ــ املخل ــة التاّم ــٰىل اخللق ــك ع ــان ذل ــا ك ــة إليه ة اجلميل

 . واحلرسة يقتيض الغمّ   احلال إٰىل ما ذكرناهتغّري  ألنَّ  ،عقوبة

ــل ــإن قي ــّري : ف ــع تغ ــون م ــب أن يك ــاً فيج ــورة ناس   الص

 . قردة، وذلك متناٍف 

ــٰى تغــريَّ : اقلنــ ت صــورة اإلنســان إٰىل صــورة القــرد، مت

وٰىل، مـع البنيـة األُ  نسـاناً إ، بـل كـان نسـاناً إ مل يكن يف تلك احلال

ــتحقَّ  ــ واس ــف بأنَّ ــالوص ــرد ل ــىلٰ امَّ ـه ق ــار ع ]] ٣٥٤ص /[[  ص

 . يف احلالني واحداً  صورته، وإن كان احلّي 

ه عــٰىل ســبيل العقوبــة أن يذّمــ قــرداً  َخ ِســوجيـب فــيمن مُ 

 اهليئـة تغـّري  مـا كـان منـه مـن القبـائح، ألنَّ   الصورة عىلٰ تغّري  مع

ــتحقاق ــن اس ــروج ع ــب اخل ــورة ال يوج ــذمّ  والص ــام ال ال ، ك

وكــذا . ه مــن الــذمّ  كــان يســتحقّ خيــرج املهــزول إذا ســمن عــامَّ 

 . إذا هزل السمني

ــل ــإن قي ــون: ف ــلوا،  إنَّ  :فيقول ــوخني تناس ــؤالء املمس ه

 .ولئكمن نسل أُ هذه  القردة يف أزماننا وأنَّ 

لــيس يمتنــع أن يتناســلوا بعــد أن مســخوا، لكــن : قلنــا

ولـوال  ،مـن البهـائم مـن أوالد آدم ءلـيس يش هاإلمجاع عـٰىل أنَّـ

رناهـا عـٰىل هـذه اجلملـة التـي قرَّ  زنـا مـا ذكـرواهذا اإلمجاع جلوَّ 

ـ ة األخبـار الـواردة مـن طرقنـا باملسـخال ينكر صـحَّ  هـا ا كلّ ألهنَّ

ــمَّ  ــكتتض ــوع ذل ــتحّق  ن وق ــن يس ــٰىل م ــذمّ  ع ــة وال ــن  العقوب م

 . واملخالفني األعداء

ـــل ـــإن قي ـــوّ : ف ـــريِّ أفتج ـــورة زون أن يغ ـــاٰىل ص  اهللا تع

ه منفــور خــرٰى غــري مجيلــة بــل مشــوَّ أُ  حيــوان مجيلــة إٰىل صــورة

 زون ذلك؟ عنها أم ال جتوّ 

ــا ــ: قلن ــا يف األوَّ إنَّ ــة ام أجزن ــبيل العقوب ــٰىل س ــك ع ل ذل

ــمّ التــي ك لصــاحب هــذه اخللقــة ــ. تتغــريَّ  انــت مجيلــة، ث ه ألنَّ

ــتمّ  ــ يغ ــذلك ويتأسَّ ــتمّ ب ــرض ال ي ــوان  يف ف، وهــذا الغ احلي

 صـورهم عبـث، فـإن كـان يف ذلـك ف، فتغـّري الذي ليس بمكلَّ 

 .حيسن ملثله جاز غرض

*   *   * 

  :اد - ١٦٤

مسـألة يف أحكـام )/ (٢ج ( رسـائل الشــريف املرتضــىٰ 

 ):أهل اآلخرة

سألت بيان أحكـام : ] تضـٰى املر[قال  ]]١٣٣ص [[

مجلـة ] ذلـك[أهل اآلخرة يف معارفهم وأحواهلم، وأنا ذاكـر مـن 

 : وجيزة

ــالث أحــوال ــم أنَّ ألهــل اآلخــرة ث ــواب، : اعل حــال ث

ــبة ــرٰى للمحاس ــال ُأخ ــاب، وح ــال عق ــذه . وح ــم يف ه ويعّمه

ــوال الــثالث ســقوط التكليــف عــنهم، وأنَّ معــارفهم  األح

ــم ملجــأون إىلٰ  االمتنــاع مــن القبــيح وإن كــانوا  رضوريــة، وأهنَّ

ــا  ــارين ألفعــاهلم مــؤثرين هلــا، وهــذا هــو الصــحيح دون م خمت

 .ذهب إليه من خالف هذه اجلملة

والــذي يــدلُّ عــٰىل ســقوط التكليــف عــن أهــل الثــواب 

ـــواب  ـــو أنَّ الث ـــنهم، فه ـــه أن ]] ١٣٤ص /[[م ـــه وحّق رشط

ــف  ــة التكلي ــنغَّص، ومقارن ــوب وال م ــري مش ــًا غ ــون خالص يك

 . ب خيرجه عن صفته التي ال بدَّ أن يكون عليهاللمثا

ة الـذين هـم : فإن قيـل فهبـوا أنَّ هـذا يـتمُّ يف أهـل اجلنـَّ

مثابون، فمن أيـن زوال التكليـف عـن أهـل النـار أو عـن أهـل 

 املوقف؟

ــا ــواب: [قلن ــا إذا ] اجل ــؤال أّن ــذا الس ــن ه ــحيح ع الص

ة بالطريقـة التـي ذكرن اهـا علمنا زوال التكليـف عـن أهـل اجلنـَّ

علمنـا زوالــه عـن أهــل العقــاب وأهـل املوقــف باإلمجــاع، ألنَّ 

ة ال يفصـل بـني أحـوال  اآلخـرة يف كيفيـة ] أهـل[أحدًا من األُمَّ

 .املعارف وزوال التكليف

وهذا الوجه أوٰىل ممَّا يمضـي يف الكتب من أنَّ أهل اآلخرة 

بني مثاب أو معاقب أو مسائل حياسب، ولو كانوا مكلَّفـني جلـاز 

] أهــل[العقــاب إٰىل الثــواب وأحــوال ] أهــل[يتغــريَّ أحــوال  أن

الثواب إٰىل العقاب، وأن يصـريوا دون املـؤمنني حـاالً يف الثـواب 

 .يف منازله يف ثوابه 9بمنزلة النبّي 

ـا : وإنَّــام قلنــا إنَّــه أوٰىل منــه، ألنَّ العقــل ال يمنــع ممـَّ

ــوال  ــّري أح ــن تغ ــروه م ــل]] [١٣٥ص /[[ذك ــرة يف ] أه اآلخ

ــع ال ــاب، وإن من ــواب والعق ــن[ث ــاع، ] م ــمع أو إمج ــك س ذل

ل عليه يف املنع منه، وإالَّ فقد كان جمّوزاً   .عوَّ

أهــل اآلخــرة ] يكــون[كيــف : أن يقــول ولــيس ألحــدٍ 

دة، والشـبهة ال تـدخل علـيهم،  مكلَّفـني ولـيس هلـم دواع مـرتدِّ

ال يسـتحّق ] الثـواب[والتكليف إنَّـام حيسـن تعريضـًا للثـواب و

 .الدواعي وامتناع دخول الشبهة مع توّفر

ــبهة ــذه الش ــن ه ــاجلواب ع ــول : ف ــع دخ ــري ممتن ــه غ إنَّ

ــم يف  الشــبهة عــٰىل أهــل اآلخــرة، فيصــحُّ أن ُيكلَّفــوا، ألهنَّ
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ــات جيــرون جمــرٰى مــن شــاهد  معــاينتهم تلــك األحــوال واآلي

ـــف، وجيـــوز  املعجــزات العظيمـــة لألنبيـــاء  يف أنَّــه مكلَّ

 .دخول الشبهة عليه

ا  الـذي يـدلُّ عـٰىل أنَّ أهـل اآلخـرة ال بـدَّ أن يكونـوا وأمَّ

ــه  ــٰى مل يعرف ــاب مت ــو أنَّ املث ــه، فه ــاٰىل وأحوال ــاهللا تع ــارفني ب ع

تعـاٰىل، مل يصــّح منـه معرفــة كـون الثــواب ثوابـًا وواصــالً إليــه، 

ــع، وإذا  ــري منقط ــم غ ــه دائ ــتحّقه، وأنَّ ــذي يس ــه ال ــٰىل الوج ع

ــتّم هــ  _ذه املعرفــة إالَّ بــه كانــت هــذه املعــارف واجبــة فــام ال ي

ــا  ــل وغريمه ــامل العق ــاٰىل وإك ــة اهللا تع ــن معرف ــن  _م ــدَّ م ال ب

 . حصوله

ـــام قلنـــا بوجـــوب حصـــول هـــذه ]] ١٣٦ص /[[ وإنَّ

املعارف ألنَّ املثـاب متـٰى مل يعـرف أنَّ الثـواب واصـل إليـه عـٰىل 

سبيل اجلزاء عـامَّ فعلـه مـن الطاعـات مل يعلـم أنَّـه قـد ويف حّقـه 

عـرض لـه مـن التكليـف الشـاّق، وألنَّ كـون الثـواب ويف له بام 

ــه، والعلــم  ــه إٰىل التعظــيم ب ــًا مفتقــر إٰىل العلــم بقصــد فاعل ثواب

ــواب  ــدوام الث ــم ب ــد، والعل ــم بالقاص ـــي العل ــد يقتض بالقص

ــاٍف للتكــدير والتنغــيص بجــواز  ــاب ون ة املث ــد يف لــذَّ أيضــًا زائ

ــه إالَّ  ــم بدوام ــتمُّ العل ــه ال ي ــة انقطاعــه، ومعلــوم أنَّ  بعــد املعرف

 .باهللا تعاىلٰ 

ــول  ــن الق ــرب م ــب يق ــول يف املعاق ــاب، ] يف[والق املث

ألنَّــه جيــب أن يعــرف أنَّ اآلالم الواصــلة إليــه عــٰىل ســبيل 

ــن،  ــه احلس ــٰىل وج ــة ع ة وواقع ــتحقَّ ــا مس ــيعلم أهنَّ ــاب، ف العق

ــاب  ــاه يف ب ــام قلن ــتحقاق هبــا ك ــد القاصــد إٰىل االس ويعلــم قص

ظـيم بـه، ويعلـم أيضـًا دوامـه، فيكـون الثواب والقصـد إٰىل التع

ذلك زائـدًا يف إيالمـه واإلرضار بـه، وهـذا كّلـه ال يـتمُّ إالَّ بعـد 

 . املعرفة باهللا تعاٰىل وأحواله فيجب حصوهلا

أنَّ أهــل املوقــف جيــب ] علمــتم[فمــن أيــن : فــإن قيــل

أن يكونوا عـارفني بـاهللا تعـاٰىل ولـيس يـتمُّ فـيهم مـا ذكرمتـوه يف 

 . العقاب يف وجوب املعرفة باهللا تعاىلٰ أهل الثواب و

أهــل املوقــف جيــرون جمــرٰى أهــل الثــواب : [قلنــا

املعرفــة بــاهللا تعــاٰىل، ]] ١٣٧ص /[[يف وجــوب ] والعقــاب

ــبة واملســاءلة واملواقفــة هــي حصــول  ــدة يف املحاس ألنَّ الفائ

ة ألهـــل الثـــواب، واألمل واحلســــرة ألهـــل  الســــرور واللـــذَّ

ليعلمـوا مـا ذكرنـاه،  أن يعرفـوا اهللا ] مـن[العقاب، فـال بـدَّ 

وألنَّ نشـــر الصــحف واملحاســبة واملســاءلة أفعــال واقعــة عــٰىل 

وجــه احلكمــة، وال جيــوز أن يعرفــوا وقوعهــا عــٰىل هــذا الوجــه 

مــن احلســن واحلكمــة إالَّ بعــد معــرفتهم بــاهللا تعــاٰىل وأحوالــه، 

زوا فيهـا خـالف مـا بنـي عليـه مـن وجـوه  ومتٰى مل يعرفـوه جـوَّ

 . حلكمةا

ــاهللا  ــارفني ب ــوا ع ــرة أن يكون ــل اآلخ ــب يف أه وإذا وج

ـا أن يكونـوا : تعاٰىل مل ختُل حـاهلم يف هـذه املعرفـة مـن وجـوه إمَّ

مكتسبني هلـا ومسـتدّلني عليهـا، أو يكونـوا ملجـأين إليهـا وإٰىل 

النظر املولـد هلـا، أو يكونـوا مضـطّرين إليهـا وإٰىل النظـر املولـد 

ــو ــوز أن يكون ــا، وال جي ــك هل ــة، ألنَّ ذل ــذه املعرف ــبني هل ا مكتس

ــني، وال  ــم غــري مكلَّف ــا أهنَّ ــد بيَّن ــوهنم مكلَّفــني، وق يقتضـــي ك

هلـا عـٰىل سـبيل التـذّكر كـام يفعلـه ] مكتسـبني[جيوز أن يكونـوا 

املنتبه عن نومه عند انتباهـه يف أنَّـه يفعـل اعتقـادًا ملـا كـان عاملـًا، 

 .فيكون له علومًا ألجل التذّكر

ــك ] ]١٣٨ص /[[ ــون ] أنَّ [وذل ــه ال خيرج ــذا الوج ه

ــم وإن كــانوا عنـد التــذّكر ال بــدَّ  معـه مــن مجلــة التكليـف، ألهنَّ

ــة  ــبه متطّرق ــًا والش ــري علوم ــي تص ــادات الت ــوا االعتق أن يفعل

علـيهم وجيــوز دخوهلــا فــيام علمــوه، فــال بــدَّ أن يكلَّفــوا دفعهــا 

 . والتخّلص منها، فالتكليف ثابت أيضًا عٰىل هذا الوجه

ق فـيمن كـان عارفـا بـاهللا  عٰىل أنَّ هـذا الوجـه إنَّـام يتطـرَّ

ــا مــن مل يكــن عارفــًا  ــأّتٰى ] بــه[تعــاٰىل يف دار الــدنيا، وأمَّ فــال يت

 .منه

هـؤالء الــذين كـانوا يف الـدنيا ال يعرفــون اهللا : فـإن قيـل

 . تعاٰىل يعرفونه يف اآلخرة رضورةً 

ــا ة باإلمجــاع نعلــم رضورة أنَّ معــارف أهــل اآلخــر: قلن

ـــوا  ـــوز أن يكون ـــة، وال جي ـــري خمتلف ـــا غ ـــاوية يف طريقه متس

ـــة، ألنَّ  ـــد للمعرف ـــر املول ـــة وال إٰىل النظ ـــأين إٰىل املعرف ملج

اإلجلاء إٰىل أفعـال القلـوب ال يصـحُّ إالَّ منـه تعـاٰىل ألنَّـه املطَّلـع 

ــع  ــم إالَّ م ــًا هل ــون تعــاٰىل ملجئ ــحُّ أن يك ــامئر، وال يص عــٰىل الض

ـه إنَّـام يلجـئهم إٰىل الفعـل بـأن تقّدم معـرفتهم بـه وبأح والـه، ألنَّ

م متـٰى حـاولوا العـدول عنـه مـنعهم منـه، وذلـك  يعلمهم بـأهنَّ

 . يقتضـي كوهنم عارفني به تعاٰىل وبصفاته

ــام  ــه إنَّ ، ألنَّ ــحُّ ــًا ال يص ــة أيض ــاء إٰىل املعرف ــٰىل أنَّ اإلجل ع

ــه  ــأ أنَّ ــم امللج ــأن يعل ــة، ب ــادات املخصوص ــئ إٰىل االعتق يلج

]] ١٣٩ص /[[وأكثــر مــا يف ذلــك أن . متــٰى رام غريهــايمنعــه 

ي ـيقــع مــن هــذا امللجــأ تلــك االعتقــادات، فــام الــذي يقتضــ
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ي ذلـك مـن الوجــوه ـكوهنـا علومـًا ومعـارف؟ وال وجـه يقضـ

 . املذكورة التي يصري االعتقاد هلا علامً 

ًا هلـم إٰىل النظـر املولـد  وال جيـوز أن يكـون تعـاٰىل مضـطرَّ

ــة، ألنَّ ذ ــه للمعرف ــدة في ــذي ال فائ ــث ال ــرٰى العب ــار جم ــك ج ل

ألنَّ الغـــرض هـــو املعرفـــة، واالضـــطرار إليهـــا يغنـــي عـــن 

ة وكلفــة، وذلــك  االضــطرار إٰىل ســببها، عــٰىل أنَّ يف النظــر مشــقَّ

ــة  ــب يف معرف ــرة، وإذا وج ــواب يف اآلخ ــل الث ــفة أه ــايف ص ين

أهــل الثــواب مـــنهم االضــطرار وجـــب ذلــك يف معـــارف 

 . بيَّناه اجلميع من الوجه الذي

مقـدوره تعـاٰىل علـًام يفعلـه ] يف[دّلـوا عـٰىل أنَّ : فإن قيـل

يف غريه، فيكون ذلك الغـري بـه عاملـًا، فـإنَّ كالمكـم مبنـي عـٰىل 

 . أنَّ ذلك مقدور غري ممتنع

] ألنَّـه[ال بـدَّ مـن كـون ذلـك يف مقدوراتـه تعـاٰىل، : قلنا

ــٰىل  ــادات ع ــاس االعتق ــب يف أجن ــدور لوج ــه مق ــن ل ــو مل يك ل

ــه ال  ــاٰىل، ألنَّ ــدور اهللا تع ــن مق ــة م ــون خارج ــا أن تك اختالفه

ــه هــو تعــاٰىل عاملــًا،  يوصــف تعــاٰىل بالقــدرة عــٰىل علــم يكــون ب

وإذا كـان ال يوصـف بالقـدرة عـٰىل علـم يكـون غـريه بـه عاملــًا، 

فيجـب أن يكـون جـنس العلـوم مـن االعتقـادات خارجـًا عــن 

ني أقــدر مقــدوره، وهــذا يقتضـــي أن يكــون غــريه مــن املحــِدث

منه وأكمـل حـاالً يف القـدرة، ألّنـا نقـدر عـٰىل هـذه األجنـاس، 

وإذا ثبت أنَّه تعاٰىل أقـدر منّـا وأنَّـه ال جيـوز أن نقـدر عـٰىل جـنس 

ــت  ــه، ثب ــاٰىل علي ــو تع ــدر ه ــد أن ]] ١٤٠ص /[[ال يق ــه ال ب أنَّ

 .يكون قادرًا عٰىل جنس العلوم

قيـل وهلذا كفـر أبـو القاسـم البلخـي يف هـذه املسـألة، و

ــه ــك: [ل ــا ] إنَّ ــه، وال يلــزم عــٰىل هــذا م ــا أقــدر من ح بأّن مصـــرِّ

ــني  ــع ب ــٰىل اجلم ــدرة ع ــف بالق ــه ال يوص ــن أنَّ ــا م ــه كّلن نقول

ــك، ألنَّ  ــبه ذل ــا أش ــة، وم ــه احلرك ــل يف نفس ــّدين، أن يفع الض

هــذا كّلــه غــري مقــدور يف نفســه مــن حيــث ال يقــدر عليــه مــن 

ألنَّـه مقـدور  القادرين أحد، ولـيس كـذلك قبيـل االعتقـادات،

ــاب  ــاٰىل يف ب ــديم تع ــن الق ــاالً م ــص ح ــو أنق ــن ه ــه مل يف نفس

 .القدرة، فأوٰىل وأحرٰى أن يكون تعاٰىل قادرًا عليه

ــل ــإن قي ــف : ف ــنهم فكي ــالً ع ــف زائ ــان التكلي ــإذا ك ف

تُْم ِ� : أمــرهم تعــاٰىل بقولــه
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 _وإن كــان صــيغة األمــر  _إنَّ هــذا اللفــظ : قيــل: قلنــا

فلـيس بـأمر عـٰىل احلقيقـة بـل جيـري جمـرٰى اإلباحـة، واإلباحـة 

إنَّـه أمـر وإنَّـه تعـاٰىل أراد مـن أهـل : هلا صورة األمر، فقيل أيضاً 

اجلنَّـــة األكـــل والشــــرب عـــٰىل ســـبيل الزيـــادة يف مالذهـــم 

 . كليفورسورهم ال عٰىل سبيل الت

ــل ــنعم : فــإن قي ــة ل فكيــف تقولــون يف شــكر أهــل اجلنَّ

 اهللا تعاٰىل، أَوليس هو الزم هلم؟ 

ــا]] ١٤١ص /[[ ــا: [قلن ــا يرجــع إٰىل القلــب مــن ] أمَّ م

ـــه يرجـــع إٰىل  الشـــكر، فهـــو حيصـــل يف قلـــوهبم رضورًة، ألنَّ

االعتقادات، ومـا يرجـع إٰىل اللسـان منـه فـال كلفـة فيـه، وربَّـام 

ة ألنَّ أحـدنا يلتـّذ ويســّر بالتحـّدث بـنعم اهللا كان مثلـه يف ا للـذَّ

ة ومــدٰى طويــل  عليــه، الســيّام إذا كــان وصــوهلا إليــه بعــد شــدَّ

 .من الزمان

ــنهم  ــا واقعــة م ــة فالصــحيح أهنَّ ــا أفعــال أهــل اجلنَّ وأمَّ

ــن  ــاع م ــأين إٰىل االمتن ــانوا ملج ــار وإن ك ــبيل االختي ــٰىل س ع

ــ ه كــان يــذهب إٰىل أنَّ القــبح، بخــالف مــا قالــه أبــو اهلــذيل فإنَّ

 .أفعاهلم رضورية

ــدَّ أن  ــه ال ب ــاه أنَّ ــا اخرتن ة م ــحَّ ــٰىل ص ــدلُّ ع ــذي ي وال

ــر  ــن خيط ــاألُمور ممَّ ــرفتهم ب ــوهلم ومع ــامل عق ــع ك ــوا م يكون

ره وهـم قـادرون عليـه ال حمالـة، وال جيـوز  القبيح بقلبه ويتصـوَّ

أن خييل بينهم وبـني فعلـه، فـال خيلـون مـن أن يمنعـوا مـن فعـل 

مر وتكليـف أو بإجلــاء عـٰىل مـا اخرتنــاه، أو بـأن يضــطّروا إٰىل بـأ

وال جيـوز أن يكونـوا مكلَّفـني . [خالفه عٰىل ما قالـه أبـو اهلـذيل

م ذكــره، وال مضــطّرين عــٰىل مــا قالــه أبــو اهلــذيل ألنَّ ] ملــا تقــدَّ

ــدير  ــيص وتك ــن تنغ ــاٍل م ــري خ ة غ ــذَّ ــتنغص الل ــطّر مس املض

ًا، وألنَّ التصــرف  مـا [عـٰىل اختيـاره فـيام يتنـاول لكونه مضـطرَّ

ــه مــن حــال ] يشــتهيه ــاره ]] ١٤٢ص /[[وينقل إٰىل حــال باختي

تـه[أزيـد يف لّذاتـه وأدخـل يف متتّعــه ورسوره  ــب ] ولذَّ وإنَّـام ُيرغِّ

ــاد يف  ــه املعت ــٰىل الوج ــة ع ــلة يف اجلنَّ ــّذات الواص ــاٰىل يف الل اهللا تع

ـم يلجـأون إىلٰ  االمتنـاع مـن  الدنيا، فلـم يبـَق بعـد ذلـك إالَّ أهنَّ

 .القبيح، وإالَّ جاز وقوعه منهم

ـم متـٰى مل يكونـوا مضـطّرين  ا ما ظـنَّ أبـو اهلـذيل أهنَّ وأمَّ

ة وهـم مـن حيـث تكلَّفـوا  إٰىل أفعاهلم كانـت علـيهم فيهـا مشـقَّ

األفعــال، وقــد رأٰى أنَّ قولــه بــذلك أدعــٰى إٰىل ختلــيص الثــواب 

 .من الشوائب

ة هـو كـوهنم مضــطّرين فقـد بيَّنـا أنَّ الـذي ُيــنَغِّص  اللـذَّ
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ــاره  ــّذات باختي ــن الل ــه م ــا ينال ــّذ م ــل امللت ــارين، وإنَّ ني ال خمت

ـا الكلفـة يف األفعـال،  تـه وأقـوٰى ملنفعتـه، وأمَّ وإيثاره أكمل للذَّ

ــم ينــالون مــا يشــتهون عــٰىل وجــه ال  فهــي مرتفعــة عــنهم، ألهنَّ

 .كلفة فيه وال تعب وال نصب

الثـــواب غـــري  فهـــذا ُيبـــنيِّ كـــون أهـــل: فـــإن قيـــل

 مضطّرين، فام تقولون يف أهل العقاب وأهل املوقف؟

ــا ــاهلم : قلن ــارين ألفع ــوهنم خمت ــاب فك ــل العق ــا أه أمَّ

ــوا  ن ــم إذا مل يتمكَّ ــم، ألهنَّ ــم واإلرضار هب ــأثريًا يف إيالمه ــّد ت أش

أن يـدفعوا مـا نـزل هبـم مـن الضــرر،  _مع كـوهنم خمتـارين  _

ــد يف غ ـــراهتم وأزي ــوٰى حلس ــك أق ــان ذل ــمك ــل . ّمه ــا أه وأمَّ

ة وأهـل  املوقف فباإلمجـاع ُيعَلـم أنَّ أفعـاهلم كأفعـال أهـل اجلنـَّ

ق بني اجلميع]] ١٤٣ص /[[النار، ألنَّ أحدًا مل   . ُيفرِّ

ــل ــإن قي ــتم: ف ــإذا قل ــوا : ف ــأون إٰىل أالَّ يفعل ــم ملج إهنَّ

القبيح فقد ثلم من ذلـك كـوهنم خمتـارين ألفعـاهلم عـٰىل بعـض 

 .الوجوه

ـــ: قلنـــا ـــة، إنَّ ام يلجـــأون إٰىل أالَّ يفعلـــوا القبـــيح خاصَّ

ـا مـا يفعلونـه فهـم فيـه  فاإلجلاء إنَّام يكـون فـيام ال يفعلونـه، فأمَّ

م يـؤثرون فعـالً عـٰىل غـريه وينقلـون مـن حـال إٰىل  ون، ألهنَّ خمريَّ

ــيح ــن القب ــاهلم يشء م ــون يف أفع ــد أالَّ يك ــرٰى بع ــيس . ُأخ ول

اً  مــن آخــر، ] كــذلك[ يمتنــع أن يكــون امللجــأ مــن وجــه خمــريَّ

ــريَّ يف  ــو خم ــه ه ــان بعين ــة مك ــبع إٰىل مفارق ــأه الس ــن أجل ــه م ألنَّ

اجلهــات املختلفــة والطــرق املتغــايرة، فــالتخّري ثابــت وإن كــان 

ملجــأ مــن بعــض الوجــوه، ولــيس جيــب أن يلحقهــم غــّم وال 

ـــم  حســـرة مـــن حيــث أجلئـــوا إٰىل أالَّ يفعلــوا القبـــيح، ألهنَّ

ــال  ــن، ف ــه باحلس ــتغنون عن ــمس ــمَّ وال حس ــاء إٰىل ـغ رة يف اإلجل

 .مفارقة القبيح

 .واهللا املوّفق للصواب. وهذه اجلملة كافية ملن اطَّلع عليها

*   *   * 

 ):خ(جوابات املسائل الطرابلسيَّة 

ـــر]] ٢٣٥ص [[ ــة عش ــألة الثالث ــيام : املس ــول ف ــا الق م

ــوازين ووزن  ــر امل ــن ذك ــار م ــرآن واألخب ــه الق ــق ب ص /[[نط

التــي هــي احلســنات والســيِّئات؟ وكيــف األعــامل ]] ٢٣٦

ــا  ــة؟ وم ــل وال خفَّ ــف بثق ــي ال ُتوَص ــراض وه ــحُّ وزن أع يص

 صفة املوازين وهذا الوزن؟

اعلــم أنَّ علــامء أهــل الكتــاب : اجلــواب وبــاهللا التوفيــق

ــريه وجهــني  ــرآن وغ ــوارد يف الق ــوازين ال ــظ امل ــروا يف لف ذك

أحـــدمها أن يكـــون الـــوزن عبـــارة عـــن العـــدل : واضـــحني

ــربوال ــالم الع ــن ك ــو : تســوية، وم ــة، وه ــالن موزون أفعــال ف

الـذي ذكرنـاه مـن تعديلـه  يزين خطابه وزنـًا، ويريـدون املعنـٰى 

ــا ال خلــل فيهــا وال ميــل عــن الصــواب، وقــال  وتســويته وأهنَّ

ــاىلٰ  ــْوُزوٍن : تع ٍء َ� ْ َ
� 

� ُ
ــْن � ــا ِم ــا ِ�يه ن

ْ
�َت

ْ
ن
َ
ــر[ �َوأ : احلج

ـــام أراد املعتـــدل املســـتوي ]١٩ املطـــابق للحاجـــة، فـــال ، وإنَّ

 :قال الشاعر. يقصـر عنها وال يزاد عليها

ـا ة هــو ممـَّ   ينعت الناعتون يـوزن وزنـا   وحــديث اللــذَّ

وشــواهد هــذا الوجــه كثــري يف كــالم العــرب أكثــر مــن 

 .أن ُحتصـٰى 

ينصــب عنــد  والوجــه اآلخــر مــا رووه مــن أنَّ اهللا تعــاىلٰ 

كــّل ميــزان نــورًا حماســبته العبــاد مــوازين وجيعــل يف أحــد كّفــة 

ــاد ويف  عالمــة عــىلٰ  أفعــال اخلــري والطاعــات الواقعــة مــن العب

ة األُخرٰى  فعـل الشــّر واملعـايص، وإذا  ظلمـة عالمـة عـىلٰ  الكفَّ

ــة النــور عــىلٰ  ــة الظلمــة كــان عالمــًة للمالئكــة  رجحــت كفَّ كفَّ

أنَّ اإلنســـان مـــن أهـــل اجلنَّـــة فيحملونـــه إليهـــا، وإذا  عـــىلٰ 

ــة الظلمـة  ُعِلــَم أنَّـه مــن أهـل النــار فتـدفره إليهــا، رجحـت كفَّ

وهذا غـري منكـر إذا تعلَّقـت مصـلحة بـه، كـام جـرت املحاسـبة 

 .واملواقفة لذلك

*   *   * 

 ):٢ج (األمايل 

ــة[ ]]٤٢ص [[ ــل آي ــه ]: تأوي ــن قول ــائل ع ــأل س إن س

ــاىلٰ   : تع
ُ ْ
ــُع األ رَْج

ُ
 اِهللا ت

َ
ــوُر َو�ِ� �ُ� ]ــد ــال]٥: احلدي : ، فق

ا رجعت وهي مل خترج عن يده؟ كيف يصحُّ القول  بأهنَّ

 :قد ُذِكَر يف ذلك وجوه: قلنا: اجلواب

ــا هل ــّرت : أوَّ ــد يغ ــف ق ــة والتكلي ــاس يف دار املحن أنَّ الن

ــم يملكــون جــّر املنــافع  بعضــهم بــبعض، ويعتقــدون فــيهم أهنَّ

ــبه  ــيهم الش ــدخل عل ــد ي ــنهم، وق ــاّر ع ــيهم، ورصف املض إل

ــه ــن وجه ــدوهلم ع ــر، وع ــريهم يف النظ ــد  لتقص ــه، فيعب وطريق

ــن  ــنام وغريهــا م ــدة ]] ٤٣ص /[[قــوم األص ــودات اجلام املعب

ـــر  ــرون البش ــد آخ ـــر، ويعب ــمع وال تبص ــي ال تس ــدة الت اهلام

ــيف  ــادة، ويض ــتحقاق العب ــاٰىل يف اس ــاء هللا تع ــوهنم رشك وجيعل

فـيهم إٰىل غـريه، فـإذا جـاءت اآلخـرة  كّل هـؤالء أفعـال اهللا 

ــه وانكشــف الغطــاء واضــطّروا إٰىل امل ــا كــانوا علي ــارف زال م ع



 ٣٤٣  ...............................................................................................................  املعاد) ١٦٤/ (حرف امليم 

ــه ال  يف الــدنيا مــن الضــالل واعتقــاد الباطــل، وأيقــن الكــّل أنَّ

خـــالق وال رازق وال ضـــاّر وال نـــافع غـــري اهللا، فـــرّدوا إليـــه 

ــذي  ــوا أنَّ ال ــريه، وعلم ــن غ ــاهلم م ــت آم ــورهم، وانقطع ُأم

ــرور  ــع غ ـــّر والنف ــه للض ــريه وتأميل ــادة غ ــن عب ــه م ــانوا علي ك

ــاىلٰ  ــال اهللا تع  : وزور، فق
ُ ْ
ــُع األ رَْج

ُ
 اِهللا ت

َ
ــوُر َو�ِ� �ُ� ــذا ، هل

 .املعنٰى 

ــاين ــه الث ــور أنَّ : والوج ــة يف األُم ــٰى اآلي ــون معن أن يك

ــروج  ــري خ ــن غ ــته م ــده وقبض ــاٰىل، ويف ي ــا هللا تع ــور كّله األُم

قـد رجـع عـيلَّ مـن فـالن : ورجوع حقيقي، وقد تقـول العـرب

ــبق إيلَّ  ــن س ــه، ومل يك ــار إيلَّ من ــٰى ص ــروه، بمعن ــذا  مك ــل ه قب

قـد عـاد عـيلَّ مـن زيـد كـذا وكـذا، : وكـذلك يقولـون. الوقت

 .وإن وقع منه عٰىل سبيل االبتداء

 :قال الشاعر

ةً  ــــرَّ ــــن م ــــام أحس    وإن تكــــن األّي

ــــوُب   ــــنَّ ذن ــــادت هل ــــد ع   إيلَّ فق

أي صارت هلا ذنـوب مل تكـن مـن قبـل، بـل كـان قبلهـا 

تشـهد لـه إحسان، فحمـل اآليـة عـٰىل هـذا املعنـٰى شـائع جـائز 

 .اللغة

إّنــا قــد علمنــا أنَّ اهللا تعــاٰىل قــد ملــك : والوجــه الثالــث

العبـــاد يف دار التكليـــف ُأمـــورًا تنقطـــع بانقطـــاع التكليـــف، 

ــل مــا ملَّكــه املــوايل مــن  ــدار اآلخــرة، مث وإفضــاء األمــر إٰىل ال

فيجـوز أن . العبيد، وما ملَّكـه احلّكـام مـن احلكـم، وغـري ذلـك

األمـر إليـه انتهـاء مـا ذكرنـاه مـن األُمـور  يريد اهللا تعاٰىل برجوع

التــي يملكهــا غــريه بتمليكــه إٰىل أن يكــون هــو وحــده مالكهــا 

 .ومدبِّرها

ويمكــن يف اآليــة وجــه آخــر، وهــو أن يكــون املــراد هبــا 

ي ـأنَّ األمر ينتهـي إٰىل أن ال يكـون موجـود قـادر غـريه، ويفضـ

ألنَّ قبـل انشـاء األمر يف االنتهـاء إٰىل مـا كـان عليـه يف االبتـداء، 

ــري،  ــذا يص ــائهم هك ــد إفن ــورة، وبع ــت الص ــذا كان ــق هك اخلل

ــو  ــٰى، وه ــذا املعن ــن ه ــه ع ــر إلي ــوع األم ــة برج ــون الكناي وتك

ماً   .رجوع حقيقي، ألنَّه عاد إٰىل ما كان عليه متقدِّ

وحيتمــل أيضــًا أنَّ املــراد بــذلك أنَّ إٰىل قدرتــه تعــود 

ــه ا ــن مقدورات ــاه م ــا أفن ــدورات، ألنَّ م ــاجلواهر املق ــة ك لباقي

ــه تعــاٰىل إجيــاده،  ــه، ويصــحُّ من ــراض ترجــع إٰىل قدرت واألع

ــدورات  ــحُّ يف مق ــان ال يص ــه، وإن ك ــان علي ــا ك ــوده إٰىل م لع

ــدليل، ]] ٤٤ص /[[البشـــر، وإن كانــت  ــه ال ــا دلَّ علي ــة مل باقي

ــن  ــا، م ــود إليه ــتحالة الع ــدر باس ــدور الق ــاص مق ــن اختص م

وهـذا أيضـًا حكمـه تعـاٰىل حيث مل جير فيهـا التقـديم والتـأخري، 

د به دون غريه من سائر القادرين، واهللا أعلم بام أراده  .املتفرِّ

*   *   * 

 ):٤ج (األمايل 

ــل آيــة ُأخــرٰى [ ]]١٨٢ص [[ إن ســأل ســائل ]: تأوي

وا َواِهللا : عــن قولــه تعــاىلٰ 
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ــة  َوال ن ــام[اآلي ــال]٢٧: األنع ــن : ، فق ــع م ــف يق كي

أهــل اآلخــرة نفــي الشـــرك عــن أنفســهم والقســم بــاهللا تعــاٰىل 

ـم ع نـدكم يف تلـك احلـال عليـه وهـم كـاذبون يف ذلـك، مـع أهنَّ

ال يقــع مــنهم يشء مــن القبــيح، ملعــرفتهم بــاهللا تعــاٰىل رضورًة، 

ــم ملجــؤون هنــاك إٰىل تــرك مجيــع القبــائح؟ وكيــف قــال  وألهنَّ
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ـم متنّـوا علَّقه بام  ال يصحُّ فيـه معنـٰى الكـذب وهـو التمنّـي، ألهنَّ

 ومل ُخيِربوا؟
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 .حال الدنيا، وسقطت املسألة يكون اإلخبار يتناول

أن يتعلَّــق يف وقــوع ذلــك يف اآلخــرة  ولــيس ألحــدٍ 
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ب ذلـك بقولـ]٢٢: األنعام[ ـْن : ه تعـاىلٰ ، وأنَّه عقَّ
ُ
�

َ
ـْم ت

َ
ـم� �

ُ
�

ــتُُهمْ 
َ
�
ْ
ــرةفِت ــال اآلخ ــًا بح ــع خمتصَّ ــون اجلمي ــب أن يك . ، فيج

ــه ال يمنــع أن يكــون اآليــة تتنــاول مــا جيــري يف اآلخــرة ثــّم  ألنَّ

ــدنيا، ألنَّ ]] ١٨٣ص /[[ ــري يف ال ــا جي ــاول م ــة تتن ــا آي تتلوه

 .مطابقة كّل آية ملا قبلها يف مثل هذا غري واجبة

ـتُُهمْ : وقوله تعـاىلٰ 
َ
�
ْ
ـْن فِت

ُ
�

َ
ـْم ت

َ
ـم� �

ُ
�  ال تـدلُّ أيضـًا

ــة  عــٰىل أنَّ ذلــك يكــون واقعــًا بعــد مــا خــربَّ تعــاٰىل عنــه يف اآلي

ــه تعــاٰىل قــال عــٰىل هــذا الوجــه ــا نحشـــرهم يف : األُوٰىل، فكأنَّ إّن

أيـن رشكـاؤكم الـذين كنـتم تزعمـون؟ ثـّم مـا : اآلخرة ونقول
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َواِهللا َر��نـا : إالَّ قـوهلمكـان فتنـتهم وسـبب ضـالهلم يف الـدنيا 

ـِرِ�َ� 
ْ
ا ُ�ش

�
ن
ُ
 .�ما ك

ــة  عــٰىل تســليم أنَّ هــذا القــول يقــع  _وقــد قيــل يف اآلي

أّنــا مــا كنّـا عنــد نفوســنا ويف : إنَّ املــراد بـه: _مـنهم يف اآلخــرة 

ــدٰى  ــّق واهل ــٰىل احل ــا ع ــد أّن ــا نعتق ــل كنّ ـــركني، ب ــا مش . اعتقادن

ُظـْر : وقوله تعـاٰىل مـن بعـد
ْ
ِسـِهمْ ا�

ُ
ف
ْ
�
َ
 أ

َ
بُوا �

َ
ـذ

َ
 ك

َ
يْـف

َ
مل  ك

ـم كــذبوا  يـرد هــذا اخلـرب الــذي وقـع مــنهم يف اآلخـرة، بــل إهنَّ

ـم مصـيبون حمّقـون غـري  عٰىل أنفسـم يف دار الـدنيا بإخبـارهم أهنَّ

ـم كـذبوا عـٰىل أنفسـهم مـن  مشـركني، ولـيس يف الظـاهر إالَّ أهنَّ

ا؟ ولــو غــري ختصــيص بوقــت، فِلــَم ُحيَمــل عــٰىل آخــرة دون دنيــ

كان لآلية ظـاهر يقتضــي وقـوع ذلـك يف اآلخـرة حلملنـاه عـٰىل 

ــم  ــذبوا، ألهنَّ ــوز أن يك ــرة ال جي ــل اآلخ ــة أنَّ أه ــدنيا بدالل ال

 .ملجؤون إٰىل ترك القبيح

ــنهم ــًا ع ــاٰىل حاكي ــه تع ــا قول  : فأمَّ
�
ــَرد

ُ
ــا ن ن

َ
�ْ

َ
ــا �  ي

ـــام[ ـــاىلٰ ]٢٧: األنع ـــه تع  : ، وقول
َ
ـــون �ِذبُ

َ
ـــْم ل ُه

�
 �َو�ِ�

، فمـن النـاس مـن محـل الكـالم كّلـه عـٰىل وجـه ]٢٨: ألنعاما[

 : التمنّي، فصــرف قولـه تعـاىلٰ 
َ
�ِذبُـون

َ
ُهـْم ل

�
إٰىل غـري  �َو�ِ�

ــٰى الصــدق  ــه معن ــي ال يصــحُّ في ــوه، ألنَّ التمنّ األمــر الــذي متنّ

ــام يــدخالن يف األخبــار املحضــة، ألنَّ قــول  ــام إنَّ والكــذب، ألهنَّ

ــل ــ: القائ ــت اهللا رزقن ــذالي ــاالً : ي، وك ــاين م ــًا أعط ــت فالن ولي

أفعل بـه كـذا وكـذا، ال يكـون كـذبًا وال صـدقًا، وقـع مـا متنّـاه 

ــع ــاىلٰ . أو مل يق ــه تع ــون قول ــذا أن يك ــٰىل ه ــوز ع ــْم : فيج ُه
�
َو�ِ�

 
َ
ــون �ِذبُ

َ
ــال �ل ــاٰىل ق ــه تع ــدنيا، كأنَّ ــال ال ـــروفًا إٰىل ح : مص

ــد ــهم يف ال ــن أنفس ــه ع ــِربون ب ــيام ُخي ــاذبون ف ــم ك ــن وه نيا م

وا عـن : اإلضافة واعتقـاد احلـّق، أو يريـد ـم كـاذبون أن خـربَّ أهنَّ

ــٰى رّدوا آمنــوا ومل يكــذبوا، وإن كــان مــا كــان  ــم مت أنفســهم أهنَّ

 .ممَّا حكي عنهم من التمنّي ليس بخرب

ــــه تعــــاىلٰ  ــــْم : وقــــد جيــــوز أن ُحيَمــــل قول ُه
�
َو�ِ�

 
َ
ــون �ِذبُ

َ
ــ �ل ــون امل ــل يك ــي، ب ــذب احلقيق ــري الك ــٰىل غ راد ع

م متنّـوا مـا ال سـبيل إليـه، فكـذب أملهـم ومتنّـيهم، : واملعنٰى  أهنَّ

ــا ال  ــٰى م ــن متنّ ــون مل ــم يقول ــالم، ألهنَّ ــهور يف الك ــذا مش وه

ــدَرك ــرٰى : ُي ــرٰى جم ــا ج ــاؤك، وم ــدٰى رج ــك، وأك ــذب أمل ك

 :وقال الشاعر. ذلك

ــــت اهللا ال تأخــــذوهنا ــــذبتم وبي    ك

  مراغمـــًة مــــا دام للســـيف قــــائمُ  

 :وقال آخر ]]١٨٤ص /[[

ــــا ــــت اهللا ال تنكحوهن ــــذبتم وبي    ك

ــُب   َل ـــرُّ وُحتْ ــا ُتَص ــاب قرناه ــي ش   بن

 .ومل يرد الكذب يف األقوال، بل يف التمنّي واألمل

كيــف جيـوز مــن أهـل اآلخــرة : أن يقـول ولـيس ألحــدٍ 

ــم عــارفون أنَّ الرجــوع ال  مــع أنَّ معــارفهم رضوريــة، وأهنَّ

غـري ممتنـع أن يتمنّـٰى املتمنّـي  سبيل إليه أن يتمنّـوه؟ وذلـك أنَّـه

ــق التمنّــي بــام ال  ــه ال حيصــل وال يقــع، وهلــذا يتعلَّ ــم أنَّ مــا ُيعَل

ة اختصـاص التمنّـي بـام ُيعَلـم أنَّـه ال  يكون وبام قـد كـان، ولقـوَّ

ــه ال يكــون  ــم املريــد أنَّ يكــون غلــط قــوم فجعلــوا إرادة مــا عل

 .متنّيًا، فهذا الذي ذكرناه وجه يف تأويل اآلية

ــه ويف ــًا وبعض ــالم متنّي ــض الك ــل بع ــن جع ــاس م  الن

ــاخلرب دون  ــق تكــذيبهم ب ــارًا، وعلَّ ــاإخب ن
َ
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ــام علــم اهللا تعــاىلٰ  ــه كــاذبون، وإن مل يعلمــوا  فــأخربوا ب ــم في أهنَّ

ــاىلٰ  هبم تع ــذَّ ــذا ك ــك، فله ــل ذل ــهم مث ــن أنفس ــذا . م ــّل ه وك

 .واضح بحمد اهللا

*   *   * 

 :الذخرية يف علم الكالم

 :اآلخرة]  أهل[يف الكالم يف أحكام : فصل ]]٥٢٤ص [[

ــرة  ــل اآلخ ــع أه ــن مجي ــف ع ــقوط التكلي ــم أنَّ س اعل

ــه  ــا أهــل الثــواب فألنَّ جيــب أن يكــون خالصــًا مــن واجــب، أمَّ

ــان  ــو ك ــب فل ــا املعاق ــيفهم، وأمَّ ــقوط تكل ــب س ــاّق وج املش

 .مكلَّفا جلاز وقوع التوبة منه وسقوط العقاب هبا

ولو اعتمـد يف سـقوط التكليـف عـن أهـل اآلخـرة عـن 

أنَّ اإلمجاع مانع مـن جتـويز اسـتحقاق الثـواب هنـاك أو عقـاب 

َ   :لكان واضـحًا، وقولـه تعـاىلٰ 
ْ

ـوا َوا�
ُ ُ
] ٦٠: البقـرة[ �ُـوا�

 .ألهل اجلنَّة ليس بأمر عٰىل احلقيقة وإن كانت له صورته

ـه زائــد يف  وعنــد أيب عــيل وأيب هاشــم أنَّــه أمــر لكنـَّ

ــل  ــنهم األك ــاٰىل أراد م ــوا أنَّ اهللا تع ــة إذا علم ــل اجلنَّ رسور أه

ة ت إليه املشقَّ  .وأمرهم به، ويكون األمر تكليفًا إذا انضمَّ

ــإذ]] ٥٢٥ص /[[ ــلف ــكرون اهللا : ا قي ــة يش ــل اجلنَّ فأه

 .تعاٰىل عٰىل نعمه

الشـــكر بالقلـــب يرجـــع إٰىل االعتقـــادات، واهللا : قلنــا
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ــا . تعــاٰىل يفعــل فــيهم املعــارف كّلهــا، فــال وجــوب علــيهم وأمَّ

ة، فيكــون غــري  الشــكر باللســان فيجــوز أن يكــون هلــم فيــه لــذَّ

 .مناٍف للثواب

ــه ــا جيــب علي ــارف أهــل اآلخــر: وممَّ ــة، أنَّ مع ة رضوري

 .وهم ملجئون إٰىل أن ال يفعلوا القبيح

ـم يعرفـون اهللا تعـاٰىل  قبـل أن ُنبـنيِّ  _والذي يدلُّ عٰىل أهنَّ

أنَّ املثاب ال بدَّ أن يعلم وصول الثـواب إليـه  _كيفية هذه املعرفة 

ه، وقد علمنا أنَّ العلم بام ذكرناه ال يصحُّ  عٰىل الوجه الذي استحقَّ

قل واملعرفة باهللا تعاٰىل وحكمته، ليعلم أنَّ ما فعلـه إالَّ مع كامل الع

ه  .والقول يف املعاقب مثله يف املثاب. به هو الذي استحقَّ

ــتحّقه  ــل إٰىل مس ــواب أن يص ــن رشط الث ــإنَّ م ــًا ف وأيض

مــع اإلعظــام واإلكــرام مــن فاعــل الثــواب، ألنَّ اإلعظــام مــن 

ــ ــام ال ُيعَل ــه، واإلعظ ــؤثِّر في ــواب ال ُي ــل الث ــري فاع ــع غ م إالَّ م

القصــــد إٰىل التعظــــيم، وال جيــــوز أن يعلمــــوا قصــــده وال 

ــوه ــبيل . يعلم ــٰىل س ــوله ع ــاب ووص ــول يف العق ــذلك الق وك

 .االستخفاف واإلهانة، ووجوب معرفة القصد من فاعله

وأيضــًا فــإنَّ الثــواب جيــب وصــوله إٰىل املثــاب إٰىل أبلــغ 

وجــوه االنتفــاع، وهــذا يقتضـــي أن يكــون املثــاُب كامــَل 

ه . لعقلا وإذا ُفِعـَل بـه الثـواب ومل يعلـم أنَّـه هـو الـذي اسـتحقَّ

ــه  ــع أنَّ ــل يف النف ــل، ألنَّ األص ــاد اجله ــذلك االعتق ض ب ــرَّ ع

ــل ــد . تفّض ــه ق ــم وأنَّ ــوا رهبَّ ــٰى مل يعرف ــار مت ــل الن ــذلك أه وك

ضــني   أوصــل إلــيهم اآلالم عــٰىل ســبيل االســتخفاف كــانوا معرَّ

 .العتقاد كوهنا ظلًام، وهو جهل

ـــة]] ٥٢٦ص /[[ ـــه خاصَّ ـــذا الوج أنَّ : ويقـــدح يف ه

العاقل يعلم بعقله قـبح اإلقـدام عـٰىل مـا ال يـأمن كونـه جهـالً، 

وإذا مل يعلمــوا جهــة وقــوع الثــواب أو العقــاب هبــم وجــب أن 

 .يتوقَّفوا عن االعتقاد فيشّكوا

ــاهللا  ــارفني ب ــوا ع ــرة أن يكون ــل اآلخ ــب يف أه وإذا وج

ــن أن ــرفتهم م ــو مع ــال خيل ــاٰىل  تعــاٰىل ف ــل اهللا تع ــن فع ــون م يك

ــن أن  ــُل م ــن فعلهــم مل خي ــت م ــم، فــإن كان ــن فعله ــيهم أو م ف

تكـون واقعـة عــن نظـر خمتـار أو ملجــأ إٰىل فعلـه، أو عـن تــذّكر 

. نظــر، أو بــأن يلجــأ الفاعــل إٰىل نفــس املعرفــة مــن تقــّدم نظــر

 .وإذا أبطلنا ما عدا املعرفة الضـرورية ثبت ما أردناه

قعــة عــن نظــر مبتــدأ، ألنَّ ذلــك وال جيــوز أن تكــون وا

ة، وقد بيَّنا سقوط التكليف عنهم  .تكليف وهو مشقَّ

ــوا ــم أن يقول ــيس هل ــرض يف دار : ول ــبهات ال تع إنَّ الش

ــه ال  ــك كّل ــوال، ألنَّ ذل ــات واألح ــك اآلي ــة تل ــرة بمعاين اآلخ

كــام ال . يمنــع مــن تطــّرق الشــبهة، وأن تكــون املعرفــة مكتســبة

ور خـرق العــادات يف الـدنيا مــن يمنـع معاينـة املعجــزات وظهـ

 .اكتساب املعرفة وتطّرق الشبهة، وإن قلَّت أو كثرت

ــاء  ــة، ألنَّ اإلجل ــاء إٰىل املعرف ــون اإلجل ــوز أن يك وال جي

إٰىل أفعـال القلـوب التـي ختفـٰى عـن غـري اهللا تعـاٰىل، ال جيــوز أن 

وإذا وجـــب أن يكـــون امللجـــأ إٰىل . يكــون إالَّ مـــن اهللا تعـــاىلٰ 

ــ ــم عارف ــّق العل ــة ح ــّدم املعرف ــتغنٰى بتق ــد اس ــاٰىل، فق ــاهللا تع ًا ب

 .اإلجلاء إليها

ــل ــد قي ــٰى : وق ــه مت ــم أنَّ ــأن يعل ــم، ب ــأ إٰىل العل ــام يلج إنَّ

ــه فقــد ُأِمــَر عــٰىل االعتقــاد الــذي  ــَع من حــاول اعتقــاد غــريه ُمنِ

ــن  ــيس م ــه ل ــًام، ألنَّ ــاد عل ــه االعتق ــون ل ــه، ال يك ــفنا حال وص

االعتقـاد علـًام كـالنظر وتـذّكر  الوجوه املذكورة التـي يكـون هلـا

ــا]] ٥٢٧ص /[[ ــدليل وغريمه ــي . ال ــام الت ــت األقس وإذا بطل

مناها وجب كون معارفهم رضورية  .قسَّ

ـــطّرين إٰىل  ـــوا مض ـــرة أن يكون ـــل اآلخ ـــم أنَّ أه واعل

عــٰىل مــا ذهــب إليــه أبــو اهلــذيل، ألنَّ االضــطرار يف  _أفعــاهلم 

هتا  ــذَّ ــن ل ــنِقص م ــال ُي ــ _األفع ــالتخيري فيه ة ف ــذَّ ــغ يف الل ا أبل

ــا  ــب يف وصــول الثــواب إلين ــام رغَّ والســـرور، ألنَّ اهللا تعــاٰىل إنَّ

ــام يكــون  يف اآلخـرة عــٰىل الوجــه املــأول املعــروف يف الــدنيا، وإنَّ

 .ذلك عٰىل وجه التخيري

ــع  ــار وال يف مج ــل الن ــتمّر يف أه ــه وإن مل يس ــذا الوج وه

ا احلكـم، أهل املوقف، فباإلمجـاع نعلـم تسـاوي اجلميـع يف هـذ

فقائـل ذهـب إٰىل الضــرورة ويعـمُّ هبـا : ألنَّ الناس بـني قـائلني

مجيــع أهــل اآلخــرة، واآلخــر يــذهب إٰىل االختيــار ]  عــىلٰ [

 .فيعّمهم به أيضاً 

ــه لــت القــرآن وجدت ً عــٰىل أنَّ أهــل اآلخــرة   وإذا تأمَّ داالَّ

متخّريون ألفعـاهلم، ألنَّـه تعـاٰىل أضـاف إلـيهم األفعـال، فقـال 

ــاىلٰ  ــأكلون: (تع ــون(و) يشـــربون(و) ي ـــي )يفعل ــك يقتض ، وذل

ــا أفعــال هلــم ال رضورة فيــه، وقولــه تعــاىلٰ  ــا   :أهنَّ َوفاِكَهــٍة ِ�م�

 
َ
ون ُ ��

َ
تَخ

َ
�� ]م خمتارون] ٢٠: الواقعة  .رصيح يف أهنَّ

ــز أن  ــاهلم ومل جي ــطّرين إٰىل أفع ــري مض ــم غ ــت أهنَّ وإذا ثب

ــره م ذك ــدَّ ــا تق ــيح مل ــرك القب ــوا ت ــا أنَّ ُيكلَّف ــدَّ إذا علمن ــال ب ، ف

القبـيح ال يقـع مـنهم مـن أن يكونـوا ملجئـني إٰىل أن ال يفعلــوا، 
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ـم متـٰى حـاولوا  وإنَّام يكونوا ملجئـني بـأن ُيعِلمهـم اهللا تعـاٰىل أهنَّ

وقـد ثبـت يف الشـاهد أنَّ اإلجلـاء يقـع هبـذا . القبيح منعـوا منـه

العلـم  الوجه مع غلبة الظّن وتظـاهر األمـارات، فبـأن يقـع مـع

 .أوىلٰ 

أن ُيعِلمهــم : ويمكــن أن ُيلِجــئ بوجــه آخــر، وهــو

ـــيح ـــابق ]] ٥٢٨ص /[[  اســـتغناءهم عـــن القب باحلســـن املط

ة،  ألغراضـــهم وشـــهواهتم مـــع مـــا يف القبـــيح مـــن املضــــرَّ

ــوه ــني إٰىل أن ال يفعل ــوا ملجئ ــك . فيكون ــاهلم يف ذل ــالف ح وخي

ــل  ــيح[حــال القــديم تعــاٰىل إذا مل يفع ــافع  لقبحــه، ألنَّ ]  القب املن

ر  .واملضاّر ال جيوزان عليه تعاٰىل، فاإلجلاء فيه غري متصوَّ

ــبح  ة يف الق ـــرَّ رين للمض ــوِّ ــانوا متص ــب إذا ك ــيس جي ول

ة، ألنَّ تصــّور  أن يكونــوا يف احلــال مغمــومني وعــٰىل مضـــرَّ

ة يف املســتقبل ال يوجــب يف احلــال، الســيّام إذا كــان  املضـــرَّ

ل كأنَّه أبني وأوضحوالوجه . الوصول إليها مأموناً   .األوَّ

 :يف عذاب القرب: فصل

اعلــم أنَّ مــن النــاس مــن أحــال عــذاب القــرب، وفــيهم 

ــه ذهــب إٰىل قبحــه ــه جــائز غــري . مــن أجــازه لكنَّ والصــحيح أنَّ

 .وال وجه فيه للقبح  حمال

ــع اســتحالته ته ورف ــا الداللــة عــٰىل صــحَّ فمــن : فأمَّ

ن ُيعاَقـب كـام صـحَّ ذلـك حيث إنَّ امليّـت إذا ُأعيـد حيَّـًا صـحَّ أ

ه ُيعاَقب وهو ميّت  .فيه قبل املوت، ولعلَّ من أحاله ظنَّ أنَّ

ــع  ــوز أن ُيوسَّ ــه جي ــاب فإن ــن العق ــرب ع ــيق الق ــا ض وأمَّ

ٰى يمكـن املعاقبـة عـٰىل أنَّ املتـوّيل مـن املالئكـة للمعاقبــة ال . حتـَّ

 .حيتاج إٰىل سعة موضع للطافته، وال وجه لإلحالة

ًا جــاز تقــديم بعضــه يف وإذا كــان العقــا ب مســتحقَّ

أحوال الـدنيا كـام نقولـه يف احلـدود، وال جيـب أن يكـون قبيحـًا 

ــن  ه م ــوالَّ ــن يت ــلحة مل ــون مص ــع أن يك ــًا ال يمتن ــه عبث لكون

ــا يف حــال التكليــف إذا  املالئكــة، وجيــوز أن يكــون مصــلحة لن

ــا  ــه ]] ٥٢٩ص /[[علمن ــون مع ــرب، ونك ــع يف الق ــك يق أنَّ ذل

 .ناع من القبيحأقرب إٰىل االمت

ــت إالَّ ونجــده عــٰىل   ال حــال: فــإذا قيــل نبشــنا فيهــا امليّ

 .حاله

ــا ــيس : قلن ــوص، فل ــت خمص ــرب وق ــذاب الق ــيس لع ل

ــال  ــبش ح ــا يف الن ــت لن ــور امليّ ــال ظه ــق ح ــع أن ال يواف يمتن

ر م إحدٰى احلالتني عٰىل األُخرٰى وتتأخَّ  .تعذيبه، وتتقدَّ

ــل ــو قي ــإذًا ل ــ: ف ــرب لوج َب يف الق ــذِّ ــو ُع ــون ل ب أن يك

 .عاقالً قادرًا عٰىل الكالم فيجب أن ُيسَمع كالمه

ــا ــا : قلن ــٰىل م ــاب ع ــع العق ــب م ــل فيج ــامل العق ــا ك أمَّ

ـا بارتفـاع القـدرة  بيَّناه، وجيوز أن ال يقـدر عـٰىل كـالم ُيسـَمع إمَّ

 .أو بحصول حائل عن سامعه

ـا الطريـق بإثبـات عـذاب القـرب بعـد أن بيَّنـا جــوازه  وأمَّ

ته فهو  ـة ال ختتلـف فيـه، ومـن خـالف وصحَّ اإلمجـاع، ألنَّ األُمَّ

مـه اإلمجـاع  فيه من رضار بـن عمـرو ومـن وافقـه شـاّذ، قـد تقدَّ

ر عنه  .وتأخَّ

ا االسـتدالل عـٰىل ذلـك بقولـه تعـاىلٰ  َمت�نَـا   :وأمَّ
َ
َر��نـا أ
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ــافر[ اث ــض   ]١١: غ ــأنَّ بع ــد ب فيفس

ــة ــون  اإلماميَّ ــدنيا، فيُثبِت ــوات إٰىل ال ــض األم ــة بع ــول برجع يق

 .موتتني ليس منهام املوتة يف القرب بعد احلياة منه

فيلــزمكم عـــٰىل الرجعـــة أن يكـــون : فــإذا قيـــل هلـــم

لـيس جيـب الرجعـة يف كـّل ميّـت، وجيـوز : املوتات ثالثًا، قالوا

ــن مل يعــد إٰىل  ــة املــوتتني خــربًا عمَّ ــة الــواردة بتثني أن تكــون اآلي

 .دار الدنيا

ــا اخلــرب بوقــوع املــوتتني يمنــع مــن أن يكــون  وبعــد، فأمَّ

ــرٰى أنَّ . املوتــة واحــدة، وال يمنــع مــن الزيــادة إٰىل االثنــني أَال ت

ِ : قوله تعاىلٰ 
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َ
مل يمنـع مـن حيـاة ثالثـة، ومـن   َوأ

  إنَّ اإلحيـاء ثـالث: أثبت عـذاب القـرب ال بـدَّ لـه مـن أن يقـول

ـــًة : مـــّرات]] ٥٣٠ص [/[ ـــف، وثاني مـــرًة يف أحـــوال التكلي

 .لعذاب القرب، وثالثة للنشور والبقاء الدائم

مــن تثليــث املوتــة يلــزم خمــالفيهم يف  اإلماميَّــةفــام يلــزم 

 .تثنية اإلحياء

ــامء  ــائز، ألنَّ األس ــري ج ــر ونك ــني بمنك ــمية امللك وتس

ــت  ب ــام لقَّ ــذا ك ــتقاق، وه ــرٰى االش ــة جم ــيس بجاري ــاب، ول ألق

العـــرب وســـّميت بظـــامل وكلـــب وّرساق ومـــا جـــرٰى هـــذا 

ــل. املجــرٰى  إنَّ منكــرًا ونكــريًا مشــتّقان مــن اســتنكار : وقــد قي

 .املعاقب لفعلهام ونفاره عنه

فــيام يقــع يف أحــوال املوقــف مــن حماســبة وذكــر : فصــل

 :امليزان والرصاط وشهادة اجلوارح

ــ ــع املعلوم ــًا بجمي ــان عامل ــاٰىل وإن ك ــم أنَّ اهللا تع ات اعل

ــًام، فلــيس يمتنــع أن  ــاءلة واملواقفــة عل ــري مســتفيد باملس وغ

ـــل ألجلهـــا، ألنَّ  ـــد ُيفَع ـــراض وفوائ ـــك أغ ـــون يف ذل يك
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ــل  ــال أه ــف ح ــوارح تنكش ــهادة اجل ــائلة وش ــبة واملس باملحاس

ز كـّل فريـق مـن صـاحبه، فيُســّر  اجلنَّة وحال أهل النـار، ويتميـَّ

ـة والثــواب، ويشــتدُّ إليــه ســكوهن ــل اجلنـَّ م وبــه بــذلك أه

انتفـاعهم، ويغـتمُّ بــه أهـل العقـاب ويعظــم ألجلـه إنزعــاجهم 

وغـري ممتنـع أن يكـون يف . وقلقهم بانتظـار وقـوع العقـاب هبـم

ــن  ــر ع ــف زج ــوال التكلي ــه يف أح ــع ل ــذلك والتوّق ــم ب العل

 .القبيح، وبعث يف فعل الواجب

ــٰىل  ــة ع ــت األُمَّ ــبة، واجتمع ــرآن باملحاس ــق الق ــد نط وق

ــه للشــكِّ  ــحف،  وقوعهــا، فــال وج ــذلك نشـــر الص فيهــا، وك

 .وشهادة اجلوارح

ــ ــا مرتّتبــة، فتكــون غــري أنَّ املســألة وإن كانــت عامَّ ة فإهنَّ

ـــة  ـــهلة خفيف ـــؤمنني س ـــا، ]] ٥٣١ص /[[للم ـــالم فيه ال إي

ــني، وقــد  ــت والتهج ــبيل املناقشــة والتبكي ــٰىل س ــافر ع وللك

ل القرآن بترصحيه بني احلسابني  .فصَّ

ـا كيفيـة شـهادة اجلـوارح إنَّ اهللا تعـاٰىل بناهـا : ، فقيـلوأمَّ

ــذلك ــهد ب ــل فتش ــّي منفص ــة ح ــل. بني ــل : وقي ــاٰىل يفع ــه تع إنَّ

 .الشهادة فيها، وأضافها إٰىل اجلوارح جمازاً 

ــاين، ألنَّ  ــا يف الث ــل م ــاز مث ــن املج ل م ــه األوَّ ويف الوج

ــدًا  ــا ي ــن كوهن ــت م ــل خرج ــد والرج ـــي أنَّ الي ل يقتض األوَّ

صـل، والظـاهر إضـافة الشـهادة ورجالً إذا بنيـت بنيـة حـّي منف

 .إٰىل اجلوارح

ــل ــد قي ــايص: وق ــن الع ــت م ــهادة وقع ــه،   إنَّ الش نفس

ــٰى اهللا تعــاٰىل  ــه، وبن ــّر ب ــل وُيق ــام فع ــهد ب ــوج إٰىل أن يش وأح

 .جوارحه بنية يمكن أن ُيستَعمل يف الكالم، ويكون آلة فيه

ــاىلٰ  ــه تع ــه قول ــذا الوج ــّوي ه ــيِْهْم   :ويق
َ
ــَهُد َعل

ْ
ش

َ
�

تُ 
َ
ــ� ِس

ْ
�
َ
، ومعلــوم أنَّ شــهادة اللســان هــي ]٢٤: النــور[ ُهمْ أ

ــاقي اجلــوارح، وقــد يقــول  فعــل صــاحب اللســان، وكــذلك ب

وإنَّـام اإلقـرار بـاحلّي، وكـّل ) أقـرَّ لسـانك بكـذا: (أحدنا لغـريه

 .هذا جائز

ــر يف  ــارة عــن وضــوح األم ويمكــن أن يكــون ذلــك عب

ــة هلــم والعلــم بــام فعلــوه وكســبوه، فعــربَّ عــ ة لــزوم احلجَّ ن قــوَّ

شــهدت عينــاك : (العلــم بشــهادة اجلــوارح، كــام يقــول العــريب

ــذا ــت ك ــك فعل ت بأنَّ ــرَّ ــذا وأق ــذي )بك ــم ال ــد العل ــام يري ، وإنَّ

 .واهللا أعلم بمراده. ذكرنا

ــا عبــارة عــن العــدل  ــا املــوازين فــذهب قــوم إٰىل أهنَّ فأمَّ

أفعــال : (والتسـوية الصــحيحة والقســمة املنصــفة، كــام يقولــون

وهـــذا الوجـــه أشـــبه ). كالمـــه بميـــزان(و) فـــالن موزونـــة

 .بالفصاحة

ـــزان ذو  ـــه املي ـــراد ب ـــرون إٰىل أنَّ امل ـــوم آخ ـــب ق وذه

تـــــني، وأنَّ األعـــــامل وإن ـــــوزن يف ]] ٥٣٢ص /[[  الكفَّ مل ت

نفســها فالصــحف املكتــوب فيهــا هــذه األعــامل يصــحُّ الــوزن 

 .عليها

ـــل ـــني: وقي ـــدٰى الكّفت ـــور يف إح ـــل الن ـــة   ُجيَع عالم

 .ظلمة يف األُخرٰى عالمة للنقصانللرجحان، وال

مـه مـن شـهادة  والوجه يف حسـن ذلـك وحسـن مـا تقدَّ

منا ذكره يف وجه حسن املحاسبة واملواقفة  .اجلوارح ما قدَّ

ــل ـــراط فقي ــا الص ــل : وأمَّ ــة وأه ــل اجلنَّ ــق أه ــه طري إنَّ

ل سـلوكه هلـم، ويضـيق  ة ويتسـهَّ النار، وإنَّـه يتَّسـع ألهـل اجلنـَّ

ــار وي ــل الن ــٰىل أه ــوز أن ع ــروا، وال جي ــٰى يتعثَّ ــلوكه حتَّ ــقُّ س ش

ًا عٰىل اجلميع كام يقوله اجلّهال  .يكون شاقَّ

ــة املفّرقــة بــني : وقيــل أيضــاً  إنَّ املــراد بــه احلجــج واألدلَّ

 .أهل اجلنَّة وأهل النار، واملميّزة بينهم

*   *   * 

  :و  أ ن - ١٦٥

 ):٣ج (الشايف يف اإلمامة 

ــن أيب ومــ]] ١٤٦ص [[ ــة ب ــال بإمامــة معاوي نهم مــن ق

ــســفيان، ويُ  ــه مــن فقــد  ل قــول هــؤالءبطِ مــا يفرتقــون معنــا ب

ــدَّ  ــد تق ــي ق ــوبعصــمته الت ــٰىل وج ــا ع ــا يف  مت داللتن اعتباره

 ٰى يف إبطـال إمامتـه، وإن كـان لنـا أن نتخّطـ اإلمام، وهـذا كـاٍف 

ذلك إٰىل ما ظهر مـن كفـره وجماهرتـه بـام ينفـي العدالـة، ويرفـع 

 .سالماإل حكم

*   *   * 

١٦٦ - ا:  

 ):١ج (األمايل 

ــحاب  ]]١١٤ص [[ ــن أص ــد م ــن عبي ــرو ب ــان عم وك

لينـاظره فـيام أظهـر  فجمـع بينـه وبـني واصـل ،احلسن وتالميذه

فقـوا عـٰىل االجـتامع ذكـر  اتَّ فلـامَّ  ،من القول باملنزلة بني املنـزلتني

ــالً  أنَّ  ــحابه  ]]١١٥ص [[/ واص ــن أص ــة م ــه مجاع ــل ومع أقب

  نظـر إىلٰ فلـامَّ  ،ٰىل حلقة احلسـن وفيهـا عمـرو بـن عبيـد جـالسإ

ــال ــاج ق ــول واعوج ــه ط ــان يف عنق ــل وك ــاً  :واص ال  أرٰى عنق
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 :م عليـه قـال لـه سـلَّ فلـامَّ . فسمع ذلـك واصـل ،يفلح صاحبها

ق الـذي مـن عـاب الصـنعة عـاب الصـانع للتعّلـ نَّ إ ،يابن أخي

ــنعة ــني الص ــانع ب ــد ،والص ــن عبي ــرو ب ــه عم ــال ل ــا :فق ــا  ي أب

الـذي كـان  مثـل ولـن أعـود إىلٰ  ،قد وعظت فأحسـنت ،حذيفة

فقـال  ،م عمـراً كلِّـأن يُ  َل ئِ وُسـ ،وجلس واصـل يف احللقـة .يمن

مــن أتـٰى كبـرية مـن أهـل الصــالة : قلـت مَ ـلِـ :واصـل لعمـرو

يـَن  :لقـول اهللا تعـاىلٰ  :فقـال عمـرو ؟اسم النفـاق استحقَّ  ِ
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فقــال لــه  ،موجــودتني يف الفاســق كانــت ألــف املعرفــة والمهــا
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اسـم ظـامل  صـاحب الكبـرية اسـتحقَّ  وأمجع أهل العلـم عـٰىل أنَّ 

ــفــأالَّ  ،اســم فاســق كــام اســتحقَّ  رت صــاحب الكبــرية مــن  كفَّ

ــول اهللا ــالة بق ــل الص ــاىلٰ  أه   :تع
َ
ــُرون �فِ

ْ
 َوال

َ
ــا�ُِمون

�
ــُم الظ

ُ
ه

� ]ف بــألف والم التعريــف اللتـــني فعــرَّ ؟ ]٢٥٤: البقــرة

ــه ــُم  :يف قول
ُ
 ه

َ
ــك و�ِ

ُ
أ
َ
 اُهللا ف

َ
ــَزل

ْ
ن
َ
ــا أ ــْم بِم

ُ
�

ْ َ
ــْم �

َ
ــْن � َوَم

 
َ
ـــا�ُِمون

�
ـــاذف، �الظ ـــال يف الق ـــام ق ـــُم  :ك

ُ
 ه

َ
ـــك و�ِ

ُ
َوأ

 
َ
ون

ُ
فاِســق

ْ
ُمنــافِ  :لقولــه تعــاىلٰ  يته منافقــاً فســمَّ ، �ال

ْ
 ا�

�
ِقَ� إِن

 
َ
ون

ُ
فاِســق

ْ
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ُ
قــال  ثــمّ  .فأمســك عمــرو، ]٦٧: التوبــة[ �ه

ــه ــل ل ــثامن :واص ــا ع ــا أب ــا أوٰىل أن تُ  أيُّ  ،ي ــتَ م ــامء س عمل يف أس

ق مـن أهـل القبلـة رَ الِفـ فـق عليـه أهـلتنا مـا اتَّ مَّ ثني من أُ املحدِّ 

ــه ــل مــا اتَّ  :فقــال عمــرو ؟أو مــا اختلفــوا في ــه أوىلٰ ب  ،فقــوا علي

ــه ــال ل ــل فق ــَت  :واص ــ ألس ــل الِف ــد أه ــتالفهم رَ جت ــٰىل اخ ق ع

فـيام عـدا ذلـك مـن  وخيتلفـون ون صاحب الكبـرية فاسـقاً يسمّ 

ـــيعة  ألنَّ  ؟أســـامئه اخلـــوارج تســـّميه مشــــركًا فاســـقًا، والش

ــقًا  ــة فاس ــافر نعم ــّميه ك ـــٰى [ _تس ــال املرتض ــي ]: ق يعن

واملرجئــة ، فاســقاً  يه منافقــاً ، واحلســن يســمّ _بالشــيعة الزيديــة 

ـــاً يه تســـمّ  ـــاجتمعوا عـــٰىل تســـميته بالفســـق  ،فاســـقاً  مؤمن ف

ــن ــك م ــدا ذل ــيام ع ــوا ف ــامئه واختلف ــب أن يُ  ،أس ــمّ فالواج ٰى س

ــذي اتُّ  ــم ال ــق التّ باالس ــو الفس ــه وه ــق علي ــني ف ــاق املختلف ف

ــه ــمّ يُ  وال ،علي ــف س ــي اختل ــامء الت ــن األس ــك م ــدا ذل ــام ع ٰى ب

ــا ــقاً  ،فيه ــرية فاس ــاحب الكب ــون ص ــال ،فيك ــه وال يق ــإ :في ه نَّ

ــؤمن ــ م ــافق وال مش ــافرـوال من ــل  ،رك وال ك ــبه بأه ــذا أش فه

 ،عـداوة مـا بينـي وبـني احلـّق  :ابـن عبيـد فقال له عمـرو ،الدين

ــك ــول قول ــيلَّ  ،والق ــهد ع ــ فليش ــن حض ــاركر أّين ـم ص [[/  ت

للمذهب الـذي كنـت أذهـب إليـه مـن نفـاق صـاحب  ]]١١٦

ــرية مــن أهــل الصــالة ــل بقــول ،الكب  ،حذيفــة يف ذلــك أيب قائ

ــاب قــد وأّين  فاستحســن  ،اعتزلــت مــذهب احلســن يف هــذا الب

 .هذا من عمرو الناس

ـــل ـــتصَّ  إنَّ  :وقي ـــزال اخ ـــم االعت ـــة  اس ـــذه الفرق هب

ــزاهلم مــذهب ــن أيب احلســن يف تســمية مرتكــب  العت احلســن ب

 .ذلك وحكي غري ،الكبرية من أهل الصالة بالنفاق

ــل ــ إنَّ  :وقي ــن البص ــوت احلس ــد م ــادة بع ــان ـقت ري ك

ــه ــس جملس ــان  ،جيل ــرووك ــو وعم ــاً  ه ــد مجيع ــن عبي ــني  ب رئيس

ــنمتقــدِّ  ــحاب احلس ــرة ،مني يف أص ــنهام نف ــرت بي ــاعتزل  ،فج ف

ــرو ــادة عم ــس قت ــحاب  ،جمل ــن أص ــة م ــه مجاع ــع علي واجتم

ــن ــه ،احلس ــس جملس ــادة إذا جل ــان قت ــرو  فك ــن عم ــأل ع س

 .وا بذلكفسمّ  ؟ما فعل املعتزلة :فيقول ،وأصحابه

*   *   * 

  :اة - ١٦٧

 :احلدود واحلقائق

حقيقـــة املعجـــز يف التعـــارف مـــا  _ ٧٢]] ٧٣٤ص [[

ــه ــه واخــتصَّ ب ــة . دلَّ عــٰىل صــدق مــن ظهــر علي ويف أص اللغ

والقــديم تعــاٰىل هــو املخــتصُّ . ينبــئ عــن جعــل غــريه عــاجزاً 

بالقــدرة عــٰىل اإلعجــاز والُقــَدر، واملراعــٰى معنــٰى هــذه اللفظــة 

 وجيــب ظهــوره عــٰىل يــد األنبيــاء. يف العــرف دون أصــل اللغــة

ةواأل  .وأفاضل املؤمنني الصاحلني  ئمَّ

*   *   * 

 ):١ج (الشايف يف اإلمامة 

ــام ]] ١٩٦ص [[ ــٰىل اإلم ــز ع ــار املعج ــه إظه ــا نفي فأمَّ

مــه يف كتابــه، ولــو  فــام اعتمــد فيــه إالَّ عــٰىل احلوالــة عــٰىل مــا قدَّ

اقتصـرنا عٰىل مثـل فعلـه وأحلنـا عـٰىل مـا يف كتبنـا، ومـا سـطره 

يف جــواز مــا أحالــه لكفانــا،  _اهللا علــيهم رضــوان  _أصــحابنا 

غري أّنا نجـري عـٰىل عادتنـا يف عقـد كـّل مـا يمضــي يف كالمنـا 

 .من دعوٰى بدليل يمكن إصابة احلّق منه

والذي يدلُّ عٰىل جواز إظهار املعجزات عٰىل يد مـن لـيس 

عيه،  بنبّي، أنَّ املعجز هو الداّل عٰىل صدق من يظهر عٰىل يده فيام يدَّ
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عٰى له ألنَّه يقع موقع التصديق وجيري جمـرٰى قـول أو ي كون كاملدَّ

، وإذا كـان هـذا هـو حكـم : اهللا تعاٰىل له عيـه عـيلَّ صدقت فيام تدَّ

عي اإلمامة ليـدلَّ  املعجز مل يمتنع أن ُيظِهره اهللا تعاٰىل عٰىل يد من يدَّ

به عٰىل عصمته، ووجوب طاعته، واالنقيـاد لـه، كـام ال يمتنـع أن 

تهيظهره ع عي نبوَّ  .ٰىل يد من يدَّ

ــد  ــاع خصــومنا مــن إظهــار املعجــزات عــٰىل ي ــا امتن فأمَّ

ــا تــدلُّ عــٰىل ]] ١٩٧ص /[[غــري األنبيــاء مــن  ــوا أهنَّ حيــث ظنّ

ــة  ــا خمالف ــيص، وأنَّ داللته ــة والتخص ــة اإلبان ــن جه ة م ــوَّ النب

ـا إذا دخلـت مـن جهـة اإلبانـة اسـتحال  لسائر الـدالالت، وأهنَّ

ــن  ــد م ــٰىل ي ــا ع ــواد ظهوره ــان الس ــا أب ــام أنَّ م ــّي، ك ــيس بنب ل

واجلوهر من سـائر األجنـاس يسـتحيل ثبوتـه ملـا لـيس بجـوهر 

ــزات  ــادهم أنَّ املعج ــبهتهم يف اعتق ــل، ألنَّ ش ــواد فباط وال س

ــا ختــالف مــن هــذا الوجــه ســائر  تــدلُّ مــن جهــة اإلبانــة، وأهنَّ

ــيس  ــا جيــب ظهورهــا وحصــوهلا، ول ــم وجــدوها ممَّ ــة أهنَّ األدلَّ

ثـل ذلـك يف سـائر األدلَّـة، ألنَّـه غـري منكـر أن يثبـت بواجـب م

كـون بعـض القـادرين قـادرًا مـن غـري أن يقـوم داللـة عـٰىل أنَّـه 

ــه ال  كــذلك، ولــيس يســوغ مثــل هــذا يف داللــة املعجــزات ألنَّ

ـم رأوا سـائر األدلَّـة ال  بدَّ مـن ظهورهـا عـٰىل يـد النبـّي، أو ألهنَّ

مـدلوالهتا ألنَّ مـا دلَّ عـٰىل  ُخيِرجها كثرهتا مـن كوهنـا داّلـة عـىلٰ 

 ،ً ر وتــواٰىل مل خيــرج مــن أن يكــون داالَّ أنَّ الفاعــل قــادر لــو تكــرَّ

ولــيس هــذا حكــم املعجــزات ألنَّ كثرهتــا ُخيِرجهــا مــن كوهنــا 

ة، ولــيس يف يشء ممَّــا ذكــروه مــا يوجــب كــون  داّلــة عــٰىل النبــوَّ

 .املعجزات داّلة عٰىل جهة اإلبانة والتخصيص

ـــا وجـــوب  حصـــوهلا وظهورهـــا عـــٰىل يـــد النبـــّي أمَّ

ــا ذكــروه،  ــيس بمقــتٍض مل ــة فل وخمالفتهــا يف ذلــك لســائر األدلَّ

ألنَّه إنام وجـب ذلـك فيهـا مـن حيـث كانـت مصـاحلنا متعّلقـة 

يًا إلينـا، ومبيِّنـا لنـا مـن مصـاحلنا مـا ال يصـحُّ  بالنبّي، وكان مؤدِّ

 أن نقــف عليــه إالَّ مــن جهتــه، وإذا وجــب عــٰىل القــديم تعــاىلٰ 

تعريفنا مصاحلنا، ومل يمكـن أن نعرفهـا مـن جهـة مـن ال نقطـع 

عٰىل صدقه وجب أن ُيظِهـر املعجـز عـٰىل يـد النبـّي هلـذا الوجـه، 

وليس جيـب هـذا يف سـائر األدلَّـة، ألنَّـه لـيس جيـب أن يعـرف 

أحوال كّل قادر يف العـامل، وال تتعلَّـق هـذه املعرفـة بشــيء مـن 

ــو ــٰىل أنَّ يف األُم ــاحلنا، ع ــة مص ــام الدالل ــب قي ــا جي ــة م ر العقلي

ــة،  ــائر األدلَّ ــه لس ــه خمالفت ــن حال ــك م ـــي ذل ــه، وال يقتض علي

ً من جهة اإلبانة  .ووجوب كونه داالَّ

ــرة  ــحيح، ألنَّ كث ــري ص ــه غ ــًا فإنَّ ــاه ثاني ــا حك ــا م فأمَّ

ــواتر  ــزات وت ــن أن ]] ١٩٨ص /[[املعج ــا م ــا ُخيِرجه وقوعه

ألنَّ أحـــد تكـــون واقعـــة عـــٰىل الوجـــه الـــذي يـــدلُّ عليـــه، 

الشـــروط يف داللتهــا كوهنــا ناقضــة للعــادة، ومتــٰى تــواٰىل 

وجودهــا وكثــر حصــلت معتــادة، وبطــل فيهــا انتقــاض العــادة 

فلم تـدّل مـن هـذا الوجـه، ولـيس كـذلك حكـم سـائر األدلَّـة 

ألنَّ تواترهــا وتــوايل وجودهــا ُيــؤثِّر يف وجــه داللتهــا، أَال تــرٰى 

ــ ــّي منّ ــٰىل أنَّ احل ــا دلَّ ع ــه أنَّ م ــه بكثرت ــريَّ داللت ــادر ال تتغ ا ق

ــة،  ــه الدالل ــؤثِّرة يف وج ــرة م ــن الكث ــث مل تك ــن حي ــه م وتوالي

ــه غــري ممتنــع أن يــدلَّ قــدر مــن األفعــال املحكمــة عــٰىل  وكــام أنَّ

كـون فاعلـه عاملــًا وال يـدّل مــا هـو أنقـص منــه،  وخيـالف مــن 

 هــذا الوجــه مــا يــدلُّ عــٰىل أنَّ احلــّي قــادر يف أنَّ يســريه وكثــريه

ــة يف معنــٰى  دالٌّ ومل يوجــب مــع ذلــك خمالفتــه لــه ولســائر األدلَّ

ــان  ــد وإن ك ــدٍّ واح ــٰىل ح ــع ع ــة اجلمي ــت دالل ــل كان ــة، ب اإلبان

ــدلَّ  ــع أن ي ــري ممتن ــذلك غ ــاه فك ــذي ذكرن ــتالف ال ــنهام االخ بي

ًا مــن الكثــرة وإن كانــت  ة إذا مل تبلــغ حــدَّ املعجــزات عــٰىل النبــوَّ

وال جيـب أن تكـون خمالفـة لو كثرت خلرجت مـن كوهنـا داّلـة، 

 .لسائر األدلَّة يف معنٰى اإلبانة

ــا مــا يقولــه بعضــهم مــن أنَّ املعجــزات لــو ظهــرت  فأمَّ

عــٰىل يــد غــري األنبيــاء القتضـــٰى جتــويز ظهورهــا عــٰىل غــريهم 

 .التنفري عن النظر فيها إذا ظهرت عٰىل أيدهيم

ــام وجــب مــن جهــة اخلــوف : وقــوهلم إنَّ النظــر فيهــا إنَّ

ــتهم، وإذا ألن تكــو ــن جه ــا إالَّ م ــف عليه ــالح ال نق ــا مص ن لن

ــة  ــت جه ــّي ارتفع ــيس بنب ــن ل ــدي م ــٰىل ي ــا ع ــا ظهوره زن جوَّ

ـــًا يف النفـــور عـــن النظـــر،  اخلـــوف، وكـــان هـــذا ســـببًا قويَّ

م، ألنَّ مــن  واالرضاب عــن تكّلفــه، فشــبيه يف الــبطالن بــام تقــدَّ

كــان  لــه العلــم املعجــز وُدِعــَي إٰىل النظــر فيــه يلزمــه النظــر وإن

ز  ــوَّ ــه وإن ج ــّي، ألنَّ ــيس بنب ــه ل زًا أن يكــون مــن ظهــر علي جمــوِّ

ذلك فهـو غـري آمـن مـن أن يكـون لـه مصـالح ال يقـف عليهـا 

ــيعلم  ــز ل ــر يف املعج ــه النظ ــب علي ــه فيج ــن جهت ص /[[إالَّ م

ـــًا أو ]] ١٩٩ عي ويرجـــع إٰىل قولـــه يف كونـــه نبيَّ صـــدق املـــدَّ

ــزم ا ــّي وال إمــام، ولــو ل ــيس بنب ــًا، أو ل ــر إمام لنفــور عــن النظ

ألجل جتويز النـاظر أن يكـون مـن ظهـر عـٰىل يـده العلـم لـيس 

بنبّي للزم من مثله النفـور إذا كـان النـاظر قبـل نظـره يف املعجـز 
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ــدق،  ــٰىل الص ــة ع ــري داّل ــة، وغ ــعبذة وخمرف ــون ش زًا أن يك ــوِّ جم

زًا ملـا ذكرنـاه، فـإن  والناظر ال بـدَّ قبـل نظـره مـن أن يكـون جمـوِّ

ــرًا لــه وال مســقطًا لزمــه النظــر مــع  هــذا التجــويز ومل يكــن منفِّ

لوجوب النظـر عليـه فـالتجويز أيضـًا فـيمن ظهـر عليـه العلـم 

ــر،  ــوب النظ ــقطًا لوج ــر، وال مس ــري منفِّ ــّي غ ــري نب أن يكــون غ

عــٰىل أنَّ مــن ظهــر العلــم عــٰىل يــده ال خيلــو مــن أن يكــون ممَّــن 

ــام أو ال ي ــالنبّي واإلم ــه ك ــه وبمعرفت ــاحلنا ب ــق مص ــون تتعلَّ ك

ــيهم املعجــزات،  ــذي جيــوز أن يظهــر عل كــذلك كالصــاحلني ال

ل فــال بــدَّ مــن أن يــدعونا إٰىل النظــر  فــإن كــان عــٰىل الوجــه األوَّ

فنـا مـن تـرك النظـر فيـه بفـوت مصـاحلنا، وال بـدَّ  يف علمه وُخيوِّ

ــا قبــل النظــر يف  زن مــن أن يلزمنــا النظــر مــع اخلــوف، فــإن جوَّ

ويز عنـد اجلميـع غـري مـؤثِّر معجزه كونه كاذبـًا كـان هـذا التجـ

ــدعنا إٰىل  ــاين مل ي ــه الث ــٰىل الوج ــان ع ــر، وإن ك ــوب النظ يف وج

النظـر يف علمـه ومل يلزمنـا النظـر فيـه فقـد زال االلتبـاس الـذي 

ــق بــه القــوم والتنفــري، ألنَّ مــن يــدعونا إٰىل النظــر يف علمــه  تعلَّ

فنـــا بفـــوت مصـــاحلنا ال جيـــوز أن يكـــون صـــادقًا، وال  وُخيوِّ

فـًا،  مصلحة لنا معه بـل ال خيلـو عنـدنا مـن أن يكـون كاذبـًا خمرِّ

ــّل  ــره عــٰىل ك ــاحلنا، فيلــزم النظــر يف أم الً ملص أو صــادقًا مــتحمِّ

حـاٍل، وقـد زال االشـتباه عـٰىل مــا ذكرنـاه بـني حـال مـن جيــوز 

الً ملصـاحلنا وبـني حـال الصـالح، فـأين التنفـري عـن  كونه متحمِّ

 عن الصواب؟ النظر يف اإلعالم لوال ذهاب القوم

ــٰىل  ــزات ع ــار املعج ــواز إظه ــالم يف ج ــاء الك والستقص

ــع  ــاء موض ــري األنبي ــا أن ]] ٢٠٠ص /[[غ ن ــذا، ولعلَّ ــري ه غ

 .ُنفِرد له مسألة بمشيئة اهللا تعاىلٰ 

*   *   * 

 ):٢ج (الشايف يف اإلمامة 

ــات ]] ١٩١ص [[ ــق إٰىل إثب ــون الطري ــه أن يك ــا نفي فأمَّ

ــاؤه  ع ــل وادِّ ــو النق ــإنَّام ]] ١٩٢ ص/[[املعجــز ه ـــرورة، ف الض

ـا مـا عـداه مـن املعجـزات  يصحُّ إذا كان الكـالم يف القـرآن، فأمَّ

عي يف ثبوهتـا الضــرورة وهـو يعلـم كثـرة  فليس جيوز أن لو يـدَّ

من خيالفه فيها مـن طوائـف أهـل امللـل ثـّم مـن املسـلمني، فإّنـا 

نعلـم أنَّ مجاعـة مــن املتكلِّمـني قــد نفـوا كثــريًا مـن املعجــزات، 

عونـه مـن حصـول العلـم بظهـور ذكرهـا يف زمـن  وليس مـا يدَّ

ـــول  ـــوم  9الرس ـــحابة بمعل ـــني الص ل ب ـــدر األوَّ ويف الص

أيضــًا وال مســلَّم، ألنَّ مــن خــالف املســلمني ينكــر ذلــك 

لو كـان جـرٰى يف الزمـان الـذي أشـاروا إليـه مـن ذكـر : ويقول

ــه لوجــب أن ينقلــه إيلَّ أســاليف كــام  عون هــذه املعجــزات مــا يدَّ

قلوا سـواه، ومـن خـالف مـن املسـلمني يف معجـزات بأعياهنـا ن

م، فقـد وضـح بطـالن  ينكر أيضًا ظهور ذكر مـا أنكـره فـيام تقـدَّ

ما ادَّعـاه مـن الضــرورة يف إثبـات املعجـزات، فظـنَّ أنَّ دعـواه 

ة  ــحَّ ــٰىل ص ــه ع ــتدالل ب ــواتر واالس ــار الت ــن اعتب ــه ع ــذه تغني ه

ــن  ــن م ــن الطع ــه م ــن أن يلزم ــرارًا م ــل ف ــاقلني النق ــرة الن كث

 .واّتصاهلم ما ألزمناه

*   *   * 

 :الذخرية يف علم الكالم

يف بيان وجه داللة املعجـزات عـٰىل : فصل ]]٣٢٨ص /[[

 :النبوات

ــة  ــم أنَّ لفظ ــز(اعل ــن ) معج ــة عمَّ ــل اللغ ــئ يف أص ُتنب

والقـديم تعـاٰىل هـو املخـتصُّ بالقـدرة عـٰىل . جعل غـريه عـاجزاً 

ــاملراعٰى  ــدار، ف ــاز واإلق ــرف دون  اإلعج ــة يف الع ــذه اللفظ ه

 .أصل اللغة

يف التعـــارف مـــا دلَّ عـــٰىل ) معجـــز: (ومعنـــٰى قولنـــا

ــك  ــٰىل ذل ــدلُّ ع ــام ي ــه، وإنَّ ــتصَّ ب ــه واخ ــر علي ــن ظه ــدق م ص

ـــ ـــاين أن : رائطـبش ـــاٰىل، والث ـــه تع ـــن فعل ـــون م ل أن يك األوَّ

ـة بمـن ظهـر املعجـز فيـه، والثالـث أن  ينتقض به العـادة املختصَّ

 .عي عٰىل طريقة التصديق لدعواهخيتصَّ باملدَّ 

ــا ــام قلن ــاىلٰ : (وإنَّ ــه تع ــن فعل ــون م ــل) أن يك أو : (ومل نق

ــه ــرٰى فعل ــري جم ــا جي ــب، ألنَّ ) م ـــي يف الكت ــا يمض ــٰىل م ع

ــاٰىل  ــٰىل اهللا تع عي ع ــدَّ ــام ي عي إنَّ ــدَّ ــه، ] أن[امل ــام يفعل قه ب ــدِّ ُيص

ن ُطِلـَب منـه  فيجب أن يكون الفعـل القـائم مقـام التصـديق ممـَّ

عي كفعــل غــريه الت ً عليــه، وفعــل املــدَّ صــديق، وإالَّ مل يكــن داالَّ

من العباد يف أنَّـه ال يـدلُّ عـٰىل التصـديق، وإنَّـام يـدلُّ عـٰىل فعـل 

عٰى عليه التصديق  .من ادَّ

إنَّ القــرآن لــو كــان مــن فعــل النبــّي : وقــول مــن يقــول

لـدلَّ عـٰىل صـدقه كــام يـدلُّ وهـو مــن فعلـه تعـاٰىل، ونقــل  9

ــال و ــل اجلب ــا مــن فع ة وإن كان ــوَّ ن عــٰىل النب ــدالَّ طفــر البحــار ي

ــه  ــن فعل ــان م ــو ك ـــيء، ألنَّ القــرآن ل ــيس بش ة ل ــوَّ عي النب مــدَّ

ــع  9 ــع موق ــة الواق ــز يف احلقيق ــان املعج ــادة لك ــرق الع وخ

ـن هبـا مـن  التصديق هو اختصاصـه تعـاٰىل لـه بـالعلوم التـي متكَّ
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ــه  ــا في ــرآن وفعله ــر البحــار9الق ــال وطف ــل اجلب  ، ويف نق

ــة  ــرية اخلارق ــَدر الكث ــدار بالُق ــو اإلق ــة ه ــٰىل احلقيق ــز ع املعج

 .للعادة عٰىل تلك األفعال دون األفعال أنفسها

ا الطريـق إٰىل العلـم بأنَّـه مـن فعلـه تعـاٰىل، فهـو بـأن  وأمَّ

ـــاد ]] ٣٢٩ص /[[   يكـــون مـــن جـــنس ـــه العب ال يقـــدر علي

ــاة واجلســم، أو يقــع عــٰىل وجــه خمصــوص ال يقــدر عــٰىل  كاحلي

ــالم إيق ــر، والك ــق البح ــال وفل ــل اجلب ــاد، كنق ــه العب ــه علي اع

 .اخلارق للعادة بفصاحته

ــه إذا مل  ـا اشــرتاطنا أن يكــون خارقـًا للعــادة فهــو ألنَّ وأمَّ

زنـا أن  عي، وجوَّ يكن كذلك مل نعلـم أنَّـه مفعـول لتصـديق املـدَّ

ــادة ــرٰى الع ــل بمج ــون فع ــو . يك ة ل ــوَّ عي للنب ــدَّ ــرٰى أنَّ امل أَال ت

ــة  ــت جعــل دالل ــن مشـــرقها وطلع ــدقه طلــوع الشــمس م ص

منه، مل يكن ذلك داللـة عـٰىل صـدقه، ولـو جعـل داللـة صـدقه 

طلوعها مـن املغـرب فطلعـت كـذلك لـدلَّت مـن هـذا الوجـه، 

 .وال فرق بينهام إالَّ ما ذكرناه

ــًا للعــادة، فهــو أنَّ  ــة كونــه خارق ــا الطريــق إٰىل معرف وأمَّ

ة بــني العقــالء، وطريــق علمهــا  العــادات معلومــة مســتقرَّ

املشــاهدة أو األخبــار، وقــد علــم العقــالء أنَّ العــادة مــا جــرت 

مـن املغـرب، وال بخلـق ولـد مـن غـري ذكـر ]  الشـمس[بطلوع 

 .وُأنثٰى، فإذا انتقض ذلك وتغريَّ فهو خرق عادة

ة جاريــة، فيحــدث  وال بـدَّ مــن أن تكــون العـادة مســتقرَّ

ــها ــا ينقض ــادات . م ــداء الع ــل ابت ــذا ال ُجيَع ــن وهل ــا م وافتتاحه

 .باب خرق العادة

والعــادات قــد تكــون عاّمــة وقــد تكــون خاّصــة، وقــد 

ــبالد جاريــة بــام هــو نقــض لعــادة  تكــون عــادة بعــض أهــل ال

إنَّ املعتــرب هــو انتقــاض عــادة مــن تلــك : غــريهم، فلهــذا قلنــا

 .العادة عادة له

ر اجلــنس أو الصــفة  ــا الوجــه يف كــون املعجــز متعــذَّ وأمَّ

عبـاد، فهـو ألّنـا متـٰى مل نعلـم كـذلك مل نثـق املخصوصة عـٰىل ال

زنـا أن يكـون مـن فعـل غـريه، وقـد  بأنَّه مـن فعلـه تعـاٰىل، وجوَّ

 .بيَّنا أنَّ املعجز ال بدَّ من أن يكون فعله تعاىلٰ 

ــني أن  ــدق ب ــٰىل الص ــه ع ــز وداللت ينا يف املعج ــوَّ ــام س وإنَّ

ر جنســه عــٰىل العبــاد ر ]] ٣٣٠ص /[[  يتعــذَّ وبــني أن يتعــذَّ

ته، بخالف ما ذهـب إليـه قـوم مـن املبطلـني مـن أنَّ املعجـز صف

ر اجلــنس علينــا، مــن قيــل ر : ال يكــون إالَّ متعــذَّ إنَّ الــذي يتعــذَّ

ــه، ال مــن  ــام دلَّ مــن حيــث انتقــاض العــادة ب ــا إنَّ اجلــنس علين

ـًا بـه تعـاٰىل، فيجـب فـيام كـان مقـدورًا  حيث كـان جنسـه خمتصَّ

ل  لنا إذا وقـع عـٰىل وجـه خـارق للعـادة ، ملشـاركته األوَّ أن يـدلَّ

 .يف وجه الداللة

عي، فهــو  ـا وجـه اشـرتاطنا اختصـاص املعجـز باملـدَّ وأمَّ

زنـا  ألّنا بذلك نعلم تعّلقـه بـدعواه، وأنَّـه تصـديق هلـا، وإالَّ جوَّ

ــذه  ــديقًا هل ــون تص ــاص أن ال يك ــة واالختص ــدم املطابق ــع ع م

 .الدعوٰى 

ــم م ــه أن نعل ــه ب ــم باختصاص ــق إٰىل العل ــه والطري طابقت

الّلهـّم إن كنـت صـادقًا يف دعـوٰى رسـالتك : فـإذا قيـل. لدعواه

قني بــأن تطلــع الشــمس مــن مغرهبــا، فطلعــت كــذلك . فصــدِّ

قه  وهــذا غايــة املطابقــة للــدعوٰى، فجــرٰى جمــرٰى أن ُيصــدِّ

ن التصديق نعلم أنَّه كالمه تعاٰىل خاّصة  .بكالم يتضمَّ

عـ ٰى أنَّـه رسـول والذي ُيبنيِّ ذلـك أنَّـه ال فـرق فـيمن ادَّ

قه ــه صــدَّ ــم أنَّ ــا، بــني أن نعل صــدقت : بــأن يقــول لــه  غــريه منّ

عيـمص حًا، وبـني أن يقـول املـدَّ إنَّ داللـة صـدقي عليـه أنَّـه : رِّ

عي عليـه  يفعل كذا وكذا، ويشـري إٰىل فعـل مـا جـرت عـادة املـدَّ

عي  .بأن يفعله، فيقع منه عٰىل حسب ما التمسه املدَّ

ــرين ــني األم ــرق ب ــيس يف ــا : ول ــالقول ممَّ ــديق ب أنَّ التص

مت املواضــعة عليــه وأنَّـه رصيــح للتصــديق، وال مواضــع  ةتقـدَّ

وذلــك ألنَّ . يف هــذا الفعــل امللــتمس الــذي لــيس بكــالم

الكـالم وإن كانـت املواضـعة متقّدمـة عليـه، فهاهنـا يف املوضـع 

الــذي ذكرنــاه مــا جيــري جمــرٰى املواضــعة، وهــو طلــب شـــيء 

ــ ــرٰى خمصــوص وفعلــه عــٰىل الوج ه املطلــوب، وهــذا جيــري جم

عي، ــدَّ ــدق امل ــٰىل ص ــه دالٌّ ع ــة يف أنَّ ــعة املتقّدم ص /[[  املواض

ــه ال فــرق عــٰىل مــا بيَّنــا بــني تصــديق أحــدنا لغــريه ]] ٣٣١ ألنَّ

بــالقول املوضــوع للتصــديق، وبــني أن يلــتمس منــه فعــالً 

 .خمصوصًا فيوقعه عٰىل حدِّ ما التمسه

ــني امل ق ب ــرِّ ــٍد أن ُيف ــيس ألح ــعنيول ــدنا : وض ــأنَّ أح ب

ــديق  ــدعوٰى إٰىل التص ــب ال ــع عقي ــه الواق ــده بفعل ــم قص يعل

وذلـك أنَّـه قـد جيـوز أن . رضورًة، وليس كـذلك القـديم تعـاىلٰ 

ال ُيعَلـم قصـد أحـدنا رضورًة إٰىل التصــديق، ويفعـل مـا يطــابق 

ــا  ــٰىل م ــوص ع ــل خمص ــالم أو فع ــديق بك ــن تص ــدعوٰى م ال

ق و  .إالَّ كان فعله قبيحاً التمس منه، فيُعَلم أنَّه مصدِّ

ــول ــٍد أن يق ــيس ألح ــاٰىل : ول ــون اهللا تع زوا أن يك ــوِّ ج
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عي، ال  ــوٰى املــدَّ ــام فعــل األمــر اخلــارق للعــادة عنــد دع إنَّ

 .لتصديقه بل ملصلحة أو لوجه غري التصديق

كتجـــويز أن ] إالَّ [مـــا جتـــويز ذلـــك يف القـــبح : قلنـــا

عي الرســـالة عليـــه بـــالكالم امل ق تعـــاٰىل مـــدَّ وضـــوع ُيصـــدِّ

للتصـديق، ويعلـم أنَّـه كالمـه تعـاٰىل، ثـّم ال يريـد التصـديق بــه 

بــل ملصــلحة ُأخــرٰى، وهلــذا يقــبح مــن أحــدنا أن يقــول لغــريه 

قه : وقد ادَّعـٰى رسـالته صـدقت، أو يفعـل مـا الـتمس أن ُيصـدِّ

ــر ــًا آخ ــذلك وجه ــد ب ــه ويري ــال. ب ــو ق ــويل: ول ــام أردت بق : إنَّ

ـــدقت( ـــاىلٰ ) ص ـــديق اهللا تع ـــواه تص ـــب دع ـــديق عقي  أو تص

عي، مل ينجـه ذلـك مـن أن يكـون قـد فعـل  صادق غري هذا املـدَّ

 .قبيحًا يستحقُّ به الذمّ 

ة أن ُيعـنيِّ مـا  عي النبـوَّ واعلـم أنَّـه لـيس بواجـب يف مـدَّ

ــة عــٰىل  ــل جيــوز أن يلــتمس دالل ــة صــدقه، ب يلتمســه مــن دالل

صدقه عـٰىل اجلملـة، فـإذا فعـل عقيـب ذلـك مـا يكـون خارقـًا 

 .عٰىل صدقه كداللة املعنيَّ  للعادة دلَّ 

أنَّ كــّل واحــد مــنهام ال : والوجــه اجلــامع بــني األمــرين

حيســن أن ُيفَعــل عقيــب هــذه الــدعوٰى ال عــٰىل ســبيل املطابقــة 

ــالقول  ــًا ب ــون طالب ة أن يك ــوَّ عي النب ــدَّ ــب يف م ــيس جي ــا، ول هل

ــالة  ــه للرس عائ ــس ادِّ ــل نف ــه، ب ــديق ل ــة التص ـــريح دالل الص

تصـديقه يف ضـمنه، ومفهـوم منـه عـٰىل جمـرٰى ودعائه اخللـق إٰىل 

ــب ــادة طل ــإن ]] ٣٣٢ص /[[   الع ــدقه، ف ــة ص ــون دالل ــا يك م

عــٰى ومل يطلـب رصحيــًا شــيئًا  عـنيَّ مــا يطلبــه فـذلك لــه، وإن ادَّ

ــه ــني يدي ــا ب ــٰى لن ــب يف املعن ــاء طال ع ــو باالدِّ ــٰىل   فه ــدلُّ ع وي

 .صدقه

ــل ــري : فص ــدي غ ــٰىل أي ــزات ع ــور املعج ــواز ظه يف ج

 :صلوات اهللا عليهم األنبياء

الـــذي يـــذهب إليـــه أصـــحابنا أنَّ املعجـــزات جيـــوز 

ــدي األ ــٰىل أي ــا ع ــةظهوره ــض  ئمَّ ــك يف بع ــب ذل ، وجي

ــل  ــاحلني وأفاض ــدي الص ــٰىل أي ــا ع ــوز ظهوره ــوال، وجي األح

 .املؤمنني

ــة  ــَرق األُمَّ ــن فِ ــالف م ــن خ ــّل م ــب ك ــوٰى  _وذه س

ــديث  ــحاب احل ــا إ _أص ــوز ظهوره ــزات ال جي الَّ إٰىل أنَّ املعج

 .ةاألنبياء خاصَّ ]  أيدي[عٰىل 

ة مـا ذهبنـا إليـه أنَّ املعجـز إنَّـام : والذي يـدلُّ عـٰىل صـحَّ

ة  ــوَّ عي النب عــٰى مــدَّ يــدلُّ عــٰىل صــدق دعــوٰى يطابقهــا، فــإن ادَّ

عـــٰى إمامـــة فكـــذلك، وإن  تـــه، وإن ادَّ فـــاملعجز دالٌّ عـــٰىل نبوَّ

فـال بـدَّ . ذلـكادَّعٰى صالحًا وفضالً فـإنَّام يـدلُّ عـٰىل صـدقه يف 

 .من دعوٰى رصحية أو مستفادة يف اجلملة

وأيضــًا فــإنَّ ظهــور املعجــز عــٰىل يــد اإلمــام أو الصــالح 

فعليــه . لــيس بوجــه قــبح، وال ممَّــا جيــب أن يقارنــه وجــه قــبح

ــتّص  ــم، وال خم ــذب وال ظل ــيس بك ــه ل ــك ألنَّ ــا ذل ــام قلن وإنَّ

ـه مف. بشـيء من وجـوه القـبح املعقولـة عـٰى أنَّ سـدة، أو ومـن ادَّ

عونـه . يقرتن به وجـه قـبح فعليـه الداللـة وسـنتكلَّم عـٰىل مـا يدَّ

 .من التنفري، إذا اعرتضنا ما يستدّلون به

ــة ومل يمتنــع أن يعــرض يف  ت هــذه اجلمل ــإذا صــحَّ ف

مصـلحة أو فائـدة فيحسـن  9إظهار املعجـز عـٰىل غـري النبـّي 

 .القبح]] ٣٣٣ص /[[   اإلظهار، وال جيب القطع عىلٰ 

ــ ــد اس ــر وق ــزات ال تظه ــٰىل أنَّ املعج ــم ع ــو هاش تدلَّ أب

ة عـٰىل وجـه  عٰىل غـري األنبيـاء  بـأنَّ املعجـز يـدلُّ عـٰىل النبـوَّ

ــدلُّ عليــه ســائر  اإلبانــة والتخصــيص بخــالف الوجــه الــذي ي

األدّلة، ودلَّ عٰىل أنَّ املعجـز يـدلُّ عـٰىل هـذا الوجـه الـذي ذكـره 

س بواجــب ولــي. 9لوجــوب ظهــور املعجــز عــٰىل يــد النبــّي 

ــع أن يكــون بعــض  ــه ال يمتن ــل ذلــك، ألنَّ ــة مث ــة الباقي يف األدلَّ

القادرين قـادرًا، فـإن مل يقـم دليـل عـٰىل أنَّـه هبـذه الصـفة نعلـم 

 .هبذه اجلملة أنَّ وجه داللة املعجز خيالف باقي األدلَّة

ــا تــدلُّ مــن طريــق اإلبانــة بــأنَّ  واســتدلَّ أيضــًا عــٰىل أهنَّ

ة، املعجزات إذا كثـرت خرجـ ت مـن أن تكـون أدلَّـة عـٰىل النبـوَّ

فباقي األدلَّـة مـع الكثـرة ال ختـرج مـن وجـه داللتهـا، أَال تـرٰى 

ــيالً  ــون دل ــن أن يك ــرج م ــادر ال خي ــادر ق ــٰىل أنَّ الق أنَّ مــا دلَّ ع

 عٰىل ذلك بالكثرة؟

الً  ــره أوَّ ــامَّ ذك ــواب ع ــه: واجل ــال ل ــب : أن يق ــام وج إنَّ

ــم ظهــور املعجــزات عــٰىل يــد األنبيــاء صــ لوات اهللا علــيهم ألهنَّ

متحّملـون مـن مصـاحلنا مـا ال بـدَّ مـن أن نقـف عليـه، فيجــب 

ــب  ــيس بواج ــة ل ــدلول األدلَّ ــاقي م ــه، وب ــذا الوج ــور هل الظه

ــه ــة في ــّب الدالل ــم نص ــه، فل ــوف علي ــه والوق ــم ب ــذا . العل فله

 .الوجه اقرتن األمران ال ملا ذكره أبو هاشم من اإلبانة

ــدلوالت ا ــض م ــٰىل أنَّ يف بع ــوت ع ــب ثب ــا جي ــة م ألدلَّ

إنَّـه : أَال تـرٰى أّنـا نقـول. الداللة عليه وأن ال يعـرٰى مـن داللـة

ــة  ــه املعقول ــوٰى أحوال ــا س ــو عليه ــال ه ــوهر ح ــان للج ــو ك ل

لوجـب أن يكــون عـٰىل ذلــك دليـل، ولــو وجبـت علينــا صــالة 
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لوجــب أن يــدلَّ عــٰىل ذلــك دليــل؟   سادســة وصــوم شــهر ثــانٍ 

لســائر األدلَّــة ]] ٣٣٤ص /[[   ومل يــدّل مفارقــة مــا ذكرنــاه

 .ومساواته، لداللة املعجز عٰىل أنَّه يدلُّ من طريق اإلبانة

ــا الكـــالم عـــٰىل مـــا ذكــره ثانيـــًا فهـــو أنَّ كثـــرة : فأمَّ

املعجزات ُخيِرجهـا عـن انتقـاض العـادة هبـا وتلحقهـا باملعتـاد، 

ة، ألنَّ الشــــرط يف  فيخــرج عـــن وجـــه الداللـــة عـــٰىل النبـــوَّ

ون خارقـة للعـادة، ولـيس كـذلك بـاقي األدلَّـة، داللتها أن تكـ

ــا ــه داللته ــنقض وج ــا ال ت ــا وترادفه ــا وتواليه أَال . ألنَّ كثرهت

ترٰى إٰىل أنَّ مـا دلَّ عـٰىل كـون القـادر منّـا قـادرًا ال يتغـريَّ داللتـه 

ا ال تغّري وجه الداللة؟  بالكثرة والتوايل، ألهنَّ

مدلولـه وال يـدلُّ  وبعد، ففي األدلَّة ما يدلُّ قدر منها عىلٰ 

مـا دلَّ عـٰىل أنَّ كـون القـادر عاملـًا مـن   أَال ترٰى أنَّ . أقّل منه عليه

األفعال املحكمة ال يساوي كثريه لقليله، وكذلك ما يكون معجزًا 

 أو خارقًا للعادة من األفعال ال يساوي قليله كثريه؟

ــدلُّ قليلــه وكثــريه  ولــيس جيــب إذا مل يســاو ذلــك مــا ي

ــ ة عــٰىل كــون القــادر قــادرًا واحلــّي حيَّــًا، أن حيــتفال يف مــن األدلَّ

ً مـن طريـق اإلبانـة فكـذلك  وجه الداللـة ويكـون أحـدمها داالَّ

 .ما يتعلَّق به أبو هاشم

إذا ســـلَّمنا تّربعـــًا أنَّ : ويمكـــن أن يقـــال أليب هاشـــم

ــٰىل  ــدلُّ ع ــام ي ــة أنَّ املعجــز إنَّ ــدلُّ مــن طريــق اإلبان املعجــزات ت

عيًا  إبانة صادق يف ٍع غـري صـادق، فـإن كـان مـدَّ دعـواه مـن مـدَّ

عـــٰى اإلمامـــة  َق بــاملعجز علمنـــاه نبيَّــًا، وإن ادَّ ة وُصـــدِّ لنبــوَّ

َق  عــٰى الصــالح وُصــدِّ ــاه إمامــًا، وإن ادَّ َق بــاملعجز علمن وُصــدِّ

فـال يلـزم عـٰىل هـذا أن يظهـر عـٰىل كـلِّ . باملعجز علمناه صـاحلاً 

ــ ِع الصــالح، ألنَّ عي صــالح وإن مل يــدَّ ــام أبــان الصــادق املــدَّ ه إنَّ

ٍع غري صـادق، فـال يلـزم نفـي الصـالح عـن كـلِّ مـن مل  من مدَّ

عه  .يظهر عليه إذا مل يدَّ

ةفيلزم عٰىل هذا وجوب ظهور عٰىل األ: فإن قيل كّلهـم،  ئمَّ

اإلمامة، وعندكم أنَّ فيهم مـن مل ]] ٣٣٥ص /[[   لدعوٰى اجلميع

 .يف هذا نقض ما ذكرمتوهيظهر معجزة عليه وإن كان إمامًا، و

املعــروف مــن مــذاهب القــوم الــذين يــذهبون إٰىل : قلنــا

ـةظهور املعجـزات عـٰىل أيـدي األ أنَّـه مل خيـُل إمـام مـن   ئمَّ

ر، فلـو سـلَّمنا خلـّو إمـام مـن  م أو تـأخَّ معجزة يف وقٍت مـا تقـدَّ

معجـزة مل جيــب نفــي كونــه إمامـًا لنفــي املعجــزة، إذا ســلَّمنا أنَّ 

ــة امل ــن دالل ــام م ــال إم ــه وإن خ ــة، ألنَّ ــه اإلبان ــٰىل وج ــز ع عج

فلــم خيــُل مــن نــصٍّ يقــوم يف  _وهــي داللــة إمامتــه  _معجــزة 

الداللة مقـام املعجـز، فـال جيـب بنفـي املعجـز نفـي اإلمامـة إذا 

مـن  9أَال تـرٰى أنَّ املعجـز وإن أبـان النبـّي . قام غـريه مقامـه

مـن األنبيـاء غريه، فال جيـب القطـع عـٰىل أن مـن ال معجـزة لـه 

  ليس بنبّي؟ ألنَّه غـري ممتنـع أن يقـوم نـّص النبـّي عـٰىل نبـّي

 .مقام املعجزة يف الداللة عٰىل صدقه

ــّص  ــاره، ألنَّ ن ــه إلنك ــال وج ــك ف ــا يف ذل ــإن خولفن ف

فـأيُّ . النبّي دليـل يوجـب العلـم، كـام أنَّ املعجـز دليـل يوجبـه

ــًا بــاملعجز وبــني أن ي علمــه بــالنصِّ فــرٍق بــني أن يعلــم كونــه نبيَّ

 ومها متساويان يف إجياب الفعل؟

ة الثـاين علمناهـا : فإذا قيل إذا نـصَّ نبـّي عـٰىل نبـّي فنبـوَّ

ا مستندة إليه ل ألهنَّ  .بمعجز النبّي األوَّ

ل : قلنا املعجـزة األُوٰىل إنَّـام تـدلُّ عـٰىل صـدق النبـّي األوَّ

وال لوقوعهـا عقيـب دعـواه وتعّلقهــا بـه، وال تعّلـق هلـا بالثــاين 

ته؟  بدعواه، فكيف يدلُّ عٰىل نبوَّ

إنَّ نـصَّ : فإن قنعوا هبـذا التخـريج خرجنـا مثلـه، فقلنـا

ــزة لإلمــام، ألنَّ  9النبــّي  ــوم مقــام املعج عــٰىل اإلمــام يق

ـــّي  ـــدق النب ـــتندة إٰىل ص ـــه مس ـــأنَّ  9إمامت ـــزه، فك ومعج

ل  .اإلمامة معلومة هنا باملعجز األوَّ

ــة ُأخــ ــو هاشــم بطريق ــد اســتدلَّ أب رٰى اعتمــدها وق

جتـويز إظهـار املعجـزات عـٰىل يـد غـري األنبيـاء : أصحابه فقالوا

ص /[[  يقتضـــي النفــور عــن النظــر يف معجــزات األنبيــاء

ــــروا النفـــور الـــذي ادَّعـــوه بـــأنَّ النظـــر يف ]] ٣٣٦ وفسَّ

ــة  ــوت معرف ــن ف ــوف م ــب للخ ــام وج ــاء إنَّ ــزات األنبي معج

زنـا ظهورهـا عـٰىل  املصالح التـي نعلمهـا مـن جهـتهم، وإذا جوَّ

 .من ال مصلحة لنا معه بطل اخلوف وارتفع وجوب النظر

وهذا ليس بشـيء ُيعتَمد مثله، ألنَّ اخلوف عٰىل ما ُذِكَر هو 

جهة وجوب النظر يف املعجز، ومع جتويز كون من ظهر عليه إمامًا 

أو صاحلًا ال يرتفع هذا اخلوف، ألنَّ التجـويز معـه ال يكـون نبيَّـًا 

حلنا ثابـت، ومـا جتـويز كونـه صـاحلًا أو إمامـًا إالَّ متحمالً ملصـا

كتجويز كونه كاذبًا منحرفًا، فإذا كـان جتـويز كذبـه ال يمنـع مـن 

وجوب النظر فيام أظهر، فكذلك ال يمنع من وجوب هـذا النظـر 

 .جتويز كونه صاحلًا أو إماماً 

حًا هبــا،  ة مصـــرِّ عي نبــوَّ ــا أن يــدَّ عي إمَّ وبعــد، فــإنَّ املــدَّ

ـا أن فهذا ال  جيـوز أن يكـون صـادقًا لـيس بنبـّي، بـل ال يـدلُّ إمَّ
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ــًا فيلــزم النظــر فــيام  ــًا، أو يكــون كاذب يكــون صــادقًا فيكــون نبيَّ

ــت ــوف ثاب ــاٍل، ألنَّ اخل ــلِّ ح ــٰىل ك ــر ع عي . يظه ــدَّ ــان امل وإن ك

ــالحه وال  ــة بص ــا يف املعرف ــف لن ــاحلًا، وال لط ــه ص عي كون ــدَّ ي

ــا أن يكــون كاذبــًا أو صــادقًا صــاحلًا،  منفعــة يف الــدين، فهــو إمَّ

ــا مــن  ــًا، فــال خــوف هاهن وال يمكــن أن يكــون مــع صــدقه نبيَّ

ون بني النظر فيه وتركه  .ترك النظر يف معجزه، ونحن خمريَّ

عي االمامة فلنا يف العلـم بإمامتـه مصـالح دينيـة،  ا مدَّ فأمَّ

ة يف بعض الشـرائع عٰىل وجـه ال ُيعَلـم  وربَّام كان قول اإلمام حجَّ

الشـرع إالَّ من جهته، عٰىل ما سنُبيِّنه يف كتاب اإلمامة بمشيئة  ذلك

عٰى اإلمامة فال بـدَّ مـن النظـر يف معجـزه، ألنَّ  اهللا وعونه، فإذا ادَّ

اخلوف من فوت املنافع الدينية ثابت، فيجب النظر فيام يظهره كـام 

 .9جيب مثل ذلك يف النبّي 

زوا ظهــور املعجــز: فــإن قيــل]] ٣٣٧ص /[[ عــٰىل  جــوِّ

ــه  ــدقه في ــٰى ص ع ــاره وادَّ ــض إخب ــدق يف بع ــافر إذا ص ــد الك ي

 ]. عٰىل صدقه[وطلب داللة 

ــا ــدق : قلن ــٰىل ص ــز وإن دلَّ ع ــك، ألنَّ املعج ــوز ذل ال جي

الدعوٰى التي يطابقهـا، فـال بـدَّ مـن اقتضـائه تعظـيم مـن ظهـر 

عٰىل يده ومن أجلـه وعلـّو منزلتـه يف الـدين وبرفعتـه، وإذا كـان 

له يف الـدين وال ثـواب مل جيـز أن يظهـر عـٰىل يـده  الكافر ال حظَّ 

 .ما يدلُّ عٰىل أنَّه عٰىل صفة وليس عليها

زوا أن يظهر عٰىل يـد الفاسـق، فـإنَّ الفاسـق : فإن قال جوِّ

عٰىل مذاهبكم معشـر املرجئة وإن استحقَّ االستخفاف بفسقه فإنَّه 

 .يستحقُّ التعظيم واإلجالل بإيامنه وطاعاته

ــا ــيس: قلن ــز  ل ــع عــٰىل األُصــول الصــحيحة أن نجي يمتن

ــتفاد  ــن اس ــوه القــبح م ــه مــن وج ــه وج ــرض في ذلــك إذا مل يع

زنـا ذلـك أن يلـزم ظهـوره عـٰىل يـد  وغريه، ولـيس جيـب إذا جوَّ

املتهتّكـني يف املعــايص املـدمنني عــٰىل فعـل القبــائح والــدنايا وإن 

كـان معهــم حمــض اإليــامن، وذلـك ألّنــا قــد بيَّنــا أنَّ املعجــزات 

ــاحبها يف  ــة ص ــّو منزل ــٰىل عل ــدعوٰى ع ــدق يف ال ــع الص ــدلُّ م ت

الــدين، وتقــّدم قدمــه فيــه عنــد اهللا تعــاٰىل، ومــن ذكــرت حالــه 

من أهـل القبـائح والسـخائف ال منزلـة لـه يف الـدين عاليـة وال 

ــك؟  ـــي ذل ــا يقتض ــده م ــٰىل ي ــر ع ــف يظه ــة، فكي ــة رفيع رتب

ــاه وامتنعنــا منــه واضــح ال يشــكل عــىلٰ   والفــرق بــني مــا أجزن

 .منصٍف 

*   *   * 

 :رشح مجل العلم والعمل

: ٰى ـد املرتضـــقـــال الســـيِّ : مســـألة]] ١٧٣ص [[

ــدعوٰى  ــًا ل ــادة ومطابق ــًا للع ــون خارق ــز أن يك ــفة املعج وص

رًا يف جنســه أو صــفته قــًا هبــا، وأن يكــون متعــذِّ الرســول ومتعلِّ 

ــًا  ــاٰىل أو جاري ــه تع ــن فعل ــون م ــق، ويك ــٰىل اخلل ــة  ع املخصوص

 .فعله ٰى جمر

 :املعجز حيتاج يف داللته إٰىل رشوط :رشح ذلك

ــا ــادة، ألنَّ : منه ــًا للع ــون خارق ــاد ال  أن يك ــو معت ــا ه م

ــدَّ  ــدق امل ــٰىل ص ــه ع ــتدالل ب ــن االس ــرٰى أنَّ أَال . عٰى يمك ــن   ت م

ة وجعـل الداللـة عـٰىل صـدقة طلـوع الشـمس مـن عٰى النبـوَّ ادَّ 

رقها مل يكــن ذلــك داللــة عــٰىل صــدقه مــن حيــث جــرت ـمشــ

ــادة ــه الع ــدق ،ب ــٰىل ص ــة ع ــل الدالل ــٰى جع ــن  هومت ــا م طلوعه

 ؟مغرهبا أمكن االستدالل به لكونه خارقًا للعادة

ــ: ومنهــا ه أن يكــون مطابقــًا للــدعوٰى، ومعنــٰى ذلــك أنَّ

ــوَّ إذا ادَّ  ــٰى النب ــع ــاة ميِّ ــدقة حي ــٰىل ص ــة ع ــل الدالل ـت ة وجع

تـًا عنـد دعـواه، وال جيـوز أن يـي ميِّ عقيب دعـواه، وجـب أن ُحي 

ا هـو خـارق للعـادة مـن حيـث ت ممـَّناك غري حيـاة ميـِّحيصل ه

 .منه أيضاً  هذا الرشط ال بدَّ  أنَّ  مَ لِ مل يكن مطابقًا لدعواه، فعُ 

ــذِّ : ومنهــا ــل أن يكــون متع ــٰىل اخللــق، مث رًا يف جنســه ع

أو يف . احليـــاة والقـــدرة ومـــا أشـــبههام]] ١٧٤ص /[[خلـــق 

ــرآ ــة يف الق ــاحة املخصوص ــر والفص ــر البح ــل طف ــفته، مث ن ص

ــراه ــياء متعــذِّ  ألنَّ . ومــا جيــري جم ــفتها ال يف هــذه األش رة يف ص

 ،جـــنس طفـــر البحـــر جـــنس النهـــر الصـــغري جنســـها، ألنَّ 

ــاد ــ ،وجــنس الكــالم اخلــارق للعــادة جــنس الكــالم املعت ام وإنَّ

ــ. بــان منــه لصــفته ه ولــيس كــذلك خلــق احليــاة والقــدرة، ألنَّ

 .تعاىلٰ ر يف جنسه من حيث ال يقدر عليه غري اهللا متعذِّ 

ــ: ومنهــا ة أو جاريــًا أن يكــون مــن فعــل اهللا تعــاٰىل خاصَّ

مـا يكـون مـن فعـل اهللا، هـو فعـل  أنَّ : وبيان ذلـك. جمرٰى فعله

األجنـاس املخصوصــة التـي ال يقــدر عليهــا غـريه، ومــا جــرٰى 

جمرٰى فعله هـو مـا يقـدر القـادر بقـدرة عليـه أو مـا جيـوز ذلـك 

 .ه مل جير العادة بمثلهفيه غري أنَّ 

ــال مــن مواضــعها ومــا جيــري : ومثــال ذلــك نقــل اجلب

ــإنَّ  ــك، ف ــرٰى ذل ــن أن يُ  جم ــك يمك ــتَ ذل ــدق  دلَّ س ــٰىل ص ــه ع ب

ــدَّ  ــًا للعــادة وإن اختلفــوا يف وجــه امل عي مــن حيــث كــان خارق

 .داللته
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عــٰىل  الــذي يــدلُّ  فــذهب أكثــر أهــل العــدل إٰىل أنَّ 

عي من حيـث كـان خارقـًا، هـو متكـني اهللا تعـاٰىل مـن صدق املدَّ 

 .الفعل الذي مل جتر العادة بمثله

عــٰىل صــدقه هــو فعــل  الــذي يــدلُّ  أنَّ : والــذي نختــاره

ــ ــر دَ الُق ــس الطف ــر ال نف ــر البح ــال وطف ــل اجلب ــا نق ــي هب ر الت

 .ر مل جتر العادة بمثلهر من الُقدَ والنقل، وفعل هذا الَقدَ 

ــر إٰىل أنَّ  ــدلُّ  فقــد عــاد األم ــا ي ــا  م ــٰىل الصــدق هــو م ع

ــتصُّ  ــاىلٰ  خي ــذي ]] ١٧٥ص /[[ اهللا تع ــو ال ــه، وه ــدرة علي بالق

 .ل عليهعوِّ نُ 

 .ولرشح هذه األقسام موضع غري هذا املوضع

*   *   * 

 :ح عن جهة إعجاز القرآناملوضِّ 

ــا ]] ٦٧ص [[ ــز(أمَّ ــعها، ) املعِج ــة ووض ــل اللغ يف أص

ــو ــام أنَّ : فه ــاجزًا، ك ــريه ع ــل غ ــن جع ــون م ــِدر(أن يك  _) املق

مــن ) املكــِرم(ه قــادرًا، ومــن جعــل غــري _الــذي هــو يف وزنــه 

 .جعله كريًام وفعل له كرامةً 

) مقــِدر(إن كــانوا قــد اســتعملوا لفظــة فــ]] ٦٨ص /[[

ن غريه مـن األسـباب واآلالت مـن غـري أن يفعـل لـه  فيمن مكَّ

ــة  ــتعملوا لفظ ــذلك اس ــة، فك ــدرًة يف احلقيق ــز(ق ــيمن ) معِج ف

الفعـل، مـن سـلب آلـٍة ومـا جـرٰى ] عـىلٰ [فعـل مـا يقـدر معـه 

هــــا وإن مل يكــــن فعــــل عجــــزًا، غــــري أنَّ التعــــارف جمرا

 _) معِجـز(أعنـي لفظـة  _واالصطالح قـد ينقـل هـذه اللفظـة 

ر عـٰىل العبـاد  عن أصل وضـعها، وجعلوهـا مسـتعملًة فـيام تعـذَّ

ــم غــري قــادرين عــٰىل جنســه، أو  ر ألهنَّ مثلــه، ســواء كــان التعــذُّ

نني من فعل مثله يف صفته م غري متمكِّ  .ألهنَّ

ن نقـل اجلبـال عـن أماكنهـا، ومنـع األفـالك وكذلك كا

وإعـادة جـوارح  إحيـاء املـوتٰى، ، كـام كـانمن حركاهتـا معجـزاً 

هلــم،  ل مقـدوراً ، وإن كـان جـنس األوَّ العمـي والّزمنـٰى معجـزاً 

 .وجنس الثاين غري مقدور

*   *   * 

 :واملعجزات عٰىل رضبني]] ١٦٩ص [[

ــدمها ــتصُّ : أح ــه خي ــدرة علي ــاٰىل بالق ــديم تع ــو الق ، نح

ــم، ــق اجلس ــرص، وخل ــه واألب ــراء األكم ــت، وإب ــاء امليّ  إحي

 .ر والعلوم املخصوصةدَ وفعل القُ 

 :وهذا الوجه ينقسم

ـــه ]]١٧٠ص /[[ ـــاٍف : فمن ـــه ك ـــوع قليل ـــا وق يف  م

ــو ــريه، نح ــوع كث ــة كوق ــه  الدالل ــراء األكم ــت، وإب ــاء امليّ إحي

 .به العادة القليل منه والكثري مل جترِ  واألبرص؛ ألنَّ 

كالُقــَدر  _ا يـدلُّ إذا وقــع منـه قــدر خمصـوص مــ: ومنـه

أو وقع منه تغـريُّ سـبٍب مـا، العـادة جاريـة بوقوعـه،  _والعلوم 

ــن بــاإلنس؛  ــام ال يمك ، ك ــه بــاجلنِّ ــَرتض في ــن أن ُيع ال يمك

 .خلروجه عن مقدور اجلميع

لــنيـوالضــ ــاين مــن األوَّ ــا دخــل جنســه : رب الث هــو م

 .حتت مقدور العباد

دلُّ عنـدنا إذا ُعِلـَم أنَّ القـدر الواقـع وهذا الوجـه إنَّـام يـ

ن أحـد مـن املحـَدثني  ا ال يـتمكَّ منه والوجه الذي وقـع عليـه ممـَّ

ً، كـام أنَّـه متـٰى مل ُيعَلــم   _منـه؛ فمتـٰى مل ُيعَلـم ذلـك مل يكـن داالَّ

ن البشــر منـه  ا ال يـتمكَّ  _عند خصومنا يف الوجـه أنَّ الفعـل ممـَّ

 .روجه عن إمكان البرشمل يدّل، فنُجري نحن اعتبار خ

*   *   * 

أن يكـــون مـــن : وأحـــد رشوط املعجـــز]] ١٩٩ص [[

 .تعاىلٰ اهللا فعل 

مـن ظهـر  للعـادة التـي ختـتصُّ  أن يكون ناقضـاً : والثاين

 .فيهم

ــث ــصَّ : والثال ــدَّ اهللا  أن خي ــه امل ــاٰىل ب ــوَّ تع ــٰىل عي النب ة ع

 .وجه التصديق لدعواه

ــ ــئت أن ختتص ــولـوإن ش ــة، فتق ــذه اجلمل ــز  :ر ه املعج

ــو ــه (: ه ــا فعل ــديقاً اهللا م ــاٰىل تص ــدَّ  تع ــوَّ مل ــتمل )ةعي النب  فيش

 .متقدَّ  كالمك عٰىل مجيع ما

ــ ر ا يتعــذَّ روط أن يكــون ممَّـــام مل يــدخل يف مجلــة الشــوإنَّ

ـــ ـــل مثلـــه، إمَّ ـــق فع ـــٰىل اخلل ـــه، أو يف صـــفته اع  يف جنس

ـــدَّ رط األوَّ ـالشـــ املخصوصـــة؛ ألنَّ  ـــذي ق مناه ال يمكـــن ل ال

ــتــه إالَّ بثبو العلــم فعــل  ر عــٰىل اخللــقا يتعــذَّ ه ممَّــ بعــد العلــم بأنَّ

ــه؛ وإالَّ  ــعمثل ــبيل إٰىل القط ــال س ــ  ف ــٰىل أنَّ ــل ع ــاىلٰ اهللا ه فع  ،تع

 .ل يغني عنهوتقديم الرشط األوَّ 

 روط املعجـز مـن كونـه واقعـاً ـقـه قـوم بشـلحِ ا مـا يُ فأمَّ 

ــرتازاً  ــف، اح ــال التكلي ــن يف ح ــام يُ  م ــن ب ــالطع ــداء  د يفوَج ابت

ص /[[ ل مــع زوال التكليــف عنــدفَعــالعــادات، وبــام يُ  وضــع

ـــتغنٰى ]] ٢٠٠ ـــو كاملس ـــاعة، فه ـــان  أرشاط الس ـــه، وإن ك عن

مـا يقـع  اإلهيـام وجـه؛ ألنَّ  لذكره عـٰىل سـبيل اإليضـاح وإزالـة
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 ، فخروجـه عــامَّ مــةٍ متقدِّ  ض لعـادةٍ نقَ يف ابتـداء العـادات لــيس ُيـ

 .رشطناه واضح

ــ حيصــل بعــد ارتفــاع  امومــا يقــع بعــد زوال التكليــف إنَّ

ــتقرَّ  ــادات مس ــع الع ــم مجي ــذياً حك ــع ال ــت  ، ويف املوض انتقض

بعـد  حكمهـا، وهـذا كّلـه زائـل خـرٰى واسـتقرَّ فيه عادة ثبتـت أُ 

 .التكليف

ة إالَّ  نقــض العــادة ال يــدلُّ  عـٰىل أنَّ  م  مــع تقــدُّ عــٰىل النبــوَّ

ــمَّ  ــا تض ــب م ــدعوٰى، حس ــ نهال ــثـالش ــا. رط الثال ــع يف  وم يق

ــق  ــداء اخلل ــاً ابت ــع مطابق ــف، مل يق ــد زوال التكلي ــدعوٰى  وبع ل

ــدَّ  ً تق ــون داالَّ ــب أن يك ــال جي ــتمت، ف ــ ، ومل يثب ــه الش رط ـفي

ً  الذي مع ثبوته يكون  .انتقاض العادة داالَّ

 )املعجز جيب أن يكون من فعله تعـاىلٰ  إنَّ (: والذي له قلنا

فعل بعض من جيـوز أن  ذلك مل نأمن أن يكون من ه متٰى مل يثبتأنَّ 

ً  ق الكّذاب،صدِّ عل القبيح ويُ يف  .فيخرج من أن يكون داالَّ

ــ وألنَّ  ــوٰى متحمِّ ــة ل الرســالة متعلِّ دع ــاهللا ق تعــاٰىل، ب

ــن جهتــه يُ  ــتَ وم ــة، فيجــب أن يقــعل  مس التصــديق والدالل

ـــ ـــة ممَّ ـــديق واإلبان ـــتمس ن تعلَّ التص ـــه وال ـــدعوٰى ب ـــت ال ق

 غــريهعــٰى عــٰىل أحـدنا لــو ادَّ   تــرٰى أنَّ أَال . مــن جهتــه التصـديق

ــ قه، مل صــدِّ لــه، والــتمس منــه أن يُ محَّ  ه رســوله وخمــرب عنــه بــامأنَّ

الـدعوٰى بـه  قـتن تعلَّ  مـا وقـع ممـَّعـٰىل صـدقه إالَّ  جيز أن يـدلَّ 

 .دون غريه من الناس؛ فكذلك القول يف املعجز

ــ ــاً فأمَّ ــه ناقض ــه يف كون ــادة، فهــو ا الوج ــ: للع ــن مل أنَّ ه م

ــ معَلــيكــن كــذلك مل يُ  ز وِّ ُجــ عي، بــلديق املــدَّ لتصــ ه مفعــولأنَّ

ــاً  ــون واقع ــ أن يك ــادة، وال تعلُّ ــرٰى الع ــديقبمج ــه بالتص  .ق ل

ــو دلَّ  وألنَّ  ــل ل ــاداً  _ الفع ــه معت ــع كون ــىلٰ  _ م ــديق مل  ع التص

ــادة ــال املعت ــض األفع ــن بع ــان  يك ــض، فك ــن بع ــذلك أوٰىل م ب

ة العلـم عـىلٰ جيب لو جعل مـدَّ  ص /[[ صـدقه طلـوع عي النبـوَّ

ـــن مطلع]] ٢٠١ ـــمس م ـــثامر يف الش ـــض ال ـــا، أو ورود بع ه

ــرت ــذي ج ــه ال ــٰىل الوج ــا، ع ــادة أن يُ  إّباهن ــه الع ــب ــذلك عَل م ب

 .ا ال شبهة يف بطالنهوهذا ممَّ . صدقه

ة عـٰىل وجـه عي للنبوَّ ا الوجه يف إجيابنا اختصاصه باملدَّ فأمَّ 

مـن التجـويز  بـدَّ  م هذا، فـالعلَ متٰى مل يُ  هالتصديق لدعواه فهو أنَّ 

م صـدق عَلـلذلك ال يُ  التصديق، ومع التجويز لوقوعه لغري وجه

ه لـو  للتصـديق، وأنَّـه مل يفعل إالَّ بأنَّ  من العلم ال بدَّ  فإذاً . عياملدَّ 

 .عن احلكمة خارجاً  فعل لغريه لكان قبيحاً 

ــ ــوإنَّ ــذا الش ــا يف ه ــصَّ ـام زدن ــه اهللا  رط أن خي ــاٰىل ب تع

صــاص االخت رطـالتصــديق، ومل نشــ ة عــٰىل وجــهعي للنبــوَّ املــدَّ 

املعجــزات  رطه غرينــا يف هــذا املوضــع؛ ألنَّ ـاملطلــق الــذي يشــ

 :عٰىل رضبني

 .ما ال يمكن فيه النقل واحلكاية: منها

 .ما يمكن ذلك فيه: ومنها

ــ ــإذا عُ : لرب األوَّ ـفالض ــاً  مَ ِل ــه مطابق ــدعوٰى  حدوث ل

القـديم تعـاٰىل  ه مـن فعـلوأنَّـ مل جتر بـه العـادة عي، عٰىل وجهٍ املدَّ 

ــه؛ ألنَّ تكاملــت دال ــال لت ــن ح ــلة م ــه غــري منفص ــال حدوث  ح

ــدَّ  ــه بامل ــاختصاص ــعي، وألنَّ ــنه ممَّ ــه ا ال يمك ــال في ــ: أن يق ه إنَّ

بـه، وجعلـه هـو بالنقـل  وال خمـتصٍّ  حدث غري مطـابق لـدعواه

 .به اً واحلكاية خمتصَّ 

 م بـوروده مطابقـاً عَلـفال يمكن أن يُ : رب الثاينـا الضوأمَّ 

ه مـن فعـل اجلملة أنَّـ يف مَ لِ ا؛ وإن عُ لتصديقه ه مفعولللدعوٰى أنَّ 

حكايته إذا أمكنت جاز أن يكون  ه خارق للعادة؛ ألنَّ تعاٰىل وأنَّ اهللا 

 .لغري من ظهر عليه تعاٰىل فعله تصديقاً اهللا 

لــدعواه بنقلــه وحكايتــه، أو بنقــل مــن  وإن ورد مطابقــاً 

يف  فـال بـدَّ  األمـان مـن أن يفعـل القبـيح، جيري جمراه يف ارتفـاع

ــــ ــــه ــــوعـذا الض ــــرتاط وق ــــن اش ]] ٢٠٢ص /[[ رب م

ــأمن ــاٰىل؛ لن ــديم تع ــة الق ــن جه ــاص، م ــ االختص ــه، ممَّ ن وقوع

 .جيوز أن يفعل القبيح

ــه لــو جــاز أن يــدلَّ االختصــاص  الــذي ال نــأمن  _وألنَّ

جلـاز  _أن يكون اهللا تعاٰىل مـا أراده وال فعـل املعجـز مـن أجلـه 

ة ما ال نثق  .بأنَّه من فعله تعاىلٰ  يف األصل أن يدلَّ عٰىل النبوَّ

من حيث جاز وقوعه  _فإذا كان ما ليس من فعله ال يدلُّ 

ق الكّذاب  فكذلك ما ال ُيعَلـم وقـوع  _ممَّن يفعل القبيح، وُيصدِّ

 .االختصاص به من جهته تعاٰىل ال يدلُّ هلذه العلَّة

ة  ــوَّ ــٰىل النب ــداّل ع ــاص ال ــول االختص ــرق يف حص وال ف

عـٰىل يـد  يمكـن فيـه احلكايـة والنقـل مـا تعـاىلٰ اهللا بني أن حيدث 

ــ ــول وبحض ــني أن ُحي ـالرس ــه دِ رته، وب ــض مالئكت ــأمر بع ــه وي ث

 يرجــع الــوجهني مجيعــاً  عــىلٰ  بإنزالــه إليــه واختصاصــه بــه؛ ألنَّ 

ــ ــده االختصــاص إٰىل القــديم تعــاٰىل، غــري أنَّ ــه عــٰىل ي ه إذا أحدث

ذلــك الفعــل احلــادث، وإذا أمــر بنقلــه إليــه  كــان املعجــز نفــس

 .إليه كان العلم الواقع موقع التصديق هو أمره بنقله

*   *   * 
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١٦٨ - ا:  

 النظر واملعرفة. 

*   *   * 

١٦٩ - ا:  

 ة  .املالئكة عىلٰ  تفضيل األنبياء /  النبوَّ

*   *   * 

١٧٠ - ا  ا:  

 ):١ج (األمايل 

نزلــة بــني امل ل مــن أظهــروواصــل هــو أوَّ  ]]١١٤ص [[

ــزلتني ــائر مــن أهــل  ألنَّ  ،املن ــاس كــانوا يف أســامء أهــل الكب الن

ـــوال ـــٰىل أق ـــالة ع ـــالكفر ، الص ـــمهم ب ـــوارج تس ـــت اخل كان

ـــ ـــاإل ،ركـوالش ـــمهم ب ـــة تس ـــن ،يامنواملرجئ ـــان احلس  وك

ــاق ــموهنم بالنف ــحابه يس ــأهنَّ  ،وأص ــول ب ــل الق ــأظهر واص م ف

 .منافقني ار والاق غري مؤمنني وال كفّ فّس 

ـــرو  ـــان عم ـــن وك ـــحاب احلس ـــن أص ـــد م ـــن عبي ب

لينــاظره فــيام أظهــر مــن  فجمــع بينــه وبــني واصــل ،وتالميــذه

 فقـوا عـٰىل االجـتامع ذكـر أنَّ  اتَّ فلـامَّ  ،القول باملنزلة بـني املنـزلتني

ــالً  ــحابه إٰىل  ]]١١٥ص [[/ واص ــن أص ــة م ــه مجاع ــل ومع أقب

ــالس ــد ج ــن عبي ــرو ب ــا عم ــن وفيه ــامَّ  ،حلقــة احلس ــر إىلٰ فل   نظ

ــان يف ــل وك ــال واص ــاج ق ــول واعوج ــه ط ــاً  :عنق ال  أرٰى عنق

 :م عليـه قـال لـه سـلَّ فلـامَّ . فسمع ذلـك واصـل ،يفلح صاحبها

ق الـذي مـن عـاب الصـنعة عـاب الصـانع للتعّلـ نَّ إ ،يابن أخي

ــنعة ــني الص ــانع ب ــد ،والص ــن عبي ــرو ب ــه عم ــال ل ــا  :فق ــا أب ي

الـذي كـان  مثـل ولـن أعـود إىلٰ  ،قد وعظت فأحسـنت ،حذيفة

فقـال  ،م عمـراً كلِّـأن يُ  َل ئِ وُسـ ،ل يف احللقـةوجلس واصـ .يمن

مــن أتـٰى كبـرية مـن أهـل الصــالة : قلـت مَ ـلِـ :واصـل لعمـرو

يـَن  :لقـول اهللا تعـاىلٰ  :فقـال عمـرو ؟اسم النفـاق استحقَّ  ِ
�
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فقــال لــه  ،موجــودتني يف الفاســق كانــت ألــف املعرفــة والمهــا
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اسـم ظـامل  صـاحب الكبـرية اسـتحقَّ  وأمجع أهل العلـم عـٰىل أنَّ 

ــفــأالَّ  ،اســم فاســق كــام اســتحقَّ  رت صــاحب الكبــرية مــن  كفَّ
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ُ
قــال  ثــمّ  .فأمســك عمــرو، ]٦٧: التوبــة[ �ه

ــه ــلوا ل ــثامن :ص ــا ع ــا أب ــا أوٰىل أن تُ  أيُّ  ،ي ــتَ م ــامء س عمل يف أس

ق مـن أهـل القبلـة رَ الِفـ فـق عليـه أهـلتنا مـا اتَّ مَّ ثني من أُ املحدِّ 

ــه ــل مــا اتَّ  :فقــال عمــرو ؟أو مــا اختلفــوا في ــه أوىلٰ ب  ،فقــوا علي

ــه ــال ل ــل فق ــَت  :واص ــ ألس ــل الِف ــد أه ــتالفهم رَ جت ــٰىل اخ ق ع

فـيام عـدا ذلـك مـن  فـونوخيتل ون صاحب الكبـرية فاسـقاً يسمّ 

ـــيعة  ألنَّ  ؟أســـامئه اخلـــوارج تســـّميه مشــــركًا فاســـقًا، والش

ــقًا  ــة فاس ــافر نعم ــّميه ك ـــٰى [ _تس ــال املرتض ــي ]: ق يعن

واملرجئــة ، فاســقاً  يه منافقــاً ، واحلســن يســمّ _بالشــيعة الزيديــة 

ـــاً تســـمّ  ـــاجتمعوا عـــٰىل تســـميته بالفســـق  ،فاســـقاً  يه مؤمن ف

ــن ــك م ــدا ذل ــيام ع ــوا ف ــامئه واختلف ــب أن يُ  ،أس ــمّ فالواج ٰى س

ــذي اتُّ  ــم ال ــق التّ باالس ــو الفس ــه وه ــق علي ــني ف ــاق املختلف ف

ــه ــمّ يُ  وال ،علي ــف س ــي اختل ــامء الت ــن األس ــك م ــدا ذل ــام ع ٰى ب

ــا ــقاً  ،فيه ــرية فاس ــاحب الكب ــون ص ــال ،فيك ــه وال يق ــإ :في ه نَّ

ــ ــافق وال مش ــؤمن وال من ــافرـم ــل  ،رك وال ك ــبه بأه ــذا أش فه

 ،عـداوة مـا بينـي وبـني احلـّق  :عبيـد بـن فقال له عمـرو ،الدين

ــك ــول قول ــيلَّ  ،والق ــهد ع ــ فليش ــن حض ــاركر أّين ـم ص [[/  ت

للمذهب الـذي كنـت أذهـب إليـه مـن نفـاق صـاحب  ]]١١٦

ــرية مــن أهــل الصــالة ــل بقــول ،الكب  ،حذيفــة يف ذلــك أيب قائ

ــابوأّين  فاستحســن  ، قــد اعتزلــت مــذهب احلســن يف هــذا الب

 .هذا من عمرو الناس

ـــل ـــتصَّ  إنَّ  :وقي ـــزال اخ ـــم االعت ـــة  اس ـــذه الفرق هب

ــزاهلم مــذهب ــن أيب احلســن يف تســمية مرتكــب  العت احلســن ب

 .ذلك وحكي غري ،الكبرية من أهل الصالة بالنفاق

ــل ــ إنَّ  :وقي ــن البص ــوت احلس ــد م ــادة بع ــان ـقت ري ك

ــه ــس جملس ــرو ،جيل ــو وعم ــان ه ــاً  وك ــد مجيع ــن عبي ــني  ب رئيس

ــنمتقــدِّ  ــحاب احلس ــنهام  ،مني يف أص ــرت بي ــرةفج ــاعتزل  ،نف ف

ــرو ــادة عم ــس قت ــحاب  ،جمل ــن أص ــة م ــه مجاع ــع علي واجتم

ــن ــه ،احلس ــس جملس ــادة إذا جل ــان قت ــرو  فك ــن عم ــأل ع س

 .وا بذلكفسمّ  ؟ما فعل املعتزلة :فيقول ،وأصحابه
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ـ :]ٰى ـقال املرتض[ ا مـا ألزمـه واصـل بـن عطـاء أمَّ

ـ ،فسديد الزم الً لعمرو بن عبيد أوَّ  غـري ف مـه بـه ثانيـاً ا مـا كلَّ وأمَّ

ــــب وال الزم ــــاع واإل ألنَّ  ،واج ــــمية إمج ــــد يف تس ن مل يوج

يف  دَ ِجـذلـك مـن األسـامء كـام وُ  صاحب الكبرية بالنفـاق وغـري

ــق ــميته بالفس ــع أن يُ  ،تس ــري ممتن ــمّ فغ ــريس ــدليل غ ــذلك ل  ٰى ب

ــاعاإل ــود اإل ،مج ــووج ــاع يف الش ــيالً  ـيءمج ــان دل ــٰىل  وإن ك ع

 ام ألـزم عمـراً إنَّـوواصـل . فسـاده عـىلٰ  ته فليس فقده دلـيالً صحَّ 

 ر عـىلٰ ـأن يعـدل عـن التسـمية بالنفـاق لالخـتالف فيـه ويقتصـ

ولـو لـزم مـا ذكـره  ،فاق عليه وهـذا باطـلالتسمية بالفسق لالتّ 

الصــالة عــٰىل اســتحقاق  فــق أهــلقــد اتَّ  :للزمــه أن يقــال

ــذمّ  ــن أهــل القبلــة ال ــرية م ــوا والعقــاب ومل يتَّ  صــاحب الكب فق

ــ :أو نقــول ،لعقــاباســتحقاقه التخليــد يف ا عــىلٰ  م اجتمعــوا إهنَّ

ــوا ــاب ومل جيمع ــتحقاقه العق ــٰىل اس ــتحّق  ع ــل املس ــٰىل فع ــه ع  ،ب

 .ما اختلفوا فيه يفقوا عليه ونففيجب القول بام اتَّ 

ــل ــإذا قي ــود: ف ــتحقاقه للخل ــتحّق  ،اس ــل املس ــه  أو فع ب

ــاب ــن العق ــهإو ،م ــوا علي ــد عُ  ،ن مل جيمع ــفق ــدليل مَ ِل ــري  ب غ

 وبطـل عـٰىل كـّل  ،ل عليـهفـيام عـوَّ  قيـل لـه مثـل ذلـك .مجاعاإل

عــٰىل وجــوب  يف القــول دلــيالً  حــال أن يكــون االخــتالف

 .وهذا ينتقض بمسائل كثرية ذكرها يطول ،االمتناع منه

 ،مها ال تشــبه مــا ألــزم عليهــامــة التــي قــدَّ املقدّ  عــٰىل أنَّ 

 ،يتعــارض ويتقابــل مجــاع أوٰىل مــن االخــتالف فــياماإل ألنَّ 

ــتالف واإل ــاع واالخ ــمج ــذي كلَّ ــع ال ــل يف املوض ــه واص م علي

ــراً  ــانني يف عم ــقاإل ألنَّ  ،مك ــميته بالفس ــٰىل تس ــو ع ــاع ه  ،مج

فــال  ،األســامء واالخــتالف هــو يف تســميته بــام عــداه مــن

ــنهام ــارض بي ــذ باإل ،تع ــه أن يأخ ــعهول ــاع يف موض ــوِّ ويُ  ،مج ل ع

 ،مجــاعفيــه عــٰىل داللــة غــري اإل ]]١١٧ص [[/ فــيام االخــتالف

 .ع من القول ال يوجب بطالنهمجافقد اإل ألنَّ 

*   *   * 

 :رشح مجل العلم والعمل

: ٰى ـد املرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة]] ١٦٠ص [[

ه مـؤمن بإيامنـه فاسـق سّمٰى من مجع بني اإليـامن والفسـق بأنَّـويُ 

) مـؤمن(ولـو كـان لفـظ . االشـتقاق يوجـب ذلـك بفسقه، ألنَّ 

ــيم  ــواب والتعظ ــتحقاق الث ــتقالً إٰىل اس ــام ]] ١٦١ص /[[من ك

ــ ــدَّ ُي ــه، ألنَّ ــميته ب ــب تس ــتحقُّ عٰى، لوج ــدنا يس ــواب  ه عن الث

 .العقاب والتعظيم وإن استحقَّ 

ــك ــتحقَّ  :رشح ذل ــية اس ــة واملعص ــني الطاع ــع ب ــن مج  م

ومـن املرجئـة مـن . د لـه اسـم الفسـقيـِّاسم اإليـامن مطلقـًا وقُ 

ــ ــن قيَّ ــيهم م ــًا، وف ــمني مجيع ــق االس ــاً أطل ــت . دمها مجيع وذهب

ــاملعتزلــة وال اســم  مــن ارتكــب الكبــرية ال يســتحقُّ  ة إٰىل أنَّ زيديَّ

ــوَصــاإليــامن وال يُ  ــة ف بأنَّ ــه منزل ــوا ل ه مــؤمن وال كــافر، وأثبت

 .بني املنزلتني

ــــدلُّ ]] ١٦٢ص /[[ ــــذي ي ــــٰىل أنَّ  وال ــــب  ع مرتك

ــاً (ســّمٰى ة يُ الكبــرية مــن أهــل الصــال ــ) مؤمن ه ال ختلــو هــذه أنَّ

أو تكــون منتقلــة ) ناإليــام(ة مــن فعــل اللفظــة أن تكــون مشــتقَّ 

ــتحقُّ  ــن يس ــوعها، إٰىل م ــن موض ــان األوَّ  ع ــإن ك ــواب، ف ل الث

ة مــن فعــل اإليــامن، مشــتقَّ ) مــؤمن(لفظــة  فهــو الصــحيح، ألنَّ 

وال . رب والقتـلـضاربًا وقـاتالً مشـتّقان مـن فعـل الضـ كام أنَّ 

مرتكب الكبـرية معـه إيـامن وهـو فاعـل لـه، فينبغـي  خالف أنَّ 

ــم ب ــه االس ــري علي ــأن جي ــؤمنأنَّ ــة . ه م ــذه اللفظ ــت ه وإن كان

ــالعرف أو بالشـــمصــ الثــواب عــٰىل  رع إٰىل مــن يســتحقُّ ـروفة ب

ه ما يقولونه، وجـب أيضـًا إطالقهـا عـٰىل مرتكـب الكبـائر، ألنَّـ

 .الثواب عندنا يستحقُّ 

مــا كــان معــه مــن الثــواب قــد بطــل هبــذه : فــإن قــالوا

 .الكبائر

ــم ــا هل ــد بيَّ : قلن ــىلٰ ق ــابط ع ــالن التح ــا بط ــتالف  ن اخ

ــه كيفيَّ  ــت بثبوت ــواب، وثب ــتحقاق الث ــت اس ــل ثب ــه، وإذا بط ت

 .استحقاق اسم اإليامن عليه

ب أصــالً لكــان اولــو مل يكــن مــع مرتكــب الكبــائر ثــو

ــلَّ  كــافرًا، ألنَّ  ــتحقُّ  ك ــو مس ــواب أصــالً وه ــه ث ــيس مع ــن ل  م

ــون إالَّ  ــاب ال يك ــاق العق ــل باالّتف ــك باط ــدنا، وذل ــافرًا عن  ك

 .بيننا وبني املعتزلة

 .وإذا ثبت ما قلناه بطل إثباهتم املنزلة بني املنزلتني

*   *   * 

  :اي  - ١٧١

 إ:  

 :املقنع يف الغيبة

إنَّ العقل قد دلَّ عٰىل وجـوب اإلمامـة، وأنَّ ]] ٣٤ص [[

ُكلَِّف فيه املكلَّفون الذين جيوز منهم القبيح واحلسـن،  _كّل زمان 

إمام، وأنَّ خلّوه من إمام إخـالل  ال خيلو من _والطاعة واملعصية 

 .بتمكينهم، وقادح يف حسن تكليفهم
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ــمّ  ــٰىل أنَّ  دلَّ  ث ــل ع ــدَّ  العق ــام ال ب ــك اإلم ــه  ذل ــن كون م

منــه فعــل  والزلــل، مأمونــاً  ]]٣٥ص [[/ مــن اخلطــأ معصــوماً 

 .قبيح كّل 

ــلني  ــذين األص ــوت ه ــد ثب ــيس بع ــةإالَّ (ول ــن )  إمام م

ــري تُ  ــةش ــإنَّ  إىلٰ  اإلماميَّ ــه، ف ــي دلَّ  إمامت ــفة الت ــٰىل  الص ــل ع العق

ــ منهــا كــلُّ  ٰى  فيــه، ويتعــرّ وجوهبــا ال توجــد إالَّ  ــه دَّ مــن ُت عٰى ل

شـبهة  ٰى ال تبقـٰى حتـَّ اإلمامة سواه، وتنسـاق الغيبـة هبـذا سـوقاً 

 .فيها

عليـه يف ثبـوت إمامـة  دَ ِمـمـا اعتُ  وهذه الطريقـة أوضـُح 

 .من الشبهة الزمان، وأبعدُ  صاحب

، والتــواتر كـان يف الشــيعة فاشــياً  النقــل بــذلك وإن فـإنَّ 

ذلـك يمكـن  ، فكـّل طريـق معلومـاً  ، وجميـؤه مـن كـّل به ظاهراً 

هــا إٰىل رضوب فيــه، التــي حيتــاج يف حلِّ (دفعــه وإدخــال الشــبهة 

 .من التكليف

ــحناها ــي أوض ــة الت ــبهات، ) والطريق ــن الش ــدة م بعي

 .األفهام قريبة من

 :نامهاة األصلني اللذين ذكرعٰىل صحَّ  وبقي أن ندلَّ 

 :]أصل وجوب اإلمامة[

ــ ــدلُّ أمَّ ــذي ي ــّل  ا ال ــة يف ك ــوب اإلمام ــٰىل وج ــان ع : زم

ــيٌّ  ــو مبن ــىلٰ  فه ــ ع ــحيحة، ـالض ــول الص ــوز يف العق رورة، ومرك

أنَّ وجـود  _ال طريـق للشـّك عليـه وال جمـال  _ا نعلـم علـًام فإنّ 

ــن  فًا أردع ع ـــرِّ ــدبِّرًا ومتص ــب م ــاع املهي ــرئيس املط ص [[/ال

ــيح وأد ]]٣٦ ــن، وأنَّ القب ــٰى إٰىل احلس ــاس  ع ــني الن ــارج ب الته

ــ ــاغي إمَّ ــعوالتب ــن  ا أن يرتف ــفته م ــذه ص ــن ه ــود م ــد وج عن

ــّل  ــاء، أو يق ــزر، وأنَّ  الرؤس ــد وين ــاس عن ــد اإل الن ــال وفق مه

الرؤســاء وعــدم الكــرباء يتتــابعون يف القبــيح وتفســد أحــواهلم 

 .نظامهم وينحّل 

ه عليــه، واإلشــارة فيــ ّل دَ وهـذا أظهــر وأشــهر مــن أن ُيـ

 .كافية

ـــد ئَ ســـومـــا يُ  ل عـــن هـــذا الـــدليل مـــن األســـئلة ق

ــاه يف ــيناه وأحكمن ــايف استقص ــاب الش ــفلُري  ،الكت ــهَج ــه إلي  ع في

 .عند احلاجة

 :]أصل وجوب العصمة[

ــ( : فهــو) عــٰىل وجــوب عصــمة اإلمــام ا الــذي يــدلُّ وأمَّ

ــ أنَّ  ــةعلَّ ــاً  ة احلاج ــي أن يكــون لطف ة يف للرعيّــ إٰىل اإلمــام ه

هنـا عـٰىل مـا اعتمـدناه ونبَّ  ح وفعـل الواجـباالمتناع مـن القبـي

 .عليه

ة احلاجـة إليـه ثابتـة فيـه، أو فال خيلـو مـن أن تكـون علَّـ

 .تكون مرتفعة عنه

فإن كانـت موجـودة فيـه فيجـب أن حيتـاج إٰىل إمـام كـام 

ــ احتــيج إليــه، ألنَّ  ة احلاجــة ال جيــوز أن تقتضــيها يف موضــع علَّ

 .ةً كوهنا علَّ  ذلك ينقض دون آخر، ألنَّ 

ــــه يف  ]]٣٧ص [[/ والقــــول يف إمامــــه كــــالقول في

 .القسمة التي ذكرناها

ــوهذا يقتض ة ا الوقـوف عـٰىل إمـام ترتفـع عنـه علَّـي إمَّ

ة احلاجة، أو وجود  .ال هناية هلم وهو حمال أئمَّ

ـ  أنَّ بعد هـذا إالَّ  فلم يبَق  ة احلاجـة إليـه مفقـودة فيـه، علَّ

ــك ــون ذل ــن يك ــوزإالَّ  ول ــوم وال جي ــو معص ــل   وه ــه فع علي

 .القبيح

ًى ـعــٰىل هــذا الــدليل مستقصـــ _أيضــًا  _واملســائل 

مت اإلشارة إليه  .جواهبا بحيث تقدَّ

 :]ق الشيعية البائدةرَ والفِ ، بناء الغيبة عٰىل األصلني[

مـن إمامـة صـاحب  فـال بـدَّ : وإذا ثبت هذان األصـالن

 .الزمان بعينة

ــدَّ  ــّم ال ب ــوره  _ث ــفه وظه ــد تّرص ــع فق ــول  _م ــن الق م

 .بغيبته

ــل ــإن قي ــدَّ : ف ــف ت ــذين  عون أنَّ كي ــلني الل ــوت األص ثب

مامـــة صـــاحبكم بعينـــه، وجيـــب القـــول إ تثبِـــذكرمتومهــا يُ 

عي إمامـة مـن  _أيضـًا  _ اإلماميَّـةويف الشـيعة ! بغيبته؟ مـن يـدَّ

ـــة  ـــالفكم يف إمام ـــا وإن خ ـــان ذكرمتومه ـــفتان اللت ـــه الص ل

 !صاحبكم؟

ــ: كالكيســانية ــن القــائلني بإمامــة حمّم ــد ب ــة، وأنَّ ه احلنفي

ام غـــاب يف جبـــال الزمـــان، وإنَّـــ ]]٣٨ص [[/ صـــاحب

 .تقولون يف قائمكم للفرصة وإمكاهنا، كام رضوٰى انتظاراً 

املنتظــر أبــو عبــد (املهــدي  القــائلني بــأنَّ : وكالناووســية

 .د حممّ  اهللا جعفر بن

ــن ) املهــدي املنتظــر الواقفــة القــائلني بــأنَّ  ثــمّ  موســٰى ب

 !؟جعفر 

ــا ــّل : قلن ــرت ال يُ  ك ــن ذك ــه وال يُ لتَ م ــت إٰىل قول ــف أ عبَ

 .وكابر مشاهدةً  رضورةً  عَ فَ ه دَ بخالفه، ألنَّ 
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ــه  ألنَّ  ــوت أبي ــالعلم بم ــة ك ــن احلنفي ــوت اب ــم بم العل

 .اهللا عليهم وإخوته صلوات

ـــم بوفـــاة الصـــادق  ]]٣٩ص [[/  وكـــذلك العل

 . دكالعلم بوفاة أبيه حممّ 

ــاة موســٰى  ــم بوف ــ والعل ــاة ك ــالعلم بوف ــوّىفً  ّل ك  مت

 .وأجداده وأبنائه  من آبائه

فصــارت مــوافقتهم يف صــفات اإلمــام غــري نافعــة مــع 

 .وجحدهم العيان دفعهم الرضورة

عٰى  ــدَّ ــن أن ُي ــيس يمك ــةأنَّ : ول ــة  اإلماميَّ القــائلني بإمام

ــن  ــن احلس ــوا  اب ــد دفع ــًا  _ق ــًا، يف ادِّ  _أيض ــائهم عيان ع

 !دولَ ه مل يُ وأنَّ  فقده مَ لِ والدة من عُ 

ـــ ، ه ال رضورة يف نفـــي والدة صـــاحبنا وذلـــك أنَّ

 .صحيحاً  وال علم، بل وال ظنَّ 

م عَلـأن يُ  ونفي والدة األوالد من البـاب الـذي ال يصـحُّ 

عي فـيمن أن يدَّ  موضع من املواضع، وما يمكن أحداً  ، يفرضورةً 

ام يرجـع ذلـك وإنَّ ) ه ال ولد لهأنَّ  يعلم رضورةً  هأنَّ (مل يظهر له ولد 

 .خربه َف رِ كان له ولد لظهر أمره وعُ  ه لومارة، وأنَّ واأل الظنّ إٰىل 

ــ ــوتٰى، فإنَّ ــاة امل ــذلك وف ــيس ك ــذي ول ــاب ال ــن الب ه م

 .ٰى يزول الريب فيهحتَّ  رضورةً  معلَ أن يُ  يصحُّ 

ــــرٰى أَال  ]]٤٠ص [[/ ــــ أنَّ :  ت ــــاهدناه حيَّ ــــن ش  اً م

ت دَ ِقــ، فُ طرحيــاً  رأينــاه بعــد ذلــك رصيعــاً  ، ثــمّ فاً رِّ ـمتصــ

 ه وانتفاخـه، نعلـم يقينـاً عروقـه وظهـرت دالئـل تغـّري حركات 

 ؟ته ميّ أنَّ 

 .ونفي وجود األوالد بخالف هذا الباب

يف الفصـل بيننـا وبـني مـن ُذِكـَر يف  _عٰىل أّنا لـو جتاوزنـا 

عـن دفـع املعلـوم، لكـان كالمنـا واضـحًا، ألنَّ مجيـع  _السؤال 

الزمـان من ُذِكَر من الِفَرق قـد سـقط خالفـه بعـدم عينـه وخلـّو 

 :من قائل بمذهبه

، وال عـني هلـذا مـنهم أحـداً  ا الكيسانية فـام رأينـا قـطّ أمَّ 

 .القول وال أثر

 .وكذلك الناووسية

ــ ــا مــنهم نفــراً وأمَّ ، ال االً جّهــ اذاً شــذّ  ا الواقفــة فقــد رأين

انتهـٰى األمـر يف زماننـا هـذا ومـا يليـه إٰىل  ، ثـمّ مثلهم خالفاً  دُّ عَ يُ 

ٰى ال إالَّ يف  _إن ُوِجـَد  _يوجـد هـذا املـذهب  الفقد الكـّيل، حتـَّ

اثنـني أو ثالثـة عـٰىل صــفٍة مـن قلَّـة الفطنــة والغبـاوة ُيقَطـع هبــا 

ــًا  ــوهلم خالف ــل ق ــالً أن ُجيَع ــف، فض ــن التكلي ــروج م ــٰىل اخل ع

ــه  ــاَرض ب ــةُيع ــهل  اإلماميَّ ــر والس ــّرب والبح ــوا ال ــذين طبَّق ال

العلــامء واجلبـل يف أقطـار األرض وأكنافهـا، ويوجــد فـيهم مـن 

 .واملصنِّفني األُلوف الكثرية

ـــ وال خــالف بيننــا وبـــني خمالفينــا يف أنَّ  ام اإلمجــاع إنَّ

 .احلارض دون املايض الغابر رب فيه الزمانعتَ يُ 

 :]انحصار اإلمام يف الغائب[ ]]٤١ص [[/

ــن أُ  ــة م ــت إمام ــار وإذا بطل ــة باالختي ــه اإلمام ــت ل ثبت

العقــل  تــي دلَّ الوقــت ألجــل فقــد الصــفة ال والــدعوة يف هــذا

الصــفة يف غــري صــاحبنا  وبطــل قــول مــن راعــٰى هــذه(عليهــا 

مــن  فــال مندوحــة عــن مــذهبنا، وال بــدَّ : وانقراضــه) لشــذوذه

 .ةمَّ عن مجيع أقوال األُ  خرج احلقُّ : ته، وإالَّ صحَّ 

*   *   * 

  ):٣ج (الشايف يف اإلمامة 

الطريـق  نَّ أعـٰىل  ت العقـول أيضـاً وقد دلَّ  ]]١٤٨ص [[

ت يف كَ لِ واملعجز، وهـذه الطريقـة إذا ُسـ  النّص ال يكون إالَّ  إليها

وأحسـم  ،كانت أوضح من غريها إمامة صاحب زماننا هذا 

اإلمـام إذا وجبـت عصـمته  شغب، ألنَّ  شبهة، وأقطع لكلِّ  لكلِّ 

إمـام هـذا الزمـان مـا  يف أقوال املختلفني يف عليه فلم يبَق  والنصُّ 

 اإلماميَّــة قــول : قــوالنة إالَّ دلَّـهلــذه األ جيـوز أن يكــون مطابقــاً 

 مـنهم إالَّ  اذ مل يبـَق وقول شذّ  ،الذاهبني إٰىل إمامة ابن احلسن 

صبابة قد كاد االنقراض يأيت عليهم كام أتـٰى عـٰىل أمثـاهلم، وهـم 

وإن  _، وهـؤالء ُيبطِـل قـوهلم الواقفة عٰىل موسٰى بن جعفر 

ـمه مجيع األُ ما يعل _كانت الشبهة به زائلة يف وقتنا هذا  ة رضورة مَّ

عٰىل  تاً ، ومشاهدة كثري من الناس له ميّ بن جعفر  وفاة موسٰى 

مل ينقص عنه، فلـم  يف الوضوح عٰىل موت آبائه  ن مل يزدإ حدٍّ 

 قول مـن ذهـب إٰىل إمامـة ابـن إالَّ  أن يكون صحيحاً  ما جيوز يبَق 

 احلـقَّ  ٰى ذلـك إٰىل أنَّ  أدّ وإالَّ  ،يكـون صـحيحاً  احلسن، فيجب أن

عـٰى صـاحب مـا ادَّ  نَّ أ بنيِّ اجلملة تُ  ة، وهذهمَّ مفقود من أقوال األُ 

 .هاهللا ومنّ  ره علينا ممكن سهل بحمدالكتاب تعذّ 

*   *   * 

ة)/(٢ج ( رسائل الرشيف املرتٰىض   ):رسالة يف غيبة احلجَّ

ي بوجــوب الرئاســـة ـالعقــل يقتضـــ إنَّ  ]]٢٩٤ص [[

ــاً  مــن كونــه معصــوماً  الــرئيس ال بــدَّ  زمــان، وأنَّ  يف كــّل   مأمون

 .فعل قبيح منه كّل 
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 إمامــة مــن نشــري إالَّ  وإذا ثبــت هــذان األصــالن مل يبــَق 

ــه، ألنَّ  ــفة إٰىل إمامت ــاها ودلَّ  الص ــي اقتض ــا ال  الت ــٰىل وجوهب ع

ــاً   فيــه، وتســاق الغيبــة هبــذا ســوقاً توجــد إالَّ  ال يقــرب  رضوري

 .ذكورينة األصلني املعٰىل صحَّ  منه شبهة، فيحتاج أن ندلَّ 

زمـان،  عٰىل وجوب اإلمامة يف كـّل  ا الذي يدلُّ أمَّ : فنقول

وجود الرئيس املطاع املهيب  علينا أنَّ  للشكِّ  ا نعلم ال طريقفهو أنّ 

 وأردع عـن فعـل القبـيح، وأنَّ  املنبسط اليد أدعٰى إٰىل فعل احلسن

 .وصفناه، أو يقّل  ا أن يرتفع عند وجود منإمَّ : املظامل بني الناس

ــد اإل نَّ وأ ــاس عن ــالغون يف الن ــاء يب ــد الرؤس ــال وفق مه

ــواهلم ــد أح ــيح، وتفس ــّل  القب ــك  وخيت ــر يف ذل ــامهم، واألم نظ

كافيـــة،  حيتـــاج إٰىل دليـــل، واإلشـــارة إليـــه] أن[أظهـــر مـــن 

 .هفاستقصاؤه يف مظانّ 

ـــ عـــٰىل وجـــوب عصـــمة الـــرئيس  ا الـــذي يـــدلُّ وأمَّ

أن حيتـاج  إليـه موجـودة، وجـب ة احلاجـةعلَّـ املذكور، فهـو أنَّ 

يف اإلمامـــة  والكـــالم. إٰىل رئـــيس وإمـــام كـــام احتـــيج إليـــه

ـةي القــول بـكـالكالم فيـه، وهـذا يقتضـ ال هنايـة هلـا، وهــو  أئمَّ

 .ة احلاجةحمال، أو القول بوجود إمام فارقت عنه علَّ 

ــَق  ــك مل يب ــت ذل ــام معصــوم ال إالَّ  وإذا ثب ــول بإم  الق

ــو ــيح، وه ــه القب ــ جيــوز علي ــدناه، ورشح ذل ــا قص ــطه م ك وبس

 .مذكور يف أماكنه

ه صـاحب من القول بأنَّـ وإذا ثبت هذان األصالن، فال بدَّ 

فه وظهـوره رّ ـمن فقد تص ال بدَّ  ]]٢٩٥ص /[[ الزمان بعينه، ثمّ 

لـه اإلمامـة  ثبتـته إذا بطلـت إمامـة مـن أُ من القول بغيبته، ألنَّـ

وبطـل قـول مـن  .العقـل عليهـا باالختيار، لفقد الصفة التي دلَّ 

 اذ الشيعة من أصـحابنا بـام صـاحبنا، كالكيسـانيةلف من شذّ خا

رورة ـوالناووسية والواقفية، النقراضهم وشذوذهم، ولعود الضـ

 ته، وإالَّ من صـحَّ  فال مندوحة عن مذهبنا، فال بدَّ ، إٰىل فساد قوهلم

 .عن اإلمامة خرج احلّق 

*   *   * 

ا إ ا :  

جوابـات املسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف املرتضــىٰ 

 ):الطرابلسيات الثانية

 ]:اإلمام يف كلِّ زمان علَّة احلاجة إىلٰ []] ٣٠٩ص [[

ة التي ال يدخلها احتامل وٰىل من األدلَّ ا جواب املسألة األُ أمَّ 

 . زمان جنس اإلمامة من الرئاسة يف كّل  وال جماز، وجوب

باختيـار  م رضورةً عَلـام يُ عـٰىل ذلـك إنَّـ الذي يـدلُّ : فقال

ب نافـذ األمـر متـٰى خلـوا مـن رئـيس مهـذَّ  النـاس العادات أنَّ 

ب املـذنب، لشـاع بيـنهم التظـامل باسط اليـد يقـود اجلـاين ويـؤدِّ 

 . والتقاسم واألفعال القبيحة

ــ ه متــٰى دعــاهم مــن هــذه صــفته كــانوا إٰىل االرتــداع وأنَّ

ــ ــار ولــزوم املحجَّ ــرب ةواالنزج فهــم ومــن كلَّ ...  املــثٰىل أق

يلطـف  أن اد منهم فعـل الواجـب وكـره فعـل القبـيح ال بـدَّ وأر

ــرِّ  ــو مق ــام ه ــم ب ــهب ــراده مبعِّ ــن م ــطوحهب م ــن س : ظ[ د م

 . زمان إمام يف كّل  ، فيجب أن ال خيلهم من]سطوته

ــلُّ : فــام جــواب مــن قــال ــ ك ــوه علَّ ة لكــم يف هــذا ونح

ــ ــّف ـيقتض ــزازه وك ــالَّ  ي إع ــاده الض ــة وإرش ــدي الظلم ل أي

ــال، ويوتعلــيم اجلّهــ ص /[[ ة اهللا ثابتــة، ولــه يفكــون حجَّ

ــع ]] ٣١٠ ــم م ــالف احلك ــه خ ــع غيبت ــم م ــة حك ــك احلادث تل

احلكــم فيهــا إٰىل يــوم القيامــة،  ر أجــزتم أن يتــأخَّ ظهــوره، فــأالَّ 

 . اهللا تعاٰىل حكمهاليتوّىلٰ 

ـــم أنَّ  ـــٰى  ونحـــن نعل ـــام ال تتالق ال : ظ[هـــذه األحك

ــتالىفٰ  ــ] ت ــار، ألنَّ ــل االنتظ ــوتوال حتتم ــ ه يم ــوم، الظ امل واملظل

ــّق  ــم  ويبطــل احل ــزل أخالقه ــاس ومل ي ــوب، وينقــرض الن املطل

ـــم: ظ[ ـــ] أخالفه ـــفوا ممَّ ـــد أدّ وال أنص ـــم، فق ـــم ن ظلمه اك

أيـدي  منـه وكـّف  اعتاللكم إٰىل إجيـاب ظهـوره بـإعزازه وانشـذ

 . ناهالظلمة عنه، أو جتويز االستغناء عنه ما بيَّ 

ة مـن هــذه ق بالغيبــمسـألة تتعلَّـ كــّل  علـم أنَّ ا :اجلـواب

ــائل، فجواهبــا موجــود يف كتابنــا ويف ) املقنــع يف الغيبــة( املس

الكتـاب  الذي هـو نقـض كتـاب اإلمامـة مـن) الشايف(الكتاب 

ـــ)املغنـــي( ـاملعــروف بـــ ـــ، ومـــن تأمَّ ا يف ل ذلـــك وجـــده إمَّ

 . فحوامها رصحيهام أو

ــ ــواب ا إلزامنــا عــٰىل علَّ فأمَّ تنــا يف احلاجــة إليــه، وج

عنــه ليظهــر ويقــع االنتفــاع بــه  لظلمــةأيــدي ا إعــزازه، وكــّف 

ال ينـايف  أحـدمها: أيـدي الظلمـة عـٰىل رضبـني واإلعزاز وكـّف 

ــاً  ــه باقي ــف مع ــون التكلي ــف ويك ــالتكلي ــر ـ، والض رب اآلخ

 . ينايف التكليف

مـا يكـون بإقامـة احلجـج  ا مـا ال ينـايف التكليـف أنَّ وأمَّ 

والــوعظ والزجــر، واأللطـــاف  والرباهــني واألمــر والنهـــي

ة لـدواعي الطائفـة املصـارفة عـن املعصـية، وقـد فعـل اهللا يّ القو

 . تعاٰىل ذلك أمجع عٰىل وجه ال مريب عليه
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ــ ــوأمَّ ــالقهر ـا الض ــف ك ــايف للتكلي ــو املن ــاين وه رب الث

ــ ــراه واإلر واإلـوالقس ــاء، ك ــذي ]] ٣١١ص /[[جل ــالثواب ال ف

ــرض: ظ[انقــرض  ــقط ] الغ ــه، يس ــو التعــريض ل ــالتكليف ه ب

ألجـل التكليـف مـا يسـقط الفـرض بـه يفعـل  مع ذلك، فكيف

 . وينقصه

ــ ــذي مض ـــوال ــة عنّ ــن احلكاي ــؤال م ــالل الس ا ٰى يف خ

 مـا احلكـم فيـه عـن غيبـة اإلمـام  يف احلـوادث املقبول فإنَّ 

ا ال نـذهب إليـه وال قـال منّـ باطـل. خيالف احلكـم مـع ظهـوره

 رعية مــع غيبــة اإلمــامـبــه قائــل، وحكــم اهللا يف احلــوادث الشــ

 . غري خمتلفوظهوره واحد 

ــل ــإن قي ــّق أالَّ : ف ــون احل ــاز أن يك ــائل   ج ــض املس يف بع

والنــاس يف حــال الغيبــة يف   أو احلــوادث عنــد اإلمــام

ــ ــت التقيّ ــو زال ــل، ول ــٰىل باط ــر ع ــنيَّ  ةذلــك األم ــه لب ــّق عن   احل

 . وأوضحه

) الغيبـة(قـد أجبنـا عـن هـذا السـؤال يف كتابنـا يف : قلنا

ق أملينــاه فــيام يتعلَّــكــالم  وكــّل ) الــذخرية(و ) الشــايف(و 

لــو خفــي علينــا وكانــت  مــوريف بعــض األُ  احلــّق  بالغيبــة، بــأنَّ 

 ح ذلـكمعرفته عنـد اإلمـام الغائـب، لوجـب أن يظهـر ويوّضـ

 . ة واحلال هذهوال تسعه التقيّ  ،احلّق 

فـني بــام ال طريــق ا مكلَّ ذلــك لـو مل جيــب لكنـّـ إنَّ : وقلنـا

 .اق يف القبحالحق بتكليف ما ال يط لنا إٰىل علمه، وذلك

وجرينــا يف اجلــواب بـــذلك عــٰىل طريقــة أصـــحابنا، 

 .السؤال عٰىل هذه الطريقة عن هذا لوا يف اجلوابم عوَّ فإهنَّ 

ضــح عنـدي أنَّـه غــري ي ويتَّ ـوالـذي يقـوٰى اآلن يف نفسـ

ــًا كــان أو حــارضًا  _ممتنــع أن يكــون عنــد إمــام الزمــان   _غائب

ام عنـدنا، السـيّ  من احلّق يف بعض األحكـام الشــرعية مـا لـيس

ـه جيوز أن يكتم األُ مع قولنا بأنَّ   ٰى مـن الـدين، حتـَّ هـا شـيئاً ة كلّ مَّ

 .ة يف روايةال يروونه من احلجَّ ]] ٣١٢ص /[[

ــّق  ــك احل ــة ذل ــا بمعرف ــون تكليفن ــاً  وال يك ــام ال  تكليف ب

ــ ــةيطــاق، ألّن ــق معرف ــّق  ا نطي ــك احل ــة  ذل ــتند بمعرف ــذي اس ال

إزالـة خوفـه،  حلوقـه عـىلٰ  بـاً اإلمام من حيث قـدرنا إذا كـان غائ

ــ نــني ا متمكّ وإذا كنـّـ.  ذلــك احلــّق يظهــر ويبــّني  ه كــان حينئــذٍ فإنَّ

 . من معرفة احلّق  ]متّكن: ظ[ نفهو متمكّ  من ذلك

ف اخللـق طاعـة اهللا تعـاٰىل قـد كلَّـ إنَّ : ا نقـول ترٰى أنّ أَال 

يف حـال  ه منتـٍف واالنتفـاع بـه، وذلـك كّلـ اإلمام واالنقيـاد لـه

ن منــه فينــا الــتمكّ  فــالتكليف لــه مــع ذلــك ثابــت، ألنَّ الغيبــة، 

ــقــائم مــن حيــث متكّ   ة اإلمــام وخمافتــه، فــأّي ننــا مــن إزالــة تقيّ

 ؟فرقة بني األمرين

عنــده يف  فــإذا كنــتم جتيــزون أن يكــون احلــّق : فــإن قيــل

ا، ومل توجبـوا مـا أوجبـه أصـحابكم، عنّـ بعض املسـائل وخـاٍف 

حـال،  كـّل  مـام عـىلٰ ذلـك لـو جـرٰى لوجـب ظهـور اإل من أنَّ 

، فــام ة أو ســقوط التكليــف يف ذلــك األمــر املعــنيَّ ومل يــبح التقيّــ

عــنكم  مــور كثــرية خافيــاً يف أُ  لكــم مــن أن يكــون احلــّق  األمـان

ــتنداً  ــاً  ومس ــه ثابت ــا في ــف علين ــون التكلي ــام، ويك ــة اإلم  بمعرف

 خـوف مبـنيِّ  ن مـن إزالـةللمعنٰى الـذي ذكرمتـوه، وهـو الـتمكّ 

 ؟لنا هذا احلّق 

ــا ــه : قلن ــا وفي ــاع طائفتن ــك إمج ــويز ذل ــن جت ــع م يمن

ـ ـة عــٰىل أنَّ كـّل يشء كّلفنــاه مـن أحكــام احلجَّ ة، بـل إمجــاع األُمَّ

ونحـن عـٰىل مـا نحـن  _الشـريعة عٰىل دليـل وإليـه طريـق نقـدر 

ن مــع غيبــة اإلمــام وظهــوره مــن  _عليـه  عــٰىل أصــابته، ونــتمكَّ

 . ّوزاً ولوال هذا اإلمجاع لكان ما قلتموه جم. معرفته

ــه، ألنَّ  ــبهة في ــه ال ش ــا إلي ــذي أرشن ــاع ال ــذا اإلمج  وه

فنــا يف حادثــة كلّ  منعــوا مــن كونــه حــّق  امَّ ـلــ اإلماميَّــةأصــحابنا 

ــ ــي عنّ ــا خف ــة حكمه ــانمعرف ــام الزم ــد إم ــو عن ص /[[ ا وه

٣١٣ [[ . َّهــذا التقــدير مزيــل لتكليــف  لــوا ذلــك بــأنَّ وعل

ــد اعرتفــوا بــأنَّ  العلــم بحكــم تلــك لــك مل يكــن، ذ احلادثــة، ق

ــ ــام علَّ وإنَّ مــنهم حاصــل عــٰىل  فــاقة غــري مرضــية، فاالتّ لــوه بعلَّ

 أحكـام احلـوادث والعلـم بـاحلّق  اجلملة التـي ذكرناهـا، مـن أنَّ 

 . منها ممكن مع غيبة اإلمام، كام هو ممكن مع ظهوره

ة ر حكـم بعـض احلـوادث باسـتمرار تقيّـا إلزامنا تأّخ فأمَّ 

القيامة، فال شبهة يف جـواز ذلـك وطـول  إٰىل يوم  هلااإلمام املتوّيل 

ـ ره يف أنَّ ـزمانه كقصـ عـٰىل الظـامل املـانع لإلمـام مـن  ة فيـهاحلجَّ

واإلثـم حمـيط،  وإزالة تلك املظلمـة الظهور، الستيفاء ذلك احلّق 

 . ة عٰىل اهللا تعاٰىل وال عٰىل اإلمام املنصوبوال حجَّ 

ــ ــن فأمَّ ــالك م ــه وه ــاف من ــل االنتص ــامل قب ــوت الظ ا م

عليــه فجــائز، وإذا جــرٰى ذلــك بــام  يف جنبــه قبــل إقامتــه دّ احلــ

هبــذه احلقــوق  عـرض مــن منــع الظـاملني مــن ظهــور مـن يقــوم

واهللا تعـــاٰىل ينتصـــف للمظلـــوم يف . املؤاخـــذون بـــإثم ذلـــك

ــتويف ــرة ويس ــدّ  اآلخ ــك احل ــذي ذل ــاب ال ــه يف  العق ــن مجلت م

 . القيامة كام يشاء
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ــدَّ  ــن  وال ب ــألة م ــذه املس ــا يف ه ــا إذا ملخالفين ــل جوابن مث

ــم ــل هل ــون يف :قي ــا تقول ــي ال  م ــدود الت ــوق واحل ــذه احلق ه

يقـوم هبـا،  والعقـد إلمـام ر أهـل احلـّل ـيستوفيها اإلمام إذا قص

ــه، رّ ـومل يمكــن مــن التصــ أو أقــاموا إمامــاً  ف وحيــل بينــه وبين

ل هـذه يوجـب علـيكم فـوت هـذه احلقـوق، وتعّطـ ليس هذاأوَ 

 . هلم من مثل جوابنا دَّ ب فال ؟احلدود إٰىل يوم القيامة

ــا: ظ[ ــّف ] وأمَّ ــام وك ــزاز اإلم ــد  إع ــه، فق ــدي عن األي

عـٰىل املخـالف، فنقـول  قلنا فيه ما وجـب بعكـس هـذا السـؤال

ه السـمع، فإنَّـ ة لكم يف وجـوب اإلمامـة مـن طريـقعلَّ  كّل : هلم

ٰى منها وال غنـٰى عنهـا يوجـب علـيكم إعـزاز اإلمـام، حتـَّ ال بدَّ 

ــام ــوال يُ  ال يض ــ عمنَ ــن التص ــّف رّ ـم ــدبري وك ــدي  ف والت األي

فعـل ذلـك عنـد ]] ٣١٤ص /[[ الظاملة عنه، ومـا رأينـاه تعـاىلٰ 

ةمنع األ  . هلم من مثال جوابنا ف فال بدَّ من التّرص  ئمَّ

ـ[: املسألة الثانية ة عـٰىل مـن جهـل اإلمـام واشـتبه ما احلجَّ

 :]عليه النّص 

 جتـويز م منـه يفملـا تقـدَّ  ن قـال نـارصاً إ وما جوابه أيضـاً 

ــام ــن اإلم ــتغناء ع ــ :االس ــا حجَّ ــل م ــن جه ــٰىل م ــاٰىل ع ة اهللا تع

  ؟اإلمام واشتبه عليه موضع النّص 

ــ: فــإن قلــتم: وقــال لكــم  ة العقــل والنقــل وال بــدَّ حجَّ

 . من االعرتاف بذلك

 . بنفسه غري حمتاج إٰىل إمام  ذلك كاٍف  إنَّ : قيل لكم

كـان ذلـك يف مـا  مَ فِلـ: فيقـال هلـم. من نعم فال بدَّ : قال

 ما كان؟  كائناً  ما له من حّق  كّل 

 . النقل خمتلف واحلجج متعارضة: فإن قالوا

كـم تقـدرون عـٰىل إجابـة هـذا أنـتم تعلمـون أنَّ : قيل هلم

ــ عــن الــنّص  الســائل املسرتشــد ة فيــه ال خمــالف واإلمــام، بحجَّ

ــل متَّ  ــا، وبنق ــاهلتمفيه ــه جت ــازع في ــه ال تن ــق علي ــ ف ئلتم يف وُس

 .ن إليه سبيالً ذلك فال جتدو

 . والباطل ولكن ال يتساوٰى احلّق : وإن قالوا

خمتلــف فيــه واســتغنوا  فقولــوا ذلــك يف كــّل : قيــل هلــم

 . عن إمام

املعرتض بـه  عٰىل أنَّ  هذا االعرتاض دالٌّ  علم أنَّ ا :اجلواب

ام حيـوج النـاس يف العقلية إٰىل اإلمام، وإنَّ  ة احلاجةا علَّ مل حيصل عنّ 

هلـم يف  وجـه إٰىل رئـيس، ليكـون هلـم لطفـاً  كـّل زمان وعـٰىل  كّل 

مع  مالعدول عن القبائح العقلية والقيام بالواجبات العقلية، وأهنَّ 

فه يكونون أقرب إٰىل مـا ذكرنـاه، ومل حيـوجهم إليـه رّ ـتدبريه وتص

فيام عليه دليـل منصـوب،  جهة احلّق ]] ٣١٥ص /[[ ليعلموا من

 .ا عقيل أو سمعيإمَّ 

ــ ّق فمــن اشــتبه عليــه حــ ــيتعلَّ ة عليــه ق باإلمامــة، فاحلجَّ

، مـن دليـل يوصـل إٰىل العلـم ذلـك احلـّق  ما نصبه اهللا تعاٰىل عىلٰ 

 .ا عقيل أو رشعيبه، إمَّ 

 عليـه دلـيالً  مـا كـان أنَّ  كائنـاً  حـّق  وهكذا نقول يف كـّل 

 . وإليه طريقاً 

ٰى يف ـولـــيس احلجـــج يف ذلـــك متكافئـــة، كـــام مضـــ

ــ ــ ه لـيس يفالكـالم، كــام أنَّ ة العقــول عـٰىل التوحيــد والعــدل أدلَّ

ك ذلــك مــدرَ  كــّل  يف واحلــّق . ة احلجــج متقابلــة متكافئــةوالنبــوَّ 

 . من طلبه من وجهه وسلك إليه من طريقه لكّل 

هـــذا القـــول ال  يف أنَّ ) الشـــايف(نـــا يف كتابنـــا وقـــد بيَّ 

رعية املنقولـة، ـيف األحكـام الشـ يوجب االسـتغناء عـن اإلمـام

أو  ا اعـتامداً أو أكثـرهم عـن نقلهـا، إمَّـجيوز أن يعـرض ناقلوهـا 

ــشــبهةً  ــذٍ ، فيكــون احلجَّ ــم،  ة حينئ ــذلك احلك ــام ل ــان اإلم يف بي

مــن اإلمامــة ...  ة يفاإلمامــة واحلــال هــذه جمـرٰى النبــوَّ  وجيـري

 .من جهته ما ال يمكن استفادته إالَّ 

رعية غـري ـكيفية العلـم إٰىل األحكـام الشـ[: املسألة الثالثة

 :]املعلومة

مـا احلكـم يف صـاحب : جوابـه أن قـال ويقـال هلـم وما

ه مطيـع وأنَّـ لـيس ينـوي لإلمـام سـوءاً  هيعلم من نفسـه أنَّـ حّق 

وجيهلـه مـن عليـه  ه مشـكل، يعرفـه هـوله متٰى قام وظهر وحّقـ

ـ، وقول األُ احلّق   حسـن أيضـاً  ة خمتلـف فيـه، ومـن عليـه احلـّق مَّ

عليــه  أنَّ لـه  الـرأي يف اإلمـام عـازم عـٰىل طاعتــه، ولـيس يصـحُّ 

تـأخري  اه، وهـو ال حيتمـل التـأخري، ألنَّ ألدّ  لـه ، ولـو صـحَّ اً حقَّ 

ــة  ــ: ظ[بقي ــه] ةألنَّ بقيَّ ــع مال ــه بتوزي ــاء يطالبون ص /[[ الغرم

 هذا أم بطل؟  حقُّ  عليهم وال مال له غريه أصحَّ ]] ٣١٥

ــالوا ــأله : وقــال فــإن ق ــه أن يصــل إٰىل اإلمــام ويس يمكن

ــنهم، وعُ هــذا عــ شــيعفريجــع إٰىل قولــه أُ  بطــالن ذلــك مــن  مَ ِل

مـن  ة الطويلـةقـدرهتم عليـه يف املـدَّ ] بتعـّذر: ظ[ر قوهلم، يتعـذَّ 

 . عن حال يضيق فيها اخلناق ويلج الغرماء الزمان فضالً 

 أله أم عليه؟ يمكنه أن يعرف احلّق : وإن قالوا

ــ إذا كــان هــذا ممكنــاً : قيــل هلــم ة ســمعية وإن بحجَّ

 يف سائر الرشائع؟ مثله ال جاز مَ اختلف فيه، فلِ 
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ـــالوا ـــأخَّ : وإن ق ـــن دار يت ـــألة ع ـــذه املس ـــم ه ر حك

عـٰىل مـن  ءعنـه، وال يش الكـّف  التكليف ويلزم صـاحب احلـّق 

 . منعه، ويكون العوض عٰىل اهللا سبحانه

فـيام أشـكل أمـره،  زوا أصـل ذلـك أيضـاً فجـوّ : قيل هلم

ضـح احلجـج السـمعية فيـه بمنزلـة مـا مل يـرد يتَّ  ما مل ويكون كّل 

 . ه سمعفي

ــا يف : اجلــواب جــواب هــذه املســألة مســتفاد مــن جوابن

 . متني عليهااملسألتني املتقدّ 

ــوقــد بيَّ  رعية ـه ال حكــم هللا تعــاٰىل يف احلــوادث الشــنــا أنَّ

 . مجلة أو تفصيل ا عىلٰ  وعليه دليل، إمَّ إالَّ 

نــاه باطــل، وفــرض هــذه املســألة عــٰىل األصــل الــذي بيَّ 

ــ ــه احلــّق عل مــن ه فــرض فيهــا أنَّ ألنَّ ــأنَّ  ي  ال طريــق إٰىل العلــم ب

 . األمر بخالف ذلك نا أنَّ عليه، وقد بيَّ  احلّق 

ــا ــل لن ــإن قي ــ: ف ــابرة، ألّن ــذه مك ــم أنَّ ه ــوادث  ا نعل احل

إذن غــري متناهيــة، ونصــوص القــرآن  غــري متناهيــة، فأحكامهــا

ــ ــن أئّم ــه ع ــا تروون ــة، وم ــورة متناهي ــب   تكمحمص الغال

ــورود ــوره ال ــره ومجه ــل أكث ــه ب ــي علي ــاد الت ــق اآلح ــن طري  م

ــامً ]] ٣١٧ص /[[ ــب عل ــال يوج ــدكم خاصَّ ــل  ة أنَّ ، وعن العم

 . تابع للعلم دون الظنّ 

ــول ــة فيق ــذه الغاي ــاوز ه ــن يتج ــيكم م ــار  إنَّ : وف أخب

ــ اآلحــاد مســتحيل يف العقــول . د اهللا تعــاٰىل بالعمــل هبــاأن يتعبَّ

ــاً  ــت أيض ــو كان ــواتراً  ول ــها مت ــار أو بعض ــذه األخب ــت ه ، لكان

حمصــورة متناهيــة، فكيــف يســتفاد منهــا العلــم بأحكــام  أيضــاً 

 . ال تتناهٰى ] حوادث: ظ[احلوادث 

ــا ــدلُّ : قلن ــة، فقــد ت  نصــوص القــرآن وإن كانــت متناهي

 . حكم حوادث ال تتناهٰى  ما يتناهٰى يف نفسه عىلٰ 

ــرٰى أنَّ أَال  ــنّص   ت ــ ال ــدين إذا ورد بأنَّ ه ال يــرث مــع الوال

 الـــزوج إالَّ ] اثالـــورَّ : ظ[والولـــد أحـــد مـــن الـــوارث 

ــة ــد دلَّ . والزوج ــنّص  فق ــٰىل مــا ال  هــذا ال ــور ع ــو حمص وه

نسـيب  عـٰىل نفـي مـرياث كـّل  ه يـدلُّ ر من األحكام، ألنَّ ـينحص

 . ذكرناه وهم ال يتناهون] ممَّن: ظ[من  أو قريب بعداً 

ــ ــاىلٰ امَّ ـول ــال اهللا تع ْو�  : ق
َ
ــُهْم أ ُض

ْ
رحــاِم َ�ع

َ ْ
ــوا األ

ُ
و�

ُ
َوأ

ــ ٍض ِ� ِكت
ْ
ــبَع ــال[ اِب اهللاِ بِ ــذا ، ]٧٥: األنف ــن ه ــتفدنا م اس

ــاهون،  ــد ال يتن ــد، واألباع ــرياث دون األباع ــوب م ــظ وج اللف

 . استفدنا من متناه ما ال يتناهٰى  فقد

وعٰىل هذا معنـٰى اخلـرب الـذي يـروٰى عـن أمـري املـؤمنني 

 ــ ــتح يل  9منــي رســول اهللا علَّ «: ه قــالأنَّ ــاب، ف ألــف ب

 .  »باب باب منها ألف كّل 

ــ ــفع ــة الش ــو احلادث ــة ال ختل ــذه اجلمل ــي ـٰىل ه رعية الت

مــن نصــوص القــرآن،  مســتفاداً  حتــدث مــن أن يكــون حكمهــا

ص /[[ ا عـٰىل مجلـة أو تفصـيل، أو مـن خـرب متـواتر يوجـبإمَّ 

ــ]] ٣١٨ ــالعلــم، وقلَّ ــام الش ــد ذلــك يف األحك أو . رعيةـام يوج

ــ ــة املحقَّ ــاع الطائف ــن إمج ــيم ــي  ة الت ــةه ــد بيَّ اإلماميَّ ــا ، فق يف ن

 . ةإمجاعها حجَّ  مواضع أنَّ 

ــ ــّل فــإن فرضــنا أنَّ ــة يف ك ــد حكــم هــذه احلادث  ه ال يوج

ــ ءيش عــٰىل حكــم األصــل يف العقــل، وذلــك  ا فيهــاذكرنــاه، كنّ

 . حكم اهللا تعاٰىل فيها إذا كانت احلال هذه

نا يف جواب مسائل احللبيات هذا الباب، ورشحنـاه وقد بيَّ 

نـا كيـف السـبيل إٰىل غاياتـه، وبيَّ  وأوضحناه، وانتهينا فيه إٰىل أبعد

فـق فيـه وال ا مل يتَّ لـه ذكـر يف كتبهـا ممـَّ العلم بأحكامه، مـا مل جيـر

يف كتب املخالفني، أو بـام  اختلفت وال خطر بباهلا، بام هو موجود

 . كثري ليس بموجود يف كتبهم، فهو أيضاً 

وهـذه اجلملــة التــي عقـدناها تنبيــه عــٰىل مـا حيتــاج إليــه 

 . املفرتضة باب وتزيل الشبهةيف هذا ال

 :]كيفية العمل باألحكام املختلف فيها[: املسألة الرابعة

ــم ــال هل ــال ويق ــه إن ق ــا جواب ــام : م ــيعة اإلم ــتم ش أن

ــ ــون اآلن إذا وخواّص ــف تعمل ــنكم، فكي ــه م ــذر علي ه وال ح

ــا األُ  ــف فيه ــة خيتل ــدثت حادث ــح ــيكم، مَّ ــر عل ــكل األم ة وأش

 .ق معرفته وعصمتهقّ أتصلون إٰىل اإلمام ويستلزمه مع حت

ــالوا ــإن ق ــديث األوَّ : ف ــن احل ــان م ــم ك ــنع  َف رِ ل، وُع

 . اللبس يف أمره عٰى هذا، وزالحال من ادَّ 

ـةنعمـل عـٰىل قـول مـن يـروي لنـا عـن األ: وإن قالوا  ئمَّ

 .منياملتقدِّ 

ــم ــل لك ــصٌّ : قي ــه ن ــيام في ــة ف ــك احلادث ــن تل ــإن مل تك  ف

 . عنهم

ــالوا]] ٣١٩ص /[[ ــإن ق ــك،: ف ــون ذل ــم  ألنَّ  ال يك هل

ــّل  ــ يف ك ــة نصَّ ــر اً حادث ــن ع ــان م ــدر فك ــب  ق ــروعهم وكت ف

ــاً  كتــب أصــحاب أيب  بــبطالن هــذه الــدعوٰى، ألنَّ  فقههــم عامل

ــام: ظ[ معلــوم حاهلــا ورأســاً  حنيفــة حيــدث مســائل غــري  ]وربَّ

 . عٰىل ما عرفوا ٰى حيتاج إٰىل القياسمسطورة هلم، حتَّ 
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ــالوا ــنهم، ت: وإن ق ــا ع ــا روي لن ــٰىل م ــيس ع ــوا نق رك

 . القياس أصلهم وقوهلم يف إبطال

ــا فــنحن نقــيس عــٰىل مــا روي لنــا عــن نبيّ : وقيــل هلــم ن

 . عن إمام] إن اختلفنا: ظ[فإن اختلفتا  فنستغني 9

مع ذلك أليس النقلة إليكم ليسوا معصـومني، : وقيل هلم

] وثقـوا: ظ[يعملوا بخرب من ليس بمعصوم وسـعوا  فإذا جاز أن

 9لنا عن رسـول اهللا  ة ما رويم صحَّ علَ يُ   جاز أنبنقلهم، فأالَّ 

 . بنقل من يثق به، فيستغني عن إمام

مــن أهـل اإلمــام باحلادثـة ونســتعلم  :وكـذلك إن قـالوا

 .ما عنده

ــم ــل هل ــ: قي ــيس إنَّ ــأل ــل عمَّ ــوم، ام نراس ــيس بمعص ن ل

ــ ال  مَ بمعصــوم، فِلــ ة لقــول مــن لــيسفــإذا جــاز أن تقــوم احلجَّ

 ؟ال فصلجاز ذلك يف سائر أمر الدين و

ٰى ـٰى جــواب هــذه املســألة مستقصـــقــد مضــ :اجلــواب

نـا كيـف جيـب أن يعمـل يف جواب املسـألة التـي قبلهـا، وقـد بيَّ 

ص /[[ فقـــت الطائفـــةالشــيعة يف أحكـــام احلـــوادث فـــيام اتَّ 

أو مل يكــن، فــأغنٰى  عليـه أو اختلــف، وكــان عليــه نــّص ]] ٣٢٠

ــاه عــامَّ  ــمــا ذكرن ب إليــه مــن ال نقولــه وال نــذه اا ممَّــ حكــي عنّ

 . استعامل القياس أو مراسلة املعصوم

ــ ــد بيَّ وإذا كنّ ــّق ا ق ــة احل ــق إٰىل معرف ــف الطري ــا كي يف  ن

 .باطل ال نقوله وال نذهب إليه احلوادث، فام عداه

*   *   * 

 :تنزيه األنبياء

 :]مامحاجة الناس لإل[]] ٢٨٠ص [[

 ،كدرَ مـع غيبـة االمـام كيـف ُيـ فـاحلقُّ  :فإن قيل: مسألة

ــذا  ــوه ــ ي أنـيقتض ــة؟ ف ــع الغيب ــرية م ــاس يف ح ــون الن ن إيك

ــإ :قلــتم ــدرَ ه ُيــنَّ  :قيــل لكــم ،إليــه ة املنصــوبةك مــن جهــة األدلَّ

 .ةمام هبذه األدلَّ غناء عن اإلستي االـهذا يقتض

ر ـعصـ ة املحوجة إٰىل االمام يف كـّل ا العلَّ أمَّ : قلنا: اجلواب

علـه مـن فـيام أوجـب علينـا ف حـال، فهـي كونـه لطفـاً  كّل  وعىلٰ 

ما  نَّ اجتناب الظلم والبغي، ألو ،والعدل نصافالعقليات من اإل

إٰىل السـمع  مـور املسـتندةة مـن األُ عدا هذه العلَّ  ]]٢٨١ص [[/

 فـني مـن العبـاداتاملكلَّ  وّ ز ارتفاعهـا جلـواز خلـئوالعبادة به جا

ها، وما جيوز عـٰىل حـال ارتفاعـه ال جيـوز أن يكـون رعية كلّ ـالش

 .ال جيوز زواله مستمرّ  ته يف أمرعلَّ 

 وقد استقصـينا هـذا املعنـٰى يف كتابنـا الشـايف يف اإلمامـة

 .وأوضحناه

يف زماننـا هـذا عـٰىل  احلـقَّ  نَّ إ]: ذلـك[ نقول من بعـد ثمّ 

ر فيـه ؤثِّ فـالعقيل ندركـه بالعقـل وال ُيـ ،وسـمعي عقـيل: رضبني

ــإ والســمعي. مــام وال فقــدهوجــود اإل ك بالنقــل الــذي درَ ام ُيــنَّ

رعيات ـالشـ علينـا جيـب العلـم بـه مـن وال حقَّ . ةله احلجَّ يف مث

 9 وقــد ورد النقــل بــه عــن النبــّي  ، وعليــه دليــل رشعــيإالَّ 

ــةواأل  صــيب احلــقَّ مــن ولــده صــلوات اهللا علــيهم، فــنحن نُ  ئمَّ

ه واحلاجـة مـع ذلـك كّلـ. ة والنظـر فيهـاهذه األدلَّـ بالرجوع إىلٰ 

ــام إٰىل اإل ــا[م ــة] فيه ــاقل نَّ أل ،ثابت ــن  نيالن ــوا ع ــوز أن يعرض جي

لـيس  فينقطـع النقـل أو يبقـٰى فـيمن اعتقـادشـبهة أو لا النقل إمَّ 

ــ ــه حجَّ ــذٍ نقل ــاج حينئ ــل، فيحت ــون املكلَّ  ة وال دلي ــَل [ف ــام ُنِق ب

ــ إٰىل دليــل هــو قــول اإلمـام] إلـيهم فــون ام يثــق املكلَّ وبيانــه، وإنَّ

ــام نُ  ــب ــيهم، و َل ِق ــأإل ــنَّ ــع الش ــأنَّ ـه مجي ــم ب ــ رع لعلمه ذا وراء ه

ــاً  ــل إمام ــلَّ  النق ــٰى اخت ــتدرك  مت ــنيَّ [اس ــامَّ ] وب ــذَّ ع ــه،   ش من

يف أحـوال الغيبـة مـن  ثابتـة مـع ادراك احلـّق  فاحلاجة إٰىل االمـام

 .ناهة الرشعية عٰىل ما بيَّ األدلَّ 

*   *   * 

ا:  

 :املقنع يف الغيبة

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا، وسالم ]] ٣١ص / [[

 .ين اصطفٰى، سيّدنا حمّمد وآله الطاهرينعٰىل عباده الذ

ــيِّ  ــوزير الس ــس ال ــرٰى يف جمل ــزِّ  _د ج ــال اهللا يف الع أط

كـــالم يف غيبـــة  _الــدائم بقـــاءه، وكبـــت حّســاده وأعـــداءه 

أملمـــت بأطرافـــه، ألنَّ احلـــال مل تقـــتض ) صـــاحب الزمـــان(

االستقصــاء واالســتيفاء، ودعــاين ذلــك إٰىل إمــالء كــالم وجيــز 

ــ ــع ب ــا ُيطََّل ــادَّ فيه ــم م ــألة، وحيس ــذه املس ــٰىل رسِّ ه ــبهة ه ع ة الش

ــايف يف  ــاب الش ــت الكت ــد أودع ــت ق ــا، وإن كن ــة فيه املعرتض

ــةاإلمامــة وكتــايب يف تنزيــه األنبيــاء واأل مــن الكــالم يف   ئمَّ

ــة  ــه كفاي ــا في ــة م ــن ]] ٣٢ص /[[الغيب ــن أنصــف م ــة مل وهداي

ــريُّ  ــْر َحتَ ــة، ومل َحيِ ــزام احلجَّ ــه وانقــاد إلل ــ] اً [نفس دًا عــن عان

ة  .املحجَّ

عــرض اجلــواهر عــٰىل منتقــدها، : فــأوٰىل األُمــور وأّمههــا

واملعــاين عــٰىل الســـريع إٰىل إدراكهــا، الغــائص بثاقــب فطنتــه إٰىل 

ـة، عـدم  أعامقها، فطاملـا أخـرس عـن علـم، وأسـكت عـن حجَّ
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من ُيعَرض عليه، وفقـد مـن ُهتـدٰى إليـه، ومـا متكلِّـف نظـًام أو 

ز بـني السـابق والالحـق واملَُجـيلِّ واملَُصـيلِّ نثرًا عنـد مـن ال ُيميـِّ

 .إالَّ كمن خاطب مجادًا أو حاور مواتاً 

ـــة  ــــرة العالي ـــذه احلض ـــبق ه ـــن س أدام اهللا  _وأرٰى م

إٰىل أبكــار املعــاين، واســتخراجها مــن غوامضــها،  _أّيامهــا 

أماكنهـــا، مـــا ينـــتج  وتصـــفيتها مـــن شـــوائبها، وترتيبهـــا يف

ــذكي ال ــة، وي ــار العقيم ــاألفك ــدة، وُحيَ ــوب البلي ص [[/ يلِّ قل

يف هلواتـــه،  ْت رَّ َمـــالعلـــوم واآلداب يف أفـــواه مـــن أَ  ]]٣٣

 .عليه ارتقاؤها واعتالؤها قَّ خطواته، وُش  وشحطت عن

ــرب حــظّ  ــه أن  فصــار أك ــعد أحوال ــامل واألديــب وأس الع

ــ ــيلة رٰىض ُت ــه فض ــدها  من ــا، وأن ينتق ــة دأب هل ــبها ومنقب اكتس

ــال ــائل ف ــد الفض ــه ناق ــا ويُ يبهرج علي ــق يف زيِّ ه ــا، وأن تنف فه

ــا إالَّ  ــق فيه ــي ال ينف ــوق الت ــا إالَّ الس ــد فيه ــني وال يكس   الثم

 .املهني

ــرب  ــي أك ــدوام، فه ــة ال ــذه النعم ــاٰىل يف ه ــأل اهللا تع ونس

ــن ــو ويلّ  وأوفــر م ــا، وه ــا واالســتظهار بغريه  االستضــافة إليه

 .اإلجابة برمحته

ــاوإّين  ــاد خمالفين ــن اعتق ــالم (:  ألرٰى م ــعوبة الك يف ص

تــه يف جهــتهم، وضــعفه مــن الغيبــة وســهولته علينــا، وقوَّ 

 !عجباً  )جهتنا

ل مـــن ذلـــك وعكســـه عنـــد التأّمـــ واألمـــر بالضـــدِّ 

ــحيح، ألنَّ  ــة الص ــرع ألُ  الغيب ــول متقدِّ ف ــحَّ ص ــإن ص ــة، ف ت م

تهـا، فــالكالم يف الغيبــة بحجَّ  رتتهـا، وتقــرَّ صــول بأدلَّ تلـك األُ 

ـــ ءأســـهل يش ص [[/ عـــىلٰ ا تبتنـــي وأقربـــه وأوضـــحه، ألهنَّ

 .ب عليها، فيزول اإلشكالصول وترتتَّ تلك األُ  ]]٣٤

ــك األُ  ــت تل ــة، وإن كان ــحيحة وال ثابت ــري ص ــول غ ص

ــالم ــٰى للك ــال معن ــام أُ  ف ــل إحك ــة قب ــالكالم يف الغيب ــوهلا، ف ص

 .هفَ عبث وَس  صولفيها من غري متهيد تلك األُ 

فــإن كــان املخــالف لنــا يستصــعب ويســتبعد الكــالم يف 

ـــل ـــة قب ـــال الغيب ـــة يف كـــّل الك ـــ م يف وجـــوب اإلمام ر ـعص

ر ال صـعب، بـل معـوز متعـذِّ  هيف أنَّـ وصفات اإلمام، فال شـكَّ 

 . عٰىل الرسابحيصل منه إالَّ 

ــان  ــعِ (وإن ك ــه مستص ــ) باً ل ــع متّه ــك األُ م ــول د تل ص

إٰىل  األمــر ينســاق ســوقاً  صــعوبة وال شــبهة، فــإنَّ  وثبوهتــا، فــال

 .صول اإلمامةأُ  رتإذا تقرَّ  الغيبة رضورةً 

 :]اإلمامة، والعصمة: أصالن موضوعان للغيبة[

 :وبيان هذه اجلملة

إنَّ العقـــل قـــد دلَّ عـــٰىل وجـــوب اإلمامـــة، وأنَّ كـــّل 

ُكلِّــَف فيــه املكلَّفــون الــذين جيــوز مــنهم القبــيح  _زمــان 

ال خيلــو مــن إمــام، وأنَّ خلــّوه  _واحلســن، والطاعــة واملعصــية 

 .تكليفهممن إمام إخالل بتمكينهم، وقادح يف حسن 

ــمّ  ــٰىل أنَّ  دلَّ  ث ــل ع ــدَّ  العق ــام ال ب ــك اإلم ــه  ذل ــن كون م

منــه فعــل  والزلــل، مأمونــاً  ]]٣٥ص [[/ مــن اخلطــأ معصــوماً 

 .قبيح كّل 

ــلني  ــذين األص ــوت ه ــد ثب ــيس بع ــةإالَّ (ول ــن )  إمام م

ــري تُ  ــةش ــإنَّ  إىلٰ  اإلماميَّ ــه، ف ــي دلَّ  إمامت ــفة الت ــٰىل  الص ــل ع العق

ــ منهــا كــلُّ  ٰى يتعــرّ  فيــه، ووجوهبــا ال توجــد إالَّ  ــه دَّ مــن ُت عٰى ل

شـبهة  ٰى ال تبقـٰى حتـَّ اإلمامة سواه، وتنسـاق الغيبـة هبـذا سـوقاً 

 .فيها

عليـه يف ثبـوت إمامـة  دَ ِمـمـا اعتُ  وهذه الطريقـة أوضـُح 

 .من الشبهة الزمان، وأبعدُ  صاحب

، والتــواتر النقــل بــذلك وإن كـان يف الشــيعة فاشــياً  فـإنَّ 

ذلـك يمكـن  ، فكـّل طريـق معلومـاً  ، وجميـؤه مـن كـّل به ظاهراً 

هــا إٰىل رضوب فيــه، التــي حيتــاج يف حلِّ (دفعــه وإدخــال الشــبهة 

 .من التكليف

ــحناها ــي أوض ــة الت ــبهات، ) والطريق ــن الش ــدة م بعي

 .األفهام قريبة من

 :ة األصلني اللذين ذكرنامهاعٰىل صحَّ  وبقي أن ندلَّ 

 :]أصل وجوب اإلمامة[

ــ ــدلُّ أمَّ ــذي ي ــوب اإل ا ال ــٰىل وج ــّل ع ــة يف ك ــان مام : زم

ــيٌّ  ــو مبن ــىلٰ  فه ــ ع ــحيحة، ـالض ــول الص ــوز يف العق رورة، ومرك

أنَّ وجـود  _ال طريـق للشـّك عليـه وال جمـال  _ا نعلـم علـًام فإنّ 

ــن  فًا أردع ع ـــرِّ ــدبِّرًا ومتص ــب م ــاع املهي ــرئيس املط ص [[/ال

ــن، وأنَّ  ]]٣٦ ــٰى إٰىل احلس ــيح وأدع ــاس  القب ــني الن ــارج ب الته

ــ ــاغي إمَّ ــعا أوالتب ــن  ن يرتف ــفته م ــذه ص ــن ه ــود م ــد وج عن

ــّل  ــاء، أو يق ــزر، وأنَّ  الرؤس ــد وين ــاس عن ــد اإل الن ــال وفق مه

الرؤســاء وعــدم الكــرباء يتتــابعون يف القبــيح وتفســد أحــواهلم 

 .نظامهم وينحّل 

عليــه، واإلشــارة فيــه  ّل دَ وهـذا أظهــر وأشــهر مــن أن ُيـ

 .كافية
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ـــد ئَ ســـومـــا يُ  ل عـــن هـــذا الـــدليل مـــن األســـئلة ق

ــينا ــاه يفاستقص ــايف ه وأحكمن ــاب الش ــفلُري  ،الكت ــهَج ــه إلي  ع في

 .عند احلاجة

 :]أصل وجوب العصمة[

ــ( : فهــو) عــٰىل وجــوب عصــمة اإلمــام ا الــذي يــدلُّ وأمَّ

ــ أنَّ  ــةعلَّ ــاً  ة احلاج ــي أن يكــون لطف ة يف للرعيّــ إٰىل اإلمــام ه

هنـا عـٰىل مـا اعتمـدناه ونبَّ  االمتناع مـن القبـيح وفعـل الواجـب

 .عليه

ة احلاجـة إليـه ثابتـة فيـه، أو ن أن تكـون علَّـفال خيلـو مـ

 .تكون مرتفعة عنه

فإن كانـت موجـودة فيـه فيجـب أن حيتـاج إٰىل إمـام كـام 

ــ احتــيج إليــه، ألنَّ  ة احلاجــة ال جيــوز أن تقتضــيها يف موضــع علَّ

 .ةً كوهنا علَّ  ذلك ينقض دون آخر، ألنَّ 

والقول يف إمامـه كـالقول فيـه يف القسـمة  ]]٣٧ص [[/

 .كرناهاالتي ذ

ــوهذا يقتض ة ا الوقـوف عـٰىل إمـام ترتفـع عنـه علَّـي إمَّ

ة احلاجة، أو وجود  .ال هناية هلم وهو حمال أئمَّ

ة احلاجة إليه مفقودة فيه، ولـن علَّ   أنَّ بعد هذا إالَّ  فلم يبَق 

 . وهو معصوم وال جيوز عليه فعل القبيحإالَّ  يكون ذلك

ًى جواهبـا ـقصـعٰىل هـذا الـدليل مست _أيضًا  _واملسائل 

مت اإلشارة إليه  .بحيث تقدَّ

 :]ق الشيعية البائدةرَ والفِ ، بناء الغيبة عٰىل األصلني[

مـن إمامـة صـاحب  فـال بـدَّ : وإذا ثبت هذان األصـالن

 .الزمان بعينة

 .من القول بغيبته _مع فقد تّرصفه وظهوره  _ثّم ال بدَّ 

ــل ــإن قي ــدَّ : ف ــف ت ــذين  عون أنَّ كي ــلني الل ــوت األص ثب

مامـــة صـــاحبكم بعينـــه، وجيـــب القـــول إ تثبِـــرمتومهــا يُ ذك

عي إمامـة مـن  _أيضـًا  _ اإلماميَّـةويف الشـيعة ! بغيبته؟ مـن يـدَّ

ـــة  ـــالفكم يف إمام ـــا وإن خ ـــان ذكرمتومه ـــفتان اللت ـــه الص ل

 !صاحبكم؟

ــ: كالكيســانية ــالقــائلني بإمامــة حمّم ــة، وأنَّ ــن احلنفي ه د ب

ال ام غـــاب يف جبـــالزمـــان، وإنَّـــ ]]٣٨ص [[/ صـــاحب

 .تقولون يف قائمكم للفرصة وإمكاهنا، كام رضوٰى انتظاراً 

املنتظــر أبــو عبــد (املهــدي  القــائلني بــأنَّ : وكالناووســية

 .د حممّ  اهللا جعفر بن

ــن ) املهــدي املنتظــر الواقفــة القــائلني بــأنَّ  ثــمّ  موســٰى ب

 !؟جعفر 

ــا ــّل : قلن ــرت ال يُ  ك ــن ذك ــه وال يُ لتَ م ــت إٰىل قول ــف أ عبَ

 .وكابر مشاهدةً  رضورةً  عَ فَ دَ  هبخالفه، ألنَّ 

ــه  ألنَّ  ــوت أبي ــالعلم بم ــة ك ــن احلنفي ــوت اب ــم بم العل

 .اهللا عليهم وإخوته صلوات

ـــم بوفـــاة الصـــادق  ]]٣٩ص [[/  وكـــذلك العل

 . دكالعلم بوفاة أبيه حممّ 

ــاة موســٰى  ــم بوف ــّل  والعل ــاة ك ــالعلم بوف ــوّىفً  ك  مت

 .وأجداده وأبنائه  من آبائه

صــفات اإلمــام غــري نافعــة مــع  فصــارت مــوافقتهم يف

 .وجحدهم العيان دفعهم الرضورة

عٰى  ــدَّ ــن أن ُي ــيس يمك ــةأنَّ : ول ــة  اإلماميَّ القــائلني بإمام

ــن  ــن احلس ــوا  اب ــد دفع ــًا  _ق ــًا، يف ادِّ  _أيض ــائهم عيان ع

 !دولَ ه مل يُ وأنَّ  فقده مَ لِ والدة من عُ 

ـــ ، ه ال رضورة يف نفـــي والدة صـــاحبنا وذلـــك أنَّ

 .صحيحاً  وال ظنَّ وال علم، بل 

أن  ونفــي والدة األوالد مـــن البـــاب الـــذي ال يصـــحُّ 

ــيُ  أن  موضــع مــن املواضــع، ومــا يمكــن أحــداً  ، يفم رضورةً عَل

) ه ال ولـد لـهأنَّـ يعلـم رضورةً  هأنَّـ(عي فيمن مل يظهر له ولـد يدَّ 

ــ ــواأل ام يرجــع ذلــك إٰىل الظــنّ وإنَّ كــان لــه ولــد  ه لــومــارة، وأنَّ

 .ربهخ َف رِ لظهر أمره وعُ 

ــ ــوتٰى، فإنَّ ــاة امل ــذلك وف ــيس ك ــذي ول ــاب ال ــن الب ه م

 .ٰى يزول الريب فيهحتَّ  رضورةً  معلَ أن يُ  يصحُّ 

ــــرٰى أَال  ]]٤٠ص [[/ ــــ أنَّ :  ت ــــاهدناه حيَّ ــــن ش  اً م

ت دَ ِقــ، فُ طرحيــاً  رأينــاه بعــد ذلــك رصيعــاً  ، ثــمّ فاً رِّ ـمتصــ

 ه وانتفاخـه، نعلـم يقينـاً حركات عروقـه وظهـرت دالئـل تغـّري 

 ؟ته ميّ أنَّ 

 .ونفي وجود األوالد بخالف هذا الباب

يف الفصـل بيننـا وبـني مـن ُذِكـَر يف  _عٰىل أّنا لـو جتاوزنـا 

عـن دفـع املعلـوم، لكـان كالمنـا واضـحًا، ألنَّ مجيـع  _السؤال 

من ُذِكَر من الِفَرق قـد سـقط خالفـه بعـدم عينـه وخلـّو الزمـان 

 :من قائل بمذهبه

، وال عـني هلـذا م أحـداً مـنه ا الكيسانية فـام رأينـا قـطّ أمَّ 

 .القول وال أثر
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 .وكذلك الناووسية

ــ ــا مــنهم نفــراً وأمَّ ، ال االً جّهــ اذاً شــذّ  ا الواقفــة فقــد رأين

انتهـٰى األمـر يف زماننـا هـذا ومـا يليـه إٰىل  ، ثـمّ مثلهم خالفاً  دُّ عَ يُ 

ٰى ال يوجـد هـذا املـذهب  إالَّ يف  _إن ُوِجـَد  _الفقد الكـّيل، حتـَّ

ٰىل صــفٍة مـن قلَّـة الفطنــة والغبـاوة ُيقَطـع هبــا اثنـني أو ثالثـة عـ

ــًا  ــوهلم خالف ــل ق ــالً أن ُجيَع ــف، فض ــن التكلي ــروج م ــٰىل اخل ع

ــه  ــاَرض ب ــةُيع ــهل  اإلماميَّ ــر والس ــّرب والبح ــوا ال ــذين طبَّق ال

واجلبـل يف أقطـار األرض وأكنافهـا، ويوجــد فـيهم مـن العلــامء 

 .واملصنِّفني األُلوف الكثرية

ـــ خمالفينــا يف أنَّ  وال خــالف بيننــا وبـــني ام اإلمجــاع إنَّ

 .احلارض دون املايض الغابر رب فيه الزمانعتَ يُ 

 :]انحصار اإلمام يف الغائب[ ]]٤١ص [[/

ــن أُ  ــة م ــت إمام ــار وإذا بطل ــة باالختي ــه اإلمام ــت ل ثبت

العقــل  الوقــت ألجــل فقــد الصــفة التــي دلَّ  والــدعوة يف هــذا

صــاحبنا الصــفة يف غــري  وبطــل قــول مــن راعــٰى هــذه(عليهــا 

مــن  فــال مندوحــة عــن مــذهبنا، وال بــدَّ : وانقراضــه) لشــذوذه

 .ةمَّ عن مجيع أقوال األُ  خرج احلقُّ : ته، وإالَّ صحَّ 

 :]ة الغيبة واجلهل هباعلَّ [

ــذي  ــه ال ــببها والوج ــة وس ــة الغيب ــالم يف علَّ ــا الك فأمَّ

م من األُصول ر ما تقدَّ نها فواضح بعد تقرُّ  :ُحيسِّ

ــي ــا بالس ــا إذا علمن ــالن ألّن ــا األص ــاق إليه ــي س اقة الت

ــل ران يف العق ــرِّ ــن : املتق ــن احلس ــام اب ــريه،  أنَّ اإلم دون غ

مـع عصـمته  _علمنـا أنَّـه مل يغـب : ورأيناه غائبـًا عـن األبصـار

إالَّ لسـبب اقتضــٰى ذلـك،  _وتعنيُّ فـرض اإلمامـة فيـه وعليـه 

ـــه  ـــادت إلي ـــتدعته، ورضورة ق ـــلحة اس ـــم  _ومص وإن مل ُيعَل

 .ألنَّ ذلك ممَّا ال يلزم علمه _التفصيل والتعيني الوجه عٰىل 

عــٰىل  _وجــرٰى الكــالم يف الغيبــة ووجههــا وســببها 

جمرٰى العلـم بمـراد اهللا تعـاٰىل مـن اآليـات املتشـاهبة  _التفصيل 

ــا  ــالف م ــا بخ ــي ظاهره ــرآن، الت ــت ]] ٤٢ص /[[يف الق دلَّ

 .عليه العقول، من جرب أو تشبيه أو غري ذلك

ـل بوجـوه هـذه فكام أّنا وخما لفينا ال نوجـب العلـم املفصَّ

إّنـا إذا علمنـا حكمـة اهللا تعـاٰىل، : اآليات وتأويلها، بل نقول كّلنا

 _وإنَّه ال جيوز أن ُخيِرب بخالف ما هو عليه مـن الصـفات، علمنـا 

أنَّ هلذه اآليات وجوهًا صحيحة بخـالف ظاهرهـا  _عٰىل اجلملة 

الً، فإنَّه تطابق مدلول أدلَّة العقل، وإن غاب  عنّا العلم بذلك مفصَّ

ال حاجة بنا إليه، ويكفينا العلم عٰىل سبيل اجلملـة بـأنَّ املـراد هبـا 

 .خالف الظاهر، وأنَّه مطابق العقل

فكــذلك ال يلزمنـــا وال يتعـــنيَّ علينــا العلـــم بســـبب 

الغيبة، والوجه يف فقـد ظهـور اإلمـام عـٰىل التفصـيل والتعيـني، 

فنـا ويكفينا يف ذلـك علـم اجل م ذكرهـا، فـإن تكلَّ ملـة التـي تقـدَّ

عنا بذكره فهو فضل منّا  .وتربَّ

ــر  ــا ذك ــّربع إذا تكلَّفن ــل وت ــا فض ــن مجاعتن ــه م ــام أنَّ ك

 .وجوه املتشابه واألغراض فيه عٰىل التعيني

 :]اجلهل بحكمة الغيبة ال ينافيها[

ز أن يكـــون وِّ أُجتـــ: (يقـــال للمخـــالف يف الغيبـــة ثـــمّ 

ـــة ـــه) للغيب ـــ وج ـــحيح اقتض ـــة ص ـــن احلكم ـــه م اها، ووج

 ز ذلك؟وِّ استدعاها، أم ال ُجت 

 .زأنا لذلك جموِّ : فإن قال

فكيــف جعلــت وجــود  زاً فــإذا كنــت لــه جمــوِّ : قيــل لــه

ــيالً  ــة دل ــ الغيب ــٰىل أنَّ ــع  ]]٤٣ص [[/ هع ــان، م ــام يف الزم ال إم

 !اإلمام؟ جتويزك أن يكون للغيبة سبب ال ينايف وجود

ــك إالَّ  ــري يف ذل ــل جت ــن وه ــرٰى م ــ جم ــإيالم توصَّ ل ب

ــي ــال إٰىل نف ــ األطف ــرتف بأنَّ ــو مع ــاٰىل، وه ــانع تع ــة الص ه حكم

 ؟صحيح ال ينايف احلكمة جيوز أن يكون يف إيالمهم وجه

ــ ــن توصَّ ــرٰى م ــاهبات إٰىل أو جم ــات املتش ــواهر اآلي ل بظ

ه لألجسـام، وخـالق ألفعـال العبـاد، مـع جتـويزه بِ ْشـه تعاٰىل مُ أنَّ 

حة ال تنــايف العــدل، صــحي أن يكــون هلــذه اآليــات وجــوه

 ؟والتوحيد، ونفي التشبيه

ــال ــوِّ ال أُ : وإن ق ــحيح ج ــبب ص ــة س ــون للغيب ز أن يك

 ز ذلـك وأنـا أجعـل الغيبـة دلـيالً جـوِّ موافق للحكمة، وكيـف أُ 

 !غيبته؟ عونعٰىل نفي اإلمام الذي تدَّ 

اط بعلمـه وال ر منـك شـديد، فـيام ال ُحيـهـذا حتّجـ: قلنا

 .مثله ع عىلٰ قطَ يُ 

ــ: لــَت فمــن أيــن ق ه ال جيــوز أن يكــون للغيبــة ســبب إنَّ

 !يقتضيها؟ صحيح

ـــذي حيـــيط علـــامً  ـــباب  ومـــن هـــذا ال ـــع األس بجمي

 !عٰىل انتفائها؟ واألغراض حتٰى يقطع

ــال ــني مــن ق ــك وب ــرق بين ــون : ومــا الف ــوز أن يك ال جي

ــ لآليــات املتشــاهبات ة العقــل، وال وجــوه صــحيحة تطــابق أدلَّ

 !اهرها؟ظو من أن تكون عٰىل ما اقتضته بدَّ 
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الفـــرق بينـــي وبـــني مـــن : فـــإن قلـــَت  ]]٤٤ص [[/

ـــذكـــرتم أنَّ  هـــذه اآليـــات  ن مـــن أن أذكـــر وجـــوهنـــي أمتكَّ

 نــون مــن ذكــراملتشــاهبات ومعانيهــا الصــحيحة، وأنــتم ال تتمكَّ 

 !سبب صحيح للغيبة

ه إنَّـ: هناهـا عـٰىل مـن يقـولام وجَّ هذه املعارضـة إنَّـ: قلنا

ـــاج ـــري حمت ـــيل غ ـــٰىل التفص ـــم ع ـــات  إٰىل العل ـــوه اآلي بوج

لــذكر هــذه الوجــوه  التعــاطي املتشــاهبات وأغراضــها، وإنَّ 

ــربّ  ــل وت ــديم ع، وإنَّ فض ــة الق ــالعلم بحكم ــة ب ــة واقع  الكفاي

 . عن نفسه بخالف ما هو عليهِرب ه ال جيوز أن ُخي تعاٰىل، وإنَّ 

 .واملعارضة عٰىل هذا املذهب الزمة

 ]:صول البحثلزوم املحافظة عٰىل أُ [

ــ ــلفأمَّ ــن جع ــاه يف  ا م ــا حكين ــرين م ــني األم ــرق ب الف

ا ذكـر وجـوه اآليـات املتشـاهبات، فإّنــ نـه مـنمتكّ (السـؤال مـن 

 !)ن من ذلكال نتمكَّ 

ــه ــال ل ــه أن يق ــَت : فجواب ــد ترك ــه  _ق ــام رصَت إلي  _ب

مــذاهب شــيوخك، وخرجــت عــامَّ اعتمــدوه، وهــو الصــحيح 

 .الواضح الالئح

 .وكفي بذلك عجزًا ونكوالً 

ـــ ـــك هب ـــت لنفس ـــرق وإذا قنع ـــه  _ذا الف ـــع بطالن م

 :ِكْلنا عليك مثله، وهو _ومنافاته ألُصول الشيوخ 

ن  ــتمكَّ ــا ن ــًا  _أّن ــة األســباب  _أيض ــذكر يف الغيب أن ن

ــة،  ــايف احلكم ــي ال تن ــحة، الت ــراض الواض ــحيحة، واألغ الص

ها،  ــرج عــن حــدِّ وســنذكر ذلــك فــيام ]] ٤٥ص /[[وال خت

ويناك فقـــد ســـا _بمشـــيئة اهللا وعونـــه  _يـــأيت مـــن الكـــالم 

 .وضاهيناك بعد أن نزلنا عٰىل اقرتاحك وإن كان باطالً 

ة إمامــة ابــن  كيــف جيــوز: ثــّم يقــال لــه أن جتتمــع صــحَّ

بام بيَّناه من سياقة األُصول العقلية إليهـا، مـع القـول  احلسن

 !بأنَّ الغيبة ال جيوز أن يكون هلا سبب صحيح يقتضيها؟

ــًا يف اال ــاهرًا، وجاري ــا ظ ــذا تناقض ــيس ه ــتحالة أَول س

جمرٰى اجـتامع القـول بالعـدل والتوحيـد مـع القطـع عـٰىل أنَّـه ال 

الـواردة ظواهرهـا بـام خيـالف العـدل  _جيوز أن يكون لآليـات 

ــد  ــا دلَّ  _والتوحي ــابق م ــديد يط ــرج س ــحيح، وخم ــل ص تأوي

 !عليه العقل؟

ــم ــع بــه عــٰىل : أَوال تعل أنَّ مــا دلَّ عليــه العقــل وقط

ته يقــود ويســوق إٰىل القطــ ع عــٰىل أنَّ لآليــات خمرجــًا صــحَّ

ــام  ــه، ك ــًام ب ــًا، وإن مل نحــط عل ــأويالً للعقــل مطابق صــحيحًا وت

يقــود ويســوق إٰىل أنَّ للغيبــة وجوهــًا وأســبابًا صــحيحًة، وإن مل 

 !نحط بعلمها؟

 :]صول عٰىل الكالم يف الفروعم الكالم يف األُ تقدُّ [

ــال ــإن ق ــلِّم: (ف ــا ال ُأس ــن ) أن ــن احلس ــة اب ــوت إمام ثب

ــحَّ  ــة، وص ــت يف الغيب ــا خالف ــك مل ــلَّمت ذل ــو س ــا، ول ة طريقه

ــة  ــل الغيب ــي أجع ــبب  _لكنَّن ــا س ــون هل ــوز أن يك ــه ال جي وأنَّ

عونه من إمامة ابن احلسن _صحيح   .طريقًا إٰىل نفي ما تدَّ

إذا مل تثبــت لنــا إمامــة ابــن احلســن : قلنــا ]]٤٦ص [[/

 ــالغيبــة، ألّنــ فــال كــالم لنــا يف غيبــة م يف ســبب ام نــتكلَّ ا إنَّ

وجـوده، والكـالم يف وجـوه غيبـة مـن  مَ ِلـمن ثبتـت إمامتـه وعُ 

 .ليس بموجود هذيان

موا إمامــة ابــن احلســن، جعلنــا الكــالم ســلِّ وإذا مل تُ 

ــحَّ  ــم يف ص ــإذا  ةمعك ــاحها، ف ــا وإيض ــتغلنا بتثبيته ــه، واش إمامت

زالت الشبهة فيهـا سـاغ الكـالم حينئـٍذ يف سـبب الغيبـة، وإن مل 

تها، فقـد بطـل تثبت لنا إمامته وعج زنـا عـن الداللـة عـٰىل صـحَّ

عـن كلفـة  _معنـا  _، واسـتغنٰى قولنا بإمامـة ابـن احلسـن 

 .الكالم يف سبب الغيبة

وجيري هذا املوضـع مـن الكـالم جمـرٰى مـن سـألنا عـن 

وجـــوه اآليـــات املتشـــاهبات، وجهـــات  إيـــالم األطفـــال، أو

املصــالح يف رمــي اجلــامر، والطــواف بالبيــت، ومــا أشــبه ذلــك 

 .من العبادات عٰىل التفصيل والتعيني

لنــا يف األمــرين عــٰىل حكمــة القــديم تعــاٰىل،  وإذا عوَّ

وأنَّه ال جيوز أن يفعل قبيحـًا، وال بـدَّ مـن وجـه حسـن يف مجيـع 

ــِرب  ــوز أن ُخي ــاٰىل ال جي ــه تع ــه، وأنَّ ــاه بعين ــه، وإن جهلن ــا فعل م

فـيام ظـاهره يقتضــي خـالف  _بخـالف مـا هـو عليـه، وال بـدَّ 

مــن أن يكــون لــه وجــه صــحيح، وإن مل  _هــو تعــاٰىل عليــه  مــا

الً   .نعلمه مفصَّ

ــا ــال لن ــه ال : ق ــديم، وأنَّ ــة الق ــم حكم ــلَّم لك ــن س وم

ــيح؟ ــل القب ــبب إيــالم ! يفع ــالم يف س ــا الك ــا إنَّــام جعلن وإّن

األطفــال ووجــوه اآليــات املتشــاهبات وغريهــا طريقــًا إٰىل نفــي 

عونه من نفي القبيح عن أفعاله ت  .عاىلٰ ما تدَّ

ــه ــا ل ــام أنَّ جوابن ــديم : فك ــة الق ــلِّم حكم ــك إذا مل ُتس أنَّ

اهـــا إٰىل عليهـــا، ومل جيـــز أن نتخطّ ]] ٤٧ص /[[لنـــا تعـــاٰىل دلَّ 

 .الكالم يف أسباب أفعاله



 املهدي ) ١٧١/ (حرف امليم    ...................................................................................................... ٣٧٠

ــن كلَّ  ــواب مل ــذلك اجل ــو ال يُ فك ــة وه ــا يف الغيب ــلِّ من م س

 .صوهلاة أُ الزمان وصحَّ  إمامة صاحب

 :]صولروع قبل األُ ال خيار يف االستدالل عٰىل الف[

ــل ــإن قي ــتكلَّ أَال : ف ــني أن ي ــار ب ــائل باخلي ــان الس م يف  ك

تها مــن فســادها، وبــني ليعــرف صــحَّ   إمامــة ابــن احلســن

هلـا  ه ال سـبب صـحيحاً م يف سـبب الغيبـة، فـإذا بـان أنَّـأن يتكلَّ 

 انكشف بذلك بطالن إمامته؟

يف إمامـة ابـن  مـن شـكَّ  ال خيار يف مثل ذلـك، ألنَّ : قلنا

ــناحل ــه،   س ــس إمامت ــه يف نف ــالم مع ــون الك ــب أن يك جي

 _جوابه بالداللة عليها، وال جيوز مـع هـذا الشـّك  والتشاغل يف

أن ُيتكلَّم يف سبب الغيبة، ألنَّ الكـالم  _وقبل ثبوت هذه اإلمامة 

 .يف الفروع ال يسوغ إالَّ بعد إحكام األُصول

ـــرٰى  ـــال: أَال ت ـــتكلَّم يف ســـبب إي ـــه ال جيـــوز أن ُي م أنَّ

ــه ال يفعــل  ــه تعــاٰىل، وأنَّ األطفــال إالَّ بعــد الداللــة عــٰىل حكمت

 .القبيح، وكذلك القول يف اآليات املتشاهبات

 .وال خيار لنا يف هذه املواضع

 :]اعتامد شيوخ املعتزلة عٰىل هذه الطريقة[ ]]٤٨ص [[/

ـــحها ـــة وُيوضِّ ـــذه الطريق ة ه ـــحَّ ـــنيِّ ص ـــا ُيب أنَّ : وممَّ

لـوا الشـيوخ كّلهـم لــامَّ ع عيـه اليهـود _وَّ مــن : يف إبطــال مـا تدَّ

ــا دام الليــل والنهــار، عــٰىل مــا  ــه ال ُينَســخ م تأبيــد رشعهــم وأنَّ

عون ـــدَّ ـــه، وي ـــٰى : يرون ـــال أنَّ موس ـــه ال «: ق إنَّ رشيعت

 _عــٰىل أنَّ نبيّنــا عليــه وآلــه أفضــل الصــالة والســالم  _» ُتنَســخ

تـه، ووضـحت بيِّنـات صـدقه  ذهبم أكـ _وقد قامـت دالئـل نبوَّ

مته يف هذه الرواية، وذكر أنَّ رشعه ناسخ لكلِّ   .رشيعة تقدَّ

ــهم  ــألوا نفوس ــود  _س ــالوا _لليه ــني أن : فق ــرق ب أيُّ ف

ــ ــخ للش ــي النس ــا يف نف ــبطِالً خلربن ة م ــوَّ ــل النب ــوا دلي رع، ـجتعل

ة اخلــرب بتأبيــد الشــ ــه ال ُينَســخ، ـوبــني أن نجعــل صــحَّ رع، وأنَّ

ة؟  !قاضيًا عٰىل بطالن النبوَّ

ته إٰىل و لِـــَم تنقلوننــا عــن الكــالم يف اخلــرب وطــرق صــحَّ

ــالم يف  ــن الك ــنقلكم ع ــز أن ن ة، ومل جي ــوَّ ــز النب ــالم يف معج الك

ته؟ ة ومعجزها إٰىل الكالم يف اخلرب وصحَّ  !النبوَّ

ٰى عــٰىل ـأَولــيس كــّل واحــد مــن األمــرين إذا ثبــت قضــ

 !صاحبه؟

أنَّ الكــالم يف معجــز : فأجــابوهم عــن هــذا الســؤال بـــ

ــز  ــرب، ألنَّ املعج ة اخل ــحَّ ــق ص ــالم يف طري ــن الك ة أوٰىل م ــوَّ النب

معلـــوم وجـــوده رضورًة وهـــو القـــرآن، ومعلـــوم صـــفته يف 

االعجـــاز بطريـــق عقـــيل ال يمكـــن دخـــول االحـــتامل فيـــه 

 .والتجاذب والتنازع

عونــه، ولــيس كــذلك اخلــرب الــذي تدَّ  ]]٤٩ص [[/

اهرة وال معلومــة وال ظـــ مــور غــريته تســتند إٰىل أُ صــحَّ  ألنَّ 

ــا، ألنَّ  ــق إٰىل علمه ــيهم طري ــوز عل ــي ال جي ــرة الت ــؤ  الكث التواط

من إثبـاهتم يف روايـة هـذا اخلـرب، يف أصـله وفرعـه، وفـيام  ال بدَّ 

ـقَطـٰى يُ ، حتـَّوبني موسـٰى  بيننا م مـا انقرضـوا يف ع عـٰىل أهنَّ

عـد العهـد وتراخـي وا، وهـذا مـع بُ األوقـات وال قّلـ وقت مـن

 .تهبصحَّ  ه والعلمإدراك الزمان حماٌل 

ة  عــٰىل أنَّ  قضــوا حينئــذٍ  ــٰى  _الكــالم يف معجــز النبــوَّ حتَّ

ــرب  ــالن اخل ــٰىل بط ــه ع ــَع ب ، ُقطِ ــحَّ ــالم يف  _إذا ص ــن الك أوٰىل م

 .اخلرب والتشاغل به

 :]بطريق أوىلٰ  استعامل هذه الطريقة يف املجادالت[

: عمل بيننــا وبــني مــن قــالســتَ وهـذا الفــرق يمكــن أن يُ 

إيــالم األطفــال قبــل الكــالم يف حكمــة  ســبب مــوين يفكلِّ 

ــ ــاٰىل، حتَّ ــديم تع ــالق ــان أنَّ ــهٰى إذا ب ــُحي  ه ال وج ــذه اآلالم سِّ ن ه

 .بطلت احلكمة، أو قال بمثله يف اآليات املتشاهبات

ــدُ  ــإنَّ وبع ــدُّ  ، ف ــوب تق ــاٰىل يف وج ــديم تع ــة الق م حكم

ــىلٰ  ــالم،  الكــالم فيهــا ع ــوه تأويــل الك أســباب األفعــال، ووج

 :الرشيعة وداللة املعجز ناه يف نسخقد بيَّ بخالف ما 

ــن  ألنَّ  ــيح ع ــي القب ــل يف نف ــاٰىل أص ــديم تع ــة الق حكم

 .مه لفرعهمن تقدّ  واألصل ال بدُّ  ]]٥٠ص [[/أفعاله، 

ــوَّ  ــالم يف النب ــذلك الك ــيس ك ــيس (ة ول ــه ل ــرب، ألنَّ واخل

ــح الشــيوخ الكــالم يف  ــام رجَّ ــدمها أصــالً لصــاحبه، وإنَّ أح

ة مـن الوجـه الـذي ذكرنـاه، وبيَّنـوا : رب، وطريقـهعـٰىل اخلـ) النبوَّ

 _أنَّ أحــدمها حمتمــل مشــتبه، واآلخــر واضــح يمكــن التوّصــل 

د دليل العقل   .إليه _بمجرَّ

 :]الكالم يف اإلمامة أصل للغيبة[

والكـــالم يف الغيبـــة مـــع الكـــالم يف إمامـــة صـــاحب 

ــرع  _جيــري  الزمــان  ــه أصــل وف بمجــرٰى الكــالم  _يف أنَّ

ألطفـــال، وتأويـــل املتشـــابه، والكـــالم يف حكمـــة يف إيـــالم ا

القديم تعـاٰىل، فواجـب تقـّدم الكـالم يف إمامتـه عـٰىل الكـالم يف 

ــا يف  ــه مــن حيــث األصــل والفــرع اللــذان ذكرنامه ســبب غيبت

 .سبب إيالم األطفال وغريه
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 :]يف بحث الغيبة ة يف استعامل تلك الطريقةمزيَّ [

ــمّ  ــه الرتجــيح واملزجيــب تقدّ  ث ــه مــن وج ــم ــا يَّ ة عــٰىل م

ــرق ــيوخ يف الف ــره الش ــوَّ  ذك ــالم يف النب ــني الك ــالم يف ب ة والك

 .ه من املعلومطريق خرب نفي النسخ، ألنَّ 

ــا،  ألنَّ  ]]٥١ص [[/ ــة ووجهه ــبب الغيب ــالم يف س الك

ــا ــاذب م ــتامل والتج ــن االح ــه م ــة التــي  في ــيس يف الطريق ل

ــن احلســن  ــذكرناهــا يف إمامــة اب ــ ا، ألهنَّ ــامبنيَّ ر ة عــٰىل اعتب

 .له ملن تأمَّ العقل وسرب ما يقتضيه، وهذا بنيِّ 

 :]املوضوعي للبحث التأكيد عٰىل املحافظة عٰىل املنهج[

ــدُ  ــه، وبع ــيوخكم يعتمدون ــزال ش ــا ال ي ــوا م ــال تنس ، ف

مـور إٰىل واضـحها، وبنــاء املحتمـل منهــا األُ  املشـتبه مــن مـن ردِّ 

ـ، حتـَّبالواضـح عـٰىل اخلفـّي  مـل، والقضـاءتَ عٰىل ما ال ُحي  م ٰى أهنَّ

الـدين وفروعـه فـيام  صـوليستعملون ذلك ويفزعـون إليـه يف أُ 

الغيبـة  رع، فكيـف متنعوننـا يفـطريقه العقـل وفـيام طريقـه الشـ

ة مـــا هـــو دأبكــــم وديـــنكم، وعليـــه اعــــتامدكم خاّصـــ

 !واعتضادكم؟

وال خـــوف التطويـــل ألرشنـــا إٰىل املواضـــع واملســـائل 

ــة،  ــذه الطريق ــٰىل ه ــا ع ــون فيه ل ــي ُتعوِّ ــال الت ــرية، ف ــي كث وه

 _بــدفعنا يف الغيبــة عــن الــنهج الــذي ســلكناه  _ُتنِقضــوا 

ــذي  ــدِّ ال ــبية إٰىل احل ــوا يف العص ــروعكم، وال تبلغ ــولكم بف ُأص

 .ال خيفٰى عٰىل أحد

 :]فبيان حكمة الغيبة عند املصنِّ [

ع بـذكر سـبب الغيبـة عـٰىل ا قـد وعـدنا بـأن نتـربَّ وإذا كنّ 

ــــان ال  ]]٥٢ص [[/ التفصــــيل، وإن ــــك ــــا، وال ُخيِ  لُّ يلزمن

ــحَّ  ــره بص ــن ذك ــنحناإلرضاب ع ــذاهبنا، ف ــك  ة م ــل ذل نفع

 .ل عليه ونجيب عنهائَ سونتبعه باألسئلة التي تُ 

يف  ا، اعتمــدناه اســتظهاراً منّــ هــذا فضــالً  فــإن كــان كــّل 

 .كاٍف  مة مغنٍ ك باجلملة املتقدِّ فالتمّس  ة، وإالَّ احلجَّ 

 :]من الظلمة الغيبة استتاراً [

ــ ــوا ســبب اأمَّ ، إخافــة الظــاملني لــه : لغيبــة فه

ــده ــهم ي ــ وقبض ــن التص ــيام ُج رّ ـع ــف ف ــ َل ِع ــه التص ف رّ ـإلي

، ، مطاعـاً نـاً كـان ممكِّ  فـع بـه إذانتَ ام يُ اإلمـام إنَّـ والتدبري لـه، ألنَّ 

 ٰ م اجلنـاة، وحيـارب البغـاة، ويقـيم قـوِّ  بينه وبني أغراضـه، ليُ خمىلَّ

 لظــامل، وكــّل الثغــور، وينصــف املظلــوم مــن ا احلــدود، ويســدُّ 

 مع التمكـني، فـإذا حيـل بينـه وبـني مـراده سـقط إالَّ  هذا ال يتمُّ 

ــام ــرض القي ــه ف ــت  عن ــه وجب ــاف عــٰىل نفس ــة، فــإذا خ باإلمام

 .غيبته ولزم استتاره

ــًا  ــِزم خائف ــذي ُيل ــذا ال ــم  _ومــن ه ــه، وه ــداؤه علي أع

 !أن يظهر هلم وأن يربز بينهم؟ _حنقون 

 .سمعاً و واجب عقالً  ز من املضارّ والتحرّ 

ــّي  ــترت النب ــد اس ــرَّ  9 وق ــعب م ــرٰى يفة، وأُ يف الش  خ

 .الواصلة إليه  اخلوف من املضارّ الغار، وال وجه لذلك إالَّ 

ــيّ [ ]]٥٣ص [[/ ــتتار النب ــني اس ــة ب ــام التفرق يف  واإلم

 :]ة واحلاجة إليهأداء املهمَّ 

ــل ــإن قي ــيُّ : ف ــد  9النب ــه إالَّ بع ــن قوم ــترت ع ــا اس م

ــب أداؤ ــا وج ــيهم م ــه إل ــة، أدائ ــه حاج ــم إلي ــق هب ه، ومل تتعلَّ

 .وقولكم يف اإلمام بخالف ذلك

مــا تطــاول وال متــادٰى، واســتتار  9وألنَّ اســتتاره 

 !إمامكم قد مضت عليه العصور وانقضت دونه الدهور

إنَّـام  9لـيس األمـر عـٰىل مـا ذكـرتم، ألنَّ النبـّي : قلنا

ٰى استرت يف الشـعب والغـار بمّكـة، وقبـل اهلجـرة، ومـا كـان أدّ 

مجيع الشـريعة، فـإنَّ أكثـر األحكـام ومعظـم القـرآن نـزل  9

ه كان بعد األداء؟ عيتم أنَّ  !باملدينة، فكيف ادَّ

ولو كان األمـر عـٰىل مـا زعمـتم مـن تكامـل األداء قبـل 

ــتتار ــة إٰىل تــدبريه : االس ــًا للحاج ــان ذلــك رافع ــا ك ، مل

ته وهنيه  .وسياسته، وأمره يف ُأمَّ

ص /[[بعـد أداء  9النبـّي  إنَّ : ومن هذا الـذي يقـول

الشـرع غري حمتاج إليـه، وال مفتقـر إٰىل تـدبريه، إالَّ معانـد ]] ٥٤

 !مكابر؟

ــتتاره  ــاز اس ــه  _ وإذا ج ــة إلي ــق احلاج ــع تعّل  _م

خلــوف الضـــرر، وكانــت التبعــة يف ذلــك الزمــة ملخيفيـــه 

ــه الأل ــقطت عن ــب، س ــه إٰىل التغيّ ــةوحموجي ــت إٰىل ئمَّ ه ، وتوجَّ

 .االستتار وأجلأه إٰىل التغيّب من أحوجه إىلٰ 

 . وكذلك القول يف غيبة إمام الزمان 

 :]التفرقة بينهام يف طول الغيبة وقرصها[

ــ : رها فغــري صــحيحةـا التفرقــة بطــول الغيبــة وقصــفأمَّ

 ه ال فــرق يف ذلــك بــني القصــري املنقطــع وبــني املمتــدّ ألنَّــ

ــت ــامامل ــتتار أل هدي، ألنَّ ــن يف االس ــةإذا مل يك ــ ئمَّ ــترت إذا ع ٰىل املس

ــأُ  ــه َج وِ ْح ــاول: إلي ــاز أن يتط ــاز أن  ج ــام ج ــتتار، ك ــبب االس س

 .يقرص زمانه
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ةمل يسترت األ مَ ـلِ [  :]؟السابقون  ئمَّ

إن كــان اخلــوف أحوجــه إٰىل االســتتار، فقــد : فــإن قيــل

ــدكم ــاؤه عن ــان آب ــ ك ــف مل يف تقيَّ ــدائهم، فكي ــن أع ــوف م ة وخ

 !يسترتوا؟

خــوف مــن أعــدائهم،  مــا كــان عــٰىل آبــائهم : قلنــا

ة، والعــدول عــن التظـاهر باإلمامــة، ونفيهــا لــزومهم التقيـَّ مـع

 .عن نفوسهم

ــّل  ]]٥٥ص [[/ ــان ك ــام الزم ــ وإم ــه، ألنَّ ــوف علي ه اخل

 .نفسه وجياهد من خالف عليه يظهر بالسيف ويدعو إىلٰ 

 نسبة بـني خوفـه مـن األعـداء، وخـوف آبائـه  فأيُّ 

 !ل؟ة التأمّ منهم، لوال قلَّ 

 :]بني الغيبة وعدم الوجود الفرق[

ــل ــإن قي ــاً  أيُّ : ف ــوده غائب ــني وج ــرق ب ــه  ف ــل إلي ال يص

 !برش، وبني عدمه؟ أحد وال ينتفع به

ـــاز أن يُ الَّ أو ـــعدِ  ج ـــاٰىل، حتَّ ـــه اهللا تع ـــم أنَّ م  ٰى إذا عل

لـه أوجـده، كـام جـاز أن يبيحـه االسـتتار  مسـلِّ نـه وتُ كِّ ة متُ الرعيّ 

 !ره؟هِ ظفيُ  ٰى يعلم منهم التمكني لهحتَّ 

ــاملني،  ــة الظ ــببه إخاف ــتتار س ــون االس ــاز أن يك وإذا ج

 !يكون اإلعدام سببه ذلك بعينه؟  جاز أنفأالَّ 

عــٰىل  _قبــل أن نجيــب عــن ســؤالك  _مــا ُيقَطــع : قيــل

أنَّ اإلمام ال يصـل إليـه أحـد وال يقـاه، ألنَّ هـذا األمـر مغيَّـب 

 .الشك والتجويز]] ٥٦ص /[[عنّا، وهو موقوف عٰىل 

ــرق ــذا  والف ــد ه ــل  _بع ــن أج ــًا م ــوده غائب ــني وج ب

ــك  ــاء ذل ــو يف أثن ــه، وه ــن أعدائ ـــرر م ــوف الض ــة، وخ التقيّ

َض  ــوِّ ــام ُف ــوم ب ــر ويق ــه فيظه ــوا خيفت ــوه ويزيل ن ــع أن ُيمكِّ متوقِّ

 :جيلٌّ واضح _إليه من ُأمورهم، وبني أن ُيعِدمه اهللا تعاٰىل 

ــن  ــاد م ــوت العب ــا يف ــان م ــدومًا، ك ــان مع ــه إذا ك ألنَّ

وُيعِدمونــه مــن مراشــدهم، وُحيرمونــه مــن لطفهــم  مصــاحلهم،

ـة فيـه عـٰىل  وانتفاعهم بـه منسـوبًا إليـه تعـاٰىل، ومعضـوبًا ال حجَّ

 .العباد، وال لوم يلزمهم وال ذمّ 

ــان موجــوداً  ــترتاً  وإذا ك ــه، كــان مــا  مس بإخــافتهم ل

ــالح ــن املص ــوت م ــوباً  يف ــافع منس ــن املن ــع م ــاد،  ويرتف إٰىل العب

 .ؤاخذون بهوهم امللومون عليه امل

ـــ ـــة فأمَّ ا اإلعـــدام فـــال جيـــوز أن يكـــون ســـببه إخاف

 .إٰىل أفعاله لجئ بعضهم بعضاً يُ  العباد قد الظاملني، ألنَّ 

 :]هدوعدم وجو الفرق بني االستتار النبيّ [

 9 بــّي نهــذا ينقلــب علــيهم يف اســتتار ال عــٰىل أنَّ 

 فــأيُّ ! وبـني عدمـه؟ فـرق بـني وجـوده مسـترتاً  أيُّ : فيقـال هلـم

 .قالوا يف ذلك أجبناهم بمثله ءيش

قـــوا بـــني األمـــرين فرِّ ولـــيس هلـــم أن يُ  ]]٥٧ص [[/

ــأنَّ  ــّي نال ب ــّل  9 ب ــن ك ــترت م ــا اس ــدٍ  م ــأح ــن ، وإنَّ ــترت م ام اس

 !مسترت من اجلميع  أعدائه، وإمام الزمان

  اســترت يف الغـار كــان مســترتاً امَّ ـلـ 9 النبــّي  وذلـك أنَّ 

 . أبو بكر وحدهه، ومل يكن معه إالَّ ئأوليائه وأعدا من

ــث ال  ــترت بحي ــدكم أن يس ــدنا وعن ــوز عن ــان جي ــد ك وق

ــن ــون معــه أحــد م إذا اقتضــت املصــلحة  وال عــدوّ  ويلّ  يك

 .ذلك

ا قــد ، ألّنــهوإذا رضــوا ألنفســهم هبــذا الفــرق قلنــا مثلــ

اإلمام جيـوز أن يلقـاه يف حـال الغيبـة مجاعـة مـن أوليائـه  نا أنَّ بيَّ 

 .فقدهعٰىل  عقطَ ا ال يُ ذلك ممَّ  وأنَّ 

 :]ه الظلمإمكان ظهور اإلمام بحيث ال يمّس [

إن كــان خــوف رضر األعــداء هــو املوجــب : فــإن قيــل

يف الســحاب وبحيــث ال تصــل (أظهــره اهللا تعــاٰىل  للغيبــة، أفــال

 !واألمان من الرضر؟) الظهور إليه أيدي أعدائه فيجمع

ـهـذا سـؤال مـن ال يُ : قلنا احلاجـة  ر فـيام يـورده، ألنَّ فكِّ

ــا ــمــن العب ــ امد إنَّ ــوّىلٰ تتعلَّ ــام يت ــمة ق بإم ــاهتم، وقس  عقــاب جن

ــدّ  ــواهلم، وس ــارش أم ــورهم، ويب ــدبري أُ  ثغ ــون ت ــورهم، ويك م

ص [[/ إالَّ  ويعقــد، ويرفــع ويضــع، وهــذا ال يــتمُّ  بحيــث حيــّل 

 .مع املخالطة واملالبسة ]]٥٨

ــإذا ُج  ــه ارتفعــت جهــة  َل ِعــف ــول إلي ــث ال وص بحي

ور النجــوم الــذي ال ظهــوره للعــني كظهــ احلاجــة إليــه، فصــار

احتـاج يف الغيبـة إٰىل مثـل  ، ومـنوال يرفـع زلـالً  ا خلـالً منّ  يسدّ 

 .فيه مسكنة هذا السؤال فقد أفلس ومل تبَق 

 :]إقامة احلدود يف الغيبة[

 فاحلدود يف حال الغيبة ما حكمها؟: فإن قيل

ــرتاف  ــذا اع ــا فه ــا يوجبه ــاعيل م ــن ف ــقطت ع ــإن س ف

 !بنسخ الرشيعة

 !من يقيمها مع الغيبة؟وإن كانت ثابتة ف

ــا ــتحقّ : قلن ــدود املس ــام احل ــاة ب ــوب اجلن ــة يف جن ة ثابت

ــن ــا م ــتحقُّ  يوجبه ــام واملس ــر اإلم ــإن ظه ــال، ف ــذه  األفع هل
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ــاٍق  اإلقــرار، وإن فــات ذلــك  نــة أوأقامهــا عليــه بالبيّ  احلــدود ب

اإلمــام  بموتــه كــان اإلثــم يف تفويــت إقامتهــا عــٰىل مــن أخــاف

 .وأجلأه إٰىل الغيبة

ام جتـب إنَّـ احلـدّ  ذا بنسـخ إلقامـة احلـدود، ألنَّ وليس هـ

 .ن وزوال املوانع، ويسقط مع احليلولةالتمكّ  إقامته مع

ــ  لــو ســقط فــرض إقامــة احلــدّ  ام يكــون ذلــك نســخاً وإنَّ

 .األسباب املانعة من إقامته ن وزوالمع التمكّ 

ــمّ  ــقيُ  ث ــمَل ــال هل ــيهم فيق ــذا عل ــولكم يف : ب ه ــف ق كي

ـــي ـــاة يف األحـــوال ســـتحقّ ت ]]٥٩ص [[/ احلـــدود الت ها اجلن

ــّل  ــل احل ــا أه ــن فيه ــي ال يمك ــن الت ــد م ــام  والعق ــار اإلم اختي

 .قالوه يف ذلك قيل هلم مثله ءيش فأيُّ ! ونصبه؟

ــل ــإن قي ــابة : ف ــام إٰىل إص ــة اإلم ــع غيب ــبيل م ــف الس كي

 !؟احلّق 

ال سـبيل إليـه، فقـد جعلـتم النـاس يف حـرية : فإن قلـتم

 .مورهميف سائر أُ  وضاللة وريب

ريح ـهـذا تصـ: قيل لكم( ،تهبأدلَّ  صاب احلّق يُ : ن قلتموإ

 !؟ورجوع إٰىل احلّق ) ةعن اإلمام هبذه األدلَّ  باالستغناء

 :عقيل وسمعي: عٰىل رضبني احلقُّ : قلنا

 .ك بالنظر فيهادرَ ته ويُ صاب بأدلَّ فالعقيل يُ 

ــ(والســمعي    بــّي نة منصــوبة مــن أقــول العليــه أدلَّ

ــةوأقــوال األ) ونصوصــه  نــوا ذلــك، وقــد بيَّ مــن ولــده  ئمَّ

 .ال دليل عليه وأوضحوه، ومل يرتكوا منه شيئاً 

ــري  ــة إٰىل  نَّ أغ ــاه، فاحلاج ــا قلن ــٰىل م ــان ع ــذا، وإن ك ه

املسـتمّرة يف كــّل  _اإلمـام ثابتـة الزمــة، ألنَّ جهـة احلاجـة إليــه 

هـي كونـه لطفـًا لنـا يف فعـل الواجـب  _زمان وعـٰىل كـّل وجـه 

ا ال يغنـي عنـه يشء، وال يقـوم مقامـة وجتنّب القبـيح، وهـذا ممـَّ

 .فيه غريه

ــ ــه املتعلّ فأمَّ ــة إلي ــا احلاج ــمع والش ــة بالس ــي ـق رع فه

 :ظاهرة أيضاً 

ــان وارداً  ألنَّ  ــل، وإن ك ــول  النق ــن الرس ــن  9ع وع

تــاج إليــه يف بجميــع مــا ُحي  اإلمــام  ]]٦٠ص [[/ آبــاء

ــ ــاقلنيـالش ــٰىل الن ــائز ع ــ ريعة، فج ــل، إمَّ ــن النق ــدلوا ع ا أن يع

ــة  ، فينقطــع النقــل أو يبقــٰى أو اشــتباهاً  اعــتامداً  فــيمن لــيس نقل

ــ ــذٍ ة، فيُ حجَّ ــاج حينئ ــك ويُ  حت ــف ذل ــام ليكش ــإٰىل اإلم  حهوضِّ

 . موضع التقصري فيهبنيِّ ويُ 

حـال، وإن أمكنـت  احلاجـة ثابتـه عـٰىل كـّل  أنَّ : فقد بان

 .تهبأدلَّ  إصابة احلّق 

 :]احلال فيام لو احتيج إٰىل بيان اإلمام الغائب[

 النـــاقلون بعـــض مهـــمِّ إن كـــتم أرأيـــتم : فـــإن قيـــل

ــ ــيج إىلٰ ـالش ــام، ومل يُ  ريعة واحت ــان اإلم ــبي ــقُّ عَل ــن إالَّ  م احل  م

ًا، جهتـه، وكـان خوفــه القتـل  كيـف يكــون مـن أعدائــه مسـتمرَّ

 احلال؟

ــوا ــني أن تقول ــأنتم ب ــ: ف ــل، إنَّ ــاف القت ــر وإن خ ه يظه

ــة، يكــون خــوف القتــل غــري مبــيح للغ فيجــب عــٰىل هــذا أن يب

 !حال وجيب ظهوره عٰىل كّل 

ـــوا ـــك : أو تقول ـــف يف ذل ـــقط التكلي ـــر، ويس ال يظه

ــوم عــن ـيءالشــ ــاألُ  املكت ــاع، مَّ ــن اإلمج ــذلك م ــوا ب ة، فتخرج

 9 بـــّي نرشعـــة الء يشكـــّل  اإلمجـــاع منعقـــد عـــٰىل أنَّ  ألنَّ 

 .الساعة) أن تقوم(ة إٰىل مَّ وأوضحه فهو الزم لألُ 

ــتم ــقط،  إنَّ  :وإن قل ــف ال يس ــف رصَّ التكلي ــتم بتكلي ح

 .طاق، وإجياب العلم بام ال طريق إليهما ال يُ 

قـــد أجبنـــا عـــن هـــذا الســـؤال : قلنـــا ]]٦١ص [[/

 .)الشايف( ع يف كتابنارَّ عنا إٰىل غاية ما يتفوفرَّ 

ـــه ـــم أنَّ  أنَّ : ومجلت ـــو عل ـــاٰىل ل ـــبعض  اهللا تع ـــل ل النق

يف حـال تكـون تقيّـة اإلمـام فيهـا  _الشـريعة املفروضـة ينقطـع 

ة، وخوفـه مـن األعـداء باقيـًا مستم ألسـقط ذلـك التكليـف  _رَّ

ن ال طريق له إليه  .عمَّ

ـــا  ـــه  _وإذا علمن ـــبهة في ـــذي ال ش ـــاع ال أنَّ  _باإلمج

ــة إٰىل أن تقــوم  تكليــف الشـــرائع مســتمرٌّ ثابــٌت عــٰىل مجيــع األُمَّ

 _الساعة، ينـتج لنـا هـذا العلـم أنَّـه لـو اتَّفـق أن ينقطـع النقـل 

ن فيهـا  _ع بشـيء من الشــرائ ملـا كـان ذلـك إالَّ يف حـال يـتمكَّ

 .اإلمام من الظهور والربوز واإلعالم واإلنذار

 :]ة عدم ظهور اإلمام ألوليائهعلَّ [

إذا كانـت العلَّـة يف غيبتـه عـن أعدائـه خوفــه : فـإن قيـل

 !منهم، فام باله ال يظهر ألوليائه، وهذه العلَّة زائلة فيهم؟

ـــة  وقـــد _فــإذا مل يظهـــر لألوليـــاء  زالـــت عـــنهم علَّ

 !بطل قولكم يف علَّة الغيبة _استتاره 

ــة : قلنـا قـد أجــاب أصـحابنا عــن هـذا الســؤال بـأنَّ علَّ

ــاهم  ــن أن يلق ــه م ــون خوف ــع أن يك ــه ال متن ــن أوليائ ــه ع غيبت

ــؤّدي  ــم، في ــه معه ثوا رسورًا باجتامع ــدَّ ــربه، ويتح ــيعوا خ فيش
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ــك  ــود  _ذل ــري مقص ــك غ ــان ذل ــوف  _وإن ك ص /[[إٰىل اخل

 .من األعداء] ]٦٢

 ]:عدم ارتضاء املصنِّف هلذه العلَّة[

وهذا اجلواب غري مريض، ألنَّ عقـالء شـيعته ال جيـوز أن 

رر عليه وعليهم، ـخيفٰى عليهم ما يف إظهار اجتامعهم معه من الض

ة الشـاملة؟ وإن ! فكيف خيربون بذلك مع العلم بام فيه من املضـرَّ

ثنـني، مل جيـز عـٰىل مجاعـة جاز هذا الذي ذكروه عٰىل الواحـد واال

 .شيعته الذين ال يظهر هلم

دموا شــيعته قــد ُعــ ة توجــب أنَّ هــذه العلَّــ عــٰىل أنَّ 

 :نون من تالفيه وإزالتهال يتمكَّ  االنتفاع به عٰىل وجه

ــم  ــاهلم أهنَّ ــن ح ــم م ــام يعل ــتتار ب ــق االس ــه إذا عّل ألنَّ

ـــور  ـــدورهم اآلن مـــا  يقتضــــي ظه ـــه، فلـــيس يف مق يفعلون

ــام، و ــاإلم ــذا يقتض ــف ـه ــقوط التكلي ــام  _ي س ــذي اإلم ال

 .عنهم _لطف فيه 

 :]فاجلواب عن اعرتاض املصنِّ [

ــبب  ــأنَّ س ــؤال ب ــذا الس ــن ه ــهم ع ــاب بعض ــد أج وق

ــة  ــاع مجاع ــداء، ألنَّ انتف ــل األع ــو فع ــع ه ــن اجلمي ــة ع الغيب

ــام يكـون بــأن ينفـذ أمــره  _مـن وّيل وعــدّو  _الرعيّـة  باإلمـام إنَّ

فًا بــال دافــع وال منــازع، وتنبســط يــده، ويكــون ظــاهر ًا متصـــرِّ

ــه ]] ٦٣ص /[[ ــالوا دون ــد ح ــداء ق ــوم أنَّ األع ــا املعل وهــذا ممَّ

 .ومنعوا منه

ــالوا ــه، ألنَّ : ق ــبعض أوليائ ًا ل ــوره رسَّ ــدة يف ظه وال فائ

ــدبري األ ــن ت ــٰى م ــع املبتغ ــةالنف ــّل  ئمَّ ــالظهور للك ــتمُّ إالَّ ب ال ي

ــتتار ــة يف اس ــارت العلَّ ــد ص ــر، فق ــوذ األم ــد  ونف ــام وفق اإلم

 _عــٰىل الوجــه الــذي هــو لطــف ومصــلحة للجميــع  _ظهــوره 

 .واحدة

 :وهذا أيضًا جواب غري مريض

ــٰىل  ــور ع ــني الظه ــه وب ــالوا بين ــانوا ح ــداء إن ك ألنَّ األع

وجه التصـّرف والتـدبري، فلـم حيولـوا بينـه وبـني مـن شـاء مـن 

 .أوليائه عٰىل جهة االستتار

ليائــه عــٰىل ســبيل وكيــف ال ينتفــع بــه مــن يلقــاه مــن أو

ــاع أوامــره،  ــرض اّتب ــد طاعتــه وف ــو يعتق ــاص، وه االختص

مه يف نفسه؟  !وُحيكِّ

وإن كــان ال يقــع هــذا اللقــاء ألجــل اختصاصــه، وألنَّ 

ض إليـه تـدبري  اإلمام معـه غـري نافـذ األمـر يف الكـّل، وال مفـوِّ

ــه ال انتفــاع للشــيعة  بلقــاء  اإلماميَّــةاجلميــع، فهــذا تصـــريح بأنَّ

تهـا إٰىل أّيـام احلســن بــن  مــن لــدن وفـاة أمــري املــؤمنني  أئمَّ

 .، للعلَّة التي ذكرتعيل أيب القائم 

 أنَّ أوليـــاء أمـــري املـــؤمنني  _أيضـــًا  _ويوجـــب 

وشيعته مل يكن هلـم بلقائـه انتفـاع قبـل انتقـال األمـر إٰىل تـدبريه 

 .وحصوله يف يده

 . إٰىل حّد ال يبلغه متأّمل _من قائله  _وهذا بلوغ 

َم هلم ما ذكروه : عٰىل أنَّه من أنَّ االنتفاع باإلمام ال  _إذا ُسلِّ

بطـل  _يكون إالَّ مع ظهوره جلميـع الرعيّـة، ونفـوذ أمـره فـيهم 

أنَّـه يـؤّدي إٰىل سـقوط : وهو]] ٦٤ص /[[قوهلم من وجه آخر، 

 :عن شيعته _الذي اإلمام لطف فيه  _التكليف 

جـع إلـيهم، وال كـان يف ألنَّه إذا مل يظهـر هلـم لعلَّـة ال تر

فـال بـدَّ مـن : قدرهتم وإمكاهنم إزالـة مـا يمـنعهم مـن الظهـور

ــه،  ســقوط التكليــف عــنهم، وال جيــرون يف ذلــك جمــرٰى أعدائ

فســبب ذلــك مــن جهــتهم،  _وإن مل يظهــر هلــم  _ألنَّ األعــداء 

ــزمهم  ــر، فل ــوره فيظه ــن ظه ــع م ــوا املن ــاهنم أن يزيل ويف إمك

ــذي تــدبري اإلمــام  ــه، ولــو مل يلــزم ذلــك التكليــف ال لطــف في

 .شيعته عٰىل هذا اجلواب

ــن  ــريهم م ــني غ ــن املكلَّف ــوم م ــع ق ــاز أن يمن ــو ج ول

 _الـذي ذلـك اللطـف لطـف فيـه  _لطفهم، ويكـون التكليـف 

ًا علــيهم بقيــد  _جلــاز أن يمنــع بعــض املكلَّفــني غــريه : مســتمرَّ

ــد  _أو مــا أشــبهه  ن ذلــك املقيَّ مــن املشـــي عــٰىل وجــه ال يــتمكَّ

ًا عٰىل املقيَّدمن   .إزالته، ويكون امليش مع ذلك مستمرَّ

ــد وفقــد اللطــف، مــن  ــني القي قــوا ب ــيس هلــم أن ُيفرِّ ول

ــه،  م وقوع ــوهَّ ــل وال ُيت ــه الفع ر مع ــذَّ ــد ُيتع ــان القي ــث ك حي

 :وليس كذلك فقد اللطف

أنَّ  _الــذي نتَّفــق نحــن عليــه  _ألنَّ املــذهب الصــحيح 

اآللــة، وأنَّ التكليــف فقــد اللطــف جيــري جمــرٰى فقــد القــدرة و

معلـــوم قبحـــه،  _يف مـــن لـــه لطـــف  _مـــع فقـــد اللطـــف 

كــالتكليف مــع فقــد القــدرة واآللــة ووجــود املــانع، وأنَّ مــن مل 

ن لـه لطـف معلـوم  _يفعل بـه اللطـف  ن مـن  _ممـَّ غـري مـتمكِّ

ن  .الفعل، كام أنَّ املمنوع غري متمكِّ

 :]ة االستتار من األولياءاألوٰىل يف علَّ [ ]]٦٥ص [[/

الــذي  _والــذي جيــب أن ُجيــاب بــه عــن هــذا الســؤال 

ــه  ــن أوليائ ــتتار م ــة االس ــره يف علَّ منا ذك ــدَّ الً  _ق ــول أوَّ أن نق
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قاطعني عٰىل أنَّه ال يظهـر جلميـع أوليائـه، فـإنَّ هـذا مغيَّـب ] ال[

ــال  ــه دون ح ــال نفس ــا إالَّ ح ــد منّ ــّل واح ــرف ك ــا، وال يع عنّ

 .غريه

ز ظهـوره هلـم كـ ز خالفـهوإذا كنّا ُنجـوِّ فـال بـدَّ : ام ُنجـوِّ

زه من غيبته عنهم  .من ذكر العلَّة فيام ُنجوِّ

وقـد بيَّنـا فـيام  _وأوٰىل ما قيل يف ذلـك وأقربـه إٰىل احلـّق 

ــبيل  ــٰىل س ــه ع ــم ب ــب العل ــا ال جي ــاب ممَّ ــذا الب ــلف أنَّ ه س

أن : _التفصــيل، وأنَّ العلــم عــٰىل وجــه اجلملــة فيــه كــاٍف 

علَّـة الغيبـة عـن األوليـاء مضــاهية ال بـدَّ مـن أن تكـون : نقـول

ـا ال تقضــي سـقوط التكليـف  لعلَّة الغيبـة عـن األعـداء، يف أهنَّ

ــق الأل ــنهم، وال حتل ــةع ــن أن  ئمَّ ــدَّ م ــاٰىل، وال ب ــم تع بمكلِّفه

ــذه  ــم، وه ــر هل ــا فيظه ــا وإزالته ــن رفعه ــني م ن ــوا متمكِّ يكون

إٰىل  صفات ال بـدَّ مـن أن حتصـل ملـا تعلَّـل بـه الغيبـة، وإالَّ أّدٰى 

م ذكره من الفساد  .ما تقدَّ

وإذا ثبتت هـذه اجلملـة فـأوٰىل مـا علَّـل بـه التغيّـب عـن 

قد علمنا أنَّ العلم بإمـام الزمـان : يقال]] ٦٦ص /[[األولياء أن 

يف  _عٰىل سبيل التعيني والتمييز ال يـتمُّ إالَّ بـاملعجز، فـإنَّ الـنصَّ 

نه، وال بدَّ مـن املعجـز غري كاٍف يف تعيّ  _ة إمامة هذا اإلمام خاصَّ 

قه يف أنَّه ابن احلسن   .الظاهر عٰىل يده حتَّٰى ُنصدِّ

ـــه  ـــور، طريق ـــٰىل الظه ـــه ع ـــاملعجز وداللت ـــم ب والعل

 .االستدالل الذي جيوز أن تعرتض فيه الشبهة

ــز،  ــده معج ــٰىل ي ــر ع ــن ظه ــبهة يف م ــته ش ــن عارض وم

ل،  ــوِّ اب متق ــذَّ ــره ك ــه، وأنَّ ُمظِه ــه زور وخمرق ــد أنَّ ــَق فاعتق َحلِ

 .باألعداء يف اخلوف من جهته

 :]جهة اخلوف من األولياء عند الظهور[

الـذي مل يظهـر لـه  تقصري وقـع مـن الـويلّ  فأيُّ : فإن قيل

 هذا املعلوم من حاله؟ اإلمام ألجل

 قدرة له عٰىل فعل ما يظهر له اإلمام معه؟ وأيُّ 

 وإٰىل أيِّ يشء يفزع يف تاليف سبب غيبته عنه؟

ــا ــا مــا أحل: قلن ــاء  _ن ــة عــن األولي إالَّ  _يف ســبب الغيب

 :عٰىل معلوم يظهر موضوع التقصري فيه، وإمكان تالفيه

ألنَّه غري ممتنع أن يكون مـن املعلـوم مـن حالـه أنَّـه متـٰى 

ــر يف النظـر يف معجـزه، وإنَّـام ُأيت يف ذلـك : ظهر لـه اإلمـام قصَّ

ــم  ــاظر يف العل ــري الن ــز ]] ٦٧ص /[[لتقص ــني املعج ــالفرق ب ب

 .واملمكن، والدليل من ذلك وما ليس بدليل

ولو كان مـن هـذا األمـر عـٰىل قاعـدة صـحيحة وطريقـة 

 .مل جيز أن يشتبه عليه معجز اإلمام عند ظهوره له: مستقيمة

ــٰى  ــتدراكه، حتَّ ــري واس ــذا التقص ــاليف ه ــه ت ــب علي فيج

 .خيرج بذلك من حدِّ من يشتبه عليه املعجز بغريه

 :]طاق؟هو بام ال يُ  بالنظر، هل تكليف الويلّ [

ــدٍ  ــيس ألح ــول ول ــا ال يُ : أن يق ــف م ــذا تكلي ــاق، ه ط

لــيس يعـرف مــا  هــذا الـويلّ  ك، ألنَّ درَ ال ُيـ وحوالـة عـٰىل غيــب

ــ ــه مــن النظــرـقصَّ ــه بعين ــ ر في ٰى واالســتدالل، فيســتدركه، حتَّ

 .ما ال يلزمه ر، ونراكم تلزمونه عىلٰ د يف نفسه ويتقرَّ يتمهَّ 

 :واجلواب عن هذا االعرتاض

ز وينفـرد، وقـد يشـتبه  أنَّ ما يلـزم يف التكليـف قـد يتميـَّ

وإن كـان الـتمّكن مـن األمـرين حاصـالً ثابتـًا  _بغريه وخيـتلط 

فالوّيل عـٰىل هـذا إذا حاسـب نفسـه ورأٰى إمامـه ال يظهـر لـه،  _

ــوه  ــن الوج ــاه م ــا ذكرن ــة م ــبب يف الغيب ــون الس ــد أن يك واعتق

 ).من سبب يرجع إليهعلم أنَّه ال بدَّ : وأجناسها(الباطلة 

علـم أنَّ تقصـريًا : وإذا رأٰى أنَّ أقوٰى األسباب ما ذكرنـاه

جهته يف صفات املعِجز ورشوطه، فعليـه ]] ٦٨ص /[[واقعًا من 

معــاودة النظــر يف ذلــك، وختليصــه مــن الشــوائب،  _حينئــٍذ  _

 .وتصفيته ممَّا يقتضـي الشبهة ويوجب االلتباس

ــه متــٰى اجتهــد يف ذلــك حــّق  االجتهــاد، ووّىفٰ النظــر فإنَّ

فـال بـدَّ لـه مـن وقـوع العلـم : نصيبه غري مبخوس وال منقوص

 .بالفراق بني احلّق والباطل

فـال بـدَّ مـن زوال سـبب الغيبـة : وإذا وقع العلم بـذلك

 .عن الويلّ 

ــع ــذه املواض ــرية، : وه ــه بص ــٰىل نفس ــا ع ــان فيه اإلنس

ــاهي يف االج ــأكثر مــن التن ــؤَمر فيهــا ب تهــاد ولــيس يمكــن أن ُي

 .والبحث والفحص واالستسالم للحّق 

 :]استكامل الرشوط، أساس الوصول إٰىل النتيجة[

 : مثل ما عليهوما للمخالف لنا يف هذه املسألة إالَّ 

ــ ــ إنَّ : ه يقــولألنَّ ام يولــد العلــم عــٰىل النظــر يف الــدليل إنَّ

 خمصوصـــة، ورشوط كثـــرية معلومـــة، متـــٰى اختـــلَّ  صـــفات

 .باملنظور فيه لمد العرشط منها مل يتولَّ 

ــالفوهم ــم خم ــال هل ــإذا ق ــام : ف ــة ك ــا يف األدلَّ ــد نظرن ق

 .تنظرون فلم يقع لنا العلم بام تذكرون أنَّكم عاملون به

إنَّكم مـا نظـرتم عـٰىل الوجـه الـذي نظرنـا : كان جواهبم
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ــا  ــم، ألهنَّ ــر العل ــد النظ ــم رشوط تولي ــت لك ــه، وال تكامل في

 .كثرية، خمتلفة، مشتبهة

ــم ــال هل ــإذا ق ــالفوهم ف ــالل : خم ــا يف اإلخ ــا حتيلونن م

بشـــروط توليــد النظــر إالَّ عــٰىل رساب، ومــا تشــريون إٰىل رشط 

نا فيه؟  !معنيَّ أخللنا به وقرصَّ

متٰى مل تكونوا عـاملني  _ال بدَّ : كان جواهبم]] ٦٩ص /[[

من تقصري وقع منكم يف بعض رشوط النظر، ألنَّكـم  _كام علمنا 

لتم الشـروط واست وفيتموها لعلمتم كام علمنـا، فالتقصـري لو كمَّ

مـنكم عــٰىل سـبيل اجلملــة واقــع، وإن مل يمكننـا اإلشــارة إٰىل مــا 

ـرتم فيه بعينه، وأنتم مع هذا متمّكنون من أن تستوفوا رشوط  قصَّ

ــادات  ــن االعتق ــوبكم م ــو قل ــّق وختل ــلموا للح ــر وتستس النظ

بدَّ من أن واألسباب املانعة من وقوع العلم، ومتٰى فعلتم ذلك فال 

 .تعلموا، واإلنسان عٰىل نفسه بصرية

 .، فبمثله أجبناهموإذا كان هذا اجلواب منهم صحيحاً 

 :]ة الغيبةيف علَّ  والعدوّ  الفرق بني الويلّ [

ــل ــب : فــإن قي ــذا  _فيج ــٰىل ه ــّل وّيل مل  _ع ــون ك أن يك

ــق  ــة تلح ــرية عظيم ــٰىل كب ــه ع ــٰىل أنَّ ــع ع ــام يقط ــه اإلم ــر ل يظه

ـ فـيام يوجـب غيبـة  _عـٰىل مـا فرضـتموه  _ـر بالكفر، ألنَّه مقصِّ

ــق  ــد حل ــه مصــلحته، فق ــا في ــه م ـــي تفويت ــه، ويقتض اإلمــام عن

 .بالعدوّ  _عٰىل هذا  _الوّيل 

أن  _الـذي أرشنـا إليــه  _لـيس جيـب يف التقصــري : قلنـا

ــه يف هــذه احلــال احلــارضة مــا  يكــون كفــرًا وال ذنبــًا عظــيًام، ألنَّ

ام، وال أخافـه عـٰىل نفسـه، وإنَّـام اعتقد يف اإلمـام أنَّـه لـيس بإمـ

ـر يف بعض العلـوم تقصـريًا كـان كالسـبب يف أنَّـه علـم مـن  قصَّ

حالــه أنَّ ذلـــك يـــؤّدي إٰىل أنَّ الشــكَّ يف اإلمامـــة يقـــع منـــه 

ــري أن  ــذا التقص ــري الزم يف ه ــع، فغ ــيس بواق ــتقبالً، واآلن ل مس

 .يكون بمنزلة ما يفيض إليه ممَّا املعلوم أنَّه سيكون

ــه وإن مل يلــزم أن يكــون كفــرًا، وال جاريــًا جمــرٰى غــري  أنَّ

ــّك  ]]٧٠ص [[/تكــذيب اإلمــام  ــب  والش يف صــدقه، فهــو ذن

 .الثواب وخطأ، ال ينافيان اإليامن واستحقاق

ــيل] ال[وأن  ــدير، ألنَّ ح ــذا التق ــٰىل ه ــدوِّ ع ــوّيل بالع ق ال

ــرية،  _يف احلــال  _العــدّو  معتقــد يف اإلمامــة مــا هــو كفــر وكب

 .بخالف ذلك والويلّ 

 :]يف احلال سبب الكفر يف املستقبل، ليس كفراً [

مــن أنَّ مــا هــو كالســبب يف  _والــذي ُيبــنيِّ مــا ذكرنــاه 

أنَّـه لـو اعتقـد معتقـد  _الكفر ال يلزم أن يكـون يف احلـال كفـرًا 

أنَّــه يصــحُّ أن يفعــل يف غــريه مــن : (يف القــادر منّــا بقــدرة

ـة هـل لـيس بكفـر، وال ، فهـذا خطـأ وج)األجسام من غري مماسَّ

ــه لــو ظهــر نبــيٌّ  يمتنــع أن يكــون املعلــوم مــن حــال املعتقــد أنَّ

تــه، وجعــل معجــزه أن يفعــل اهللا عــٰىل يديــه فعــالً  يــدعو إٰىل نبوَّ

ـــر  ــباب البش ــه أس ــل إلي ــث ال تص ــم  _بحي ــة عل ــذا ال حمال وه

ــه  _معجــز  ر أنَّ بــه فــال يــؤمن بــه، وجيــوز أن ُيقــدِّ ــه كــان ُيكذِّ أنَّ

مـا سـبق مـن اعتقـاده يف مقـدور القـادر كالسـبب كان يقتلـه، و

 .يف هذا، ومل يلزم أن جيري جمراه يف الكرب والعظم

الغيبة ُيطَّلـع هبـا عـٰىل ُأصـوهلا ) من الكالم يف(وهذه مجلة 

 .وفروعها، وال يبقٰى بعدها إالَّ ما هو كاملستغنٰى عنه

ــق  ــا واف ــق مل ــن التوفي ــة وحس ــتمدُّ املعون ــن اهللا نس وم

ــه ]] ٧١ص /[[قــه، وخــالف احلــّق وطاب وهــو (الباطــل وجانب

 ).السميع املجيب بلطفه ورمحته، وحسبنا اهللا ونعم الوكيل

ــاب  ــمَّ كت ــع(ت ــرًا ) املقن الً وآخ ــد هللا أوَّ ــاهرًا (واحلم وظ

 ).وباطناً 

) املقنـع(ل هبـا كتـاب كتاب الزيادة املكمّ ( ]]٧٣ص [[/

 :)ٰى علم اهلدٰى عيل بن احلسني املوسويـد املرتضللسيّ 

 :]لةمة الزيادة املكمِّ مقّد [

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

س اهللا روحــه، قــدَّ (ٰى علــم اهلــدٰى ـد املرتضــقــال الســيّ 

 ):وأرضاه وريض عنه

ــا  ــا يف كتابن ــايف يف اإلمامــة(قــد ذكرن ــا ) الش ــّم يف كتابن ث

ــة( ــع يف الغيب ــان ) املقن ــام الزم ــتتار إم ــبب يف اس ــن  الس ع

الســـببني، وبيَّنـــا أنَّ عـــدم أعدائـــه وأوليائـــه، وخالفنـــا بـــني 

لشـــيء يرجــع إلــيهم، ال إليــه، : بــه _مــن اجلميــع  _االنتفــاع 

 .واستقصينا ذلك وبلغنا فيه أبعد غاية

ــّم اســتأنفنا يف  ــع(ث ــا، ) املقن ــة مل ُنســبَق إليه طريقــة غريب

ــه  ــا بيــان الســبب يف  ]]٧٤ص /[[ودللنــا عــٰىل أنَّ ال جيــب علين

ــي يف  ــل يكف ــني، ب ــٰىل التعي ــه ع ــمغيبت ــه  العل ــة من ــن الغيب بحس

ــ ــمته وأنَّ ــا بعص ــعلمن ــاً ه ممَّ ــل قبيح ــاً  ن ال يفع ــرتك واجب ، وال ي

ـــال يف األُ  ـــذلك األمث ـــا ل ـــول، وأنَّ ورضبن ـــك  ص ـــل ذل مث

 .كثرية مستعمل يف مواضع

ــدَّ  ــا ال ب ــا اآلن م ــن ذكــره ليُ  وخطــر ببالن ــرَ م ــو ع ف، فه

 .الشبه واملطاعن سليم من قويٌّ 
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 :]ولو يف الغيبة ماماستلهام األولياء من وجود اإل[

وشــــيعته  أنَّ أوليــــاء إمــــام الزمــــان : ومجلتـــه

ومعتقدي إمامته ينتفعون بـه يف حـال غيبتـه النفـع الـذي نقـول 

ــدَّ  ــه ال ب ــم مــع علمهــم بوجــوده  _يف التكليــف  _إنَّ ــه، ألهنَّ من

بيــنهم، وقطعهــم عــٰىل وجــوب طاعتــه علــيهم، ولزومهــا هلــم، 

ــافوه يف ــابوه وخي ــن أن هي ــدَّ م ــوا  ال ب ــائح، وخيش ــاب القب ارتك

تأديبــه وانتقامــه ومؤاخذتــه وســطوته، فيكثــر مــنهم فعــل 

ــرب  ــك أق ــون ذل ــاب القبــيح، أو يك ــّل ارتك ــب، ويق الواج

 .وأليق، وهذه هي جهة احلاجة العقلية إٰىل اإلمام

 :]هل الغيبة متنع اإلمام من التأثري والعمل؟[ ]]٧٥ص [[/

ــأّين  ــوك ــالفني ربَّ ــن املخ ــذا م ــمع ه ــن س ــب ام بم  عج

 !لغائب مسترت خائف مذعور؟ سطوة أيُّ : وقال

ن ال يـد لـه باسـطة، وال أمـر نافـذ، شٰى ممـَّانتقام ُخي  وأيُّ 

 !قاهر؟ وال سلطان

 !درٰى مكانه؟ز وال يُ ميَّ ف وال يُ عرَ ب من ال يُ رهَ وكيف يُ 

ــذا ــن ه ــواب ع ــ أنَّ : واجل ــالتعّج ــري حجَّ ــر ب بغ ة تظه

ــوبيّ  ــة ُت ــوذكَ ن ــه ر ه ــب من ــب العج ــذي جي ــا أنَّ  ،ال ــد علمن  وق

ــه ــوا شخص ــام وإن مل يعرف ــاء اإلم ــويُ  أولي ــإهنَّ ميِّ ــه، ف م زوه بعين

ــقــون وجــوده، ويتيقَّ قِّ ُحي  ون يف يشــكّ  ه معهــم بيــنهم، والنــون أنَّ

 :ذلك وال يرتابون به

ــ م إن مل يكونــوا عــٰىل هــذه الصــفة حلقــوا باألعــداء، ألهنَّ

ــن ــوا ع ــيهم إالَّ  وخرج ــا ف ــاء، وم ــة األولي ــمنزل ــن يعتق  د أنَّ  م

 ،أخبـاره، وال تغيـب عنـه رسائـره اإلمام بحيـث ال ختفـي عليـه

ــ فضـالً  يقـع مــنهم مــن  ه جيــوز أن يعـرف مــاعــن ظـواهره، وأنَّ

ــ  هبمؤدِّ قبــيح وحســن، فــال يــأمنون إن يقــدموا عــٰىل القبــائح فيُ

 .عليها

إن ظهـر لـه اإلمـام، وأظهـر  _ومن الـذي يمتنـع مـنهم 

ــه إمــام الزمــ ان، وأراد تقويمــه وتأديبــه لــه معجــزًة يعلــم هبــا أنَّ

ــه  ــا  _وإقامــة حــدٍّ علي ــك مــن نفســه ويستســلم مل ــذل ذل أن يب

 !يفعله إمامه به، وهو يعتقد إمامته وفرض طاعته؟

ةال فرق يف االستلهام من وجود األ[ ]]٧٦ص [[/ بـني  ئمَّ

 :]الغيبة والظهور

ــاً  ــيعته غائب ــع ش ــه م ــل حال ــاهراً إالَّ  وه ــه ظ ــيام   كحال ف

ز مــن معصــيته، وجــوب طاعتــه، والتحــرّ  ة، ويفذكرنــاه خاّصــ

 .ب خمالفتهوالتزام مراقبته، وجتنّ 

ــة  ــن النقم ــفاق م ــطوة واإلش ــن الس ــذر م ــيس احل ول

العــني، ومتييــز الشــخص، والقطــع عــٰىل   عــٰىل معرفــةْني بموقـوفَ 

اإلمــام الظــاهر ال يعرفــون  ةمــن رعيّــ كثــرياً  مكانــه بعينــه، فــإنَّ 

ـــه وال يُ  ـــعين ـــميِّ ـــري م ـــه، ويف كث ـــوالزون شخص ال  ن األح

ــاً  ــٰى فعلــوا قبيح ــم خــائفون مت ــه، وه أن  يعرفــون مكــان حلول

ــ ــقــوِّ ويُ  هبمؤدِّ ُي ــة حتَّ ــذه الرهب ــمهم، وينتفعــون هب ــن ٰى يكّف وا ع

 .يكونوا أقرب إٰىل االنكفاف كثري من القبائح، أو

ــ ــقط عنّ ــد س ــحناه فق ــا أوض ــٰىل م ــر ع ــان األم ا وإذا ك

ــمِّ  ــؤال املتض ـــن الس ــام إذا مل ي أنَّ : ل ــه اإلم ــه خلوف ــر ألعدائ ظه

 ! ظهر ألوليائه؟منهم وارتيابه هبم، فأالَّ 

األوليـــاء منفعــتهم ومصـــلحتهم  مَ رِ فكيــف ُحــ: وإالَّ 

 !عليهم؟ ه األعداءجرَّ  ءبيش

ينـــايف العـــدل مـــع اســـتمرار تكليـــف  ءهــذا يش وإنَّ 

 لطف فيه؟ شيعته ما اإلمام

 مـع الغيبـة منتفعـون، وأنَّ  م بإمامهم نا أهنَّ ا قد بيَّ ألنّ 

 .احلاجة إليه يف التكليف الغيبة ال تنايف االنتفاع الذي متسُّ 

ــوبيَّ  ــا أنَّ ــربوز، ن ــور وال ــاع الظه ــن رشط االنتف ــيس م ه ل

ــدة ــن عه ــا م ــذي  ]]٧٧ص [[/ وبرئن ــوي ال ــؤال الق ــذا الس ه

 .ه ال جواب عنه وال حميص منهيعتقد خمالفونا أنَّ 

 :]الظهور لألولياء ليس واجباً [

ــع مــن ــ ظهــوره  ومــع هــذا، فــام نمن  البعضــهم إمَّ

ه ذلــك كّلــ لتقــويم أو تأديــب أو وعــظ وتنبيــه وتعلــيم، غــري أنَّ 

 .ل له األسبابتمحَّ ب يف فوته العلل وتُ طلَ غري واجب، فيُ 

ــ ــويلّ وإنَّ ــوره لل ــان ظه ــتبه إذا ك ــالم ويش ــعب الك  ام يص

 . مع الظهورال ينتفع أو يرتدع إالَّ  من حيث واجباً 

ــ ــالف ذل ــٰىل خ ــر ع ــان األم ــوب وإذا ك ــقط وج ك س

دللنـا عليـه مـن حصـول االنتفـاع واالرتـداع  ، ملـاالظهور للويلّ 

 .شبهة من دونه، قلم تبَق 

 :]وطرق ذلك علم اإلمام حال الغيبة بام جيري[

ــل ــإن قي ــة : ف ــال الغيب ــام يف ح ــم اإلم ــن يعل ــن أي وم

ــوع ــتتار بوق ــ واالس ــيعته حتَّ ــن ش ــائح م ــه القب ــافوا تأديب ٰى خي

، وال يشـهد رٌّ ِقـعنـده مُ  رُّ ِقـن ال يُ ممـَّ عليها، وهـو يف حـال الغيبـة

 ! تعليل بالباطل؟لديه شاهد، وهل هذا إالَّ 

 مـن ال ينصـف مـن نفسـه، ل بالباطـل إالَّ ما املتعلِّـ: قلنا

 !له عليه كام يلحظ ما وال يلحظ ما
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ــ ]]٧٨ص [[/ ا معرفــة اإلمــام بوقــوع القبــائح مــن فأمَّ

علــم منهــا الوجــوه التــي ي بعــض أوليائــه فقــد يكــون مــن كــّل 

 .وقوع ذلك منهم، وهو ظاهر نافذ األمر باسط اليد

 :]مور بنفسه مشاهدته لألُ [

ــ: فمنهــا ه قــد جيــوز أن يشــاهد ذلــك فيعرفــه بنفســه، أنَّ

يف هـذا الوجـه كحـال الغيبـة، بـل حـال الغيبـة  وحـال الظهـور

 :فيه أقوٰى 

ــان  ــه، ك ــز شخص ــه وُيميَّ ــَرف عين ــام إذا مل ُتع ألنَّ اإلم

ــّرز  ــن _التح ــيح  م ــض القب ــٰىل بع ــا ع ــاهدته لن ــيق  _مش أض

وأبعـد، ومـع املعرفــة لـه بعينـه يكــون التحـّرز أوسـع وأســهل، 

 :ومعلوم لكّل عاقل الفرق بني األمرين

وال نعــرف  _مــن نــراه  زنــا يف كــّل ا إذا مل نعرفــه جوَّ ألّنــ

ـ _نسبه  ا ال نـأمن أن يكـون بعـض جرياننـا أو ٰى أّنـه هـو، حتـَّأنَّ

ذلـك مرتفـع مـع  إلينـا، وكـّل   واخلـارجنيأضيافنا أو الـداخلني

 .املعرفة والتمييز

ــ ــاً  ا قبيحــاً وإذا شــاهد اإلمــام منّ ، وتقــويامً  يوجــب تأديب

ــوَّ أدَّ  ــه وق ــرار وبيّ ب علي ــتج إٰىل إق ــم، ومل حي ــة، ألهنَّ ــيان ن ام يقتض

 .الظنّ  ، والعلم أقوٰى منغلبة الظنّ 

 :]نة عنده قيام البيّ [

ال متنــع  _أيضـًا  _والغيبـة البيّنــة، : ومـن الوجـوه أيضـاً 

 :من استامعها والعمل هبا

مـن أحـد  _ألنَّه جيـوز أن يظهـر عـٰىل بعـض الفـواحش 

الـذي تقـوم بـه الشـهادة عليهـا، ]] ٧٩ص /[[العـدد  _شيعته 

ن يلقـٰى اإلمـام ويظهـر لـه  : فقـد قلنـا _ويكون هؤالء العدد ممـَّ

ا عنـده فـإذا شـهدو _إّنا ال نمنع مـن ذلـك، وإن كنّـا ال نوجبـه 

ه بنفسـه أو بأعوانـه، فـال مـانع لـه : هبا، ورأٰى إقامة حّدها تـوالَّ

 .من ذلك، وال وجه يوجب تعّذره

ــ: فــإن قيــل ن ام مل يكــن مــن شــاهد هــذه الفاحشــة ممَّــربَّ

 يقدر عٰىل إقامة الشهادة؟ يلقٰى اإلمام، فال

ــا ــدَّ : قلن ــة املق ــرق املمكن ــان الط ــن يف بي ــذا نح رة يف ه

ــاب، ال يف ــوب الب ــاً  وج ــاه ممكن ــا ذكرن ــان م ــوهلا، وإذا ك  حص

 .اللطف ز، وتمَّ فقد وجب اخلوف والتحرّ 

 :نههذا بعينه قائم مع ظهور اإلمام ومتكّ  عٰىل أنَّ 

ـــوز  ـــة جي الً  _ألنَّ الفاحش ـــن  _أوَّ ـــاهدها م أن ال يش

يشهد هبا، ثـّم جيـوز أن يشـاهدها مـن ال عدالـة لـه فـال يشـهد، 

ــا ــهادته، وإن ش ــل ش ــهد مل ُتقبَ ــن وإن ش ــدول م ــن الع هدها م

 .ل مثل شهادته جيوز أن ال خيتار الشهادةقبَ تُ 

ــوكأنَّ  ــٰىل أن نحص ــدر ع ــا نق ــقط ـن ــي تس ــوه الت ي الوج

 !معها إقامة احلدود

، واحلـــذر ثابـــت، قائمـــةه فالرهبـــة ومـــع ذلـــك كّلـــ

 .القطع ويكفي التجويز دون

 :]اإلقرار عند اإلمام[

ــرار ــا اإلق ــة، ألنَّ : فأمَّ ــع الغيب ــًا م ــيمكن أيض ــض  ف بع

ــام ظهــر هلـم اإلمــام  _األوليـاء  قــد جيــوز أن يواقــع  _الــذين ربَّ

باحلــدِّ ]] ٨٠ص /[[فاحشــة فيتــوب منهــا، وُيــْؤثر التطهــري لــه 

 .الواجب فيها، فيقّر هبا عنده

يف  فقـد صـارت الوجـوه التـي تكـون مـع الظهـور ثابتـةً 

 .حال الغيبة

 :]عد اإلمام وقربهاحتامل بُ [

 وهـو جيـوز أن مـن شـيعته إالَّ ألـيس مـا أحـد : فإن قيل

ــام ــون اإلم ــ يك ــه، وأنَّ ــدار من ــد ال ــلُّ بعي ــ ه حي ــإمَّ رق أو ـا املش

ــاهدته ــن مش ــن م ــو آم ــرب، فه ــيته، أو أن  املغ ــٰىل معص ــه ع ل

ــور ــع ظه ــزم م ــذا ال يل ــاهد، وه ــه ش ــا علي ــهد هب ــام  يش اإلم

ــ  ويســتخلف فيــه ه ال يبعــد مــن بلــد إالَّ والعلــم ببعــد داره، ألنَّ

 !قٰى انتقامه؟تَّ شٰى ويُ ب وُخي رهَ ن يُ مقامه ممَّ  من يقوم

اإلمـام  عد حمّل ز بُ وِّ  وهو ُجي إالَّ (كام ال أحد من شيعته : قلنا

من  ز كونه يف بلده وقريباً وِّ  وهو ُجي إالَّ ) فكذلك ال أحد منهم عنه، 

 .يف وقوع احلذر وعدم األمان وجواره، والتجويز كاٍف  داره

ونفـوذ أمــره  ظهـور اإلمــام وانبسـاط يـده، وبعـد، فمـع

ــع ــاألُ  يف مجي ــائح إالَّ مَّ ز وِّ  وهــو ُجيــة، ال أحــد مــن مرتكبــي القب

ــام ــٰىل اإلم ــك ع ــاء ذل ــة وال يتَّ  خف ــذا فالرهب ــع ه ــه، وم ــل ب ص

 .، واللطف باإلمام ثابتقائمة

 !منا بمثله مع الغيبة؟لزِ فكيف ينسٰى هذا من يُ 

يف الغيبـة  إمكان استخالف اإلمـام لغـريه[ ]]٨١ص [[/

 :]والظهور

ــ ــفأمَّ ــا مض ــنـا م ــؤال م ــان  أنَّ : ٰى يف الس ــام إذا ك اإلم

ــ ظــاهراً   بعــد أن عــن بلــد، فلــن يغيــب عنــه إالَّ  وغــاب زاً متميِّ

 ب كرهبته؟رهَ يستخلف عليه من يُ 

ــويز  ــت أنَّ التج ــد ثب ــة  _فق ــال الغيب ــون  _يف ح ألن يك

 .قريب الدار منّا، خمالطًا لنا، كاٍف يف قيام اهليبة ومتام الرهبة
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ومـن الـذي يمنـع : ننزل عـٰىل هـذا احلكـم فنقـولنا لكنَّ 

ال ) اإلمـام إنَّ : مـن مثـل ذلـك، فنقـول(بغيبـة اإلمـام  من قـال

ــراف ــد يف أط ــحابه األرض إالَّ  يبع ــن أص ــتخلف م ــد أن يس  بع

ــدَّ  ــال ب ــه، ف ــون وأعوان ــن أن يك ــوان  م ــحبته، أع ــه، ويف ص ل

يف مراعـاة  بلـد يبعـد عنـه مـن يقـوم مقامـه وأصحاب عٰىل كـّل 

ي ـويقتضـ ي مـن شـيعته، فـإن جـرٰى مـا يوجـب تقـويامً ما جير

 .ه اإلمام بنفسهف كام يتوالَّ ه هذا املستخلَ توالَّ  تأديباً 

ومــن أيــن ! ف؟طــاع هــذا املســتخلَ وكيــف يُ : فــإذا قيــل

 !ه خليفة اإلمام؟الذي يريد تأديبه أنَّ  يعلم الويلّ 

ــا ــاملعجزات : قلن ــده، ف بمعجــز يظهــره اهللا تعــاٰىل عــٰىل ي

ــ تظهــر عــٰىل أيــدي الصــاحلني فضــالً  بناعــٰىل مــذاه ن عمَّ

 .يستخلفه اإلمام ويقيمه مقامه

عـد اإلمـام إذا ام يرهـب خليفـة اإلمـام مـع بُ إنَّـ: فإن قيل

 !زناهعرفناه وميَّ 

 .قد مٰىض من هذا الزمان ما فيه كفاية: قيل ]]٨٢ص [[/

ا نقطـع عـٰىل وجــود اإلمـام يف الزمـان ومراعاتــه وإذا كنّـ

 :عندنا منقسمة إٰىل أمرين، ال ثالث هلام همورنا، فحالألُ 

ــإ ــي أُ مَّ ــد، فرياع ــد واح ــا يف بل ــون معن ــا ا أن يك مورن

 .غريه بنفسه، وال حيتاج إىلٰ 

ــداً  ــ أو بعي ــوز عنّ ــيس جي ــه  _ا، فل ــع حكمت ــد  _م أن يبع

يسـتخلف مـن يقـوم مقامـه، كـام جيـب أن يفعـل لـو   بعد أنإالَّ 

 .الشخص زكان ظاهر العني متميّ 

 .ال شبهة بعدهاوهذه غاية 

 :]يف االنتفاع بوجود اإلمام الفرق بني الغيبة والظهور[

ــل ــإن قي ــام : ف ــور اإلم ــأنَّ ظه ــنكم ب ـــريح م ــذا تص ه

ــن  ــالح م ــل املص ــه وني ــوف من ــه واخل ــاع ب ــتتاره يف االنتف كاس

 !جهته، ويف ذلك ما تعلمون

ـــا ال نقـــول: قلنـــا ـــه  _إنَّ ظهـــوره يف املرافـــق : إّن  _ب

كيــف نقــول ذلــك ويف ظهــوره وانبســاط واملنــافع كاســتتاره، و

ـــّب  ـــدّو، واملح ـــوّيل والع ـــاع ال ـــلطانه، انتف ة س ـــوَّ ـــده وق ي

االنتفـاع الــذي  _ولـيس ينتفـع بـه يف حـال الغيبـة ! واملـبغض؟

 .إالَّ وليّه دون عدّوه _أرشنا إليه ]] ٨٣ص /[[

ــاطه  ــوره وانبس ــًا  _ويف ظه ــه  _أيض ــة ألوليائ ــافع مجَّ من

ــته ــي بيض ــه حيم ــريهم، ألنَّ ــؤمن وغ ــورهم، وي ــّد ثغ م، ويس

نـــون مـــن التجـــارات واملكاســـب واملغـــانم،  ســـبلهم، فيتمكَّ

ويمنـــع مـــن ظلـــم غـــريهم هلـــم، فتتـــوفَّر أمـــواهلم، وتـــدّر 

 .معايشهم، وتتضاعف مكاسبهم

ـــافع دنياويـــة ال جيـــب  ـــت  _غـــري أنَّ هـــذه من إذا فات

أن يســقط التكليــف معهــا، واملنــافع الدينيــة الواجبــة  _بالغيبــة 

ـا ثابتـة مـع الغيبـة، فـال جيـب يف كّل ح ال باإلمامـة قـد بيَّنـا أهنَّ

 .سقوط التكليف هلا

إنَّ : _وإن كـــان ذلـــك لـــيس بواجـــب  _ولـــو قلنـــا 

انتفــاعهم بــه عــٰىل ســبيل اللطــف يف فعــل الواجــب، واالمتنــاع 

يكـون أقـوٰى يف  _وقـد بيَّنـا ثبوتـه يف حـال الغيبـة  _من القبيح 

 : اجلميع جلازحال الظهور للكّل وانبساط اليد يف

ــف  ة للط ــوَّ ت ق ــوِّ ــا ُيف ــرتاض م ــوت  _ألنَّ اع ــع ثب م

ال يمنع مـن االنتفـاع بـه عـٰىل الوجـه الـذي هـو لطـف  _أصله 

 .فيه، وال يوجب سقوط التكليف

 :]مقام اإلمام يف أداء دوره ءهل يقوم يش[

زتم أن يكــون أوليــاؤه غــري منتفعــني : فــإن قيــل أَال جــوَّ

نَّ اهللا تعــاٰىل يفعــل هلــم مــن اللطــف يف بــه يف حــال الغيبــة، إالَّ أ

! هــذه األحــوال مــا يقــوم يف تكلــيفهم مقــام االنتفــاع باإلمــام؟

كـام قالــه مجاعــة مــن الشــيوخ يف إقامــة احلــدود إذا فاتــت، فــإنَّ 

 .اهللا تعاٰىل يفعل ما يقوم مقامها يف التكليف

قــد بيَّنــا أنَّ أوليــاء اإلمــام ينتفعــون بــه يف أحــوال : قلنــا

ال جمــال للريــب عليــه، وهبــذا ]] ٨٤ص /[[ٰىل وجــه الغيبــة عــ

 .القدر يسقط السؤال

أنَّ تـدبري اإلمـام وتصــّرفه : ثّم يبطل من وجه آخر، وهو

. يشء من األُمور مقامـه _عندنا  _واللطف لرعيَّته به، ممَّا ال يقوم 

ولوال أنَّ األمر عٰىل ذلك ملا وجبت اإلمامة عٰىل كّل حال، ويف كّل 

لكان جتويزنا قيام غريها مقامهـا يف اللطـف يمنـع مـن مكلَّف، و

 .القطع عٰىل وجوهبا يف كّل األزمان

وهــذا الســـؤال طعـــن يف وجــوب اإلمامـــة، فكيـــف 

 !نتقبَّله وُنسئَل عنه يف علَّة الغيبة؟

ــا إذا كانــت لطفــًا، ومل  ولــيس كــذلك احلــدود، ألهنَّ

ــائم يف  ــن جــواز نظــري هلــا وق ــل عقــيل وال ســمعي م ــع دلي يمن

إنَّ اهللا تعـاٰىل يفعـل عنـد فوهتـا : للطف مقامهـا، جـاز أن يقـالا

 .ما يقوم مقامها، وهذا عٰىل ما بيَّناه ال يتأّتٰى يف اإلمامة

 :]كيف يعلم اإلمام بوقت ظهوره[

إذا علَّقــتم ظهــور اإلمــام بــزوال خوفــه مــن : فــإن قيــل
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وأيُّ طريــق  فكيــف يعلــم ذلــك؟ :أعدائــه، وأمنــه مــن جهــتهم

وهـم يف الشــرق  _ا يضـمره أعـداؤه أو يظهرونـه ومـ له إليـه؟

ال ســـبيل لـــه إٰىل معرفتـــه عـــٰىل  _والغـــرب والـــّرب والبحـــر 

 !التحديد والتفصيل

ــا ــا : قلن ـةأمَّ ــدهم اإلماميـَّ ــام عليــه : فعن أنَّ آبــاء اإلم

عهــــدوا إليــــه وأنــــذروه ]] ٨٥ص /[[وعلــــيهم الســــالم 

 عـٰىل زمـان 9وأطلعوه عٰىل مـا عرفـوه مـن توقيـف الرسـول 

ــا،  ــا وأماراهت ـــرها، وعالماهت ــا وقص ــا، وطوهل ــة وكيفيته الغيب

 ).تيسريه وتسهيله(ووقت الظهور، والدالئل عٰىل 

هـذا ال سـؤال علينـا، ألنَّ زمـان الظهـور إذا كـان  وعـىلٰ 

منصوصًا عٰىل صفته، والوقـت الـذي جيـب أن يكـون فيـه، فـال 

 .حاجة إٰىل العلم بالرسائر والضامئر

ــع  ــاه  مضــافاً  _وغــري ممتن ــا ذكرن ــذا  _إٰىل م ــون ه أن يك

ــاهر  ــارات وتظ ة األم ــوَّ ــّن وق ــة الظ ــٰىل غلب ــًا ع ــاب موقوف الب

 .الدالالت

ـا بكثـرة : وإذا كان ظهور اإلمـام إنَّـام هـو بأحـد ُأمـور إمَّ

هتم ونجــدهتم، أو قلَّــة أعدائــه، أو  ــوَّ ــه وأنصــاره، أو ق أعوان

ضــعفهم وجــورهم، وهــذه ُأمــور عليهــا أمــارات يعرفهــا مــن 

فيهــا وراعاهــا، وقربــت خمالطتــه هلــا، فــإذا أحــسَّ اإلمــام  نظــر

  ــاه ــام ذكرن ــًا  _ب ق ــًا أو متفرِّ ــا جمتمع ــه  _إمَّ ــب يف ظنّ وغل

السـالمة، وقـوي عنـده بلـوغ الغـرض والظفـر بـاألرب، تعــنيَّ 

عليــه فــرض الظهــور، كــام يتعــنيَّ عــٰىل أحــدنا فــرض اإلقــدام 

 .واإلحجام عند األمارات املؤّمنة واملخيفة

 :]يف أسباب ظهوره ل يعتمد اإلمام عٰىل الظنِّ ه[

ز وِّ السـالمة، ُجيـ إذا كان مـن غلـب عنـده ظـنّ : فإن قيل

ه، فكيــف يعمـل إمــام الزمــان ق ظنَّــيــأمن أن حيّقـ خالفهـا، وال

ــدي األُ  ــومه ــنِّ مَّ ــٰىل الظ ــع  ]]٨٦ص [[/ يف ة ع ــور ورف الظه

 !ع؟منَ ل ويُ قتَ ز أن يُ ة وهو جموِّ التقيّ 

ــ: قلنــا فنا رّ ـفتقــوم مقــام العلــم يف تصــ الظــنّ  ا غلبــةأمَّ

الدينيـة والدنياويـة مـن غـري علـم بـام تـؤول  وكثري من أحوالنـا

ب غــريه يف ْطــه خيــالف ُخ بُــطْ ُخ  اإلمــام نَّ أإليــه العواقــب، غــري 

ــدَّ  ــاب، فــال ب ــه مــن أن يكــون قاطعــاً  هــذا الب ــ في ر ـعــٰىل النص

 .والظفر

 :]اجلواب عٰىل مسلك املخالفني[

ـــلكنا يف  ـــن وإذا س ـــاين م ـــق الث ـــألة الطري ـــذه املس ه

ــول ــا أن نق ــان لن ــا، ك ــذين ذكرنامه ــريقني الل ــاٰىل : الط إنَّ اهللا تع

مـن جهـة وسـائط علمـه، وهـم آبـاؤه  _قد أعلم إمـام الزمـان 

أنَّــه متــٰى غلــب يف ظنّــه الظفـــر  _ 9وجــّده رســول اهللا 

ــوف  ــب وال خ ــوره واج ــالمة، فظه ــارات الس ــه أم ــرت ل وظه

ّن هاهنـا طريقـًا إٰىل العلـم، وبابـًا إٰىل عليه من أحد، فيكـون الظـ

 .القطع

وهــذا كــام يقولــه أصــحاب القيــاس إذا قــال هلــم نــافوه 

ــوه ـــريعة ومبطل ــِدَم : يف الش ــوز أن ُيْق ــف جي ــّن أنَّ  _كي ــن يظ م

تهـا  عـٰىل  _الفرع مشبه لألصـل يف اإلباحـة، ومشـارك لـه يف علَّ

ز أن يكــون األمــر بخــالف ظنـّـه؟ ألنَّ  الظــنَّ  الفعــل، وهــو ُجيــوِّ

ثابـــت،  _بخـــالف مــا تناولـــه  _ال قطــع معـــه، والتجــويز 

أَوليس هـذا موجبـًا أن يكـون املكلَّـف ُمْقـِدمًا عـٰىل مـا ال يـأمن 

واإلقـدام عـٰىل مـا ال ُيـؤَمن قبحـه كاإلقـدام عـٰىل ! كونه قبيحًا؟

 .ما ُيعَلم قبحه

ــم يقولــون ــُد احلكــيم ســبحانه بالقيــاس يمنــع : ألهنَّ َتَعبُّ

ـــذا  ـــن ه ـــَد ]] ٨٧ص /[[م ـــاٰىل إذا َتَعبَّ ـــويز، ألنَّ اهللا تع التج

ــه  ــاس فكأنَّ ــال بالقي ــارات، : (ق ــه بأم ــٰىل ظنِّ ــب ع ــن غل م

ــه،  ــٰىل ظنّ ــل ع ــالً فيعم ــالً حملَّ ــبه أص ــه يش ــرع أنَّ ــه يف ف فظهــر ل

ــه ــدليل ومــن )فــذلك فرضــه واملشـــروع ل ، فقــد أمــن هبــذا ال

ــه  ــار ظنّ ــيح، وص ــٰىل القب ــدام ع ــة اإلق ــذه اجله ــرع أنَّ ال _ه ف

طريقـًا إٰىل العلـم بحالـه  _يشبه األصـل يف احلكـم املخصـوص 

وصــفته يف حّقــه وفــيام يرجــع إليــه، وإن جــاز أن يكــون حكــم 

ــالف حكمــه إذا خالفــه يف غلبــة  غــريه يف هــذه احلادثــة بخ

 .الظنّ 

تــه وعليهــا عمدتــه، كيــف يشــتبه عليــه  ومــن هــذه حجَّ

 !ما ذكرناه يف غلبة الظّن لإلمام بالسالمة والظفر؟

واألوٰىل باملنصف أن ينظر خلصمه كام ينظر لنفسه ويقنع به 

 .من نفسه

ــة[ ــور والغيب ــم الظه ــني حك ــاوٰى ب ــف يس ــع أنَّ  كي  م

 :]ل الرضورة، ومبنٰى الثاين النظرمبنٰى األوَّ 

كيــف يكــون اإلمــام لطفــًا ألوليائــه يف : فــإن قيــل

أحوال غيبته، وزاجرًا هلـم عـن فعـل القبـيح، وباعثـًا عـٰىل فعـل 

 :واجب عٰىل احلدِّ الذي يكون عليه مع ظهوره؟ وهوال

فًا علـم رضورًة، وخيفـت سـطوته ـإذا كان ظاهرًا متصـ رِّ

 .وعقابه مشاهدةً 
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علـــم ذلـــك : وإذا كـــان غائبـــًا مســـترتاً ]] ٨٨ص /[[

 .بالدالئل املتطّرق عليها رضوب الشبهات

 !وهل اجلمع بني األمرين إالَّ دفعًا للعيان؟

 :صدر عن تأّملهذا سؤال مل ي: قلنا

ـــم وجـــوده  ألنَّ اإلمـــام، وإن كـــان مـــع ظهـــوره نعل

ـــام  ـــه اإلم ـــالعلم بأنَّ ـــاهدًة، ف ــــّرفه مش ـــرٰى تص رضورًة، ون

ــ ــدبري والتص ــتحّق للت ــة املس ــرتض الطاع ــم إالَّ ـاملف ّرف، ال ُيعَل

 .باالستدالل الذي جيوز اعرتاض الشبهة فيه

ــال  ــة،  _واحل ــروض الطاع ــام املف ــه اإلم ــم بأنَّ يف العل

 ].ة[واحد _أنَّ الطريق إليه الدليل يف الغيبة والظهور و

ــذا  ــي يف ه ـــرورة ال تغن ــاهدة والض ــارت املش ــد ص فق

ا ال يتَّفقـان إالَّ بوجـود عـني اإلمـام، دون  ـام ممـَّ الباب شيئًا، ألهنَّ

ة إمامته ووجوب طاعته  .صحَّ

ــو  ــام ه ــف إنَّ ــذا  _واللط ــٰىل ه ــري  _ع ــو غ ــام ه ــق ب يتعلَّ

 .مشاهد

لطفـــًا ملـــن  يف كـــون اإلمـــام  _ر وحـــال الظهـــو

 ].كحال الغيبة[ _يعتقد إمامته وفرض طاعته 

 .وسقطت الشبهة]] ٨٩ص /[[

 .واحلمد هللا وحده، وصّىلٰ اهللا عٰىل حمّمد وآله وسلَّم

*   *   * 

 ):١ج (الشايف يف اإلمامة 

: ثــّم يقــال هلــم: (قــال صــاحب الكتــاب]] ١٤٤ص [[

ـــر  ـــم إذا مل يظه ـــٰىل زعمك ـــب ع ـــام ]] ١٤٥ص /[[فيج اإلم

ـة  حتَّٰى يزول الـنقص بـه، أن يكـون احلـال فيـه كاحلـال وال حجَّ

ــام يــزول  يف الزمــان، ألنَّ الــنقص ال يــزول بوجــود اإلمــام، وإنَّ

بام يظهـر منـه، وُيعَلـم مـن ِقبَلـه، وهـذا يوجـب علـيهم يف هـذا 

ــذورًا،  ــف مع ــون املكلَّ ــة أن يك ــن األزمن ــري م ــان ويف كث الزم

 .)...والتكليف ساقطاً 

لــيس جيـب إذا مل يظهـر اإلمــام ففـات النفــع : فيقـال لـه

به أن يكون احلـال عنـد عـدم ظهـوره كاحلـال عنـد عـدم عينـه، 

ــوه إٰىل  ــم أحوج ــه وألهنَّ ــاملني ل ــة الظ ــر إلخاف ــه إذا مل يظه ألنَّ

ــة يف فــوت املصــلحة بــه علــيهم،  الغيبـة واالســتتار كانــت احلجَّ

ــاع  ــن االنتف ــهم م ــانعني أنفس ــم امل ــانوا ه ــِدَمت فك ــه، وإذا ُع ب

ـة يف ذلـك  عني اإلمام ففـات املكلَّفـني االنتفـاع بـه كانـت احلجَّ

ــب  ــاٰىل، وإذا وج ــديم تع ــو الق ــه وه ــع ب هتم النف ــوَّ ــن ف ــٰىل م ع

إزاحة علل املكلَّفني عليه تعـاٰىل علمنـا أنَّـه ال بـدَّ مـن أن يوجـد 

إمام، ويـأمر بطاعتـه، واالنقيـاد لـه، سـواء علـم وقـوع الطاعـة 

ـم خييفونـه ويلجئونـه إٰىل الغيبـة، وهـذا من املكلَّ  فني أو علـم أهنَّ

ــقوط  ــذورين، أو س ــني مع ــون املكلَّف ــن ك ــه م ــا ظنّ ــالف م بخ

 .التكليف عنهم

إن كــان املكلَّفــون غــري معــذورين وقــد : فــإن قــال

أخـافوا اإلمــام عــٰىل دعـواكم، وأحوجــوه إٰىل الســكوت بحيــث 

تــه فيجــب ال ينتفعــون بــه، وال يصــلون إٰىل مصــاحلهم مــن جه

أن يســقط عــنهم التكليــف الــذي أمــر اإلمــام بــه، وهنيــه 

ــم مــا فعلــوه، وقــد منعــوا مــن هــذا  وتصـــّرفه لطــف فيــه، ألهنَّ

اللطف، وجروا يف هذا الوجـه جمـرٰى مـن قطـع رجـل نفسـه يف 

ــه، وال  ــقوطه عن ــب س ــه وجي ــائًام ال يلزم ــالة ق ــه بالص أنَّ تكليف

قطـع اهللا يفرق يف سـقوط التكليـف حـال قطعـه لرجـل نفسـه و

 .تعاٰىل هلا

ــه]] ١٤٦ص /[[ ــل ل ــني : قي ــال املكلَّف ــبه ح ــيس يش ل

ــال  ــة بح ــأمر اإلمام ــام ب ــور والقي ــن الظه ــام م ــانعني لإلم امل

ــام  ــع القي ــالة م ــف الص ــقوط تكلي ــه يف س ــل نفس ــاطع لرج الق

عنه بـأنَّ مـن قطـع رجـل نفسـه قـد أخـرج نفسـه عـن الـتمّكن 

مـن  ـيءلصـالة بشـمن الصالة قـائًام ألنَّـه ال وصـول إٰىل هـذه ا

ــني  ــاملني واملخيف ــال الظ ــذلك ح ــيس ك ــه، ول ــه ومقدورات أفعال

ــا  ــه، وم ــة إخافت ــن إزال ــون م ــادرون ومتمّكن ــم ق ــام ألهنَّ لإلم

ــدَّ  ــن ش ــرٰى م ــه جم ــذا الوج ــرون يف ه ــة، وجي ــه إٰىل الغيب أحوج

ــه وإن  ــقط عن ــائًام ال يس ــالة ق ــه للص ــه يف أنَّ تكليف ــل نفس رج

الصـالة، ألنَّـه قـادر عـٰىل  كان يف حال شـّدها غـري مـتمّكن مـن

 .إزالة الشّد فيصحُّ منه فعل الصالة

مـا هـذا األمـر الـذي فعلـه الظـاملون فمنعـوا : فإن قالوا

عيتمـوه مـن  ة مـا ادَّ منه اإلمام مـن الظهـور، بيِّنـوه لـنعلم صـحَّ

 متّكنهم من إزالته، واالنرصاف عنه؟

عنــدنا مــن ظهــوره هــو  _يف احلقيقــة  _املــانع : قيــل لــه

ــال ــه إع ــٰىل قتل ــدموا ع ــر أق ــٰى ظه ــاملني مت ــاٰىل أنَّ الظ م اهللا تع

ــون  ــوز أن يك ــيس جي ــه، ول ــة بمكان ــل احلجَّ ــه، فبط وســفك دم

ــن  ــوف م د اخل ــرَّ ــاه، ألنَّ جم ــا ذكرن ــور إالَّ م ــن الظه ــانع م امل

ا ال يبلـغ إٰىل تلـف الـنفس ـالض رر وما جيـري جمـرٰى الضــرر ممـَّ

ــا ــا قــد رأين ــةمــن األ لــيس جيــوز أن يكــون قانعــًا، ألّن   ئمَّ

م ظهر مع مجيـع ذلـك ولـيس جيـوز أن جيعـل املـانع ]مـ[ ن تقدَّ مَّ
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ــني أو  ــض املكلَّف ــال بع ــن ح ــاٰىل م ــم اهللا تع ــور عل ــن الظه م

ــه  ــم يفسـدون عنــد ظهـوره يف بعــض األحـوال، ألنَّ أكثـرهم أهنَّ

ــه يعلــم ذلــك عــٰىل وجــٍه يكــون ظهــوره مــؤثِّرًا فيــه : إن قيــل إنَّ

لنا عل يـه يف أصـل اإلمامـة مـن كوهنـا لطفـًا وجب سقوط ما عوَّ

ــن  ــاه م ــا نأب ــا م ــزم فيه ــات ول ــاع املقبَّح ــات، وارتف يف الواجب

ــوره  ــن ظه ــوال وإن مل يك ــن األح ــال م ــادًا يف ح ــا استفس كوهن

ــن  ــزم اســتتار م ــه كــام مل يل ــن الفســاد ألجل ــع م ــيام يتب مــؤثِّرًا ف

مــه  ــةمــن األ]] ١٤٧ص /[[تقدَّ ــري  ئمَّ ــة كث ، وال تــرك بعث

ألجـل مـا وقـع مـن بعـض املكلَّفـني مـن الفسـاد يف من الرسل 

ة ألُولئــك، وهــذا ُيبــنيِّ أنَّ الوجــه  حــال اإلمامــة هلــؤالء والنبــوَّ

 .الصحيح الذي ذكرناه دون غريه

إذا كـان املـانع هـو مـا ذكرمتـوه فيجـب يف كـّل : فإن قال

من كان يف املعلوم أنَّ رعيَّتـه تقتلـه مـن إمـام أو نبـّي أن يوجـب 

ــاىلٰ  ــور وإالَّ  اهللا تع ــه الظه ــر علي ــة، وحيظ ــتتار والغيب ــه االس علي

يعلـم أنَّـه يقتـل مـن ] مـن[فإن جـاز أن يبـيح اهللا تعـاٰىل لـبعض 

حججه الظهور جـاز مثـل ذلـك يف كـّل إمـام، فبطـل أن يكـون 

 .املانع ما ذكرمتوه

ــام أوجبنــا أن يكــون مــا بيَّنــاه مانعــًا بشـــرط : قيــل لــه إنَّ

صـورة عـٰىل ذلـك اإلمـام بعينـه، أن يكون مصـلحة املكلَّفـني مق

ــوم يف  ـــر ال يق ــن البش ــدًا م ــاٰىل أنَّ أح ــوم اهللا تع ــون يف معل ويك

مصــلحة اخللــق بإمامتــه مقامــه، ومــن إباحــة اهللا تعــاٰىل التصــّرب 

عــٰىل القتــل مــن حججــه وأنبيائــه مل يتَّجــه ذلــك إالَّ مــع العلــم 

ملـن مقامـه غـريه مـن احلجـج، فهـذا واضـح ] قـام[بأنَّه إذا ُقتَِل 

له  .تأمَّ

إذا كان املـانع لإلمـام مـن الظهـور مـا بيَّنتمـوه : فإن قال

فام هو معلـوم أنَّ الظـاملني هـم املخصوصـون بـه فـام قـولكم يف 

أوليائــه ومعتقــدي إمامتــه وهــم متميِّــزون مــن أعدائــه يف املنــع 

ــور ــد ُأم ــيكم أح ــب عل ــوه، فيج ــذي ذكرمت ــوا: ال إنَّ : أن تقول

يـه سـاقط عـنهم وهـذا خـروج التكليف الـذي اإلمـام لطـف ف

عون  عــن الــدين، أو ترتكبــوا القــول بظهــور اإلمــام هلــم، وتــدَّ

مـا تعلمـون أنــتم وكـّل أحـد خالفــه، أو ُتشــركوا بيـنهم وبــني 

األعداء يف املنـع الـذي ادَّعيتمـوه، فيلـزمكم مسـاواهتم بحـاهلم 

وخروجهم مـن مجلـة الواليـة إٰىل العـداوة وقـد علمنـا وعلمـتم 

عونـه، بـل فـيهم أنَّ مجيع النـ اس لـيس بأعـداء اإلمـام الـذي تدَّ

 من يعتقد إمامته وينتظر ظهوره؟

ــه]] ١٤٨ص /[[ ــل ل ــن : قي ــحابنا ع ــاب أص ــد أج ق

ــة يف اســتتار اإلمــام يف غيبتــه : هــذا الســؤال، بــأن قــالوا إنَّ العلَّ

عن أوليائه غري العلَّـة يف اسـتتاره عـن أعدائـه، وهـو خوفـه مـن 

ـــروا ــئالَّ ينش ــم ل ــور هل ــه  الظه ــمع ب ــره فيس ــروا ذك ــربه، وجي خ

ــة  ــة املوجب ــر إٰىل الغاي ــؤول األم ــه في ــروا علي ــداء، ويظه األع

 .لالستتار من األعداء، وهذا قريب

: وممَّــا يمكــن أن جيــاب بــه عــن هــذا الســؤال، أن يقــال

قد علمنا أنَّ اإلمـام إذا ظهـر جلميـع رعيَّتـه أو لبعضـهم ولـيس 

عائه أنَّـه اإلمـام  بـنفس دعـواه، بـل ال بـدَّ مـن ُيعَلم صدقه يف ادِّ

آيـة ُيظِهرهـا تـدلُّ عـٰىل صــدقه، ومـا ُيظِهـره مـن اآليـات لــيس 

ـــروب  ــك بض ــم ذل ــل ُيعَل ــة، ب ــة ودالل ــه آي ــم رضورة كون ُيعَل

االســتدالل التــي يــدخل يف طرقهــا الشــكوك والشــبهات، وإذا 

ــع أن  ــه ال يمتن ــام مــن أوليائ ــه اإلم ــر ل ــن مل ُيظِه صــحَّ هــذا فم

حالــه أنَّ مــا ُيظِهــره اإلمــام مــن املعجــزات يكــون املعلــوم مــن 

دخل عليه يف طريقـه الشـبهات فـال يصـل إٰىل العلـم بكونـه آيـًة 

ــَد يف املظِهــر لــه مــا  معجــزًة، وإذا مل يصــل إٰىل مــا ذكرنــاه واعتُِق

فني مل يمنــع أن يكــون يف املعلــوم منــه  ُيعتَقــد يف املحتــالني املخــرَّ

معـه، أو فعـل مـا يـؤّدي أن ُيقِدم مع هـذا االعتقـاد عـٰىل سـفك 

ــه  ــهم علي ــه بعض ــن تنبي ــداء  _إٰىل ذلــك م ــض األع  _أعنــي بع

ــة التــي منعنــا هلــا مــن ظهــوره ألعدائــه،  فيــؤول احلــال إٰىل العلَّ

ــر، ألنَّ  ــه آخ ــن وج ــرق م ــاء ف ــداء واألولي ــني األع ــان ب وإن ك

األعداء قبـل ظهـوره معتقـدون أنَّـه ال إمـام يف العـامل، وأنَّ مـن 

ــة ــٰى اإلمام ع عي  ادَّ ــدَّ ــن ي ــور م ــد ظه ــم عن ــاذب، فه ــل ك مبط

اإلمامة عـٰىل الوجـه الـذي نـذهب إليـه ال ينظـرون فـيام ُيظِهـره 

عيـه مـن نسـب  م اعتقـادهم أنَّ كـّل مـا يدَّ عي أنَّه آية لتَقـدُّ ممَّا يدَّ

ص /[[اإلمامــة املخصوصــة إٰىل نفســه مــن اآليــات باطــل 

ــٰىل ا]] ١٤٩ ــاد ع ــذا االعتق ــدمون هل ــه، فيُق ــة في ــروه ال دالل ملك

ــور  ــرون ظه ــم ينتظ ــاء ألهنَّ ــال األولي ــذلك ح ــيس ك ــه، ول في

ــيام  ــم ف ــوص، فه ــب املخص ــذا النس عي ه ــدَّ ــذي ي ــام ال اإلم

م لــدخول  ــام يســتحلُّ بعضــهم فيــه املحــرَّ ُيظِهــروهم مــن آيــٍة إنَّ

ــٍة وال  ــيس بآي ــه ل ــد أنَّ ــٰى يعتق ــره حتَّ ــيام ُيظِه ــه ف ــبهة علي الش

 .معجزةٍ 

ــنا نق ــًا لس ــوابني مجيع ــٰىل اجل ــام ال وع ــٰىل أنَّ اإلم ــع ع ط

يظهــر لــبعض أوليائــه وشــيعته، بــل جيــوز ذلــك، وجيــوز أيضــًا 

أن ال يكون ظاهرًا ألحـٍد مـنهم، ولـيس يعـرف كـّل واحـد منّـا 
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ــه، وألجــل  ــا حــال غــريه فغــري معلومــة ل إالَّ حــال نفســه، فأمَّ

ــة  ــا العلَّ ــا ذكرن ــيعهم م ــهم أو جلم ــر لبعض ــا أن ال يظه جتويزن

 .املانعة من الظهور

*   *   * 

ـــع ]] ١٦٠ص /[[ ـــا م زه ـــا مل نجوِّ ـــة فإّن ـــا الغيب فأمَّ

ـة عـٰىل الظـاملني  االختيار، بـل مـع اإلجلـاء واالضـطرار، واحلجَّ

ــة، وال  ــتتار والغيب ــوه إٰىل االس ــام وأحوج ــافوا اإلم ــذين أخ ال

ة فيه عٰىل اهللا تعاٰىل وال عٰىل اإلمام   .حجَّ

ا متّكن كّل واحـد مـن الوصـول إليـه فقـد ت م أنَّـه فأمَّ قـدَّ

ــام إٰىل  ــوج اإلم ــا أح ــة م ــن مفارق ــوا م ن ــث متكَّ ــن حي ــن م ممك

 .االستتار

*   *   * 

: ثــّم يقــال هلــم: (قــال صــاحب الكتــاب]] ٢٠٨ص [[

ــان مــا  ــام يف هــذا الزم ــدود واألحك ــن هــذه احل ــا ع ون خربِّ

ــن  ــذلك، أو يمك ــوم ب ــاهرًا يق ــًا ظ ــد إمام ــنا نج ــاهلام؟ ولس ح

ـام: فـإن قـالوا. الرجوع إليـه يسـقطان، وُيرَجـع فـيهام إٰىل مـا  إهنَّ

زوا مثله يف سائر األزمان: قيل هلم. ذكرنا  ...).جوِّ

ــه ــال ل ــذي ال : يق ــان ال ــدود يف الزم ــقط احل ــيس تس ل

ــة يف  ــي ثابت ــل ه ــا، ب ــن الظهــور وإقامته ــه م ــام في ن اإلم ــتمكَّ ي

يها، فـــإن أدركهـــم ظهـــور اإلمـــام أقامهـــا  جنـــوب مســـتحقِّ

اهللا تعـــاٰىل املتـــوّيل يف علـــيهم، وإن مل يـــدركهم ظهـــوره كـــان 

ــا  ــأخري إقامته ــم يف ت ــو عنهــا، واإلث ــزاء هبــا أو العف القيامــة اجل

ــام  ــاف اإلم ــن أخ ــا الزم مل ــب فيه ــتعامل الواج ــن اس ــع م واملن

 .وأجلأه إٰىل الغيبة واالستتار

ــاٰىل  ــيم اهللا تع ــذا أن ال يق ــٰىل ه ــًا ع ــزم قياس ــيس يل ول

تقتضــيها  إمامــًا، ألنَّــه إذا مل يقمــه وســقطت احلــدود التــي

 .املصلحة كان تعاٰىل هو املانع للعباد ما فيه املصلحة

نـا عـن احلـدود يف هـذه األحـوال التـي : ثّم يقال له خربِّ

نون فيها  مـن االختيـار، مـا  _معشــر أهـل االختيـار  _ال يتمكَّ

هـي ثابتـة عــٰىل : القـول فيهـا؟ أتسـقط أم هــي ثابتـة؟ فـإن قــال

ــا ــأخري إقامته ــم يف ت ــتحّقيها واإلث ــع أهــل  مس ــن من ــٰىل م ع

نـوا مــن إقامتـه وقامــت  االختيـار مـن إقامــة اإلمـام، فمتــٰى متكَّ

ــه ]] ٢٠٩ص /[[ ــتحقُّ علي ــا يس م ممَّ ــدَّ ـــيء تق ــة بش ــده البيِّن عن

. احلــدود أقامهــا عــٰىل مســتحّقيها وإالَّ كــان أمرهــا إٰىل اهللا تعــاىلٰ 

 .بمثل هذا االختيار أجبنا: قيل له

ــال ــقط إذ: وإن ق ــدود تس ــا إنَّ احل ــام يقيمه ــن إم ا مل يك

أفيلـزم عـٰىل ذلـك سـقوطها يف : قيـل لـه. كام تسـقط بالشـبهات

ــام ســقطت يف : كـّل حــال ومــع الــتمّكن؟ فـإن قــال ــا إنَّ ال، ألهنَّ

ن العاقـدون فـيهام مـن العقـد : قيـل لـه. األحوال التي ال يـتمكَّ

إنَّ احلـدود تسـقط : فام املـانع لنـا مـن جوابـك هـذا؟ وأن نقـول

ام كــام تســقط بالشــبهات، ألنَّ حــال الغيبــة حــال يف غيبــة اإلمــ

ــٰى يلزمنــا جتــويز  رضورة، وال جيــب أن تســقط يف كــّل حــال حتَّ

خلّو الزمان مـن إمـام يقـيم احلـدود مجلـًة قياسـًا عـٰىل مـا فـات 

ـل فيـه خصـومنا  من إقامتهـا يف حـال غيبتـه، فكـّل شــيء ُيفصِّ

بــني أحــوال الــتمّكن مــن عقــد اإلمامــة واختيــار اإلمــام 

ــا  ــو م ــا ه ــدود وثبوهت ــقوط احل ــٰى س ــّذر يف معن ــوال التع وأح

لناه بعينه بني حال غيبة اإلمام وحال فقده  .فصَّ

ــاب ــال صــاحب الكت ــال هلــم: (ق إنَّ وقــوع : ثــّم يق

ــق  الشـــيء عــٰىل وجــه جيــوز أن يكــون خطــًأ وفاســدًا فــيام يتعلَّ

زتم أن ال تقـام احلـدود  بالدين ليس بأكثر مـن عدمـه، فـإذا جـوَّ

الزمان ويف غريه مـن األزمنـة التـي مل يظهـر فيهـا اإلمـام  يف هذا

ــب  ــًا وال يوج ــان معلوم ــو ك ــك[ل ــام ] ذل ــدين، ف ــادًا يف ال فس

الذي يمنع من إثبـات إمـام غـري معصـوم مجيـل الظـاهر، جيـوز 

ـــه اخلطـــأ فـــيام  يقيمـــه مـــن احلـــدود ]] ٢١٠ص /[[علي

 ]...).وال يوجب ذلك فسادًا يف[واألحكام؟ 

ا أنَّ عـدم إقامـة احلـدود يف هـذا الزمـان قـد بيَّنـ: يقال له

اللــوم فيــه عــٰىل الظــاملني املخيفــني لإلمــام، ولــيس يلــزم قياســًا 

ــٍه  ــٰىل وج ــع ع ــَدم أو تق ــة أن ُتع ــل الظلم ــن ِقبَ ــدمها م ــٰىل ع ع

ــني  ــل ب ــاٰىل، والفص ــل اهللا تع ــن ِقبَ ــدين م ــادًا يف ال ــب فس يوج

ــة يف أحــدمها هللا تعــاٰىل ال  ــه، ويف األمــرين ظــاهر، ألنَّ احلجَّ علي

ًا كبرياً   .اآلخر عليه ال له، تعاٰىل عن ذلك علوَّ

*   *   * 

ـــ]] ٢٧٨ص [[ ا حـــال الغيبـــة فغـــري مانعـــة مـــن فأمَّ

نــاه، عـٰىل الوجـه الـذي بيَّ  أيضــاً  هرع، ومـن حفظــاملعرفـة بالشـ

رع، ـالشــ لنعــرف حــالٍ  ا نحتــاج إٰىل اإلمــام يف كــّل إّنــ: ومل نقــل

ــق  ــن نث ــا، ونح ــوله إلين ــق بوص ــل لنث ــة ب ــال الغيب ــذلك يف ح ب

يلزمنـا معرفتـه لظهـر  ـيءالنـاقلون منـه بشـ ه لو أخـلَّ بأنَّ  لعلمنا

 .عنه  بنفسهاإلمام، وبنيَّ 

إن : قــد قــال شــيخنا أبــو عــيل(: قــال صــاحب الكتــاب

ــرض ــان الغ ــان، وإن مل  ]]٢٧٩ص [[/ ك ــام يف الزم ــات إم إثب
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ــيُ  ــاألُ بلِّ ــم ب ــحَّ غ ومل يق ــام مور، وص ــك، ف ــ ذل ــن أنَّ ــان م ه األم

يف  ســتغنٰى عــن إمــامجربائيــل، أو بعــض املالئكــة يف الســامء ويُ 

ب اإلمــام عنــدكم طَلــاملعنــٰى الــذي ألجلــه يُ  ألنَّ  ؟األرض

ــورهـيقتضــ ــوده كعدمــه، ي ظه ــر كــان وج ــإذا مل يظه ــان  ،ف وك

 ).السامء كونه يف الزمان ككون جربئيل يف

ــه ــال ل ــكَّ : يق ــود  يف أنَّ  ال ش ــو وج ــيس ه ــرض ل الغ

مــور مــا هبــذه األُ  فه، ألنَّ رّ ـره وهنيــه وتصــأمــ اإلمــام فقــط، بــل

فـون مـن القبـيح أبعـد، وإٰىل فعـل الواجـب أقـرب، يكون املكلَّ 

فيــه علــيهم،  ا هــو الغــرض، واللــومالظــاملني منعــوه ممَّــ غـري أنَّ 

ــ ــم، ول ــب هل ــتمّ امَّ ـواهللا املطال ــرض ال ي ــو الغ ــا ه ــان م  إالَّ   ك

فــون ملكلَّ أوجــده اهللا تعــاٰىل، وجعلــه بحيــث لــو شــاء ا بوجــوده

 بـأن يعـدلوا عـامَّ  ،أن يصلوا إليه وينتفعـوا بـه لوصـلوا وانتفعـوا

ــه وتقيَّ  ــب خوف ــهأوج ــه ،ت ــع من ــه اهللا  فيق ــذي أوجب ــور ال الظه

وأمـره  فهرّ ـ كـان املـانع مـن تصـامَّ ـن، ولـتعاٰىل عليـه مـع الـتمكّ 

وهنيــه غــري مــانع مــن وجــوده مل جيــب مــن حيــث امتنــع عليــه 

ــ ــة أن ي فرّ ـالتص ــل الظلم ــاٰىل، أو أالَّ بفع ــه اهللا تع ــده عدم  يوج

فـني للمكلَّ  ذلـك لكـان هـو املـانع حينئـذٍ  يف األصل، ولـو فعـل

ــ ــوا يفام أُ لطفهــم، ولكــانوا إنَّ فســادهم، وارتفــاع صــالحهم  وت

ــ ــه، ألهنَّ ــن جهت ــري متمكِّ م ــدمم غ ــع ع ــني م  ]]٢٨٠ص [[/ ن

اإلمام مـن الوصـول إٰىل مـا فيـه لطفهـم ومصـلحتهم، فجميـع 

 .مع االستتار وبني عدمهاإلمام بني وجود  قرِّ فما ذكرناه يُ 

 ،وبني جربائيـل يف السـامء الفرق بينه م أيضاً علَ م يُ وبام تقدَّ 

ـ مسـترتاً  اإلمام إذا كان موجوداً  ألنَّ  تعـاٰىل عـٰىل  ة هللاكانـت احلجَّ

ـاملكلَّ  ي ظهـوره، ـم قـادرون عـٰىل أفعـال تقتضـفني به ثابتة، ألهنَّ

هـذا غـري  عهم ومصـاحلهم، وكـّل ووصوهلم من جهتـه إٰىل منـاف

 .فاملعارض به ظاهر الغلط جربئيل  حاصل يف

*   *   * 

ــا زمــان الغيبــة فلــيس جيــب اجلهــل ]] ٣٠٧ص /[[ فأمَّ

ــكل  ــل مش ــا تأوي ــد علمن ــا ق ــام ألزمــت، ألّن بمــراد اهللا تعــاٰىل ك

م مـن األ ـةالدين ببيان مـن تقـدَّ صـلوات اهللا علـيهم، الـذين  ئمَّ

عـنهم الشــريعة، فقـد بثّـوا مـن ذلـك لقيتهم الشـيعة وأخـذت 

ونشــروا مـا دعــت احلاجـة إليــه، ونحـن آمنــون مـن أن يكــون 

مــن ذلــك شـــيء مل يتَّصــل بنــا، لكــون إمــام الزمــان مــن وراء 

لناه  .الناقلني عٰىل ما بيَّناه وفصَّ

*   *   * 

  ):٣ج (الشايف يف اإلمامة 

ــ ]]١٤٨ص [[ ــهفأمَّ ــوف  إنَّ (: ا قول ــان اخل ــة إن ك الغيب

ـةغيبـة األ بها فقد كان جيـب أن حيصـلسب ة، ميـَّام بنـي أُ يف أّيـ ئمَّ

ــ هنــاك أظهــر  اخلــوف كــان ألنَّ  ،اسام بنــي العبّــوكثــري مــن أّي

 هاألمــر بخــالف مــا ظنَّــ إنَّ : ل مــا نقولــه يف ذلــكفــأوَّ  ،)وأكثــر

ــ ــمــن زيــادة اخلــوف يف تلــك األّي  نَّ أا نعلــم ام عــٰىل غريهــا، ألّن

مل يكــن أحــد مــنهم  ائــه مــن آب زماننــا  مـن عــدا إمــام

ظــر منــه إظهــار العــدل يف مشــارق نتَ م فيــه ويُ َكــعٰى لــه وُحي دَّ ُيــ

ــا ــزاز ،األرض ومغارهب ــدي  ]]١٤٩ص [[/ وابت ــن أي ــر م األم

املنتظـر  ه صـاحب الزمـان واملهـديبـني، وال أنَّـاجلائرين واملتغلِّ 

ــن األُ إل ــد م ــا فس ــالح م ــا غُ ص ــاع م ــور، وارجت ــم ــن  َب ِص م

وجـود يف إمامـة صـاحب الزمـان مفقـود ه ماحلقوق، وهـذا كّلـ

سـالم اهللا علـيهم أمجعـني، وهلـذا  مـه مـن آبائـهيف إمامة مـن تقدَّ 

ــتِ كُ  ــه، وأُ َم ــداءت والدت ــي يف االبت ــون  خف ــف ال يك ــره، وكي أم

جواريـه ورساريـه  عَ ُمجِـ  مـات احلسـن امَّ ـاحلال كـذلك ولـ

ــ ــيهم املتمّل ــاط عل ــهواحت ــر ل ــر ليظه ــت لألم ــك الوق  ك يف ذل

 ظـر منـه العجائـب، وقلـب الـدولنتَ الـذي يُ  قـائم ميالد ال

ــوأم، مــيالده قـد تقـدَّ  ومل يعلـم أنَّ  ؟واملاملـك قبــل  دَ لِـوُ  ه نَّ

ــاة ــل وف ــان طوي ــيهام بزم ــلوات اهللا عل ــه ص ــع  ،أبي ــف جيم فكي

صـاحب الزمـان مـع مـا ذكرنـاه وأحـوال  منصـف بـني أحـوال

ــيام يقتضــ م مــن آبائــه مــن تقــدَّ  ي اخلــوف والغيبــة ـف

ة مـن والتقيّـ يف بـاب اخلـوف وكيـف يضـمُّ  ؟تار واألمـنواالست

ين بالـدول بـني مـن ال خيافونـه عـٰىل مـور واملسـتبدّ كني لألُ املتملّ 

ٰى لـه ـقضـمـورهم، وال يُ مـن أُ  يف أيـدهيم وال ينـازعهم شـيئاً  ما

ــ عٰى فيـهدَّ وال ُيـ ه املنصـور علـيهم والســالب لنعمـتهم، وبــني أنَّ

ق بــني هــذين األمــرين الصــفات، والفــر مــن جتتمــع فيــه هــذه

ب فيـه، وهـو طنَـمـن أن يُ  ة أوضـحفيام يدعو إٰىل اخلـوف والتقيـَّ

 .ٰى به صاحب الكتابـا قضبالعكس ممَّ 

ــ عــٰىل أنَّ   ،ع فيهــا إٰىل اعتقاداتــهرَجــام يُ أحــوال اخلــائف إنَّ

مــارات التــي يظهــر لــه مــن األ فظنونــه واعتقاداتــه بحســب مــا

ص [[/ أحـــوالوال مرجــع يف  ،ي اخلــوف أو األمـــنـتقتضــ

 اإلنسان مـن خـوف وأمـن إٰىل غـريه، وهلـذا نجـد كثـرياً  ]]١٥٠

بعـض املجـالس التـي يلـزم فيهـا اخلـوف  من العقـالء يقـدم يف

ال نـراه يقـدم عـٰىل مثلهـا  ة يف الظاهر عـٰىل أفعـال وأقـوالوالتقيَّ 
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ــ ــس ممَّ ــك املجل ــري ذل ــوَّ يف غ ــه ق ــا في ــر لن ــاراتأة ا ال يظه  م

إٰىل الســفه مــن حيــث مل يظهــر لنــا  اخلــوف، وال يلــزم أن ننســبه

ــ ــه، ألنَّ ــر ل ــا ظه ــتصَّ م ــوز أن خي ــأب ه جي ــارات تقتض ــدَّ ـم ة ي ش

ــا ــر لن ــذي يظه ــع ال ــوف يف املوض ــوف اخل ــعف اخل ــه ض  ،في

 ي ضــعف اخلــوف يف املوضــع الــذيـمــارات تقتضــأب وخيــتصُّ 

تـه، والعـادات تشـهد بـام ذكرنـاه شـهادة ال حيتــاج يظهـر لنـا قوَّ 

  .كثار فيهمعها إٰىل اإل

ـ ة احلاجـة إٰىل الغيبـة مـع شـدَّ  وكيـف تصـحُّ (: ا قولـهفأمَّ

أن ال  صـل بـالتكليف، ولـئن جـاز ذلـك ليجـوزنَّ يتَّ  اإلمام فـيام

ــ ــب األدلَّ ــينص ــف فة للمكلَّ ــام التكلي ــع قي ــ ،)م ــد مض ٰى ـفق

ــ ــٰى مستقص ــذا املعن ــالم يف ه ــرَّ  ،ٰى ـالك ــنا  ر يفوتك ــاء نقض أثن

ــا أنَّ عليــه، وبيَّ  ــة هــو فعــل ا ن لظــاملني، وتقصــريهم ســبب الغيب

ف رّ ـيلزم من متكـني اإلمـام فيـه واإلفـراج بينـه وبـني التصـ فيام

ــفــيهم، وبيَّ  ــا أهنَّ ــة متمكِّ  من ــأن مــع الغيب ــون مــن مصــلحتهم ب ن

اإلمــام، وينتفعــوا  يزيلــوا الســبب املوجــب للغيبــة ليظهــر

ــب اهللا  ــني أن ال ينص ــك وب ــني ذل ــا ب قن ــته، وفرَّ ــدبريه وسياس بت

نـه، بـأن قلنـاتعاٰىل األدلَّة للم لـو فعـل ذلـك : كلَّـف، أو ال ُيمكِّ

ًا كبــريًا  _ فــًا ملــا ال يطــاق، ولكــان  _تعـاٰىل عنــه علــوَّ لكـان مكلِّ

فقــد العلــم واالنتفــاع بــه مــن ِقبَلــه تعــاٰىل خاّصــة، وال مــدخل 

ــام  ــة اإلم ــريه، وغيب ــن تقص ــه م ــٰى في ــه، وال أت ــف في للمكلَّ

ــتمّكن مــن املصــالح معهــا ث ــا بخــالف ذلــك، ألنَّ ال ابــت، وم

ــبَّبوها  ــذين س ــاملني ال ــه إٰىل الظ ــة مرجع ــافع بالغيب ــن املن ــد م فق

 .وأجلأوا إليها

ــ ــهفأمَّ  وجــب عــٰىل مــذهبهم حراســة إمــام هــالَّ (: ا قول

ــة اهللا ــن جه ــان م ــّل  الزم ــن ك ــمه م ــاٰىل، وأن يعص ــة تع ، )؟خماف

مــن املخافــة عــٰىل  احلراســة والعصــمة: ا نقــول لــه يف ذلــكفإّنــ

ــني ــا مــا ال ي :رضب ــفمنه ــايف التكليــف، وال ُخي ــرِ ن  ف إىلٰ ج املكلَّ

ــدِّ  ــغ اإل ح ــٰىل أبل ــاٰىل ع ــه اهللا تع ــد فعل ــم ق ــذا القس ــاء، وه جل

ـــوه ـــرس ،الوج ـــ ]]١٥١ص [[/ وح ـــام باحلجَّ ـــاإلم ده ة وأيَّ

ـــونصــ ــره باألدلَّ التكليــف  ا القســم اآلخــر فهــو مــا نــاىفٰ ة، وأمَّ

ــواب والعقــاب، وإلزامنــا هــذا وأُ  ــرج مــن اســتحقاق الث خ

ــن ــم م ــب األُ  القس ــورعجي ــ ألنَّ  ،م ــام إنَّ ــاج إليــه ام ُحي اإلم ت

ــف ــلحة يف التكلي ــف ،للمص ــُجي  فكي ــاه َم ــا ناف ــني م ــه وب ع بين

ــف ــاٰىف التكلي ــذا إالَّ  ؟ون ــل ه ــزم أووه ــن املل ــة م ــ  مناقض ة قلَّ

 ؟ل ملا يقوله خصومهتأمّ 

ـ ا مـا حكـاه عـن واصــل بـن عطـاء مـن ذكـر الفــرتة فأمَّ

ــهاد ــامء امل واالستش ــاع عل ــالقرآن وإمج ــن ب ــا، فم ــلمني عليه س

ــ بعيــد الكــالم عــن موقــع  : قولــه تعــاىلٰ  ة، ألنَّ احلجَّ
َ
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ــاَء� ــدة[ ج ــح يف] ١٩: املائ ــرتة  أنَّ  رصي الف

ـ ختتصُّ  ا عبـارة عـن الزمـان الـذي ال رسـول فيـه، الرسل، وأهنَّ

ـ يف كـلِّ  عـٰى أنَّ ام يلـزم مـن ادَّ وهذا إنَّـ  ،ة هـو رسـولزمـان حجَّ

ــ ــزدفأمَّ ــٰىل ادِّ  ا إذا مل ي ــع ــاء حجَّ ــوالً  ،ةع ــون رس ــواز أن يك  وج

 .عليه يكون حجاجاً  هذا الكالم ال فإنَّ  ،وغري رسول

ــ عــاؤه إمجــاع علــامء املســلمني عــٰىل الفــرتات بــني ا ادِّ فأمَّ

ــ أراد بــالفرتات خلــوّ  الرســل، فــإن ة الزمــان مــن رســول وحجَّ

 يقـول بوجـوب اإلمامـة يف كـلِّ  مـن فال إمجـاع يف ذلـك، وكـّل 

ــ ــان وعص ـــزم ــف ُي ــالف يف ذلــك، فكي  ؟اإلمجــاع عٰى دَّ ر خي

ــة تُ  ــذه اجلمل ــنيِّ وه ــذي ب ــل ال ــا أورده يف الفص ــع م ــاد مجي  فس

 .آخره إىلٰ حكيناه 

*   *   * 

 :الذخرية يف علم الكالم

ـــ]] ٤١٥ص [[ ـــلإف ـــون : ن قي ـــب أن يك ـــذا يوج ه

ٰى يقـع االنزجـار عـن حتـَّ فاً رِّ ـمتصـ حـال ظـاهراً  مام يف كـلِّ اإل

 .فه ال وجـود عينـهرّ ـالزاجـر هـو تـدبريه وتصـ نَّ إالقبائح بـه، فـ

  ي أن يكــون النــاس يف حــال الغيبــة غــري مزاحــيـوهــذا يقتضــ

 .يف تكليفهم ةالعلَّ 

ــمــام يف األُ ف اإلرّ ـتصــ ال شــبهة يف أنَّ : قلنــا ة هــو مَّ

 ن كــان ذلــك ال يــتمُّ إاللطـف، وفيــه املصــلحة هلــم يف الـدين، و

 .مام والنّص عٰىل عينهجياد اإلإ بإالَّ 

ق بـه مصــلحتنا مامـة ويتعلَّـبـه لطفنـا يف اإل والـذي يـتمُّ 

بـه، فعليـه  تعـاٰىل وخيـتصُّ بـاهللا ق هو جمموع علـوم بعضـها يتعلَّـ

ــإتعــاٰىل  ــزاحــة العلَّ ]] ٤١٦ص /[[   قة فيــه، وبعــض آخــر يتعلَّ

 بفعلنــا، فعليــه تعــاٰىل أن يوجبــه علينــا، وعلينــا الَّ إ بنــا، وال يــتمُّ 

ـذا عصـينا وفرَّ إأن نطيع فيه، فـ ة علينـا، وبـرئ طنـا كانـت احلجَّ

 .تنازاحة علَّ إتعاٰىل من عهدة 

ــا   تــرٰى أنَّ أَال  ــه واملخلصــون مــن املعرفــة التــي أمجعن في

 جهــة وجوهبــا اللطــف ال يــتمُّ  مامــة عــٰىل أنَّ خمالفينــا يف اإل

 ؟مـور مـن فعلنـاتعـاٰىل وأُ اهللا مور مـن فعـل  بـأُ الغرض فيهـا إالَّ 
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ــ ــذي يتعلَّ ــل وال ــاٰىل أن يُ اهللا ق بفع ــا، ويُ علِ تع ــا وجوهب ــدِ من رنا ق

 والـذي. فنـا مـن التفـريط يف فعلهـاوِّ د هلـا، وُخي عٰىل السبب املولِّ 

 تعـاٰىل كـّل اهللا ق بنـا أن نفعلهـا أن يفعـل سـببها، وقـد فعـل يتعلَّ 

ف ق بـه يف هـذا البـاب، ولـيس عليـه أن ال يفعـل املكلَّـما يتعلَّـ

ــ ــا يتعلَّ ــه، وال نُ م ــاً خرِ ق ب ــون مزحي ــن أن يك ــه م ــه يف لعلَّ  ج ت

 .تكليفه

ــق  ــد خل ــاٰىل اهللا وق ــه إتع ــٰىل آبائ ــه وع ــان علي ــام الزم م

عــٰىل اســمه  مامــة عــٰىل عينــه، ودلَّ إلا الصــالة والســالم، ونــصَّ 

ــ ــبه باألدلَّ ــثَّ ونس ــة، وح ــ ة القاطع ــه، وتوعَّ ــٰىل طاعت ــٰىل ع د ع

 .معصيته

ــ ــتمُّ ا األُ فأمَّ ــي ال ي ــور الت ــلحتنا باإل م ــام إالَّ مص ــا م  هب

ــا، وهــي متكــني اإلإوهــي راجعــة  ــه ٰىل أفعالن ــة بين مــام والتخلي

ــه و ــن ختويف ــدول ع ــه، والع ــني واليت ــمّ إوب ــه، ث ــ رهاب ه طاعت

 .وامتثال أوامره

ــإفــ ٰىل إمــام وأخفينــاه وأخرجنــاه ا متكــني اإلذا مل يقــع منّ

ة ثـّم نخـرج مـن أن نكـون مزاحـي رَّ ـمـن املضـ زاً االستتار حتـرّ 

ــ ــذّ العلَّ ــان تع ــا، وك ــذا اإلة يف تكليفن ــا هب ــوبا ر انتفاعن ــام منس م

ــداً  ــا، ووزره عائ ــ إلين ــا، ألّن ــاه وأمَّ علين ــئنا أملكن ــو ش ــاه، ا ل ن

 .ف الذي يعود بالنفع علينارّ ـينا التصف فرَّ ـفيتص

ف رّ ـنــه وخلفــا بينــه وبــني التصــمكِّ ذا مل نُ إولــيس جيــب 

مامـة لطـف فيـه، وأن جيــري ا التكليـف الــذي اإلأن يسـقط عنّـ

ــل ــع رج ــن قط ــرٰى م ــك جم ــه، فــ]] ٤١٧ص /[[   ذل  نَّ إنفس

ق هبـا يسـقط عنـه، وال فـرق بـني أن يكـون هـو التكليف املتعّلـ

ــ. هالقــاطع هلــا أو غــري ــة اإلوذلــك أّن ــا يف أحــوال غيب ا مــام عنّ

ف، فلـم رَّ ـنـه ليظهـر ويتصـؤمِّ ن نُ أزالـة خوفـه وإنون مـن متمكّ 

مـام، وال كـان ن مـن االنتفـاع هبـذا اإلخيرج عـن أيـدينا الـتمكّ 

قطعهـا  خافتـه جيـري جمـرٰى قطـع الرجـل، ألنَّ إمن فعلنـا مـن 

 .الرجل بإالَّ  ن من األفعال التي ال يتمُّ ال يبقٰى معه متكّ 

ٰىل الغيبــة جمــرٰى شــّد إمــام وجــرٰى فعلنــا ملــا أحــوج اإل

ــ ــه يف أنَّ ــل نفس ــدنا لرج ــقط ه ال أح ــام يس ــف القي ــه تكلي عن

، وجـرٰى قطـع الرجـل جمـرٰى قتـل زالة هـذا الشـدّ إلقدرته عٰىل 

 .ماماإل

ــ ــلإف ــب إ: ن قي ــاز أن يغي ــث ال إذا ج ــان بحي ــام الزم م

ذا أمـن مـن اخلـوف إٰى زه مـن غـريه حتـَّميـِّصل إليه فيـه وال نُ يتَّ 

تعـاٰىل أو يميتـه، اهللا   مـهعدِ بـني ذلـك وبـني أن يُ  فـرٍق  ظهر، فأيُّ 

ا ال إّنـ: ن قلـتمإ؟ فـتـاً ذا أمن أوجـده أو أحيـاه إن كـان ميّ إٰى حتَّ 

، ونحـن نقـدر عـٰىل تـاً أو ميّ  ذا كـان معـدوماً إنقدر عٰىل االنتفـاع 

ال نقـدر ونحـن : قيـل لكـم. بيننـا ذا كـان موجـوداً إاالنتفاع بـه 

ــ ــري متميّ ــو غ ــه وه ــاع ب ــٰىل االنتف ــروف ع ــخص، وال مع ز الش

ــني ــ. الع ــتمإف ــدورنا : ذا قل ــت مق ــدينا وحت ــن إيف أي ــاه م ذا فعلن

ــه وإ ــرَّ إيامن ــه تع ــة خوف ــزال ــا ومتيَّ ــاف إلين ــم. ز لن ــل لك ويف : قي

 .تعاٰىل لنااهللا ذا فعلناه أوجده إما  أيدينا أيضاً 

بمقـدورنا  ا يـتمُّ الـوجهني لـيس انتفاعنـا بـه ممـَّ وعٰىل كلِّ 

ــاً  ــأيُّ  خالص ــار، ف ــار خمت ــع باختي ــل واق ــه فع ــم إلي  دون أن ننض

ــرٍق  ــ ف ــب عنّ ــني أن يغي ــب ــا إٰى ا حتَّ ــن جهتن ــه م ــا خوف ذا أزلن

ف إلينـا ونعرفـه وظهـوره واعتقدنا فيـه اجلميـل ظهـر لنـا وتعـرَّ 

ذا اعتقــدنا إفــ ،تعــاىلٰ اهللا مــه عدِ مــن فعلــه وباختيــاره، وبــني أن يُ 

ــه وف ــل ل ــاجلمي ــه منّ ــباب خوف ــا أس ــه وأزلن ــدهي ــل  ؟ا أوج وه

ـــاده وإ ـــان ميّ إجي ـــاؤه إن ك ـــاً حي ـــاريف تعلّ  ت ـــه باختي ص /[[  ق

مـام ه اإلعالمنـا أنَّـإ كظهـوره إلينـا وخمتار هو غرينـا إالَّ ]] ٤١٨

 ؟ق باختيار خمتار هو غريناه متعلّ يف أنَّ 

ــٰىل أنَّ  ــا و ع ــا لإلإانتفاعن ــان طاعتن ــٰىل كــلِّ مك ــام ع  م

ــ  الـوجهني ذا أمــن منّــا إه منــه، ألنَّـ تعـاٰىل ال بــدَّ اهللا ق بفعــل يتعلَّ

ــمــن أن يـدَّ  وأراد الظهـور، فــال بــدَّ  مــن  مــام، وال بــدَّ ه اإلعي أنَّ

ــحَّ اهللا قه صــدِّ أن يُ  تها تعــاٰىل يف هــذه الــدعوٰى التــي ال نعلــم ص

ــا إالَّ بمجرَّ  ــدهإ بده ــٰىل ي ــر ع ــز يظه ــار معج ــان أنَّ . ظه ــد ب  فق

ــا باإل ــتمُّ انتفاعن ــام ال ي ــاره إالَّ  م ــل خيت ــال اهللا  بفع ــٰىل ك ــاٰىل ع تع

بـني أن يكـون ذلـك الفعـل املعجـز الـذي  فـرٍق  الوجهني، فأيُّ 

 ؟جياده نفسهإيظهره عٰىل يده وبني أن يكون 

ــ ــتمإف ــا باإل: ن قل ــوت انتفاعن ــان ف ــه لك ــو أعدم ــام ل م

 .مستخفياً  ذا كان موجوداً إإليه تعاٰىل، وليس  منسوباً 

مام ومل يؤمنه ٰىل من أخاف اإلإ بل يكون منسوباً : قيل لكم

خيف فليس غري االمتناع من ذا أُ إه عٰىل نفسه فيظهر وينتفع به، ألنَّ 

ن مـن الظهـور بـني أن ذا مل يـتمكَّ إ ال فرق بنيِّ  حينئذٍ  ثمّ . الظهور

 ظهـاره، فـأيُّ إٰىل أن يمكـن إجيـاده أو يسـترت إأن يمكن   ىلٰ إم عدَ يُ 

ٰىل مزاحة، واللوم عٰىل مـن أخـاف تعااهللا ة من األمرين وقع فالعلَّ 

 .مام ومل يمكنه من الظهوراإل

ــنا  ت أنفس ــوِّ ــني أن ُنف ــا ب ــذّم لن ــوق ال ــني حل ــرق ب وال ف

كوجـوب العلـم عنـد النظـر  _منافع جيب عـن أسـباب نفعلهـا 

ــوم  _ ــل معل ــن أســباب ب ــب ع ــافع، وال جي ــا من ــني أن نفّوهت وب
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النــا، حصـوهلا بالعــادة أو جــرٰى بمجراهــا عنــد غريهــا مــن أفع

ـــرب ــد الش ــرّي عن ــل، وال ــد األك ــبع عن ــو الش ــا . كنح وإذا كنّ

ــة إذا  ــره ال حمال ــد اإلمــام وُيظِه ــٰىل أنَّ اهللا تعــاٰىل ُيوِج قــاطعني ع

أزلنــا أســباب خوفــه، فقــد رصنــا متمّكنــني وقــادرين عــٰىل مــا 

 . يقتضـي ظهوره، فإذا مل نفعل فنحن امللومني

ــؤال يف شــومــا حقَّ ]] ٤١٩ص /[[ يء ـقنــا هــذا الس

ــه  ــا في ــق وال انتهين ــذا التحقي ــة ه ــا يف الغيب ــن كالمن ــذه إم ٰىل ه

 .شكاالً إو ل عنه اشتباهاً ئَ سما نُ  الغاية، وهو من أشدّ 

لزامنــا جتــويز إاملقصــد مــن هــذا الســؤال  أنَّ : واجلــواب

وهــذا . مــن كونــه غائبــاً  بــدالً  معــدوماً  مــام زماننــا إكــون 

يـع شـيعته والقـائلني ه ينتفـع بـه يف حـال غيبتـه مجغري الزم، ألنَّ 

مامتــه، وينزجــرون بمكانــه وهيبتــه مــن القبــائح، فهــو لطــف إب

 بنيِّ يف حـال الظهـور، وسـنُ  هلم يف حـال الغيبـة كـام يكـون لطفـاً 

 .ة غيبتهل بيان عند الكالم يف علَّ صذلك ف

ــ وهــم أيضــاً  ه حيفــظ منتفعــون بــه مــن وجــه آخــر، ألنَّ

رع مـا مل ـتم مـن الشـه مل يكـقـون بأنَّـرع، وبمكانه يتَّ ـعليهم الش

 .هفات هذا كلّ  ذا كان معدوماً إيصل إليهم، و

ـــة تُ  ـــذه اجلمل ـــوه ـــذا فِس ـــالفني يف ه ـــود املخ د مقص

ــ ــؤال، لكنّ ــلِّ الس ــٰىل ك ــه ع ــب عن ــالٍ  ا نجي ــٰىل إ، ح ــي ع ذا بن

ــل ــان غــري هــذا الزمــان أن يُ أ :التقــدير، وقي ــزوا يف زم ــدَ جي م ع

ــدبري، ونفــرض أإمــام اإل  أحــداً  نَّ ذا مل يمكــن مــن الظهــور والت

ــه، إمامتــه فينتفــع بــه وإمل يقــّر ب ن كــان غــري ظــاهر الشــخص ل

ــانتفــاع األُ : فنقــول ــه  بــأُ إالَّ  مــام ال يــتمُّ ة مــن اإلمَّ مور مــن فعل

 فـال بـدَّ  مـام مـور مـن جهـة اإلأُ تعاٰىل فعليـه أن يفعلهـا، و

تعــاٰىل اهللا مــور مـن جهتنــا فيجــب عــٰىل مــن حصــوهلا، وأُ  أيضـاً 

 .وجيب علينا الطاعة فيهافنا فعلها كلِّ أن يُ 

ــو  ــاٰىل ه ــه تع ــن فعل ــذي م ــاد اإلإوال ــه جي ــام ومتكين م

ض إليـه، والـنّص مـن القيـام بـام فـوَّ  :ر واآلالت والعلـومدَ بالقُ 

 .ةمَّ لزامه القيام بأمر األُ إعٰىل عينه، و

ــو قبــول هــذا التكليــف، ٰىل اإلإومــا يرجــع  مــام فه

 .وتوطينه نفسه عٰىل القيام به

ــألُ ٰىل اإومــا يرجــع  مــام مــن تــدبريهم، ة هــو متكــني اإلمَّ

طاعتــه  مـن ذلــك، ثـمّ ]] ٤٢٠ص /[[   ورفـع احلوائـل واملوانــع

 .ف عٰىل تدبريهواالنقياد له، أو التّرص 

ــع  ــام يرج ــال اهللا ٰىل إف ــدة ف ــل والقاع ــو األص ــاٰىل ه تع

مـام، وتتلـو األمـرين مـا ٰىل اإلإده، وتتلوه مـا يرجـع ومتهّ   مهتقدّ 

ــع  ــٰىل األُ إيرج ــدَّ  .ةمَّ ــٰى مل يتق ــان فمت ــالن الراجع اهللا ٰىل إم األص

ـمـام نفسـه مل جيـب عـٰىل األُ ٰىل اإلإتعاٰىل و ه جيـب إنَّـ :ة مـا قلنـامَّ

ه إنَّـ :عليهم ما هو فرع لألصـلني لـيس خيـرج مـا ذكرنـاه وقلنـا

 .أصل يف هذا الباب وواجب فعله من كونه أصالً 

ــخــالل األُ إومــن وجــوب التقــديم  ة بــام جيــب عليهــا، مَّ

ــ ــم بأهنَّ ــوالعل ــع أو تعص ــلِّ ـا تطي ــٰىل ك ــب ع ــالٍ  ي، فيج أن  ح

ــون اإل ــوداً يك ــام موج ــ م ــزاح العلَّ ــم ــا دَ ة يف الُق ــوم وم ر والعل

ــا، موطِّ  ــدبري األُ جــرٰى جمراه ــه عــٰىل ت ــا نفس ــن ــن وزال إة مَّ ذا أم

 .ومل جيز أن يقوم العدم يف هذا الباب مقام الوجود. خوفه

ــٰىل أنَّ  ن إو _ فرضــوههبــذا الفــرض الــذي   مــاماإل ع

ــ _ كـان معــدوماً  ــذا أعلــم األُ إه تعـاٰىل يف حكـم الوجــود، ألنَّ ة مَّ

ــ ــودهلَّ ــٰىل أنَّ ــد اإلا ع ــٰى مكَّ ه يوج ــة مت ــام ال حمال ــوا م ــوه وأزال ن

انطــوٰى عــنهم منهــا  ريعة، ثــمّ ـفــني بالشــن كــانوا مكلَّ إخوفــه و

مـام كـاملوجود بـل مـع م عنـه، فاإل، وجده يف احلال ليتـزحَّ شيئاً 

 .مام هو تعاىلٰ اية منه تعاٰىل، والتقدير املفروض اإلهذه العن

ــإو ــنَّ ا نحــن ذا كنـّـإزمــان  ة يف كــلِّ ام نوجــب وجــود حجَّ

 .ت احلالذكروه قد تغريَّ ]  الذي[اآلن عليه، ومع الفرض 

ــ ــاوربَّ ــل لن ــرٍق  أيُّ : ام قي ــع اإل ف ــني رف ــام ب ــامء إم ٰىل الس

ــ ــحتَّ ــة يف األرض بحي ــني الغيب ــا، وب ــبط فيه ــأمن فيه ث ال ٰى ي

 نقف عٰىل مكانه؟

ــ: واجلــواب ــأّن ــار ا إن فرضــنا أنَّ ــرف أخب ه يف الســامء يع

ته يف طاعة ومعصية وال خيفـٰى عليـه مـن أحـواهلم مـا جيـب رعيَّ 

ـــة،  ـــتمرار الغيب ـــور واس ـــه الظه ـــامء ]] ٤٢١ص /[[مع فالس

 .والقرب كالبعد ،كاألرض يف املعنٰى املقصود

ــ ــلإف ــوره واملق: ن قي ــانع مــن ظه ــبب امل ــفــام الس ي ـتض

 لغيبته عٰىل التحقيق؟

جيـب أن يكـون السـبب يف ذلـك هـو اخلـوف عـٰىل : قلنا

مــام وال يــرتك لــه اإلاآلالم ومــا دون القتــل يتحمَّ  نَّ إاملهجــة، فــ

ــه، و ــور ل ــإالظه ــاء نَّ ــة األنبي ــت منزل ــةواأل ام عل   ئمَّ

 .إليهم َض وِّ ة عظيمة بالقيام بام فُ مشقَّ  لون كّل م يتحمَّ ألهنَّ 

 يف يأمن القتل؟ك: ذا قيلإف

ــا ــد : قلن ــةعن ــن اإل أنَّ  اإلماميَّ مــام يف هــذا قــد عــرف م

ــه  ــني  9بتوقيــف الرســول  آبائ ــة، والفــرق ب حــال الغيب

للخـوف،  فيـه غائبـاً  مـام الزمان الـذي جيـب أن يكـون اإل
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ق وهـذا وجـه ال يتطـرَّ . وبـني الزمـان الـذي جيـب فيـه الظهـور

 .فيه شبهة

أن يكـون خوفـه وأمنـه  فيـه عـٰىل ذلـك وغري ممتنع زائـداً 

ذا إالعطـب اسـترت، و ذا ظـنَّ إموقوفني عٰىل الظنون واألمارات، ف

 .زاتها أمارات متميّ السالمة ظهر، وللسالمة وضدّ  ظنَّ 

عـٰىل  مـام كيـف يعمـل اإل: أن يقـول وليس ألحـدٍ 

يف  األمـارات والظنـون يف ظهــوره، وقـد جيــوز أن يكـدي الظــنّ 

ــون ــالف املظن ــع خ ــوره ويق ــيأوَ  ؟ظه ــذا أن ل ــٰىل ه ــب ع س جي

ــوِّ  ــون جم ــألن يُ  زاً يك ــنَّ إل وقتَ ــالمة ن ظ ــ ؟الس ــك أنَّ ــري وذل ه غ

ه ة ظنّـمـام بـأن يظهـر عنـد قـوَّ د اإلتعـاٰىل تعبـَّاهللا ممتنع أن يكون 

لـه مـن القتــل،  نـاً جيـاب الظهـور عليـه مؤمِّ إبالسـالمة وعلمـه ب

 .ٰىل العلمإ طريقاً  فصار الظنّ 

ـــرئيس قامـــإذا كـــان الغـــرض مـــن إ: ن قيـــلإفـــ ة ال

كـافر فهـل  ةاالنزجار عن القبيح، فقـد يكـون ذلـك عنـد رئاسـ

 جتيزون ذلك؟

الكـافر فيهـا وجـه مـن وجـوه القـبح، وهـو  ةرئاس: قلنا

ن كــان إاألمــر بتعظــيم الكــافر وتقديمــه، وهــذا وجــه قــبح، و

 .بواليته الصالح املقصود قد يتمُّ 

ــ]] ٤٢٢ص /[[ ــلإف ــاٰىل أنَّ : ن قي ــم تع ــو عل ــاألُ  فل ة مَّ

ــر عــن القبــائح إالَّ ال  ، وبرياســته مــن  لرئاســته كــافراً تنزج

ةليست له الصفات التي يوجبوهنا يف األ  .ئمَّ

ــا ــإ: قلن ــان لطــف املكلَّ ــّح ذا ك ــيح فاألص ف يف فعــل قب

ــ ــه ال يُ مــن املــذهبني أنَّ ف مــا ذلــك القبــيح لطــف فيــه، وال كلَّ

 .جيري جمرٰى من ال لطف له

ــذلك  ــدَّ إوك ــاٰىل اهللا  رنا أنَّ ذا ق ــم أنَّ تع ــداً  يعل ــن  أح م

ــةاأل ــكلّ  ئمَّ ــا ال تتقبَّ ــف اإله ــل تكلي ــة وال يتكفَّ ــته   لمام برياس

ـــاألُ  ـــمَّ ـــة، أو يعلـــم أنَّ ل ذلـــك األمـــر يتكامـــل فيـــه ه ال يتقبَّ

 :ا نقـول يف هـذا املوضـعّنـإف. مـامرائط التـي يوجبهـا يف اإلـالش

ــط عــن األُ ســقِ تعــاٰىل كــان يُ اهللا  إنَّ  ة التكليــف الــذي الرئاســة مَّ

نـا فـيمن كـان لطفـه طف فيه، وجيري ذلك جمـرٰى مـا نقولـه كلّ ل

ذلــك الغــري ال  تعــاٰىل أنَّ اهللا فــني وعلــم يف فعــل غــريه مــن املكلَّ 

ا جممعـون عـٰىل القـول ّنـإلطفـه، ف]  فيـه[خيتار ذلك الفعل الذي 

التكليــف الــذي ذلـك الفعــل لطــف فيـه يســقط عنــه، وال  بـأنَّ 

 .تكليفهنجريه جمرٰى من ال لطف فيه يف حسن 

ــ ــلإف ــأَال : ن قي مــام مــن األعــداء تعــاٰىل اإلاهللا   مــن زَّ  َج

هـل بتضـيق قدرتـه عـن حفظـه مـنهم  ؟مـورهموأظهره ليدّبر أُ 

 ٰى ال ينالوه بسوء؟حتَّ 

ــا ــلِّ اهللا : قلن ــٰىل ك ــادر ع ــاٰىل ق ــ تع ــيس ـش ــا ل يء، وم

ــه ال يُ  ــدور يف نفس ــبمق ــع وَص ــد من ــه، وق ــدرة علي اهللا ف بالق

وحفظـه مـن األعـداء بكـل مـا ال ينـايف  مام الزمـان إتعاٰىل 

ـ]  التكليف[ ا مـا ينـايف من النهي واألمـر والـوعظ والزجـر، فأمَّ

جلـاء فـال جيـوز أن يفعلـه، واحلـال حـال التكليف وموجـب اإل

 .التكليف

مـن أعدائـه  مـام الزمـان إة يف غيبـة العلَّـ: ن قيـلإف

ت ة يف غيبتـه عـن أوليائـه وشـيعته؟ وكيـف فـامعروفة، فام العلَّ 

هؤالء االنتفاع بـه ملـا جنـاه غـريهم؟ وهـل يسـوغ يف التكليـف 

 مثل هذا؟

ـــا]] ٤٢٣ص /[[ ـــا قـــد بيَّ : قلن ـــا يف كتابن ـــع يف (ن املقن

ــة ــ )الغيب ــل مستقص ــذا الفص ــالم يف ه ــن ـالك ــار م ٰى، واملخت

ــذكورة  ــوه امل ــإالوج ــنَّ ــب بعلَّ ــيعته ام نطال ــن ش ــتتاره م ذا إة اس

النتفـاع الـذي ال يزيــد كـانوا غـري منتفعـني بـه يف حــال الغيبـة ا

عليه ظهـوره، ومـن انتقامـه وسـطوته وتأديبـه وعقوبتـه كـام لـو 

ـكان ظاهراً  ]  يعلـم[ه م قـاطعون عـٰىل وجـوده بيـنهم، وأنَّـ، ألهنَّ

ـــائع  ـــيب والط ـــئ واملص ـــال املخط ـــرف ح ـــارهم ويع أخب

ــرب  ــون أق ــايص أو يكون ــون املع ــم يرتك ــايص، فه ــن إوالع ٰىل م

ــاءً  ــا حي ــاةً  تركه ــه، وحماب ــه، من ــفاقاً إو ل ــدِّ  ش ــه باحل ــن معاجلت  م

مـام وأراد أن يقـيم عليـه والعقوبة، ومـن فـيهم لـو ظهـر لـه اإل

ــدّ  ــه احل ــه بجنايت ــديني   أو يعاقب ــاع ال ــه، فاالنتف ــع علي ــا امتن م

ةباأل  .لشيعته يف حال الغيبة حاصل به  ئمَّ

ــإو ام ينتفعــون بــه يف حــال الظهــور يف انتقامــه هلــم مــن نَّ

ــن ــوقهم م ــذ حق ــدائهم وأخ ــوز أع ــة جي ــافع دنيوي ــذه من هم، وه

تأخريهــا وفوهتــا، وال جيــري ذلــك جمــرٰى تلــك املنــافع الدينيــة 

 .التي يقتضيها التكليف

مـن شــيعته  أحـداً  ا غـري قـاطعني عــٰىل أنَّ أّنــ نـا أيضـاً وبيَّ 

ا ّنــإال يلقـاه يف حــال غيبتـه، كــام نقطـع عــٰىل ذلـك يف أعدائــه، و

 .ز أن يلقاه الكثري منهمجوِّ نُ 

ــاك أيضــاً نــا هوبيَّ  ــ ن ــة أنَّ مــام إه ال وجــه الســتبعاد معرف

معرفتــه بــذلك  مــع الغيبــة، وأنَّ   بجنايــات شــيعته الزمــان 

ــاهر، ألنَّ  ــه وهــو ظ ــه ب ــب كمعرفت ــذلك يف  وهــو غائ املعرفــة ب

ــور  ــال الظه ــإح ــاهدة، أو بالبيّ نَّ ــون املش ــاإلام يك ــة، أو ب . قرارن
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ئــب واملشــاهدة ممكنــة يف حــال الغيبــة، واخلــوف منهــا وهــو غا

ز مــن مشــاهدته للجنايــات التحــرّ  منــه مــع ظهــوره، ألنَّ  قــوّي 

ــدّ  ــب أش ــو غائ ــذّ  وه ــيق تع ــ راً وأض ــاهر متميّ ــو ظ ــه وه ز من

ــ ذا كــان معــروف العــني أمــن مــع بعــده مــن إه الشــخص، ألنَّ

ـــإمشـــاهدة جلنايـــة جتـــري مـــن بعـــض شـــيعته، و ز ذا مل يتميَّ

حــال مــن مشــاهدته، ]] ٤٢٤ص /[[  ن يف كــّل ؤمَ شخصــه مل ُيــ

 .مامه اإلف أنَّ عرَ رٰى وال يُ من يُ  يف كّل  زَ وِّ وُج 

فق كـون نة فيجوز أن تقوم عنده وهو غائب بأن يتَّ ا البيّ وأمَّ 

مـام فيشـهد هبـا عنـده، ن يلقـٰى اإلمن شاهد تلـك الفاحشـة ممـَّ

ٰىل إ، وال حيتاج يف اخلـوف وحصـوله والتجويز يف هذا الباب كاٍف 

 . هذا الوجهقرار ممكن يف الغيبة عىلٰ وكذلك اإل. القطع

ــلِّ إو ــن ك ــواب ع ــا اجل ــة ربحن ــذه الطريق ــلكنا ه  ذا س

ــ ــبهة ُت ــورَ ش ــتتار د يف علَّ ــه إة اس ــٰىل آبائ ــه وع ــان علي ــام الزم م

مــن أوليائــه فهــي كثــرية، ويكفينــا مئونــة مــا والســالم الصــالة 

ـ فه قـوم مـن أصـحابنا يف جـواب ذلـك مـن طـرق ضــعيفة تعسَّ

 .ال تثمر فائدة

*   *   * 

جوابـات املسـائل )/ (١ج ( املرتضــىٰ رسائل الشــريف 

 ):الطرابلسيات الثانية

ــة]] ٣٢٠ص [[ ــألة اخلامس ــ[: املس ــام علَّ ــتتار اإلم ة اس

 :]ل إٰىل أحكامهوكيفية التوّص 

مـن  اهللا تعـاٰىل أبـاح كثـرياً  إنَّ  :ومـا جوابـه إن قـال قائـل

االســتتار مــن أعدائــه حســب مــا علمــه مــن  أنبيائــه 

ـــتض  ـــك، ومل يق ـــلحة يف ذل ـــهاملص ـــارهم، إذ ذاك  حكمت إظه

. لبالقهر واإلعـزاز، وال التخليـة بيـنهم وبـني أعـدائهم الضـالَّ 

ل الظـاملني ال مـن بَـفكان سبب ما فات مـن االنتفـاع هبـم مـن قِ 

 . ل اهللا سبحانهبَ قِ 

ــم ــل لك ــرَّ : قي ــة تق ــن غــري رشيع ــة م رت وال ســواء غيب

وإزالــة الشـبهة عنهــا، واإلبانـة عــن  جيـب ســعيدها وإمضـاؤها

قـد ارتفــع  ا، وكـون هــذه الغيبـة بعــد ظهـور شـائع ذائــععقاهبـ

ــ ــوم بــه رضورة وحسَّ ــذر بــه، للمعل ــع الع ــب، وانقط ، اً الري

م ذكـره مـن غـري رت جيـب فيهـا مـا تقـدَّ رشيعـة تقـرَّ  وغيبة بعد

 . حكمه، لينقطع العذر به ظهور تشاكل ذلك الظهور يف

ـــة  ـــام الغيب ـــاٰىل لإلم ـــيح اهللا تع ـــوز أن يب ـــف جي فكي

ــ كــام أبــاح بمــن واالســتتار، ك عــن تأييــدهم، قبلــه ومتسَّ

رفعــتم  أبنــاكم ة، وتــدلُّ والصــفات خمتلفــة، واألســباب متضــادّ 

ــيَّ  ــام، وض ــذر اإلم ــيعته ع ــت ش ــو أطبق ــتتار، ل عتموه يف االس

عـٰىل الضـالل وأوجبـتم عليـه إذ ذاك الظهـور  والنقلة عـن آبائـه

حــال، وذلــك قــولكم عنــد إلــزامكم  عــٰىل كــّل  ليصــدق بــاحلّق 

 ء خصـــومكم بالنقلـــة، وإن كـــانوا غـــري معصـــومنياســـتغنا

ــفناكم]] ٣٢١ص /[[ ــذلك كاس ــانوا ك ــبكم إذا ك ــا . بتغلي وم

 . ناهما بيَّ   الختالف األسباب عىلٰ ذاك إالَّ 

ولو وجـب ذلـك لوجـب مثلـه عـٰىل األنبيـاء املسـترتين 

عـن األنـام، وقـد كـانوا إذ ذاك مطبقـني عـٰىل  يف حال اسـتتارهم

 . الضالل

ــد ــف أ: وبع ــد فكي ــذره عن ــتم ع ــوره ورفع ــتم ظه وجب

ــد لــه ــه مــن مــن اهللا تعــاٰىل، واملنــع أل ذاك عــٰىل رشط التأيي عدائ

 . الوصول، أم عٰىل وجه التخلية بينه وبينهم

ــده  ــتم تأيي ــف أوجب ــد، فكي ــٰىل رشط التأيي ــان ع ــإن ك ف

ــوه ــك ومل توجب ــد ذل ــدم حقّ  عن ــم وع ــتمرار الظل ــد اس ــة عن ي

وجـه ينقطـع بـه  ه عـىلٰ عليـ احلكم، وارتفاع العلـم بـه، والـنّص 

ــّل  ــني الك ــه ب ــالف في ــع اخل ــذر، ويرتف ــدود الع ــل احل ، وتعطي

 . املعضالت واملشكالت وحدود

وإن كان عـٰىل وجـه التغريـر منـه بنفسـه، فكيـف وجـب 

تغريره هبـا يف ذلـك، ومل جيـب يف هـذا، وكيـف جيـب عليـه مـن 

طبـاق عـٰىل الضـالل، حـال اإل ذلك مـا مل جيـب عـٰىل األنبيـاء يف

الـذي  ال مهـرب مـن ة واالسـتتار قـالوا أو مجلـة التقيّـفهم عـىلٰ 

 . زناهأردناه إٰىل ما قلناه وال جوَّ 

ز مـن فقولوا ما عندكم فيه وأقربـوه بالـدليل الـذي يتميـَّ

 . شاء اهللا تعاىلٰ  املعنٰى والصفة لنعمة منكم إن الشبهة وبياهنا يف

ــ: اجلــواب بخــوف  ريع اســتتار نبــّي ـا الفــرق بــني تشــأمَّ

 قـد تبـنيَّ  9 النبـّي  ته، وبـني اسـتتار إمـام الزمـان، بـأنَّ مَّ من أُ 

ــه وأدّ  ــرشيعت ــحها ومهَّ ــا وأوض ــتتاره  دها يفاه ــوس، فاس النف

 . غري قادح يف طريق العلم باحلّق 

، ولــيس كــذلك اســتتار اإلمــام ]] ٣٢٢ص /[[

ــ األمـر يف األحكــام يف حــال غيبتـه ألنَّ  د وال مشــكل غــري متمهِّ

إمــام الزمــان  ألنَّ . األمــر بــالعكس منــهر فغــري صــحيح ومتقــرِّ 

  َّــب إال ــول مل يغ ــة الرس ــد أُ   ورشيع ــت ومُ دّ ق ــي دت هِّ

ــرَّ  ــنيَّ  ٰى رت، وأدّ وتق ــه، وب ــب علي ــا وج ــك م ــن ذل ــول م  الرس

ــةاأل عــٰىل (الغائــب  بعــده مــن لــدن وفاتــه إٰىل زمــان اإلمــام ئمَّ
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ــالم ــالة والس ــاعتهم الص ــه، ) مج ــب بيان ــا وج ــه م ــن رشيعت م

 .وكشفوا الغامض املشكل وأوضحوا

ــٰىل  ــوف ع ــع اخل ــة م ــواز الغيب ــران يف ج ــتوٰى األم فاس

اهللا تعــاٰىل لــو  املعتزلـة يــذهبون إٰىل أنَّ  مــا روٰى كثــري مــن الـنّص 

ريعة مـا ال يمكـن ـالشـ يالـذي بعثـه ليـؤدّ   النبـّي  علم أنَّ 

ــه إالَّ  ــعلم ــة خيّص ــن جه ــه إن أدّ  م ــه، ويقتلون ــٰىل نفس ٰى ه اهللا ع

رفهم عـن ـه لـيس يف املعـذور مـا يصـلـم أنَّـلـه، وعما محَّ  إليهم

 . ا ال ينايف التكليفجمراه ممَّ  قتله من لطف وما جيري

تــه التكليــف الــذي ذلــك مَّ اهللا تعــاٰىل يســقط عــن أُ  فــإنَّ 

ــرونـالشــ ــه، وجي ــف في ــاٰىل أنَّ  رع لط ــم تع ــرٰى أن يعل  ذلــك جم

األمـر عـٰىل مـا  هيـا، ولـيساملبعـوث يكـتم الرسـالة ال يؤدّ  النبّي 

 . وهظنّ 

األمـــرين واضـــح ال خيفـــٰى عـــٰىل ] وبـــون: ظ[وبـــني 

ــ ي ويعلــم مــنبعثــه مــن ال يــؤدّ  ل، ألنَّ متأّمــ  ه ال يــتمّ جهتــه أنَّ

ــعــٰىل األُ  دَّ الرســالة َســ ة طريــق العلــم بــام هــو مصــلحة هلــا يف مَّ

 . الرشائع

ــو ]و[ ــترت وه ــه فاس ــٰىل نفس ــافوه ع ــذلك إذا أخ ــيس ك ل

ـ نـون مـن معرفـة تمكَّ واحلـال هـذه ي ممقيم بـني أظهـرهم، ألهنَّ

ويؤمنـون،  رائع، بـأن يزيلـوا خوفـهـما هو لطـف هلـم مـن الشـ

 . ي إليهمفيظهر هلم ويؤدّ 

ــم األوَّ  ــتهم، ويف القس ــن جه ــا م ــة هاهن ــوت املعرف ل فف

ة فـام النبـوَّ . نـون مـن إزالتـهوجـه ال يتمكَّ  من جهة غـريهم عـىلٰ 

]] ٣٢٣ص /[[ ق كاإلمامـــة، ومـــن فـــرَّ يف هـــذه املســـألة إالَّ 

ــن ــواب، وكيــف يــذهب عــامَّ  هام فقــد ضــلَّ بي ــاه عــن الص  ذكرن

 . ذاهب

ــا أنَّ  ــنعم  9 النبــّي  وقــد علمن إذا محــل الرســالة، ومل ي

: النظــر يف معجــزه، واشــتبه علــيهم األمــر يف صــدقه تــهمَّ أُ 

تـه التكليـف مَّ تعـاٰىل يسـقط عـن أُ  اهللا نَّ إ :بوه ال يقول أحـدفكذَّ 

غـري واجـب،  يف إسـقاطهفيـه ويقتلـون  يـه لطفـاً فيام كان ما يؤدّ 

علـيهم يف صـدقه ال خيـرجهم مـن أن يكونــوا  اشـتباه احلـّق  بـأنَّ 

ام أتـوا إنَّـومـن العلـم بـام فيـه مصـلحتهم مـن جهتـه،  ننيمتمكّ 

وعرفــوا مــن  صــابوا احلــّق أل ل تقصــريهم، ولــو شــاؤوابَــمـن قِ 

 . جهة املصلحة

ــي  ــألة الت ــو قــائم يف املس ــتالل صــحيح، وه وهــذا االع

ـاألُ  ذكرناهـا، ألنَّ  عــنهم خلوفـه عــٰىل   اسـتتار النبـّي  ة مــعمَّ

إليـه مـن جهتـه، بـأن  نون مـن معرفـة مـا حيتـاجوننفسه، يتمكَّ 

ــه ــوا خمافت ــوه ويزيل ــّق . يؤمن ــل احل ــول أه ــذا يق ــود إنَّ : وهل  اليه

مرنــا بــه أُ  ءيش ريعتنا مــأمورون بكــّل ـوالنصــارٰى خمــاطبون بشــ

 . منها

راين ـلنصــمــن اليهــودي وا كيــف يصــحُّ : فــإذا قيــل لنــا

 الكفر الصالة أو الصيام؟  وهو عٰىل ما هو عليه من

ــا ــ: كــان جوابن ــامن واملعرفــة بصــدق إنَّ ه يقــدر عــٰىل اإلي

ريعة ووجوهبــا عليــه، ـة الشــذلــك صــحَّ  الرســول، فــيعلم مــع

 . مر بهفيفعل ما أُ 

ــ ــولوألّن ــ إنَّ : ا نق ــف الش ــع ـتكلي ــه م ــقط عن ريعة س

قـائم يف املوضـع الـذي إليـه، وهـو  ن الذي أرشنـاالكفر، للتمكّ 

 . اختلفنا فيه

ــو  ــا جيــب االعــتامد، فه ــاه هاهن ــذي ذكرن وعــٰىل هــذا ال

 . لق املحصَّ املحقَّ 

ــا مضــ ــألة مــن الكــالم يف كيفيــة ـوم ٰى يف آخــر املس

ومنــع األعــداء منهــا، وهــل جيــب القطــع  التأييــد لإلمــام 

ــّل  ــٰىل ك ــوره ع ــوب ظه ــٰىل وج ــال إ ع ــٰىل  اذح ــق ع ــق اخلل أطب

 ٰى بيـان احلـّق ـفقـد مضـ. ت بـه املسـألةمَ تِ ر ما ُخ إٰىل آخ ؟ضالل

ــه ]] ٣٢٤ص /[[ ــحيح في ــني الص ــرق ب ــا، والف ــه يف كالمن في

 .عادتهوالباطل، فال وجه إل

*   *   * 

ة)/ (٢ج ( رسائل الرشيف املرتٰىض   ):رسالة يف غيبة احلجَّ

ــد ]]٢٩٣ص [[ ــإنَّ  وبع ــاد،  ف ــا يف االعتق ــالفني لن املخ

ــ ــالم عيتومهَّ ــعوبة الك ــةون ص ــا يف الغيب ــيهم،  لين ــهولته عل وس

 ل يبـني عكـسل اعتقاد جهـل اعتقـدوه، وعنـد التأّمـوليس بأوَّ 

 .وهما تومهَّ 

ت، صـــول إن صـــحَّ الغيبـــة فـــرع ألُ  إنَّ : بيـــان ذلـــك

فـــة إذ هـــي متوقّ  وأوضـــحه ءفـــالكالم يف الغيبـــة أســـهل يش

ــة صــعب . عليهــا ــالكالم يف الغيب وإن كانــت غــري صــحيحة، ف

 .غري ممكن

ــــة ]]٢٩٤ص [[/ ــــذه اجلمل ــــان ه ــــل  إنَّ : بي العق

ــدَّ  زمــان، وأنَّ  ي بوجــوب الرئاســة يف كــّل ـيقتضــ  الــرئيس ال ب

 .فعل قبيح منه كّل  مأموناً  من كونه معصوماً 

 إمامــة مــن نشــري إالَّ  وإذا ثبــت هــذان األصــالن مل يبــَق 

ــه، ألنَّ  ــفة إٰىل إمامت ــاها ودلَّ  الص ــي اقتض ــا ال  الت ــٰىل وجوهب ع
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ــاً  ق الغيبــة هبــذا ســوقاً  فيــه، وتســاتوجــد إالَّ  ال يقــرب  رضوري

 .ة األصلني املذكورينعٰىل صحَّ  منه شبهة، فيحتاج أن ندلَّ 

ــ: فنقــول  عــٰىل وجــوب اإلمامــة يف كــّل  ا الــذي يــدلُّ أمَّ

وجـود الـرئيس  علينـا أنَّ  للشـكِّ  ا نعلـم ال طريـقزمان، فهو أّنـ

وأردع عـن  املطاع املهيـب املنبسـط اليـد أدعـٰى إٰىل فعـل احلسـن

ـ: املظامل بـني النـاس فعل القبيح، وأنَّ  ا أن يرتفـع عنـد وجـود إمَّ

 .وصفناه، أو يقّل  من

ــد اإل وأنَّ  ــاس عن ــالغون يف الن ــاء يب ــد الرؤس ــال وفق مه

ــواهلم ــد أح ــيح، وتفس ــّل  القب ــك  وخيت ــر يف ذل ــامهم، واألم نظ

كافيـــة،  حيتـــاج إٰىل دليـــل، واإلشـــارة إليـــه] أن[أظهـــر مـــن 

 .هفاستقصاؤه يف مظانّ 

ـــ عـــٰىل وجـــوب عصـــمة الـــرئيس  ا الـــذي يـــدلُّ وأمَّ

إليـه موجـودة، وجـب أن حيتـاج  ة احلاجـةعلَّـ املذكور، فهـو أنَّ 

يف اإلمامـــة  والكـــالم. إٰىل رئـــيس وإمـــام كـــام احتـــيج إليـــه

ـةي القــول بـكـالكالم فيـه، وهـذا يقتضـ ال هنايـة هلـا، وهــو  أئمَّ

 .ة احلاجةحمال، أو القول بوجود إمام فارقت عنه علَّ 

ــَق وإذا  ــك مل يب ــت ذل ــام معصــوم ال إالَّ  ثب ــول بإم  الق

ــو ــيح، وه ــه القب ــطه  جيــوز علي ــك وبس ــدناه، ورشح ذل ــا قص م

 .مذكور يف أماكنه

ــدَّ  ــال ب ــالن، ف ــذان األص ــت ه ــ وإذا ثب ــول بأنَّ ــن الق ه م

ــمّ  ــه، ث ــان بعين ــاحب الزم ــدَّ  ]]٢٩٥ص /[[ ص ــد  ال ب ــن فق م

ة مـن ه إذا بطلـت إمامـفه وظهـوره مـن القـول بغيبتـه، ألنَّـتّرص 

ــتأُ  ــي دلَّ  ثبت ــفة الت ــد الص ــار، لفق ــة باالختي ــه اإلمام ــل  ل العق

ــا ــذّ  .عليه ــن ش ــالف م ــن خ ــول م ــل ق ــن وبط ــيعة م اذ الش

ــانية ــاحبنا، كالكيس ــام ص ــحابنا ب ــة،  أص ــية والواقفي والناووس

ــ ــذوذهم، ولعــود الض ــوهلمـالنقراضــهم وش ، رورة إٰىل فســاد ق

ــدَّ  ــال ب ــن مــذهبنا، ف ــن صــحَّ  فــال مندوحــة ع ــرج  ته، وإالَّ م خ

 .عن اإلمامة احلّق 

ــا أنَّ  ــالن إليه ــاق األص ــي س ــياقة الت ــا بالس  وإذا علمن

ــن ــن احلس ــو اب ــام ه ــاً   اإلم ــاه غائب ــريه، ورأين ــن  دون غ ع

ــ ــا أنَّ ــار، علمن ــمتهاألبص ــع عص ــب م ــنيَّ  ه مل يغ  فــرض وتع

ــه، إالَّ  ــه وعلي ــة في ــاإلمام ــبب اقتض ــلحة ـ بس ــك، ومص ٰى ذل

 .أوجبته استدعته، وحال

ــومل يُ  ــهعَل ــ م وج ــك مفصَّ ــ ، ألنَّ الً ذل ــك ممَّ ــزم ذل ا ال يل

عنـا ، كـام إذا تربَّ الً بـذكره كـان تفّضـ عنـافنـا وتربَّ علمه، وإن تكلَّ 

بحكمــة اهللا تعــاٰىل  بــذكر وجــوه املتشــابه مــن اآلي بعــد العلــم

 . الً سبحانه كان ذلك تفّض 

ــول ــه، : فنق ــاملني ل ــة الظ ــو إخاف ــة ه ــبب يف الغيب الس

ف فيـه، رّ ـإليـه التصـ َل ِعـفـيام ُج  ف فيـهرّ ـومنعهم يده من التصـ

، مطاعـاً  نـاً متمكّ   إذا كـانفـع بـه النفـع الكـّيل نتَ ام يُ اإلمام إنَّـ ألنَّ 

ــّىلٰ  ــاة، خم ــارب البغ ــود، وحي ــود اجلن ــه، ليق ــني أغراض ــه وب  بين

ذلــك  الثغـور، وينصـف املظلـوم، وكـّل  احلـدود، ويسـدّ  ويقـيم

ضـه مـن ذلـك فإذا حيـل بينـه وبـني أغرا ،ن مع التمكّ إالَّ  ال يتمُّ 

 .سقط عنه فرض القيام باإلمامة

ــرّ  ــه، والتح ــت غيبت ــه، وجب ــٰىل نفس ــاف ع ــن وإذا خ ز م

ــارّ  ــب عقــالً  املض ــمعاً  واج ــترت النبــّي وس يف  9 ، وقــد اس

 اخلـــوف خـــرٰى يف الغـــار، وال وجـــه لـــذلك إالَّ الشـــعب، وأُ 

 .ز من املضارّ والتحرّ 

ــل ]]٢٩٦ص /[[ ــإن قي ــّي : ف ــن  9 النب ــترت ع ــا اس م

ــه بقومــه إالَّ  ــا وجــب علي ــام  عــد أداء م أداؤه، وقــولكم يف اإلم

ـــك ـــالف ذل ـــتتاره  وألنَّ . خي ـــاول اس ـــتامد،  مل يتط ومل ي

ــه  ــت دون ــهور وانقض ــه الش ــت علي ــد مض ــامكم ق ــتتار إم واس

 .الدهور

ــا ــا ذكــرتم، ألنَّ : قلن ــيس األمــر عــٰىل م ــّي  ل  اســتتار النب

ــل 9 ــان قب ــن  ك ــرة، ومل يك ــ اهلج ــع الش ريعة، ـأرٰى مجي

ــإنَّ  ــة، فكيــف ادَّ  األحكــام وأكثرهــا معظــم ف ــزل باملدين ــتم ن عي

 ذلك؟

ــ ــٰىل أنَّ ــا ادَّ ع ــٰىل م ــر ع ــان األم ــو ك ــن األداء ه ل ــتم م عي

للحاجــة إٰىل  كــان ذلــك رافعــاً  التكامــل قبــل االســتتار، ملــا]و[

 .أمره وهنيهوتدبريه وسياسته 

غـري حمتـاج إليـه بعـد  9 النبـّي  إنَّ : ومن الـذي يقـول

ق احلاجــة مــع تعّلــ 9 ســتتار النبــّي وإذا جــاز ا ؟رعـالشــ أداء

رر، وكانـت البعثـة الزمـة ملـن أخافـه وأحوجـه ـالضـ به خلوف

ــذلك ــه، فك ــاقط عن ــتتار وس ــام  إٰىل االس ــتتار إم ــول يف اس الق

 .الزمان

ــ ــة وقصــفأمَّ ـــا التفرقــة بطــول الغيب ه رها، ففاســدة، ألنَّ

ــدّ  ــري واملمت ــني القص ــرق ب ــٰىل علَّ ، ال ف ــوف ع ــك موق ــه وذل ت

ــو ــببه، فتط ــوس ــبب، وتقص ــول الس ــزول ـل بط ــريه، وت ر بقص

 .بزواله

ــه  ــني آبائ ــه وب ــرق بين ــ والف ــيف، أنَّ ــاهر بالس ه ظ
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ــل الــدول ــأّي . ويــدعو إٰىل نفســه، وجياهــد مــن خالفــه، ويزي  ف

ــوف ــداء وخ ــن األع ــه م ــني خوف ــبة ب ــه  ]]٢٩٧ص /[[ نس آبائ

  َّ؟لة التأمّ لوال قل 

ال يصــل إليــه  فــرق بــني وجــوده غائبــاً  فــأّي : فــإن قيــل

 جــاز إعدامــه إٰىل ر، وبــني عدمــه؟ وإالَّ ـحــد وال ينتفــع بــه بشــأ

 ة لــه كــام جــاز أن يبيحــهحــني علــم اهللا ســبحانه بتمكــني الرعيّــ

 م منه التمكني له فيظهر؟ علَ ٰى يُ االستتار حتَّ 

ــه ــل ل ــوِّ  :الً أوَّ : قي ــن نج ــن نح ــري م ــه كث ــل إلي ز أن يص

ــه ــون ب ــه فينتفع ــائلني بإمامت ــه والق ــل إ، أوليائ ــن ال يص ــه وم لي

منهم وال يلقاه من شـيعته ومعتقـدي إمامتـه، فهـم ينتفعـون بـه 

يف التكليـف منـه،  ه ال بـدَّ نَّـإالغيبـة النفـع الـذي نقـول  يف حال

ــ ــودهألهنَّ ــم بوج ــع علمه ــوب  م م ــٰىل وج ــم ع ــنهم، وقطعه بي

وهيــابوه يف  مــن أن خيــافوه طاعتــه علــيهم ولزومهــا هلــم، ال بــدَّ 

مـنهم فعـل  اخذتـه، فيقـلُّ ارتكـاب القبـائح، خيشـوا تأديبـه ومؤ

 .ويكثر فعل احلسن، أو يكون ذلك أقرب القبيح

ــو وإن مل  ــام، فه ــة إٰىل اإلم ــة العقلي ــة احلاج ــذه جه وه

ــه ــه خلوف ــر ألعدائ ــدّ  يظه ــنهم، وس ــرق م ــهم ط ــٰىل أنفس هم ع

بـه ألوليائـه عـٰىل  نـا يف هـذا الكـالم االنتفـاعاالنتفاع به، فقـد بيَّ 

 .الوجهني املذكورين

ــ ــعــٰىل أّن ــل : ولا نق ــود اإلمــام مــن أج ــني وج الفــرق ب

ــ ــو يتوقَّ ــه، وه ــن أعدائ ــوف م ــة أن يمكّ اخل ــذه احلال ــوه ع يف ه ن

. واضــح عدمــه جــيلٌّ  ض اهللا إليــه، وبــنيفيظهــر ويقــوم بــام فــوَّ 

 يفـوت العبـاد مـن مصـاحلهم] مـا[، كـان ه إذا كان معـدوماً ألنَّ 

ــوباً  ــم منس ــن لطفه ــه م ــدهم وحيرمون ــن مراش ــه م إٰىل  ويعدمون

 . فيه عٰىل العباد وال لوم ةحانه، ال حجَّ اهللا سب

ــوداً  ]]٢٩٨ص /[[ ــان موج ــترتاً  وإذا ك ــافتهم  مس بإخ

ويرتفـع عـنهم مـن املنــافع  اه، كـان مـا يفـوهتم مـن املصـالحإّيـ

 .إليهم، وهم امللومون عليه املؤاخذون به منسوباً 

ــٰىل أنَّ  ــّي  ع ــتتار النب ــيهم يف اس ــنعكس عل ــذا ي ، 9 ه

 .ناهم بمثله هناقالوه فيه أجبء يش فأّي 

ــ ــة ظــاهر، وهــو أهنَّ ا يف والقــول باحلــدود يف حــال الغيب

ــإنَّ  ــا وحياهتــا ف ــاة فاعله ــتحّق  حي ــر اإلمــام واملس ــدود  ظه للح

 .قرار، استوفاها منهنة واإل، وهي ثابتة عليه بالبيّ باٍق 

ــاف  ــن أخ ــٰىل م ــم ع ــان اإلث ــه، ك ــك بموت ــات ذل وإن ف

ــة ــأه إٰىل الغيب ــام واجل ــ اإلم ــخ الش ــيس بنس ــة رـول يعة يف إقام

ــ ــاحلـدود، ألنَّ مــع  لــو ســقط فــرض إقامتهــا ام يكــون نســخاً ه إنَّ

ـ ،التمكني وزوال األسـباب املانعـة مـن إقامتهـا ا مـع عدمـه وأمَّ

 . ما ذكرنا فال واحلال

وهــذه مجلــة مقنعــة يف هــذه املســألة، واهللا املســتعان وبــه 

 .التوفيق

*   *   * 

قةأجوبة مسا)/ (٣ج ( رسائل الرشيف املرتٰىض   ):ئل متفرِّ

 ):يف الغيبة: (فصل]] ١٤٤ص [[

إنَّ اإلمــام موجــود، : إن قلــتم: إن قــالوا: قــال 

ــوره؟  ــن ظه ــع م ــأيُّ يشء يمن ــنع، ف ــل ويص ــر ويفع ــه يظه وأنَّ

 بيّنوا ما املوجب الستتاره وغيبته؟

ــا ــفته أن : قلن ــن ص ــام، وأنَّ م ــوب اإلم ــت وج ــد ثب ق

يح، وإذا كـان يكون معصـومًا ال جيـوز أن يقـع منـه الفعـل القبـ

ــودًا واآلن  ــه موج ــب كون ــام جي ــا أنَّ اإلم ــد بيَّن ــذلك وق ... ك

 .ظهوره وغيبته

إذا ثبــت عصــمته ثــّم اســترت ومل يظهــر، وجــب : فنقــول

أن يكــون ذلــك لعــذر، ألنَّ القبــيح ال جيــوز وقوعــه منــه، 

ــن  ــو بوجــه م ــام ه ــذر، وإنَّ ــان ذلــك الع ــا بي ــب علين ولــيس جي

 .الوجوه

مــا : امللحــدة حــني يقولــونوهــذا مثــل مــا نقــول وهــم 

ــم  ــتالم احلجــر ال نعل ــة واس ــارة واهلرول احلكمــة يف رمــي احلج

 .شيئًا؟ إٰىل غري ذلك ممَّا يسألون عنه

ــه : ألســنا نقــول هلــم ــانع العــامل قــد ثبتــت حكمت إنَّ ص

ــذه  ــل ه ــا بمث ــه إذا أمرن ــع حكمت ــاهر، وم ــاهر الق ــدليل الب بال

 .األشياء، علمنا أنَّ احلكمة أوجبت ذلك األمر

 ما ذلك األمر؟: فإذا قالوا

ال جيــب علينــا بيانــه مــن حيــث علمنــا أنَّ القبــيح : قلنــا

ــاٰىل،  ــه تع ــٰىل ]] ١٤٥ص /[[ال حيصــل من ــد ع ــان واح والطريق

ما ترٰى، وهذا هـو سـّد البـاب عـٰىل خمالفينـا وقطـع التطـويالت 

 .عنهم واألمارات،  وهبذا أن يستعمل معهم سؤال هلم

ــالوا ــ: إذا ق ــب اإلم ــني إنَّ نص ــًا للمكلَّف ــان لطف ام إذا ك

ــه  ــتتاره وغيبت ــإنَّ اس ــات، ف ــب املقبح ــات وجتنّ ــل الواجب يف فع

 .ينقضان هذا البناء، وُيبطِالن هذا الغرض

ال يمتنــع أن يقــع هــذا اللطــف مــع غيبتــه يف : قلنــا هلــم

ــف  ــه ومل يق ــم مكان ــف إذا مل يعل ــوٰى، ألنَّ املكلَّ ــاب أق ــذا الب ه
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اإلمــام يكــون إٰىل أن ال  موضــعه وجيــوز فــيمن ال يعرفــه أنَّ 

ــو  ــه ل ــرب من ــب أق ــل الواج ـــر يف فع ــيح وال يقصِّ ــل القب يفع

 .عرفه، وال جيوز فيه كونه إماماً 

 .وهذا جواب ظاهر ليس ألحد من أصحابنا هذا اجلواب

العصـــمة يف صـــفات اإلمـــام مـــن أكـــرب : قـــال 

األُصـــول يف اإلمامـــة، إن تثبـــت يكفـــي كثـــريًا مـــن املـــؤن، 

 .ن االشتغال بتصحيحها أكثرفالواجب أن يكو

*   *   * 

 :تنزيه األنبياء

 :القائم املهدي صلوات اهللا عليه ]]٢٧٧ص [[/

 :] بيان الوجه يف غيبته[

ـــل: مســـألة ـــال قائ ـــه  :إن ق  فـــام الوجـــه يف غيبت

ــىلٰ  ــتتاره ع ــ واس ــدوام حتَّ ــتمرار وال ــار  ٰى أنَّ االس ــد ص ــك ق ذل

ــه و ســبباً  ــون  نكــار وجــوده؟ وكيــف جيــوزإلنفــي والدت أن يك

ن إو حـد مـنهم، وآبـاؤه أل للخلق وهـو مل يظهـر قـطّ  ماماً إ

ــ ق باإلمامــة وال نــاهني، فقــد كــانوا كــانوا غــري آمــرين فــيام يتعلَّ

ـــارزين ـــاهرين ب ـــون يف األ ظ ـــاميفت ـــد  ،حك ـــدون عن ويرش

ـــالت ـــودهم و ،املعض ـــي وج ـــد نف ـــن أح ـــ نإال يمك  ٰى نف

 إمامتهم؟

ــواب ــا: اجل ــأ :قلن ــبمَّ ــة فس ــتتار والغيب ــة ا االس بهام إخاف

ــه  ــاملني ل ــىلٰ  الظ ــن أُ  ع ــه، وم ــد نفس ــه فق ــٰىل نفس ــف ع خي

ابتــدائها عــٰىل مــا هــي  حــوج إٰىل االســتتار، ومل كــن الغيبــة مــنأُ 

ــ ــه اآلن، فإنَّ ــداء األ ه علي ــهيف ابت ــاهر ألوليائ ــان ظ ــر ك  ،م

ــاً  ــ غائب ــه، ول ــن أعدائ ــتدَّ امَّ ـع ــوف ،مــراأل  اش ــوي اخل وزاد  ،وق

، فلـيس مـا ذكـره السـائل مـن عـدوّ وال استرت عن الويلّ  ،الطلب

 .حد من اخللق صحيحاً ه مل يظهر ألأنَّ 

ــ ــبباً فأمَّ ــك س ــون ذل ــه  ا ك ــي والدت ــن  لنف ــم يك فل

 ،وضــعف البصــرية ،بالشــبهة مــن ذلــك إالَّ  ـيءلشــ ســبباً 

إليـه  والتقصري عـن النظـر الصـحيح، ومـا كـان التقصـري داعيـاً 

يـل واضـح فيـه دل والشبهة سببه مـن االعتقـادات، وعـٰىل احلـّق 

ــادٍ  ــن ب ــع  مل ــب املن ــيس جي ــده، ل ــن قص ــاهر مل ص [[/أراده، ظ

تكليـــف   تــرٰى أنَّ يف دار التكليــف واملحنــة منـــه، أَال  ]]٢٧٨

 العتقـادات كثـرية ه يكفـر قـد صـار سـبباً اهللا تعاٰىل من علـم أنَّـ

ــاً  ــه طريق ــدون جعل ــة، فامللح ــ باطل ــّرب  يإٰىل نف ــانع، واملج ة الص

ــاً  ــه طريق ــي إٰىل أنَّ  جعلت ــالقب ــاٰىل، ح منّ ــه تع ــن فعل ــبح م ا ال يق

واحلـرية الـدفع عـن القطــع  إٰىل الشـّك  وآخـرون جعلـوه طريقـاً 

ــل اآلالم ــذلك فع ــاٰىل، وك ــديم تع ــه الق ــٰىل حكم ــال  ع باألطف

ـــري مـــن النـــاس، مـــنهم والبهـــائم قـــد شـــكَّ  ـــة :كث  ،الثنوي

ــخ ــحاب التناس ــة، وأص ــّرب  ،والبكري ــول واملج ــن دخ ة، ومل يك

ــذه األُ  ــبهة هب ــىلٰ الش ــور ع ــ م ــن قص ــاد إٰىل  ر يفـم ــر وانق النظ

ــاً  الشــبهة مــع وضــوح احلــّق   تعــاىلٰ عــٰىل اهللا  لــه لــو أراد، موجب

ــ ــا، حتَّ ــٰى ال يُ دفعه ــف إالَّ كلِّ ــؤمنني وال ُي ــالغنيإالَّ  ؤملِ  امل .  الب

نظــائر كثــرية ذكرهــا يطــول، ] صــوليف األُ [وهلــذا البــاب 

 .واإلشارة إليها كافية

ـــأو ـــهمَّ ـــني آبائ ـــه وب ـــح، أل  ا الفـــرق بين  نَّ فواض

ــه بأنَّــ ــن يشــار إلي ــوف م ــذيخ ــائم املهــدي ال يظهــر  ه الق

ويزيــل الــدول واملاملــك، ال يكــون  ،عــداءويقهــر األ ،بالســيف

ة ومالزمـة منزلـه، ن جيـوز لـه مـع الظهـور التقيّـممَّ  كخوف غريه

ــ ا ســبقولــيس مــن تكليفــه وال ممَّــ ه جيــري عــٰىل يــده اجلهــاد أنَّ

 .صال الظاملنيئواست

 :] بوجودهاملصلحة [

ــألة ــل: مس ــإن قي ــ: ف ــد اقتض ــوف ق ــان اخل  نَّ أٰى ـإذا ك

يف  ت احلـــال إذاً فقـــد تغـــريَّ  ،اســـتتاره وتباعـــده املصـــلحة يف

توجبونــه مــن كــون  ، وصــار مــاتواختلفــ ةمامــاملصــلحة باإل

عـٰىل مـا تـرون،  ة بوجـوده وأمـره وهنيـه خمتلفـاً املصلحة مسـتمرَّ 

 .وهذا خالف مذهبكم

ة التـي توجـب اسـتمرارها عـٰىل املصـلح :قلنـا: اجلواب

ــوده ــدوام بوج ــه،  ال ــره وهني ــإوأم ــي للمكلَّ نَّ ــنيام ه ــذه  ،ف وه

ــريَّ  ــا تغ ــلحة م ــريَّ املص ــت وال تتغ ــا ام، وإنَّ ــن  إنَّ  :قلن ــوف م اخل

ــ ــو ـالظــاملني اقتض ــن مصــلحته ه ــه ٰى أن يكــون م  يف نفس

ــع إٰىل  ــا يرج ــد، وم ــه مل املكلَّ ] مصــلحة[االســتتار والتباع ــني ب ف

ــف، وم ــلحتنا وإنخيتل ــتمُّ  ص ــت ال ت ــروزه، إالَّ  كان ــوره وب  بظه

 اآلن يف نفســـه يف ]]٢٧٩ص [[/مصـــلحته  إنَّ  :فقـــد قلنـــا

مـام مـن أخـاف اإل نَّ خالف الظهور، وذلـك غـري متنـاقض، أل

ــه إٰىل الغيبــةأو ــن مصــلحته إو حوج ــون االســتتار م ٰىل أن يك

ــ ويصــل كــّل  قـادر عــٰىل أن يزيــل خوفــه، فيظهــر ويــربز ف مكلَّ

 نل سـبيل املصـلحة متّكـسـهِّ ا يُ ن ممـَّ، والـتمكّ ]بـه[ صلحتهإٰىل م

 ]بــه[فمــن هــذا الوجــه مل يــزل التكليــف الــذي  ،مـن املصــلحة

، عـٰىل ]واالسـتتار[فـني بالغيبـة منـه عـن املكلَّ  مام لطف فيـهاإل

ــّي  أنَّ  ــ 9 هــذا يلــزم يف النب ــن  امَّ ـل ــار وغــاب ع اســترت يف الغ



 املهدي ) ١٧١/ (حرف امليم    ...................................................................................................... ٣٩٤

ــ ــه، ألّن ــث ال يعرفون ــه بحي ــم أنَّ قوم ــلحة ا نعل ــوره  املص بظه

املصـلحة  ومـع هـذه احلـال فـإنَّ . ةوبيانه كانت ثابتة غـري متغـريِّ 

. االســتتار والغيبــة عنــد اخلــوف، وال جــواب عــن ذلــك لــه يف

ــ ــان أنَّ ــه والوبي ــايف في ــاقض إالَّ  ه ال تن ــدناه تن ــا اعتم ــل م  بمث

 .بعينه

 :]عن أوليائه وأعدائه يف الوجه يف غيبته [

بحيـث  غائبـاً  كـان اإلمـام فـإذا : فـإن قيـل: مسألة

أحــد مــن اخللــق وال ينتفــع بــه، فــام الفــرق بــني  ال يصــل إليــه

ــاز  ــه؟ وإذا ج ــوده وعدم ــبباً  نأوج ــاملني س ــة الظ ــون إخاف  يك

ـ زالــت  ٰى إذالغيبتــه بحيــث ال يصــل إٰىل مصــلحتنا بــه حتـَّ

ن أل خــافتهم لــه ســبباً إال جــاز أن يكــون  مَ اإلخافــة ظهــر، فِلــ

 هلم؟ ]اهللا[فإذا انقادوا وأذعنوا أوجده تعاٰىل،  مه اهللاعدِ يُ 

 ا غـري قـاطعني عـٰىل أنَّ إّنـ :هل مـا نقولـأوَّ : قلنـا: اجلواب

ــه أحــد ال اإلمــام  ر، فهــذا أمــر ـوال يلقــاه بشــ ،يصــل إلي

ــوم ــري معل ــمّ  ،غ ــه، ث ــع علي ــبيل إٰىل القط ــني  وال س ــرق ب الف

ة وهــو يف خــالل ذلــك منتظــر عــن أعدائــه للتقيّـ وجـوده غائبــاً 

ــر ويتصــكِّ ميُ  أن ــني عدمــه وارَّ ـنــوه فيظه ــف، وب ــاء ض ح ال خف

ـ وهـو الفــرق بـني أن. بـه ة فـيام فــات مـن مصــالح تكــون احلجَّ

ه إذا ر، ألنَّــالزمـة للبشـ العباد الزمة هللا تعـاٰىل، وبـني أن تكـون

 ب شخصــه عــنهم كــان مــا يفهــوهتم مــن مصــلحةخيــف فغيَّــأُ 

 ،علـيهم إليـه، فكانـت العهـدة فيـهوأجلـأوا بوه عقيب فعـل سـبَّ 

العـدم ال  أعدمـه اهللا تعـاٰىل، ومعلـوم أنَّ  وإذا ،هلـم الزمـاً  والذمُّ 

ــإبه الظــاملون بفعلهــم، وســبِّ يُ  ، كــان اهللا تعــاٰىل اختيــاراً  ام يفعلــهنَّ

ــوت باإل ــا يف ــن م ــدام م ــاً  ]]٢٨٠ص [[/ع ــالح الزم ــه  املص ل

 .إليه تعاٰىل ومنسوباً 

 فاحلــدود التــي جتــب عــٰىل اجلنــاة يف :فــإن قيــل: مســألة

كيــف حكمهــا؟ وهــل تســقط عــن أهلهــا؟ وهــذا  حــال الغيبــة

ـــوه رصَّ إ ـــةن قلتم ـــخ رشيع ـــتم بنس ـــول  ح ن إو، 9الرس

 ؟غائب مسترتّ  فمن الذي يقيمها واإلمام أبيتموه 

ـــواب ـــا: اجل ـــ: قلن ـــتحقَّ أمَّ ـــدود املس ـــاألا احل عامل ة ب

ر عــٰىل جنــوب مرتكبــي القبــائح، فــإن تعــذَّ  القبيحــة فواجبــة يف

ر مـن ذلـك عـٰىل فـيام تعـذَّ  ثمغيبة إقامتهـا فـاإلمام يف حال الاإل

 ب الغيبـــة وأوجبهـــا بفعلـــه، ولـــيس هـــذا نســـخاً مـــن ســـبَّ 

ــ ــاملتقــرَّ  نَّ ريعة، ألـللش ــة احلــدّ ـر بالش ــوب إقام مــع  رع وج

ــتمكّ  ــاعال ــع  ن وارتف ــع املوان ــه م ــرض إقامت ــقوط ف ــانع، وس امل

 نَّ ر، ألرع املتقـــرِّ ـللشـــ نســـخاً [ن ال يكـــون وارتفـــاع الـــتمكّ 

لــو  ذلــك نسـخاً  ]ام يكـونوإنَّـ ،ط يف الوجـوب مل حيصــلرـالشـ

هـذا  نـه، عـٰىل أنَّ مـام مـع متكّ سقط فرض إقامة احلـدود عـن اإل

كيـف احلكـم يف احلـدود  :يف اإلمامـة إذا قيـل هلـم يلزم خمالفينـا

ــي تُ  ــتَ الت ــي حقُّ س ــوال الت ــتمكَّ  يف األح ــّل ال ي ــل احل ــا أه  ن فيه

ــل ــل تبط ــاره؟ وه ــام واختي ــب إم ــن نص ــد م ــدود والعق أو  احل

ر نسـخ ي هـذا التعـذّ ـر إقامتهـا؟ وهـل يقتضـمـع تعـذّ  حقُّ ستَ تُ 

ــ ــأّي  ؟ريعةـالش ــا ء يش ف ــو جوابن ــك فه ــن ذل ــه م ــموا ب اعتص

 .بعينه

 :]مامحاجة الناس لإل[

 ،كدرَ مـع غيبـة االمـام كيـف ُيـ فـاحلقُّ  :فإن قيل: مسألة

ــ ــذا يقتض ــ ي أنـوه ــة؟ ف ــع الغيب ــرية م ــاس يف ح ــون الن ن إيك

ــإ :قلــتم ــدرَ ه ُيــنَّ  :قيــل لكــم ،إليــه ة املنصــوبةك مــن جهــة األدلَّ

 .ةمام هبذه األدلَّ غناء عن اإلستي االـهذا يقتض

ــا: اجلــواب ــ: قلن ــأمَّ ــّل ا العلَّ ــام يف ك ــة إٰىل االم  ة املحوج

فــيام أوجــب علينــا  حــال، فهــي كونــه لطفــاً  كــّل  ر وعــىلٰ ـعصــ

اجتنـاب الظلـم و ،والعـدل نصـاففعله مـن العقليـات مـن اإل

ــ ]]٢٨١ص [[/مــا  نَّ والبغــي، أل مــور ة مــن األُ عــدا هــذه العلَّ

ــه جــا املســتندة ــادة ب ــئإٰىل الســمع والعب ــا جلــواز خل  وّ ز ارتفاعه

هـا، ومـا جيـوز عـٰىل حــال رعية كلّ ـالشـ فـني مـن العبـاداتاملكلَّ 

ال جيــوز  مســتمرّ  تــه يف أمــرارتفاعــه ال جيــوز أن يكــون علَّ 

 .زواله

 لشـايف يف اإلمامـةوقد استقصـينا هـذا املعنـٰى يف كتابنـا ا

 .وأوضحناه

يف زماننـا هـذا عـٰىل  احلـقَّ  نَّ إ]: ذلـك[ نقول من بعـد ثمّ 

ر فيـه ؤثِّ فـالعقيل ندركـه بالعقـل وال ُيـ ،وسـمعي عقـيل: رضبني

ــإ والســمعي. مــام وال فقــدهوجــود اإل ك بالنقــل الــذي درَ ام ُيــنَّ

رعيات ـالشـ علينـا جيـب العلـم بـه مـن وال حقَّ . ةيف مثله احلجَّ 

 9 وقــد ورد النقــل بــه عــن النبــّي  ،وعليــه دليــل رشعــي إالَّ 

ــةواأل  صــيب احلــقَّ مــن ولــده صــلوات اهللا علــيهم، فــنحن نُ  ئمَّ

ه واحلاجـة مـع ذلـك كّلـ. ة والنظـر فيهـاهذه األدلَّـ بالرجوع إىلٰ 

ــام إٰىل اإل ــا[م ــة] فيه ــاقلني نَّ أل ،ثابت ــن  الن ــوا ع ــوز أن يعرض جي

لـيس  نقـل أو يبقـٰى فـيمنفينقطـع ال اعتقـادشـبهة أو لا النقل إمَّ 

ــ ــه حجَّ ــذٍ نقل ــاج حينئ ــل، فيحت ــون املكلَّ  ة وال دلي ــَل [ف ــام ُنِق ب

ــ إٰىل دليــل هــو قــول اإلمـام] إلـيهم فــون ام يثــق املكلَّ وبيانــه، وإنَّ
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ــام نُ  ــب ــيهم، و َل ِق ــأإل ــنَّ ــع الش ــأنَّ ـه مجي ــم ب ــذا  رع لعلمه وراء ه

ــاً  ــل إمام ــلَّ  النق ــٰى اخت ــتدرك  مت ــنيَّ [اس ــامَّ ] وب ــذَّ ع ــه  ش ، من

يف أحـوال الغيبـة مـن  ثابتـة مـع ادراك احلـّق  فاحلاجة إٰىل االمـام

 .ناهة الرشعية عٰىل ما بيَّ األدلَّ 

 :] ة استتارهيف بيان علَّ [

ــألة ــل: مس ــإن قي ــ: ف ــت العلَّ ــتتار اإلإذا كان ــام ة يف اس م

لـة يف ئة زاقائـه مـن املعانـدين فهـذه العلَّـالظـاملني واتّ  خوفه مـن

ــب أ ــيعته، فيج ــه وش ــاهراً  نأوليائ ــون ظ ــم يك ــب أن  ،هل أو جي

ــذي  ــف ال ــون التكلي ــب[يك ــاً  ]أوج ــه لطف ــه إمامت ــاقطاً  في  س

مـوه رَ ُحي  فـوا بـام فيـه لطـف هلـم ثـمّ كلَّ ه ال جيـوز أن يُ عنهم، ألنَّـ

 .غريهم بجناية

ــواب ــا: اجل ــأنَّ : قلن ــذا ب ــن ه ــحابنا ع ــاب أص ــد أج  ق

ــ ــتتارهالعلَّ ــن األ ة يف اس ــم ــنهم والتقيَّ ــوف م ــي اخل ــداء ه  ،ةع

ــ ــع أنوعلَّ ــاء ال يمتن ــئالَّ  ة اســتتاره مــن األولي ــيعوا يكــون ل  يش

ــربه ويتحــدَّ  ــه خ ـ ]]٢٨٢ص [[/ثوا عن ــؤدّ ممـَّ ي إٰىل خوفــه ا ي

ــريإو ــانوا غ ــ ن ك ــدين ب ــكه قاص ــاب . ذل ــا يف كت ــد ذكرن وق

ــاً  ــو أنَّ  اإلمامــة جواب ــد ظهــوره  اإلمــام  آخــر، وه ــعن ن م

ــ مـن جهــة  ز عينــهتميـَّويُ ] مـن غــريه[م شخصــه عَلـام يُ الغيبـة إنَّ

م مــن آبائــه املتقــدِّ  الــنصَّ  نَّ أل ،الــذي يظهــر عــٰىل يديــه املعجــز

 ]ــه ــال يُ ] علي ــ زميِّ ــام ميَّ ــريه، ك ــن غ ــه م ــنصُّ شخص  ز ال

ــه  ــخاص آبائ ــ أش ــعامَّ ـل ــامتهم  وق ــٰىل إم ــ. ع ــز إنَّ ام واملعج

ـ] أنَّـه[م علَ يُ  رب مـن االسـتدالل، والشـبهة ـة بضـداللـة وحجَّ

يمتنــع عــٰىل هــذا أن يكــون  ، فــالفيــهمعرتضــة لــذلك وداخلــة 

ه املعلـوم مـن حالـه أنَّـ نَّ يظهـر لـه مـن أوليائـه، فـأل مـن مل كّل 

ــ ــه قص ــر ل ــٰى ظه ــر يفـمت ــق  ر يف النظ ــزه، وحل ــه[معج ــذا  ]ب ه

 .عداءاأل التقصري عند دخول الشبهة ملن خياف منه من

ــاً  ــا أيض ــإ[ :وقلن ــام  ]هنَّ ــون اإلم ــع أن يك ــري ممتن  غ

مـن أسـباب  خيشـٰى مـن جهتـه شـيئاً  ن الأوليائه ممَّ  يظهر لبعض

ـ[هــذا  اخلــوف، فــإنَّ  يمكــن القطــع عــٰىل ارتفاعــه  ال ]اممـَّ

نفســه، وال  واحــد مـن شـيعته حـال ام يعلـم كـّل وامتناعـه، وإنَّـ

 .سبيل له إٰىل العلم بحال غريه

ــوال أنَّ  ــول  ول ــة يط ــائل الغيب ــالم يف مس ــاء الك استقص

ــرض ــن الغ ــرج ع ــاب أل وخي ــذا الكت ــاهب ــبعناه هاهن ــد  .ش وق

ــا  ــري يف كتابن ــه الكث ــا من ــايف[أوردن ــة] الش ــا ولعلَّ ، يف اإلمام ن

ــ ــه ـنستقص ــالم في ــائل[ي الك ــ، ]يف مس ــا لعلَّ ــٰىل م ــأيت ع ه مل ون

ــة يف ــاب اإلمام ــورده يف كت ــ ن ــه، إن أخَّ ــرده ل ــع نف ر اهللا موض

ــاألجــل تعــاٰىل يف  ] إىلٰ [ل ل بالتأييــد واملعونــة، فهــو املــؤوَّ وتفضَّ

 وبعــداً  ،مــن ثوابــه قربــاً  ،ضــل وخــريف[ واملــأمول لكــّل  ،ذلــك

 ...].من عقابه

*   *   * 

 :رشح مجل العلم والعمل

: ٰى ـد املرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة]] ٢٢٦ص [[

ــن  ــن احلس ــة اب ــيح  وغيب ــنفس املب ــٰىل ال ــوف ع ــببها اخل س

ر مـن حكـم يبـوء وتـأخَّ  للغيبة واالستتار، ومـا ضـاع مـن حـدٍّ 

 .ج إليهاحوِ ة وأُ الغيب]] ٢٢٧ص /[[ب بإثمه من هو سبَّ 

ــك ــتتار  :رشح ذل ــه االس ــوز ألجل ــة جي ــبب للغيب ال س

ـ  خوفه إالَّ  ا خوفـه عـٰىل مالـه وعـٰىل األذٰى عـٰىل نفسـه، فأمَّ

ــه فإنَّــ ــ]] ٢٢٨ص /[[ه جيــب يف نفس ل ذلــك كّلــه أن يتحمَّ

ــ ــا يف ة املكلَّ لتنــزاح علَّ ــن خالفن ــول م ــيفهم، كــام يق ــني يف تكل ف

ــيِّ  ــ 9 النب ــه أيف أنَّ ــب علي ــه جي ــه ن يتحمَّ ــّل أذٰى يف نفس ل ك

 .منه األداء إٰىل اخللق ما هو لطف هلم ٰى يصحَّ دون القتل حتَّ 

ٰى إٰىل قتله، كام أظهر  أوجبتم الظهور وإن أدَّ فهالَّ : فإن قيل

 ؟اهللا تعاٰىل كثريًا من األنبياء واألوصياء وإن قتلوهم

ام جاز ذلـك يف األنبيـاء واألوصـياء ملـا كـان مـن إنَّ  :قلنا

ــوم اهللا م ــاٰىل أنَّ ]] ٢٢٩ص /[[عل ــام  تع ــوم مق ــن يق ــاك م هن

املصـالح التـي كـان تغـّري ة أو يعلـم املقتول يف حتّمل أعباء النبـوَّ 

ه لـيس هنـاك مـن يقـوم مقامـه وال ا إذا علم تعاٰىل أنَّـيؤّدهيا، فأمَّ 

 .ٰى إٰىل قتله املصلحة فال جيوز ظهوره إذا أدَّ تتغريَّ 

ــوهــذه حالــة اإلمــام املنتظــر  ه تعــاٰىل قــد علــم ، فإنَّ

ــ ريعة ـه لــيس بعــده مــن يقــوم مقامــه يف بــاب اإلمامــة والشــأنَّ

ــريَّ  ــه مل يتغ ــف بمكان ــه، واللط ــت علي ــا كان ــٰىل م ــحُّ ع   وال يص

ــريِّ  ــوره إذا أدَّ تغ ــوز ظه ــال جي ــهه، ف ــذلك . ٰى إٰىل قتل ــان ك وإذا ك

 .السبب الذي ذكرناه فقد صحَّ 

ــالوا ــالَّ : فــإن ق ــن ه ــاٰىل م ــع اهللا تع ــال  من ــر ف ــه وظه قتل

 ن من قتله؟تمكَّ يُ 

ــع ال يــؤّدي إٰىل زوال التكليــف واإلجلــاء، : قلنــا كــلُّ من

فإنَّ اهللا تعـاٰىل قـد فعـل بـه، مـن األمـر بطاعتـه وإجيـاب نرصـته 

ــه ــره وهني ــال أم ــف . وامتث ــن التكلي ــع م ــا يمن ــا م ــن  _فأمَّ م

ــنهم  ــه وبي ــة بين ــع  _احليلول ــك يمن ــإنَّ ذل ــراه، ف ــري جم ــا جي وم

 .نهمالتكليف م
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ــالوا ــإن ق ــالَّ : ف ــر ه ــ  ظه ــت العلَّ ــه إن كان ة ألوليائ

ــه ــٰىل نفس ــه ع ــتتاره خوف ــ ؟يف اس ــم أنَّ ــا نعل ــن فإّن ــاف م ه ال خي

 .أوليائه كام خياف من أعدائه

 :عن ذلك أجوبة من أصحابنا: قلنا

ــال ــن ق ــنهم م ــ: فم ــّم إنَّ ــمته ث ــه وعص ــت إمامت ه إذا ثبت

ــ ــا أنَّ ــه واســتتاره علمن ــا غيبت ــايف إالَّ ه مل يســترت علمن  لوجــه ال ين

ــه ــه . عصــمته غيبت ــوّيل والعــدّو وإن مل نعلم ــتتار يوجــد يف ال اس

عــٰىل ســبيل التفصــيل، كــام أّنــا إذا علمنــا حكمــة القــديم تعــاٰىل 

رائع ومـا يفعلـه مـن آالم األطفـال ـما أمر به مـن الشـ علمنا أنَّ 

وخلق املؤذيات، لـه وجـه ال ينـايف حكمتـه تعـاٰىل وإن مل نعلمـه 

ــب ــٰىل س ــيلع ــاٍف . يل التفص ــدر ك ــذا الق ــن  وه ــواب ع يف اجل

 .ة استتار اإلمامعلَّ ]] ٢٣٠ص /[[

ــال ــن ق ــنهم م ــ إنَّ : وم ــعلَّ ــه علَّ ــن أوليائ ــتتاره ع ة ة اس

ــ ة اســتتاره عــن أعدائــه خوفــه مــنهم، اســتتار عــن أعدائــه، فعلَّ

ــوعلَّـ ه إذا ظهــر ال يمكــن معرفتــه ة اســتتاره عــن أوليائــه هـو أنَّ

ــه إالَّ  ــاملعجز، بعين ــز أن  ب ــك املعج ــاهد ذل ــن ش ــٰىل م ــوز ع وجي

ملـا لـيس لـه، ويعتقـد  عٍ ه مـدَّ يدخل عليه شـبهة، فيعتقـد فيـه أنَّـ

 .ه مبطل، ويشيع خربه فيؤّدي إٰىل هالكهأنَّ 

ــإمجيـع أوليائــه ال يرونــه، و عـٰىل أّنــا ال نقطــع عــٰىل أنَّ  ام نَّ

زنـا اسـتتاره عـن إنسـان حـال نفسـه، غـري أّنـا إذا جوَّ  يعلم كـلُّ 

 .ة ما ذكرناهأمكن أن يكون العلَّ  بعضهم

ا ما تضيع مـن احلـدود واألحكـام يف فأمَّ ]] ٢٣١ص /[[

يف جنب مسـتحّقيه، والـذنب يف ذلـك  ٍق ه باحال غيبة اإلمام، فإنَّ 

 .عٰىل من أوجب غيبة اإلمام وكان سببًا فيها

ه إنَّـ: وجمرٰى ذلـك جمـرٰى مـا يقـول أصـحاب االختيـار

مــن اختيــار مــن يصــلح لإلمامــة، والعقــد  إذا منــع أهــل احلــلِّ 

احلدود التي تفـوت يف ذلـك الوقـت تكـون باقيـة يف جنـب  فإنَّ 

ــني  ــنهم وب ــال بي ــن ح ــٰىل م ــذنب ع ــون ال ــتحّقها ويك ــن يس م

االختيــار، وال يلــزمهم أن يكــون احلــدود قــد ســقطت فيــؤّدي 

ريعة، فكــذلك قولنـا يف حـال غيبـة إمامنــا ـذلـك إٰىل نسـخ الشـ

 .سواء

املقنـع يف (يف كتـاب  ناه مسـتوىفً فصل بيَّ والكالم يف هذا ال

 .وغريه) الغيبة

 :]عدم ضياع الرشع مع الغيبة[ ]]٢٣٢ص /[[

رع حمفـوظ مـع ـوالشـ: ٰى ـد املرتضقال السيِّ  :مسألة

ته وانسـداد ه لو جرٰى فيه ما ال يمكن العلم به لفقد أدلَّ الغيبة، ألنَّ 

 .الطريق إليه، لوجب ظهور اإلمام لبيانه واستدراكه

ــك ــل :رشح ذل ــه : وإن قي ــل إلي ــًا ال يوص ــان غائب إذا ك

ريعة، فــام ـمـا حيتــاج إليـه فيــه أن حيفـظ الشــ اً أحــد وعنـدكم أنَّ 

ــو ــؤمنكم أن يك ــذي ي ــ نال ــن الش ــيكم ـيشء م ــل إل ريعة مل يص

 .يف فوت كثري من الرشائع وهذا يؤّدي إٰىل الشكِّ . لنقَ ومل يُ 

ــن ــا نح ــوز أنَّ : قلن ــ ال جي ــن الش ــيئًا م ــل ريعة ملـش  يص

ــتمكَّ  ــا ون ــا أنَّ إلين ــا إذا علمن ــه، ألّن ــول إلي ــن الوص ــن م  ن نح

ــيِّ  ــة النب ــا أنَّ  9 رشيع ــة، وعلمن ــوم القيام ــا إٰىل ي ــة لن  الزم

ــا أنَّ  ــال مــن األحــوال، علمن ــا يف ح ــا  التكليــف مل يســقط عنّ م

ــه  ــض الشـــريعة وتــرك نقل ــان  _فرضــوه مــن ضــياع بع وإن ك

ـفـق ه لـو اتَّ ألنَّـ. مل يتَّفـق _ممكنًا  ا أن يسـقط مـن ذلـك لكـان إمَّ

شـيئًا  يء لطـف فيـه وقـد علمنـا أنَّ ـالتكليف عنّا مـا ذلـك الشـ

ده ؤيِّـمن التكليـف مل يسـقط، أو كـان جيـب أن يظهـر اإلمـام ويُ 

اهللا تعــاٰىل باملالئكــة فيــؤّدي إلينــا مــا ضــاع منـّـا ومل يصــل إلينــا، 

ــا أنَّ فلــامَّ  ــا ومل يظهــر هــو، علمن مل ذلــك   مل يســقط التكليــف عنّ

 .فقيتَّ 

زنـا أن زناه أخريًا إن جوَّ الذي جوَّ  عٰىل أنَّ ]] ٢٣٣ص /[[

، فـال جيـب ريعة مل يصل إلينا ويكون عنده ـيكون بعض الش

ل نفوسـنا لفعلنـا مـا بَـإسقاط التكليف عنّا من حيث أتينا مـن قِ 

ّرفه ـأوجب استتاره وغيبته، وجرٰى ذلك جمرٰى ما يفوتنا مـن تصـ

ذلك ال يوجب إسقاط التكليـف  كانه، يف أنَّ وتأديبه واالنتفاع بم

وعٰىل هذا السـؤال ال . عنّا من حيث كنّا السبب يف استتاره وغيبته

 .جواب علينا يف ذلك

 :]طول الغيبة وزيادة عمر الغائب[

ــألة ــيِّ  :مس ــال الس ــق ــة : ٰى ـد املرتض ــول الغيب وط

ــ ــكقصــريها، ألهنَّ ــزوال اخلــوف الــذي ربَّ ــدَّ ا متعّلقــة ب م أو ام تق

ــأخَّ  ــه، ألنَّ . رت ــدح ب ــاد ال ق ــٰىل املعت ــب ع ــر الغائ ــادة عم  وزي

ةالعادة قد تنخرق لأل  .بل للصاحلني ئمَّ

ــك ــا  :رشح ذل ــه م ــتتاره وغيبت ــبب يف اس ــان الس إذا ك

ــه، بيَّ  ــان غيبت ــول زم ــاز أن يط ــه ج ــٰىل نفس ــه ع ــن خوف ــاه م ن

ـ فـال جيـوز . ا متعّلقـة هبـاالستمرار أسـباهبا التـي أوجبهـا، ألهنَّ

ه يـؤّدي ذلـك ثبـوت السـبب املوجـب للغيبـة، ألنَّـ ظهوره مـع

ــه ــره بنفس ــي أن يُ . إٰىل تغري ــتَ وال ينبغ ــباب س ــتمرار أس بعد اس

 .ذلك ممكن غري ممتنع الغيبة، ألنَّ 
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ـــ]] ٢٣٤ص /[[ ـــن فأمَّ ـــه ع ـــة وخروج ـــول الغيب ا ط

 :العادة فال اعرتاض به أيضًا ألمرين

مـن  ذلـك خـارق للعـادة، ألنَّ  م أنَّ سـلِّ ّنـا ال نُ أ: أحدمها

 رَ طِ م ووقـف عـٰىل مـا ُسـقرأ األخبـار ونظـر يف أحـوال مـن تقـدَّ 

ذلـك قـد جـرت العـادة  يف الكتب من ذكـر املعّمـرين، علـم أنَّ 

وقـد نطـق القـرآن بـبعض ذلـك، قـال اهللا تعـاٰىل إخبـارًا . بمثلـه
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فــأخرب بمقامــه بــني أظهــرهم هــذه ، ]١٤: العنكبــوت[ �مــا

ــدَّ  ــان امل ــاحب الزم ــر ص ــن عم ــدنا م ــا وج ــعاف م ــو أض ة، وه

 . ُمـن أخبـار املعّمـرين مـن العـرب والعجـم قـد  رَ ِكـوما ذ

الغــرر (فت فيــه الكتـب، وقــد أوردنـا طرفــًا منـه يف كتــاب نِّ ُصـ

 .ل هذا املوضع إيرادهال يتحمَّ  )والدرر

ذلــك خـــارق  أنَّ منا أّنـــا لــو ســـلَّ : والوجــه األخــري

 للعـادات كّلهــا عادتنــا وغريهــا، كـان أيضــًا جــائزًا عنــدنا، ألنَّ 

أكثـر مــا يف ذلـك أن يكــون معجـزًا، وإظهــار املعجـزات عنــدنا 

وهـو مـذهب أكثـر  .مـن إمـام أو صـالح جيوز عٰىل ما ليس بنبيٍّ 

ــ ــوارجاألُمَّ ــة واخل ــة والزيدي ــري املعتزل ــهم . ة غ ــّمٰى بعض وإن س

ــز ــات ال معج ــك كرام ــراد ذل ــل امل ــامء ب ــار باألس ات، وال اعتب

 .خرق العادات

ــد دلَّ ]] ٢٣٥ص /[[ ــري وق ــا عــٰىل هــذا املــذهب يف كث لن

ــاه يف  ــع ذكرن ــن املواض ــايف(م ــذخرية(و )الش ــذا )ال ــيس ه ، ول

 .موضع ذكره

 .وهذا مجلة مقنعة يف هذا الباب إن شاء اهللا تعاىلٰ 

*   *   * 

  :و ار

 :املقنع يف الغيبة

 :]يف يعلم اإلمام بوقت ظهورهك[]] ٨٤ص [[

إذا علَّقــتم ظهــور اإلمــام بــزوال خوفــه مــن : فــإن قيــل

وأيُّ طريــق  فكيــف يعلــم ذلــك؟ :أعدائــه، وأمنــه مــن جهــتهم

وهـم يف الشــرق  _ومـا يضـمره أعـداؤه أو يظهرونـه  له إليـه؟

ال ســـبيل لـــه إٰىل معرفتـــه عـــٰىل  _والغـــرب والـــّرب والبحـــر 

 !التحديد والتفصيل

ــا ــ: قلن ـةا أمَّ ــدهم اإلماميـَّ ــام عليــه : فعن أنَّ آبــاء اإلم

عهــــدوا إليــــه وأنــــذروه ]] ٨٥ص /[[وعلــــيهم الســــالم 

عـٰىل زمـان  9وأطلعوه عٰىل مـا عرفـوه مـن توقيـف الرسـول 

ــا،  ــا وأماراهت ـــرها، وعالماهت ــا وقص ــا، وطوهل ــة وكيفيته الغيب

 ).تيسريه وتسهيله(ووقت الظهور، والدالئل عٰىل 

نـا، ألنَّ زمـان الظهـور إذا كـان وعـيل هـذا ال سـؤال علي

منصوصًا عٰىل صفته، والوقـت الـذي جيـب أن يكـون فيـه، فـال 

 .حاجة إٰىل العلم بالرسائر والضامئر

ــع  ــاه  _وغــري ممتن ــا ذكرن ــذا  _مضــافًا إٰىل م ــون ه أن يك

ــاهر  ــارات وتظ ة األم ــوَّ ــّن وق ــة الظ ــٰىل غلب ــًا ع ــاب موقوف الب

 .الدالالت

ـا بكثـرة : هـو بأحـد ُأمـور وإذا كان ظهور اإلمـام إنَّـام إمَّ

هتم ونجــدهتم، أو قلَّــة أعدائــه، أو  ــوَّ ــه وأنصــاره، أو ق أعوان

ضــعفهم وجــورهم، وهــذه ُأمــور عليهــا أمــارات يعرفهــا مــن 

نظــر فيهــا وراعاهــا، وقربــت خمالطتــه هلــا، فــإذا أحــسَّ اإلمــام 

  ــاه ــام ذكرن ــًا  _ب ق ــًا أو متفرِّ ــا جمتمع ــه  _إمَّ ــب يف ظنّ وغل

ي عنـده بلـوغ الغـرض والظفـر بـاألرب، تعــنيَّ السـالمة، وقـو

عليــه فــرض الظهــور، كــام يتعــنيَّ عــٰىل أحــدنا فــرض اإلقــدام 

 .واإلحجام عند األمارات املؤّمنة واملخيفة

 :]يف أسباب ظهوره هل يعتمد اإلمام عٰىل الظنِّ [

ز وِّ السـالمة، ُجيـ إذا كان مـن غلـب عنـده ظـنّ : فإن قيل

ه، فكيــف يعمـل إمــام الزمــان نَّــق ظيــأمن أن حيّقـ خالفهـا، وال

ــدي األُ  ــومه ــنِّ مَّ ــٰىل الظ ــع  ]]٨٦ص [[/ يف ة ع ــور ورف الظه

 !ع؟منَ ل ويُ قتَ ز أن يُ ة وهو جموِّ التقيّ 

ــ: قلنــا فنا رّ ـفتقــوم مقــام العلــم يف تصــ ا غلبــة الظــنّ أمَّ

الدينيـة والدنياويـة مـن غـري علـم بـام تـؤول  وكثري من أحوالنـا

ب غــريه يف ْطــه خيــالف ُخ بُــطْ ُخ  اإلمــام نَّ أإليــه العواقــب، غــري 

ــدَّ  ــاب، فــال ب ــه مــن أن يكــون قاطعــاً  هــذا الب ــ في ر ـعــٰىل النص

 .والظفر

 :]اجلواب عٰىل مسلك املخالفني[

وإذا سلكنا يف هذه املسـألة الطريـق الثـاين مـن الطـريقني 

إنَّ اهللا تعـاٰىل قـد أعلـم إمـام : اللذين ذكرنامها، كان لنا أن نقـول

ئط علمـه، وهـم آبـاؤه وجـّده رسـول اهللا من جهة وسا _الزمان 

أنَّه متٰى غلب يف ظنّه الظفر وظهرت له أمارات السـالمة،  _ 9

فظهوره واجب وال خوف عليه مـن أحـد، فيكـون الظـّن هاهنـا 

 .طريقًا إٰىل العلم، وبابًا إٰىل القطع

وهــذا كــام يقولــه أصــحاب القيــاس إذا قــال هلــم نــافوه 

ــوه ـــريعة ومبطل ــو: يف الش ــف جي ــِدَم كي ــّن أنَّ  _ز أن ُيْق ــن يظ م
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تهـا  عـٰىل  _الفرع مشبه لألصـل يف اإلباحـة، ومشـارك لـه يف علَّ

ز أن يكــون األمــر بخــالف ظنـّـه؟ ألنَّ الظــنَّ  الفعــل، وهــو ُجيــوِّ

ثابـــت،  _بخـــالف مــا تناولـــه  _ال قطــع معـــه، والتجــويز 

أَوليس هـذا موجبـًا أن يكـون املكلَّـف ُمْقـِدمًا عـٰىل مـا ال يـأمن 

واإلقـدام عـٰىل مـا ال ُيـؤَمن قبحـه كاإلقـدام عـٰىل ! ه قبيحًا؟كون

 .ما ُيعَلم قبحه

م يقولون َتَعبُُّد احلكيم سـبحانه بالقيـاس يمنـع مـن : ألهنَّ

التجويز، ألنَّ اهللا تعاٰىل إذا َتَعبََّد بالقياس فكأنَّه ]] ٨٧ص /[[هذا 

 يشـبه من غلب عٰىل ظنِّه بأمارات، فظهر له يف فـرع أنَّـه : (قال

، فقـد )أصالً حملَّالً فيعمل عٰىل ظنّه، فذلك فرضه واملشــروع لـه

 _أمن هبذا الدليل ومن هذه اجلهة اإلقدام عٰىل القبيح، وصار ظنّه 

طريقـًا إٰىل العلـم  _أنَّ الفرع يشبه األصل يف احلكم املخصـوص 

بحاله وصفته يف حّقه وفيام يرجع إليه، وإن جاز أن يكـون حكـم 

 .احلادثة بخالف حكمه إذا خالفه يف غلبة الظنّ  غريه يف هذه

تــه وعليهــا عمدتــه، كيــف يشــتبه عليــه  ومــن هــذه حجَّ

 !ما ذكرناه يف غلبة الظّن لإلمام بالسالمة والظفر؟

واألوٰىل باملنصف أن ينظر خلصمه كام ينظر لنفسه ويقنع به 

 .من نفسه

*   *   * 

ئل جوابـات املسـا)/ (١ج ( رسائل الشــريف املرتضــىٰ 

 ):امليافارقيات

ــ]] ٢٨٣ص [[ ــة وعش ــألة ثاني ــر : [رونـمس ــٰى يظه مت

  ]:ة احلجَّ 

ــوم معلــوم يظهــر فيــه؟ وهــل  لصــاحب الزمــان  ي

 يشاهدنا أم ال؟ 

ليس يمكن نعت الوقت الذي يظهر فيه صاحب : اجلواب

ه يظهـر يف الوقـت م عٰىل سـبيل اجلملـة أنَّـعلَ يُ  ام، وإنَّ الزمان 

شـاهد لنـا  وهـو . ةالتقيَّ  ة، وتزول عنهالذي يأمن فيه املخاف

 .من أحوالنا ءعليه يش وحميط بنا، وغري خاٍف 

*   *   * 

 :  

ـــىٰ  ـــريف املرتض ــائل الش ــائل )/ (٣ج ( رس ــة مس أجوب

قة  ):متفرِّ

عــن احلــال بعــد  وُســِئَل  :فصــل]] ١٤٥ص [[

إذا كــان املــذهب املعلــوم : يف اإلمامــة فقــال إمــام الزمــان 

كّل زمـان ال جيـوز أن خيلـو مـن إمـام يقـوم بإصـالح الـدين أنَّ 

ـــحيح أنَّ  ـــدليل الص ـــا بال ـــن لن ـــلمني، ومل يك ومصـــالح املس

خـروج القــائم يطــابق زوال التكليــف، فـال خيلــو الزمــان بعــده 

  مــن أن يكــون فيــه إمــام مفــرتض الطاعــة، أو لــيس

 .يكون

فإن قلنا بوجـود إمـام بعـده خرجنـا مـن القـول بـاالثني 

بوجـــود إمـــام بعـــده، ]] ١٤٦ص /[[، وإن مل نقـــل عشــــرية

ــّو  ــبح خل ــو ق ــذهب، وه ــامد امل ــو ع ــذي ه ــل ال ــا األص أبطلن

 .الزمان من اإلمام

ـــادفة : وقـــال فأجـــاب  ـــا ال نقطـــع عـــٰىل مص إّن

ـــن  ـــن احلس ـــد ب ـــان حمّم ـــاحب الزم ـــروج ص زوال  خ

ــريًا، وال  ــًا كث ــده زمان ــامل بع ــٰى الع ــوز أن يبق ــل جي ــف، ب التكلي

ةن بعده من األجيوز خلّو الزما  .ئمَّ

ة  ــدَّ ــده ع ــون بع ــوز أن يك ــةوجي ــون بحفــظ  أئمَّ يقوم

الدين ومصـالح أهلـه، ولـيس يضــّرنا ذلـك فـيام سـلكناه مـن 

ــم  ــه أن نعل ــدنا من ــاه وتعبّ ــا إّي ــذي ُكلِّفن ــة، ألنَّ ال ــرق اإلمام ط

إمامة هؤالء االثنـي عشــر، ونبيّنـه بيانـًا شـافيًا، إذ هـو موضـع 

 .اخلالف واحلاجة

ـــاالثني وال خي ـــّمي ب ـــن التس ـــول ع ـــذا الق ـــا ه رجن

عشــرية، ألنَّ هــذا االســم عنــدنا ُيطَلـق عــٰىل مــن ُيثبِــت إمامــة 

ــ ــي عش ــاً ـاثن ــذا . ر إمام ــا يف ه ــق لن ــن وال مواف ــا نح ــد أثبتن وق

 .املذهب، فانفردنا نحن هبذا االسم دون غرينا

*   *   * 

  :ااة - ١٧٢

 :الذخرية يف علم الكالم

ـــام ]] ٥٢١ص [[ إنَّ املـــؤمن ال بـــدَّ مـــن أن : قلنـــاوإنَّ

ــه  ــتحقُّ ب ــامن يس ــٰىل أنَّ اإلي ــع ع ــاع واق ــه، أنَّ اإلمج ــوايف بإيامن ي

الثــواب الــدائم، فلــو جــاز أن يكفــر املــؤمن كفــرًا يــواٰىف بــه ال 

ــدائمني، إلمجــاعهم أيضــًا  اســتحقَّ فاعلــه الثــواب والعقــاب ال

ــاب الــد ــه العق ــتحقُّ علي ــواٰىف بــه يس ــر امل ــٰىل أنَّ الكف ائم، ع

 .واإلمجاع يمنع من استحقاق األمرين عٰىل سبيل الدوام

ــتحقاقان  ــل واجتمــع االس ــإنَّ التحــابط إذا بط وأيضــًا ف

الــدائامن فــال بــدَّ إذا فعــل املســتحّق مــنهام مــن أن يتلــو الثــواُب 

ــة عــٰىل أنَّ الثــواب  العقــاَب والعقــاُب الثــواَب، واجتمعــت األُمَّ

 .عقاب يف اآلخرة ال ُيقَطع وال يتخلَّله
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ــل ــإذا قي ــتحّق : ف ــاع يف دوام املس عون اإلمج ــدَّ ــف ت كي

ــاس مــن يقــول ــامن، ويف الن ــواب عــٰىل اإلي ــن الث إنَّــه ال : م

ـــرتط يف  ـــن يش ـــيهم م ـــاٰىل شــــيء، وف ـــٰىل اهللا تع يســـتحقُّ ع

اســتحقاق الثــواب بــاإليامن املوافــاة كــام رشطــتم ذلــك يف 

 الكفر؟

ــا ــٰىل اهللا تعــا: قلن ــٰى أن يســتحقَّ ع ــا مــن نف ـــيء أمَّ ٰىل ش

من املجّربة، أو مـن نفـٰى اسـتحقاق الثـواب مـن جهـة العـدول 

ــٰىل أنَّ  ــون ع ــا جممع ــم معن ــداديني، فه ــن البغ ]] ٥٢٢ص /[[  م

الثـواب إذا مل ُحيبِطــه فاعلـه، فــال بـدَّ مــن أن يفعـل بــه ويوصــل 

إنَّـه يسـتحقُّ الثـواب أنَّـه ال بـدَّ : إليه، فلـو جعلنـا مكـان قولنـا

 .اب الدائم متٰى مل ُحيبِطه زالت الشبهةمن أن ُيفَعل به الثو

ـــام  ـــتحقاق، وإنَّ ـــون باالس ـــداديني يعرتف ـــٰىل أنَّ البغ ع

يضـــيفونه إٰىل احلكمــــة واجلــــود، فــــام خــــالفوا يف أصــــل 

ــن  ـــيء م ــلِّ ش ــتحقاق لك ــي االس ــّربة تنف ــتحقاق، واملج االس

ــا ــإذا قلن ــٍه، ف ــلِّ وج ــٰىل ك ــال ع ــت : األفع ــن أثب ــلُّ م ــع ك أمج

 .عٰىل كذا خرجت املجّربة منهاستحقاقًا باألفعال 

ــاة  ــاإليامن املواف ــواب ب ــن رشط يف اســتحقاق الث ــا م وأمَّ

فقولــه باطــل، ألنَّ وجــوه األفعــال ورشوطهــا التــي منهــا 

ــا،  ــلة منه ــون منفص ــوز أن تك ــتحقُّ ال جي ــا يس ــا م ــتحقُّ هب يس

ــدوثها ــت ح ــن وق ــأّخرة ع ــت . ومت ــن وق ــل ع ــاة منفص واملواف

أو وجهــًا يف اســتحقاق حــدوث اإليــامن، فكيــف يكــون رشطــًا 

 الثواب به؟

قنـا بـني الكفـر املـواٰىف بـه ومـا ال  وال يلزمنا ذلـك إذا فرَّ

يـواٰىف بــه يف دوام املســتحّق عليــه مــن العقــاب، ألّنــا مــا جعلنــا 

ــل  ــه، ب ــتحقاق وال يف دوام ــًا يف االس ــًا وال وجه ــاة رشط املواف

 جعلناهـا داللــة لنــا وأمــارة عــٰىل صــفة املســتحّق، وإذا مل يــواف

نا ذلك عـٰىل أنَّ كفـره وقـع يف حـال حدوثـه عـٰىل وجـه  بكفره دلَّ

يقتضـي ذلك، والذي يواٰىف بـه مـن الكفـر نقطـع عـٰىل أنَّـه وقـع 

لألصل عـٰىل وجـه يقتضــي دوام عقابـه، فاملوافـاة داللـة عنـدنا 

وليســت وجهــًا وال رشطــًا يف االســتحقاق، والداللــة ال جتعــل 

 .املدلول عٰىل ما هو عليه

فبأيِّ شـيء يفسـد قـول مـن جعـل املوافـاة : يل لنافإذا ق

باإليامن داللة عٰىل وقوعه يف حال حدوثه عٰىل وجـه يوجـب دوام 

يف   ثوابه، وأنَّ املوافاة إذا مل حتصل دلَّ عدمها عٰىل أنَّ اإليـامن وقـع

ًا به الثواب  .املنقطع]] ٥٢٣ص /[[  ابتداء حدوثه مستحقَّ

ــا ــاع، أل: قلن ــك اإلمج ــن ذل ــع م ــول يمن ــد يق ــه ال أح نَّ

ــة كّلهــا ــن األُمَّ ــذلك م ــاة يف اســتحقاق . ب ــن رشط املواف وم

ــل  ــة، وجع ــتحقاقه وجه ــًا الس ــا وجه ــاإليامن جعله ــواب ب الث

ابتــداء االســتحقاق عنــدها وال جيعلهــا داللــة وكاشــفة، فكــان 

كـّل مــن ذهـب إٰىل أنَّ مــا يقتضـــي اسـتحقاق الثــواب بــاإليامن 

ــ ــر، ي ــري منتظ ــه وغ ــال حدوث ــابع حل ــامن ت ــّل إي ذهب إٰىل أنَّ ك

 .يستحقُّ به يف حال حدوثه الثواب الدائم

ــه : فــإذا قيــل ــلتم بــني الكفــر املــواٰىف ب ــأيِّ شـــيٍء فصَّ ب

 والذي ال يواٰىف به يف دوام العقاب؟

باإلمجـــاع، ألّنـــا قـــد بيَّنـــا أنَّ دوام العقـــاب أو : قلنـــا

ــام ُيعَلــم بالســمع، وقــد اج تمعــت انقطاعــه ال ُيعَلــم عقــالً، وإنَّ

ة عٰىل أنَّ عقـاب الكفـر الـذي يـواٰىف بـه دائـم فقطعنـا عليـه  األُمَّ

وما ال يواٰىف بـه اإلمجـاع عـٰىل دوامـه وال انقطاعـه، وإنَّـام يرجـع 

إٰىل الـدليل، ولـو كـان عقـاب الكفـر الـذي ال يـواٰىف   ذلك]  يف[

به دائًام لكـان قـد اجتمـع للمكلَّـف الواحـد اسـتحقاق الثـواب 

 .بيل الدوام، وقد بيَّنا فساد ذلكوالعقاب عٰىل س

حنــا القــول بــأنَّ املــؤمن ال يكفــر عــٰىل القــول  ــام رجَّ وإنَّ

من غـري أن يـواٰىف بـه، مـن أجـل أنَّ الكفـر يسـتحقُّ   بجواز كفره

به االسـتحقاق والـذّم واللعـن، فلـو جـامع اإليـامن مـع بطـالن 

ــدح  ــا امل ــتحّقون منّ ــّدون يس ــون املرت ــب أن يك ــابط لوج التح

ـــتحقوا والتع ـــم، وإن اس ـــن إيامهن م م ـــدَّ ـــا تق ـــٰىل م ـــيم ع ظ

ــة عــٰىل أنَّ . االســتخفاف واللعــن عــٰىل كفــرهم واجتمعــت األُمَّ

ــيم  ــن التعظ ــيئًا م ــتحقُّ ش ــه ال يس ة فإنَّ ــر وردَّ ــر لكف ــّل مظه ك

 .رضورةً  9والثواب، وذلك معلوم من دينه 

ن كـان مؤمنـًا يكفـر، : فإذا قيـل لنـا فقـد نـرٰى كثـريًا ممـَّ

ــ ــام بق ــر وربَّ ــن الكف ــد ]] ٥٢٤ص /[[ي م ــه، وق ــال موت إٰىل ح
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ــًا عــٰىل : قلنــا لــيس كــّل مــن أظهــر اإليــامن يكــون مؤمن

ر اإليـامن قطعنـا احلقيقة، وإذا وجـدنا مظهـرًا للكفـر بعـد إظهـا

عٰىل أنَّ ما أظهـر مـن اإليـامن مل يكـن يف البـاطن وعنـد اهللا تعـاٰىل 

 .عليه

ا املـراد باآليـة فـإنَّام سـّمٰى مـن أظهـر اإليـامن مؤمنـًا  فأمَّ

ـــاىلٰ  ـــال اهللا تع ـــام ق ـــرف، ك ـــٰىل الع ن�   :ع
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ــةٍ  ِمنَ
ْ
ــٍة ُ�ؤ بَ

َ
ــاء[ َر� ــاٰىل أراد ]٩٢: النس ــه تع ــبهة يف أنَّ ، وال ش

 .إظهار اإليامن

*   *   * 

 :رشح مجل العلم والعمل

وإذا : ٰى ـد املرتضـقـال السـيِّ : مسألة]] ١٥٨ص [[

يف من كان مؤمنًا يف باطنه أن ]] ١٥٩ص /[[ بطل التحابط فال بدَّ 

 .ر استيفاء حّقه من الثواب تعذُّ ٰى إىلٰ  أدَّ يوايف باإليامن وإالَّ 

الثـــواب  املـــؤمن يســـتحقُّ  قـــد ثبـــت أنَّ  :رشح ذلـــك

ــاع، وبيَّ  ــدائم باإلمج ــابطال ــالن التح ــا بط ــذان . ن ــت ه وإذا ثب

ــدَّ  ــال ب ــران ف ــ األم ــوله أن ُي ــاٰىل وبرس ــاهللا تع ــن ب ــن آم واٰىف يف م

عـٰىل كفـره  ه لـو كفـر السـتحقَّ وال جيـوز أن يكفـر، ألنَّـ. بإيامنه

ــاب ــواب  العق ــتامع الث ــؤّدي إٰىل اج ــان ي ــاع، وك ــدائم باإلمج ال

 والعقــاب الــدائم، وذلــك ال يمكــن إيفــاؤه وال اســتيفاؤه، ألنَّ 

ل مـن حـال الثـواب نَقـالتائـب ال يُ  املسلمني قد أمجعـوا عـٰىل أنَّ 

 .إٰىل حال العقاب

ــك أنَّ  ــٰىل ذل ــزم ع ــؤمن،  وال يل ــوز أن ي ــر ال جي ــن كف م

يـه العقــاب الـدائم، فلـو آمــن عل الكفــر يسـتحقُّ  مـن حيـث أنَّ 

ــتحقَّ  ــاب  الس ــتامع العق ــؤّدي إٰىل اج ــان ي ــدائم، فك ــواب ال الث

 .نا فسادهالدائم والثواب الدائم، وذلك يؤّدي إٰىل ما بيَّ 

الكـافر  الذي قـالوه وإن كـان عـٰىل مـا فرضـوه فـإنَّ  ألنَّ 

العقاب الـدائم، متـٰى آمـن بـاهللا وأقلـع عـن كفـره،  وإن استحقَّ 

: تعـاٰىل وعـد تفّضـالً منـه إسـقاط عقابـه يف قولـه تعـاىلٰ اهللا  فإنَّ 
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وقـد أمجـع املسـلمون عـٰىل سـقوط عقابـه عنـد ، ]٣٨: األنفال[

. عقابــه قــد ســقط بــالعفو التوبـة، فــيمكن إيفــاؤه الثــواب، ألنَّ 

ــدائ ــواب ال ــذلك الث ــيس ك ــر، ألنَّ م إذا تعقَّ ول ــه الكف ــواب  ب الث

ــ ــذي ُي ــالكفر ال ــقاطه ب ــوز إس ــه وال يُ ال جي ــه، واٰىف ب ــٰى عن عف

 .فيؤّدي إٰىل بطالن ما ذكرناه

ال جيـــوز أن يكفـــر  مَ ـولـِــ: فــإن قيـــل]] ١٦٠ص /[[

ــ ــرًا ال ُي ــؤمن كف ــواب امل ــتحقاق الث ــه اس ــت ل ــال يثب ــه، ف واٰىف ب

ــدائم ــاب ال ــدائم والعق ــد ك ألنَّ  ؟ال ــه بع ــقط إيامن ــد أس ــره ق ف

ــا  ــه م ــئ من ــوه وال جيي ــا ذكرمت ــؤّدي إٰىل م ــال ي ــره، ف ــاب كف عق

 .املؤمن ال جيوز أن يكفر ذهبتم إليه من أنَّ 

ــا ــ: قلن ــوز، ألنَّ ــًا ال جي ــذا أيض ــر ه ــاز أن يكف ــو ج ه ل

ــ ــؤمن وإن مل ُي ــّدين مــن بــه جلوَّ  واَف امل ــون يف املرت ــا أن يك زن

م إيامنـه املتقـدِّ  الثواب الـدائم والتبجيـل والتعظـيم عـىلٰ  يستحقُّ 

العقـــاب واالســـتخفاف واللعنـــة يف احلـــال عـــٰىل  ويســـتحقُّ 

أحـدًا مـن  ا أمجـع املسـلمون عـٰىل بطالنـه، ألنَّ وذلـك ممـَّ. كفره

ـــاألُ  التعظـــيم  أحـــدًا مـــن الكّفـــار يســـتحقُّ  إنَّ  :ة ال يقـــولمَّ

 .ًا لذلكوالتبجيل أو جيوز أن يكون مستحقَّ 

بطـالن مـا قـد أمجـع فتجويز ما سـأله السـائل يـؤّدي إٰىل 

 .املسلمون عليه

ــاب  ــدائم والعق ــواب ال ــتامع الث ــًا إٰىل اج ــؤّدي أيض وي

 .مجاعه قول خارج عن اإلالدائم، وذلك باطل، ألنَّ 

*   *   * 

١٧٣ -  :  

 :تنزيه األنبياء

 :]عن العصيان بالقتل تنزيه موسٰى [ ]]١٢٥ص [[

ــألة ــل: مس ــإن قي ــٰى : ف ــل موس ــه يف قت ــام الوج  ف

ــيللقب ــتحقَّ  ط ــون مس ــن أن يك ــو م ــيس خيل ــري  اً ول ــل أو غ للقت

، معنـٰى لندمـه  فـال] للقتـل[ اً ، فـإن كـان مسـتحقَّ مستحّق 

ــيْطانِ : وقولــه
�
َمــِل ا�ش

َ
 ،]١٥: القصــص[ هــذا ِمــْن �

ــه ِفْر ِ� : وقول
ْ
ــاغ

َ
ـــي ف ِس

ْ
ف
َ
ــُت � مْ

َ
ل  ظَ

�
 إِ�

ــص[ رَب� : القص

ــتحّق ]١٦ ــري مس ــان غ ــاصٍ  ، وإن ك ــو ع ــ فه ــه، وم ــا  ايف قتل بن

كــم تنفــون ألنَّ  اً القتــل ال يكــون صــغري إنَّ  :حاجــة إٰىل أن نقــول

 . من املعايص عنهم  الصغري والكبري

ــواب ــا: اجل ــ :قلن ــؤال ممَّ ــذا الس ــن ه ــه ع ــاب ب  نَّ أا جي

ــــٰى  ــــعمل يت موس ــــمَّ ــــل وال أراده، وإنَّ ــــاز د القت ام اجت

ه بغـٰى عليـه مـن عـدوّ  فاستغاث به رجل من شـيعته عـٰىل رجـل

 صــه مــنلِّ أن ُخي  قتلــه، فــأراد موســٰى  ]إىلٰ [قصــد وظلمــه و

ــأدّ  ــه، ف ــه مكروه ــدفع عن ــده وي ــري ي ــن غ ــل م ــك إٰىل القت ٰى ذل

يقـع عـٰىل سـبيل املدافعـة للظـامل مـن غـري أن  أمل قصد إليه، فكّل 

ــوداً  ــون مقص ــيح يك ــري قب ــن غ ــو حس ــتحّق  فه ــه[ وال يس  ]علي

 نسـان عـنالعوض به، وال فـرق بـني أن تكـون املدافعـة مـن اإل

رط يف ـوالشــ ،نفسـه، وبــني أن يكـون عــن غـريه يف هــذا البـاب

ـــون ـــرين أن يك ـــ األم ـــود، وأن ـالض ـــري مقص ص [[/رر غ

 ه إٰىل دفــع املكــروه واملنــع مــن وقــوعيكــون القصــد كّلــ ]]١٢٦

 .ٰى ذلك إٰىل رضر فهو غري قبيحفإن أدّ . ررـالض

ذكـر هـذا الوجـه  ]ائياجلبّـ[أبـا عـيل  ومن العجـب، أنَّ 

ــ ــريه، ث ــب مّ يف تفس ــٰى  نس ــك موس ــع ذل ــ م ــل إٰىل أنَّ ه فع
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ــب معصــيته إىلٰ  ــغرية، ونس ــيطان معصــية ص ــد[و. الش ــال  ]ق ق

ِســـي :تعــاىلٰ  يف قولـه
ْ
ف
َ
ْمــُت �

َ
 َظل

�
 إِ�

 أي يف هــذا الفعــل رَب�

منــه،  تعـاىلٰ الـذي مل تـأمرين بـه، ونـدم عــٰىل ذلـك وتـاب إٰىل اهللا 

ام دافـع وهـو إنَّـر بـه، ؤمَ الـذي فعـل بـام مل ُيـ فيا ليت شعري، ما

عـٰىل وجـه املامنعـة مـن غـري  الظامل ومانعه، ووقعت الـوكزة منـه

ــد ــبهة يف أنَّ . قص ــم وال ش ــدفع الظل ــره ب ــاٰىل أم ــن [ اهللا تع ع

ر بـه، وكيـف يتـوب مـن فعـل ؤمَ ، فكيف فعـل مـا مل ُيـ]املظلوم

الواجــب؟ وإذا كــان يريــد أن ينســب املعصــية إليــه فــام احلاجــة 

ـــوكزة  ؟واملامنعـــة إٰىل ذكـــر املدافعـــة ]بـــه[ ولـــه أن جيعـــل ال

 .صغرية مقصودة عٰىل وجه تكون املعصية به

ــل ــإن قي ــدَّ : ف ــيس ال ب ــداً  أل ــون قاص ــوكزة  أن يك إٰىل ال

 إتالف النفس؟ هبا وإن مل يكن مريداً 

ــا ــف ُجي : قلن ــه، وكي ــا ظننت ــب م ــيس جي ــل ــوكزة َع ل ال

القصـد كـان إٰىل التخلـيص  الكـالم عـيل أنَّ  نـامقصودة، وقـد بيَّ 

ــو املدافعــة ال جيــوز أن يقصــد إٰىل  ام يريــداملدافعـة، ومــن كــان إنَّ

ـــمــن الضــ ءيش ــ ام وقعــت الــوكزة وهــو الرر، وإنَّ ام يريــدها، إنَّ

 .ٰى ذلك إٰىل الوكزة والقتلأراد التخليص، فأدّ 

 ف موسـٰى اهللا تعـاٰىل كـان عـرَّ  وهـو أنَّ : ووجه آخر

قتلـه إٰىل حـال القبطي للقتل بكفـره، وندبـه إٰىل تـأخري  استحقاق

منه اإلقدام عٰىل رجل مـن شـيعته  موسٰى   رأٰى ن، فلامَّ التمكّ 

 .تأخري قتله إليه من َب دِ ملا نُ  د قتله تاركاً تعمَّ 

يْطانِ : ا قولهفأمَّ 
�
َمِل ا�ش

َ
 :ففيه وجهان، هذا ِمْن �

ــدمها ]]١٢٧ص [[/ ــ: أح ــه  ه أراد أنَّ أنَّ ــتيل ل ــزيني ق ت

ه عليـه وتفـويتي مـا اسـتحقّ  أخريهإليـه مـن تـ ُت بْ دِ وتركي ملـا ُنـ

 .من عمل الشيطان ،من الثواب

ــر ــه اآلخ ــ: والوج ــد أنَّ أنَّ ــول  ه يري ــل املقت ــن[عم  ]م

ـــيطان، مفصـــحاً  ـــاٰىل  عمـــل الش ـــه هللا تع ـــذلك عـــن خالف ب

 .واستحقاقه للقتل

ــ ــهوأمَّ ِفْر ِ�  :ا قول
ْ
ــاغ

َ
ـــي ف ِس

ْ
ف
َ
ــُت � ْم

َ
 َظل

�
 إِ�

، رَب�

ــول آدم ــٰى ق ــٰىل معن ــْم َر��  : فع
َ
� 

ْ
ــنا َو�ِن َس

ُ
ف
ْ
�
َ
ــا أ ْمن

َ
ــا َظل ن

�َن  ــاِ�ِ
ْ
ن� ِمــَن ا�

َ
ــو�

ُ
َك ْنــا �َ

َ
رْ�

َ
ــا َوت

َ
ِفــْر �

ْ
غ
َ
�� ]األعــراف :

ـــ: واملعنـــٰى أحـــد وجهـــني، ]٢٣ ا عـــٰىل ســـبيل االنقطـــاع إمَّ

ه اهللا تعــاٰىل واالعــرتاف بالتقصــري عــن حقوقــ والرجــوع إىلٰ 

ــنو ــب، أو م ــاك ذن ــن هن ــه وإن مل يك ــه  نعم ــرم نفس ــث ح حي

 .بفعل الندب الثواب املستحّق 

ــ ــهوأمَّ ِفْر ِ�  :ا قول
ْ
ــاغ

َ
ــإنَّ  ،ف ــهف ــ: ام أراد ب ــل منّ ي فاقب

قبـــول   تـــرٰى أنَّ أَال . واالنقطـــاع هـــذه القربـــة والطاعـــة

ــة يُ  ــتغفار والتوب ــمّ االس ــاً س ــذاٰى غفران ــارك ه ــول  ؟ وإذا ش القب

ــه جــاز أن يُ  ــٰى اســتحقاق الثــواب واملــدح ب ٰى ســمّ غــريه يف معن

ــمّ  ــذلك، ث ــ ب ــال مل ــب إٰىل أنَّ  نيق ــه  ذه ــل من ــان  القت ك

 وهـو مسـتحّق  داً قتلـه متعّمـ صغرية، لـيس خيلـو مـن أن يكـون

، وهــو ، أو قتلـه خطــأً وهـو غــري مســتحّق  للقتـل، وقتلــه عمــداً 

 .]أو غري مستحّق [ مستحّق 

 ،مجلــة ي أن ال يكــون عاصــياً ـل يقتضــوالقســم األوَّ 

ــوز ــاين ال جي ــه[ والث ــّي  ]مثل ــٰىل النب ــنفس  ، ألنَّ  ع ــل ال قت

صــغرية عــٰىل بعــض  بغــري اســتحقاق لــو جــاز أن يكــون عمــداً 

 الوجــوه جــاز ذلــك يف الزنــا وعظــائم الــذنوب، فــإن ذكــروا يف

وإن كـان قتلـه  ،الزنا ومـا أشـبهه التنفـري، فهـو يف القتـل أعظـم

ــأً  ــد[ خط ــري عم ــتحّق ] غ ــو مس ــتحّق  وه ــري مس ــه أو غ ، ففعل

  ذكر الصغرية؟إىلٰ  فام احلاجة. خارج من باب القبيح مجلةً 

ـــٰى [ ]]١٢٨ص [[/ ـــه موس ـــاللة  تنزي ـــن الض ع

 :]ن الرسالةواالستعفاء م

أن يقــول  كيــف جيــوز ملوســٰى : فــإن قيــل: مســألة

ــل ــ لرج ــيعته يستص ــن ش ــٌ� : رخهـم ــِوي� ُمِب
َ
غ
َ
 ل

َ
ــك

�
 �إِن

 ؟]١٨: القصص[

  تـرٰى جفاة، أَال  كانوا غالظاً  قوم موسٰى  إنَّ : اجلواب

  : رأوا من يعبد األصنامامَّ ـمشاهدة اآليات لإٰىل قوهلم بعد 
ْ

َعل
ْ
اج

 
ٌ
ُهْم آ�َِهة

َ
ما �

َ
 ك

ً
ا إِ�ا

َ
� ]ام خـرج موسـٰى وإنَّـ ؟]١٣٨: األعـراف

  ًقتله القبطـي، فـرأٰى  عٰىل نفسه من قوم فرعون بسبب خائفا

موسٰى  رـمن أصحاب فرعون فاستنص ذلك الرجل خياصم رجالً 

فقال له عند ذلك ،:  
َ

ك
�
ـِوي� ُمِبـٌ� إِن

َ
غ
َ
ك أنَّـ :وأراد ،�ل

قصـد إٰىل  ف مـا ال تطيقـه، ثـمّ ما ال تدركه وتكلّ  خائب يف طلب

ه يريـده بـالبطش أنَّـ ل، فظنَّ األوَّ  ره باألمس عىلٰ ـرته كام نصـنص

  :لبعد فهمـه، فقـال لـه
ً
سـا

ْ
ف
َ
ـَت �

ْ
تَل

َ
مـا �

َ
ـِ� ك

َ
تُل

ْ
ق
َ
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ْ
ن

َ
 أ

ُ
ِر�ـد

ُ
ت
َ
أ

 
�

ِر�ُد إِال
ُ
 ت

ْ
ِس إِن

ْ
�

َ ْ
 بِاأل

ْ
ن

َ
ِر�ـُد أ

ُ
رِض َومـا ت

َ ْ
 ِ� األ

ً
 َجب�ارا

َ
ون

ُ
�

َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

ِلِحَ� 
ْ

ُمص
ْ
 ِمَن ا�

َ
ون

ُ
�

َ
فعدل عـن قتلـه،  ،]١٩: القصص[ �ت

 .القبطي باألمس لشيوع خرب وصار ذلك سبباً 

 :]عن الضالل تنزيه موسٰى [

: فـام معنـٰى قـول فرعـون ملوسـٰى : فإن قيـل: مسألة

 َو �ِ
�
 ال

َ
تَك

َ
ل
ْ
ع

َ
َت �

ْ
َعل

َ
�فِـِر�َن �

ْ
َت ِمَن ال

ْ
ن
َ
َت َوأ

ْ
َعل

َ
� � ... ، إٰىل
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َ� : قوله 
�
ـال

�
ا ِمـَن ا�ض

َ
ن
َ
 َوأ

ً
تُها إِذا

ْ
َعل

َ
�� ]١٩: الشـعراء 

الضالل إٰىل نفسه، ومل يكن عنـدكم يف  وكيف نسب  ،]٢٠و

ً  وقت  ؟من األوقات ضاالَّ

�فِـِر�َن  :ا قولهأمَّ : قلنا: اجلواب
ْ
َت ِمَن ال

ْ
ن
َ
ام فـإنَّ  �َوأ
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 وجيـوز أيضـاً  ،]عنـه[ ه ضـاّل أنَّـب ـيءٰى الـذاهب عـن الشـسمّ يُ 

عـن  مـن الكـّف فعـل املنـدوب إليـه  ني ضللت عـنأنَّ  :أن يريد

 .القتل يف تلك احلال والفوز بمنزلة الثواب

 :]والوجه فيها ن خيفة موسٰى ابي[

وقــد قــال  كيــف جــاز ملوســٰى : فــإن قيــل: مســألة
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 نه السـؤال، بـلذلك ليس باستعفاء كام تضمَّ  أنَّ : اجلواب

يف الرسـالة إليـه  أخيه  ذن له يف أن يسأل ضمّ قد أُ  كان 

 : تـرٰى إٰىل قولـه تعـاىلٰ ت له اإلجابـة، أَال منقبل هذا الوقت، وُض 
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عـٰىل ثقتـه باإلجابـة إٰىل  وهـذا يـدلُّ  ؟]٣٦ _ ٩: هطـ[ �ُ�و�

 : فقال. له فيها مأذوناً  مت، وكانمسألته التي قد تقدَّ 
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أخيه إليه يف الرسالة، فلـم  عن حاله املقتضية لضمِّ  لصورته وبياناً 

 .ذن وعلم وثقة باإلجابةإ عن سألته إالَّ كن مت

 :]عن الكفر والسحر تنزيه موسٰى [ ]]١٣٠ص [[/

ــألة ــل: مس ــإن قي ــٰى : ف ــاز ملوس ــف ج ــأمر  كي أن ي

وذلـك كفـر وسـحر وتلبـيس  ّي ـاحلبـال والعصـ السحرة بإلقـاء

 ومتويه، واألمر بمثله ال حيسن؟

 مــن أن يكــون يف أمـــره  ال بــدَّ  :قلنــا: اجلــواب

ــذلك ــرشط ب ــال، فكأنَّ ــتم أ :ه ق ــون إن كن ــتم ملق ــا أن ــوا م لق

ــهتني، وكــان فــيام حمّقــ ــ فعلون ــة ـوحــذف الشــ. ةحجَّ رط لدالل

ــالم  ــه[الك ــرت ،]علي ــد ج ــه، وق ــال ل ــاء احل ــادة  واقتض الع

ــ ــذوف الش ــالم حم ــذا الك ــتعامل ه ـــباس ــان الش رط ـرط، وإن ك

وا �ُِســوَرةٍ : جيــري هــذا جمــرٰى قولــه تعــاىلٰ  ، ولــيسمــراداً 
ُ
ت
ْ
ــأ

َ
ف

ِلــهِ  ِمــنْ 
ْ
ــ ،]٢٣: البقــرة[ ِمث ال يقــدرون عــٰىل  موهــو يعلــم أهنَّ

 .ذلك

ــالم مــن ألفــاظ التحــدّ  ــا أشــبه هــذا الك  ي، ألنَّ وم

ــدّ  ــر  يالتح ــورة األم ــان بص ــةفوإن ك ــٰىل احلقيق ــأمر ع ــيس ب  ،ل

وال تصـــاحبه إرادة الفعـــل، فكيـــف تصــــاحبه اإلرادة واهللا 

ام وإنَّـ ؟ره علـيهمتعاٰىل يعلم اسـتحالة وقـوع ذلـك مـنهم وتعـذّ 

ـالتحدّ  وإظهـار  ،ية عـٰىل املتحـدّ ي لفـظ موضـوع إلقامـة احلجَّ

ــزه ــامَّ  عج ــوره ع ــدّ وقص ــه  حت ــل يتناول ــاك فع ــيس هن ــه، ول ٰى ب

ــال ــاء احلب ــر بإلق ــ إرادة األم ـــوالعص ــك، ألنَّ ــالف ذل ه ي بخ

ــوز أن يقــال. مقــدور ممكــن ــو أن  املقصــود نَّ إ :فلــيس جي ــه ه ب

 .يهم ما دعوا إليهر علويتعذَّ  ،عن إلقائها ]هبا[يعجزوا 

 .ه أمر برشط أنَّ إالَّ  بعد ذلك فلم يبَق 

 ي بأن يكون دعاهم إىلٰ ويمكن أن يكون عٰىل سبيل التحدّ 

السـعي  ]من[لون فيام ألقوه اإللقاء عٰىل وجه يساوونه فيه، وال خييّ 

ملـا  ذلك غـري مسـاوٍ  غري أن يكون له حقيقة، ألنَّ  ف منرّ ـوالتص

ة عـٰىل احلقيقـة دون اجلـامد حيـَّ مـن انقـالب ظهر عٰىل يـده 

اهم به لتظهـر ام حتدّ فإنَّ  وإذا كان ذلك ليس يف مقدورهم ،التخييل

 .وهذا واضح ،ه داللتهوجَّ تتته وحجَّ 

ــنيَّ [ ]]١٣١ص [[/ ــد ب ــاىلٰ وق ــك   اهللا تع ــرآن ذل يف الق
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 :]عن اخلوف تنزيه موسٰى [

ــ ــل :ألةمس ــإن قي ــن أّي : ف ــٰى  ءيش فم ــاف موس  خ
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ــ وَْجَس ِ�  :حكــٰى اهللا تعــاٰىل عنــه اخليفــة يف قولــه  ٰى حتَّ
َ
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�� ]ـــه ـــه أوَ  ؟]٦٧: ط ـــيس خوف ل

 ة ما أتٰى به؟ه يف صحَّ ي شكّ ـيقتض

ــواب ــا: اجل ــذي تضــمَّ : قلن ــه ال ــف مــن الوج نه مل خي

ــ ــؤال، وإنَّ ــوَّ  امالس ــن ق ــفق ة ارأٰى م ــا أش ــل م ــيس والتخيي لتلب

ــه اهللا  عنــده مــن وقــوع الشــبهة عــٰىل مــن مل يمعــن النظــر، فأمن

ــك ــن ذل ــنيَّ  ،تعــاٰىل م ــه أن حجَّ وب ــه ستتَّ  ل ــهت ــوم بقول  ضــح للق
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 :وجوه ففيه َسِ�يِلك

ـــاأوَّ  ]]١٣٢ص [[/ ـــ :هل ـــئالَّ أنَّ ـــلّ ه أراد ل ـــن  يض وا ع

يف القــرآن  وهــذا لــه نظــائر كثــرية ،]ال[ســبيلك، فحــذف 
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 :وقال الشاعر

لنا القـرٰى    نـزلتم منـزل األضـياف منّــا   أن تشـتمونا فعجَّ

 ]من الوافر[

 .أن ال تشتمونا :واملعنٰى 

ــل ــإن قي ــرياً : ف ــذا نظ ــيس ه ــاىلٰ  ل ــه تع ــا: لقول  َر��ن

 
َ

ــِ�يِلك ــْن َس
َ
وا �

�
ــة ألنَّ ، ِ�ُِضــل ) ال(و) أن(كــم حــذفتم يف اآلي

 .فقط ]ال[لفظة  منه َف ذِ  ُح اموما استشهدتم به إنَّ  ،معاً 

ــا ــ: قلن ــكلَّ ــد ُح ــه فق ــهدنا ب ــ َف ذِ ام استش ــالم وال من ه ال

ــرٰى أنَّ ، أَال معــاً  ــئالَّ : (الكــالم تقــدير  ت ــة  ؟) تشــتمونال ويف اآلي

جعلنــا  ام، وإنَّــ)ال(و )أن(حرفــان ومهــا  أيضــاً  َف ذِ ام ُحــإنَّــ

يف اآليـة مـن  )أن(حذف الالم فـيام استشـهدنا بـه بـإزاء حـذف 

 ،ن عـٰىل املقصـودينبئـان عـن الغـرض ويـدالَّ  مجيعـاً  كانـاحيـث 

ــأَال  ــرٰى أهنَّ ــون ت ــك: (م يقول ــي جئت ــون)لتكرمن ــام تقول : ، ك

ــي( ــك أن تكرمن ــإذا أنَّ  :واملعنــٰى  ؟)جئت ــة، ف ــريض الكرام  غ

 .جاز أن حيذفوا أحد احلرفني جاز أن حيذفوا اآلخر

ــاو ــا  نَّ أ: ثانيه ــالم هاهن ــي[ال ــت ] ه ــة وليس الم العاقب

ـــه تعـــاىلٰ  الغـــرض، وجيـــري جمـــرٰى الم    :قول
ُ
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َ
� 

َ
ــون

ُ
 ِ�َك

َ
وهــم مل  ،]٨: القصــص[ فِرَْعــْون

 كانـت مـا ذكـره امَّ ـالعاقبـة لـ لذلك بل خلالفه، غـري أنَّ  يلتقطوه

 :قول الشاعر حسن إدخال الالم، ومثله

 ]]١٣٣ص [[/

ــخاهلا ــدات س ــذو الوال ــوت تغ    وللم

ــٰى   ــدور تبن ــراب ال ــام خل   املســاكن ك

 ]من الطويل[

ــ ،ونظــائر ذلــك كثــرية عاقبــة   علــم أنَّ امَّ ـه تعــاٰىل لــفكأنَّ

ـ  ه، وأعلـم ذلـك نبيّـاراً  كّفـال يموتـون إالَّ  مأمرهم الكفـر، وأهنَّ

واليضلّ  تيتهم األموالأك إنَّ  :، حسن أن يقول. 

ـــا ـــي : وثالثه ـــرج النف ـــالم خم ـــرج الك ـــون خم أن يك

هم، وال اهللا تعـاٰىل فعـل ذلـك ليضـلّ  عـٰىل مـن زعـم أنَّ  نكارواإل

ــذهب إىلٰ  ــن ي ــاك م ــون هن ــع أن يك ــّرب  يمتن ــذهب املج  ة يف أنَّ م

كـام يقـول  هبـذا الكـالم عليـه عـن الـدين، فـردَّ  اهللا تعاٰىل يضـّل 

تيتـه ليعصـيني وال آام آتيـت عبـدي مـن األمـوال مـا إنَّ (: أحدنا

ــ)يطيعنــي ــه،   مــن يظــنّ ام يريــد اإلنكــار عــىلٰ ، وهــو إنَّ ذلــك ب

 .ونفي إضافة املعصية إليه

ـ: وجهـنيأحـد  عـٰىل ر إالَّ وهذا الوجه ال يتصـوَّ  ا بـأن إمَّ

كــون الــالم تحرفــه، أو بــأن  َف ذِ ُحــ ر فيــه االســتفهام وإنقــدَّ يُ 

ومتـٰى  ،م بياهنـاتقـدَّ  الم العاقبـة التـي قـد) ليعصـيني( :يف قوله

ــوَّ  ــوجهني، مل يتص ــذين ال ــا مــن أوهامنــا ه  يكــونأن  ررفعن

 .نكارخمرج النفي واإل الكالم خارجاً 

أن يكــون أراد االســتفهام، فحــذف حرفــه : ورابعهــا

 ]كثـرية[حـرف االسـتفهام يف أمـاكن  َف ذِ ُحـ بـه، وقـد املختّص 

ــرآن ــن الق ــعف. م ــواب يض ــذا اجل ــتفهام  ألنَّ  ،وه ــرف االس ح

  ويف الكـالم داللـة عليـه وعـوض عنـه، مثـلف إالَّ ذَ ال يكاد ُحيـ

 :رقول الشاع

ـــط ـــت بواس ـــك أم رأي ـــذبتك عين    ك

ــاال  ــاب خي ــن الرب ــالم م ــس الظ   غل

 ]من الكامل[
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ـــة  ألنَّ  ]]١٣٤ص [[/ ـــت )أم(لفظ ـــتفهام،  يـقتض االس

هـذا السـؤال يف التفسـري،  ائي نفسـه عـنوقد سأل أبو عيل اجلبّـ

ــه بــأنَّ   عــٰىل حــذف حــرف يف اآليــة مــا يــدلُّ  وأجــاب عن

ــداّل  ــل ال ــل العق ــو دلي ــتفهام، وه ــىلٰ  االس ــاٰىل ال   أنَّ ع اهللا تع

ــاد عــن يضــلُّ  ــدين العب ــ ،ال ا يكــون يف ودليــل العقــل أقــوٰى ممَّ

 ً  ، ألنَّ ـيءوهــذا لــيس بشــ. عــٰىل حــرف االســتفهام الكــالم داالَّ

ة دليــل  دليــل العقــل وإن كــان أقــوٰى مــن كــّل  الكــالم، بصــحَّ

ي يف اآليـة أن يكـون حــرف االسـتفهام منهــا ـه لـيس يقتضــفإنَّـ

ي تنزيـه اهللا تعـاٰىل عـن ـام يقتضـالعقـل إنَّـ ألنَّ  ،ةحمالـ ال حمذوفاً 

ــون جمرّ  ــاً أن يك ــ ب ــن ـيءبش ــن  م ــاد ع ــالل العب ــه إٰىل إض أفعال

العقـل مـن  الدين، وقد يمكن رصف اآليـة إٰىل مـا يطـابق دليـل

ــه تعــاٰىل عــن القبــيح، مــن غــري أن يــذكر االســتفهام  تنزهي

دليـل  مل يكـن يف العقـل ممكنـاً  ]ذلـك[وإذا كـان . حرفه وحيذف

ــرف ــذف ح ــٰىل ح ــ ع ــتفهام، وإنَّ ــٰىل االس ــل ع ــه دلي ــون في ام يك

ــذَّ  ــان يتع ــو ك ــك ل ــنذل ــاٰىل ع ــه تع ــالل، إالَّ  ر تنزهي  إرادة الض

 .بتقدير االستفهام

ــ ــذاَب : ا قولــه تعــاىلٰ فأمَّ َع
ْ
ــَرُوا ال ــوا َحــ�� يَ ِمنُ

ْ
ــال يُؤ

َ
ف

ــَم  �ِ
َ ْ
ــا، �األ ــأجود م ــه ف ــل في ــإ :قي ــهنَّ ــٰىل قول ــف ع  :ه عط
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ْ
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ْ
�
َ
 أ

َ
ْطِمـْس �

َعـــذاَب 
ْ
ِمنُـــوا َحـــ�� يـَــَرُوا ال

ْ
ـــال يُؤ

َ
ـــو�ِِهْم ف

ُ
ل
ُ
 ق

َ
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ْ
ـــُدد

ْ
َواش

ــمَ  �ِ
َ ْ
ــذا. �األ ــة،  وه ــالم للعاقب ــون ال ــابق أن يك ــواب يط اجل

 .أيضاً  وا يضلّ لئالَّ  :وأن يكون املعنٰى فيها

ــوم ــال ق ــ :وق ــوا( :ه أرادإنَّ ــن يؤمن ــف  ،)فل ــدل األل فأب

 :كام قال األعشٰى ، ةمن النون اخلفيف

   حـني العشـيّات والضـحٰى  وصلِّ عـىلٰ 

ــــدا  ــــرين واهللا فامح ــــد املث   وال حتم

 ]من الطويل[

 ].النون ألفاً [فامحدن، فأبدل  :أراد

 :وكام قال عمر بن أيب ربيعة ]]١٣٥ص [[/

ــــ ـــس وعش ـــن مخ ـــدا اب ـــري ب    وقم

ـــا  ـــان قوم ـــت الفتات ـــه قال ـــرين ل   ـ

 ]من اخلفيف[

 .قومن :أراد

ــ ــذي وممَّ ــواب ال ــذا اجل ــاب هب ــن أج ــه م ــهد ب ا استش

ومـا . الكـالم خـرب، وإن خـرج خمـرج الـدعاء يف أنَّ  آنفـاً  ذكرناه

لـن يلـدغ املـؤمن مـن جحـر «: مـن قولـه 9 روي عن النبـّي 

ــرج اخلــرب ،»تنيمــرَّ  ــي، وإن كــان خمرجــه خم ــدير . وهــذا هن وتق

ــ ،)تنيمــرَّ  ال يلــدغ املــؤمن مــن جحــر(: الكــالم ه لــو كــان ألنَّ

ــ. لكــان كــذباً  اً خــرب ] اخلــرب[راد بــام لفظــه لفــظ وإذا جــاز أن ُي

فيكـون املـراد . راد بام لفظـه لفـظ الـدعاء اخلـربالنهي، جاز أن يُ 

 .)يؤمنوا فلن: (بالكالم

مـن أهـل اللغــة  قومـاً  أنَّ  ]ائياجلبّـ[وقـد ذكـر أبـو عـيل 

ــإ :قـالوا ِمنُــوا: قولـه تعــاىلٰ  ه تعـاٰىل نصــبنَّ
ْ
ـال يُؤ

َ
وحــذف  ف

عـٰىل سـبيل  ،)يؤمنـون وال: (يريـد يف املعنـٰى  ]هـو[و. نمنه النـو

ــنهم، ألنَّ  ــرب ع ــاىلٰ  اخل ــه تع ــوا :قول ِمنُ
ْ
ــال يُؤ

َ
ــع ف ــع موق  وق

ــه ــذي هــو قول ــوا�ِِهْم : جــواب األمــر ال
ْ
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َ
 أ

َ
ــا اْطِمــْس � َر��نَ

ــو�ِِهمْ 
ُ
ل
ُ
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ْ
د ــدُ

ْ
ــامَّ ، َواش ــه فل ــر وفي ــواب األم ــع موقــع ج  وق

جـواب األمـر بالفـاء منصــوب  نَّ ، أل)أن(الفـاء، نصـبه بإضـامر 

فنصــب هــذا ملــا أجــراه جمــرٰى اجلــواب، وإن مل يكــن  ،يف اللغــة

ــاً  ــة جواب ــل. يف احلقيق ــول القائ ــه ق ــمس أُ : (ومثل ــر إٰىل الش نظ

بــاجلزم، وتغــرب لــيس هــو جــواب األمــر عــٰىل ) تغــرب

ــ  وقــع امَّ ـهــذا النــاظر، ولكــن لــ ا ال تغــرب لنظــراحلقيقــة، ألهنَّ

ــراه ــواب أج ــع اجل ــزم، وإن مل موق ــراه يف اجل ــاً  جم ــن جواب يف  يك

 .احلقيقة

يف ] األصــفهاين[د بــن بحــر وقــد ذكــر أبــو مســلم حمّمــ

مــا  ]]١٣٦ص [[/أغــرب  آخــر، وهــو مــن هــذه اآليــة وجهــاً 

تـٰى فرعـون ومـأله الزينـة آ ]امإنَّـ[اهللا تعـاٰىل  إنَّ : فيهـا، قـال رَ كِ ذُ 

 ،م مـنهمواالنتقـا ،يف الـدنيا عـٰىل طريـق العـذاب هلـم واألموال

وعلمـه مــن أحــواهلم يف  ،والضــالل ملـا كــانوا عليـه مــن الكفـر

ــ ــن أهنَّ ــوناملســتقبل م ــك[وجيــري . م ال يؤمن ــه ] ذل ــرٰى قول جم

ــُد اُهللا : تعــاىلٰ  مــا يُِر�
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َ
ــُرون ــة[ ��فِ ــٰى  ،]٥٥: التوب ــأل موس ــ فس ــالربَّ : ه وق

ــ ،ربِّ ] يــا[ ك آتيــتهم هــذه األمــوال والزينــة يف احليــاة الــدنيا إنَّ

هم يف اآلخــرة عــن ســبيلك التــي ولتضــلّ  ،طريــق العــذاب عــىلٰ 

ــ ــبيل اجلنَّ ــي س ــدخلهمه ــمّ  ة وت ــرهم، ث ــار بكف ــأله أن  الن س

ــأن يســلبهم إ يف  اهــا ليزيــد ذلــكيّ يطمــس عــٰىل أمــواهلم ب
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ــ ــدّ ـحس ــروههم، ويش ــذاهبم ومك ــأن  رهتم وع ــوهبم ب ــٰىل قل ع

وهــذا جــواب قريــب مــن . احلــال املكروهــة يميــتهم عــٰىل هــذه

 .]وفيه نظر[، الصواب والسداد

 :]عن سؤال الرؤية لنفسه تنزيه موسٰى [

ــل: مســألة ــإن قي ــاىلٰ : ف ــه تع ــه يف قول ــام الوج ــا : ف م�
َ
َو�
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 ل

َ
 اآليــة تــدلُّ  لـيس هــذهأوَ  ،]١٤٣: األعــراف[ قـال

ـ  ا لـو مل جتـز مل يسـغ أن يسـأهلاعٰىل جواز الرؤيـة عليـه تعـاٰىل ألهنَّ

ـــٰى  ـــام  موس ـــ] ال[ك ـــأله اّخت ـــوز أن يس ـــاحبة جي اذ الص

 والولد؟

ــا: اجلــواب ــة أن مــا أُ وٰىل أُ : قلن جيــب بــه عــن هــذه اآلي

ام ســـأهلا مل يســأل الرؤيـــة لنفســه، وإنَّــ  يكــون موســٰى 

ــه ــد روي أنَّ  ،لقوم ــه فق ــأنَّ  قوم ــاهبم ب ــه، فأج ــك من ــوا ذل  طلب

ــاىلٰ  ــه تع ــوز علي ــة ال جت ــ ،الرؤي ــفلّج ــه وأحلّ ــه يف أن  واوا ب علي

ــ ــب يف ظنّ ــه، وغل ــرهيم نفس ــاٰىل أن ي ــأل اهللا تع ــواب  ه أنَّ يس اجل

ــورد مــن  إذا ت عظمتــه كــان أحســم للشــبهة وأنفــٰى جهتــه جلَّ

روا للميقــات لتكــون ـالــذين حضــ هلــا، فاختــار الســبعني

ل أاجلـواب، فسـ ر مـنهم، فيعرفـوا مـا يـرد مـنـاملسألة بمحضـ

  ُالرؤيـة  أنَّ  عـىلٰ  جيـب بـام يـدلُّ عٰىل ما نطـق بـه القـرآن، وأ

 .وز عليه جتال 

 :موري هذا اجلواب أُ ويقوّ  ]]١٣٧ص [[/
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يسـكنهم ه كـان عـٰىل أنَّـ إٰىل السـفهاء، وهـذا يـدلُّ  فأضاف ذلك

 .تعاىلٰ  من حيث سألوا ما ال جيوز عليه

 برؤيــة ذكــر اجلهــرة يف الرؤيــة وهــي ال تليــق إالَّ : ومنهـا

ــ ــوّ  ر دونـالبص ــذا يق ــم، وه ــم  ي أنَّ العل ــن للعل ــب مل يك الطل

 .اجلواب التايل هلذا الكالم الرضوري عٰىل ما سنذكره يف

 : قولـــه تعـــاىلٰ : ومنهـــا
َ

ـْــك
َ

ُظـــْر إِ�
ْ
�
َ
: األعـــراف[ أ

الرؤيــة لقومــه، أمكــن  ا إذا محلنــا اآليــة عــٰىل طلــبألّنــ ،]١٤٣

ــه ــون قول   :أن يك
َ

ــك ْ ــْر إِ�َ ُظ
ْ
�
َ
ــه، وإذا ُمحِ  أ ــٰىل حقيقت ــع  تَل

ــة ــم  اآلي ــٰىل العل ــع ــالم، ـالض ــذف يف الك ــيج إٰىل ح روري احت

إٰىل اآليـات التـي ] _يعنـي  _إليـك [ أرين أنظـر :فيصري تقـديره

 .عندها أعرفك رضورة

ــ ــري خاصَّ ــه األخ ــذا الوج ــن يف ه ــال ةويمك إذا : أن يق

ــدكم أنَّ  ــحيح عن ــذهب الص ــان امل ــة ك ــر يف احلقيق غــري  النظ

  :الرؤيـة، فكيـف يكـون قولـه
َ

ْـك
َ

ُظـْر إِ�
ْ
�
َ
حقيقتـه، يف عـٰىل  أ

 ؟اآلية عٰىل طلب الرؤية لقومه جواب من محل

ــتم ]]١٣٨ص [[/ ــإن قل ــ: ف ــوا إنَّ ــع أن يكون ام ال يمتن

الرؤيــة التــي يكــون معهــا النظــر والتحــديق إٰىل اجلهــة  التمســوا

 .التمسوا فسأل عٰىل حسب ما

يف هــذا اجلــواب بــني تفــريقكم هــذا يــنقض : قيـل لكــم

ــة ــؤال الرؤي ــؤال  س ــني س ــع[وب ــا ]مجي ــن  م ــه م ــتحيل علي يس

 الشـّك : يقولـوابـأن  ي اجلسـميةـالصاحبة والولـد، ومـا يقتضـ

مجيـع  يف ة معرفـة السـمع، والشـّك يف الرؤية ال يمنـع مـن صـحَّ 

الـذي ال يمنـع مـن معرفـة  الشـكَّ  يمنع مـن ذلـك، ألنَّ  رَ كِ ما ذُ 

ــ ــمع إنَّ ــي  امالس ــة الت ــو يف الرؤي ــر وال ] ال[ه ــا نظ ــون معه يك

 .يقتيض التشبيه

املــراد بــه نفــس  ك النظــر عــٰىل أنَّ لــل ذَمــُحي  :لــتمفــإن ق

وا ســمّ عــادة العـرب أن يُ ] مـن[ املجــاز، ألنَّ  الرؤيـة عــٰىل سـبيل

 .داناه ]ما[باسم طريقه وما قاربه و ءاليش

عــدلتم عــن جمــاز إٰىل جمــاز،  ]قــد[كم فكــأنَّ  :قيــل لكــم

ة يف هــذا الوجــه، والوجــوه  ــة  _فــال قــوَّ التــي ذكرناهــا يف تقوي

مـة أوٰىل، ولـيس ألحـد أن _اب هذا اجلو لـو كـان : يقـول املتقدِّ

ــٰى  ــ موس ــؤال إٰىل إنَّ ــف الس ــه مل يض ــة لقوم ــأل الرؤي ام س

ــول نفســه   :فيق
َ
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َ
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ـراِ� : به يف قولـه اً خمتصَّ 
َ
ـْن ت

َ
ه غـري ممتنـع وقـوع ، وذلـك أنَّـل

ــع أنَّ  ــه، م ــذا الوج ــٰىل ه ــألة اإلضــافة ع ــل  املس ــن أج ــت م كان

ــبس، فلهــذا  ــن الل ــة تــؤمن م ــاك دالل ــول يالغــري إذا كــان هن ق

ــه أحــدنا ــريه للمشــفوع إلي ــفع يف حاجــة غ ــألك أن (: إذا ش أس

ــذا ــذا وك ــل يب ك ــي ،تفع ــذا  وجتيبن ــذا[إٰىل ك ــن أن ])وك ، وحيس

ــه ــفوع إلي ــول املش ــفَّ (: يق ــك وش ــد أجبت ــا ،)عتكق ــرٰى  وم ج

للسـائل يف املسـألة  هـذا ألنَّ ام حسـن وإنَّـ. جمرٰى هـذه األلفـاظ
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فـه إذا فـه كتكلّ قـه هبـا وتكلّ لتحقّ  ،وإن رجعـت إٰىل الغـري غرضاً 

 .هت باختصَّ 

ــإن قيــل ــة لقومــه مــع علمــه : ف كيــف يســأل الرؤي

ذلـك ليجـوز أن يسـأل لقومـه سـائر مـا  باستحالتها، ولئن جاز

 ؟وا فيهمتٰى شكّ  وما أشبهه يستحيل عليه من كونه جسامً 

ــاقل ]]١٣٩ص [[/ ــ: ن ــحَّ إنَّ ــة ام ص ــألة يف الرؤي ت املس

ــّح  ــه، ألنَّ  ومل تص ــألت عن ــيام س ــّك  ف ــع الش ــة  م ــواز الرؤي يف ج

ــ ــي ال يقتض ــامً ـالت ــه جس ــمع، و ي كون ــة الس ــن معرف ــأيمك ه نَّ

ــيم صــادق يف  ــاره، فيصــحُّ إتعــاٰىل حك ــاجلواب  خب ــوا ب أن يعرف

وا يف جــوازه، ومــع جهتــه تعــاٰىل اســتحالة مــا شــكّ  الــوارد مــن

ــّك  ــامً يف ك الش ــه جس ــحُّ  ون ــمع ال يص ــة الس ــال يُ  ،معرف ــع نتَ ف ف

 .بجوابه وال يثمر علامً 

ــ ــن تكلَّ ــض م ــال بع ــد ق ــة م يفوق ــذه اآلي ــان : ه ــد ك ق

ــٰى  اً زئجــا ــأل موس ــتحالته وإن أن يس ــم اس ــا يعل ــه م  لقوم

 كان داللـة السـمع ال تثبـت قبـل معرفتـه متـٰى كـان املعلـوم أنَّ 

ــك  ــالم[يف ذل ــالحاً ] الك ــني يف الــللمكلَّ  ص ورود  دين، وأنَّ ف

ــاً  ــون لطف ــواب يك ــ اجل ــر يف األدلَّ ــم يف النظ ــّق  ةهل ــابة احل  وإص

ـ   النبـّي بـنيِّ مـن أجـاب بـذلك رشط أن يُ  منها، غـري أنَّ   هأنَّ

ــه، وأنَّ  ــرد  عــامل باســتحالة مــا ســأل في غرضــه يف الســؤال أن ي

 .لطفاً  اجلواب فيكون

ــة ــر يف اآلي ــواب آخ ــٰى : وج ــون موس ــو أن يك  وه

ــ ــأل رإنَّ ــام س ــض  هبَّ ــار بع ــه رضورة بإظه ــه نفس ــاٰىل أن يعلم تع

ــطرّ  ــي يض ــرة الت ــالم اآلخ ــدها إىلٰ  أع ــه  عن ــزول عن ــة، فت املعرف

 اخلـــواطر ومنازعـــة الشـــكوك والشـــبهات، ويســـتغني عـــن

املحنــة عنــه بــذلك، كــام ســأل إبــراهيم  ، فتخــفُّ تاالسـتدالال

 ــ ــاً  هربَّ ــوتٰى طلب ــي امل ــف حيي ــه كي ــاٰىل أن يري ــف  تع لتخفي

والســؤال وإن . ذلـك قبــل أن يــراه إن كــان قــد عــرفاملحنـة، و

دراك تفيــد اإل الرؤيــة تفيــد العلــم كــام وقــع بلفــظ الرؤيــة فــإنَّ 

 .بالبرص

 :قال الشاعر

ــــــّمٰى  ــــــت اهللا إذ س ــــــزاراً  رأي    ن

ــــــا  ــــــة قاطنين ــــــكنهم بمكَّ   وأس

 ]من الوافر[

عليـــه  واحــتامل الرؤيــة للعلـــم أظهــر مـــن أن يــدلَّ 

ــوحه ــتهاره ووض ــال. الش ــاىلٰ  اهللا فق ــه[ تع  ]]١٤٠ص [[/ ]:ل

 �ِرا
َ
ْن ت

َ
تعلمنـي عـٰىل هـذا الوجـه الـذي التمسـته،  نأي لـ ل

ـ ثمّ  ذلـك بـأن أظهـر يف اجلبـل مـن اآليـات والعجائـب مـا  دأكَّ

ــٰىل أنَّ  دلَّ  ــه ع ــة ب ــ املعرف ــف ـالض ــع التكلي ــدنيا م رورية يف ال

ــإنَّ  ــوز، ف ــه ال جي ــه األوَّ  وبيان ــا، والوج ــع منه ل أوٰىل احلكمــة متن

 ال خيلـو مـن موسـٰى  مـن الوجـوه، ألنَّ  ماً ا ذكرنـاه متقـدِّ مل

ــاكَّ  ــون ش ــ يف أنَّ  اً أن يك ــة الض ــحُّ ـاملعرف ــوهلا  رورية ال يص حص

فـيام يرجـع إٰىل  فالشـكُّ  اً ، فـإن كـان شـاكَّ شـاكّ  أو غري ،يف الدنيا

ــفأُ  ــد التكلي ــديانات وقواع ــول ال ــاء  ص ــٰىل األنبي ــوز ع ال جي

 ّــي ــم ، الس ــوز أن يعل ــد جي ــهام وق ــٰىل حقيقت ــك ع ــض  ذل بع

ــأُ  ــة، وهــذا أبلــغ يف التنفــري عــنهم مَّ تهم فيزيــد علــيهم يف املعرف

ــع منــه ءيش مــن كــّل  ــذلك  عاملــاً  وإن كــان موســٰى  .يمن ب

ــاكّ  ــري ش ــؤاله إالَّ  وغ ــه لس ــال وج ــه، ف ــالفي ــ : أن يق ــأل إنَّ ه س

 .للقومه، فيعود إٰىل معنٰى اجلواب األوَّ 

بعـض مـن  فقد حكي جـواب ثالـث يف هـذه اآليـة عـن

ــ ــ م يف تأويلهــا مــن أهــلتكلَّ جيــوز أن : ه قــالالتوجيــه، وهــو أنَّ

يف جـواز  اً ذلـك كـان شـاكَّ  يف وقتـه مسـألته يكون موسـٰى 

عليـه أم  الرؤية عليه تعـاٰىل، فسـأل عـن ذلـك لـيعلم هـل جيـوز

ــال ــك بامنــع أن يعــرف اهللا تعــاٰىل ولــيس شــكّ : ال، ق ه يف ذل

ز الرؤيـة عـٰىل بعـض مـا ه يف جـوابصفاته، بل جيري جمـرٰى شـكّ 

ــراض يف ــن األع ــرٰى م ــ ال ي ــّل أنَّ ــري خم ــه يف  ه غ ــاج إلي ــام حيت ب

 يف ذلــك ذنبــاً  وال يمتنــع أن يكــون غلطــه :معرفتــه تعــاٰىل، قــال

 .وتكون التوبة الواقعة منه ألجله صغرياً 

ــن ــد م ــواب يبع ــذا اجل ــة أنَّ  وه ــكَّ  جه ــواز  الش يف ج

معرفتـه  يمتنـع مـنوإن كـان ال  ي تشـبيهاً ـالرؤية التي ال تقتضـ

 مــن يف ذلــك ال جيــوز عــٰىل األنبيــاء  الشــكَّ  بصــفاته، فــإنَّ 

حيــث جيــوز مــن بعــض مــن بعثــوا إليــه أن يعــرف ذلــك عــٰىل 

تــه عـارفون بــه مــع مَّ فيـه وأُ  اً شــاكَّ   النبـّي  حقيقتـه، فيكــون

رجوعهم يف املعارف بـاهللا تعـاٰىل، ومـا جيـوز عليـه تعـاٰىل ومـا ال 

 مـا يوجـب ا يزيـد يف التنفـري عـٰىل كـّل ، وهـذ]عليـه إليـه[ جيوز

 .عنه تنزيه األنبياء 

عـٰىل  كانـت توبـة موسـٰى  ءيش فعـن أّي : فـإن قيـل

 مني؟املتقدّ  اجلوابني

ــ: قلنــا ]]١٤١ص [[/ املســألة  ا مــن ذهــب إٰىل أنَّ أمَّ

ه أقـدم عـٰىل أن يسـأل ألنَّـ ام تـابإنَّـ :ه يقـولكانت لقومـه، فإنَّـ

 ولـيس لألنبيـاء ، ]فيـه[ن لـه ؤذَ ُيـ] مـا مل[عن لسـان قومـه 
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ــ ــه،  ]مــن[ه ال يــؤمن ذلــك، ألنَّ ــع من أن يكــون الصــالح يف املن

ــابتهم ــرك إج ــ فيكــون ت ــنهم راً منّف ــألتهم . ع ــري مس ــيس جت ول

ــبيل االستســ ــٰىل س ــري حضــورـع ــومهم  رار، وبغ  ]جيــري[ق

ين مـا رّ ـجيـوز أن يسـألوا مستسـ ]لـيس[ه جمرٰى مـا ذكرنـاه ألنَّـ

 .منعهم منه ال يقتيض تنفرياً  ألنَّ  ،]فيه[هلم  نؤذَ مل يُ 

ــ ــب إٰىل أنَّ ــن ذه ــوم ــة الض ــأل املعرف ــولـه س  :رورية يق

ــإ مــن [ معرفــة ال يقتضــيها التكليــف ه تــاب مــن حيــث ســألنَّ

ــن قــال. ]النــاس ــاس م ــ :ويف الن ــر يفإنَّ ــن حيــث ذك ــاب م  ه ت

ــاً  ــال ذنب ــغرياً  احل ــدِّ تم ص ــال يف ] إنَّ [و. ماً ق ــب أن يق ــذي جي ال

ــذكر التوتلفّ  ــه ب ــةظ ــ :ب ــعإنَّ ــاع إٰىل اهللا  ه وق ــبيل االنقط ــٰىل س ع

هنـاك ذنـب  وإن مل يكـن ،ب منـهوالتقـرّ  ،والرجـوع إليـه ،تعاىلٰ 

ــروف ــاً [وقــد جيــوز . مع ــون الغــرض يف ذلــك ] أيض أن يك

ــافاً  ــا مض ــوع والعبــادة  إٰىل م ــتكانة واخلض ــاه مــن االس ذكرن

ــدعو ــتعمله ون ــٰىل مــا نس ــا ع ــا وتفهيمن ــزول  وتعليمن ــد ن ــه عن ب

ــدائد ــوال ،الش ــور األه ــ ،وظه ــني خاّص ــوم املخطئ ــه الق ة وتنبي

 ا التمسـوه مـن الرؤيـة املسـتحيلة عليـه تعـاٰىل، فـإنَّ ممَّ  عٰىل التوبة

قـع مـن غــريهم، تمـنهم القبـائح فقـد  وإن مل يقـع األنبيـاء 

ـــة ـــه إٰىل التوب ـــك من ـــع ذل ـــن وق ـــاج م ـــتغفار  وحيت واالس

 .ه بحمد اهللا ومنّ وهذا بنيِّ  ،واالستقالة

 :]هبرأس أخيه جيرّ  جه يف أخذ موسٰى بيان الو[

ــةً : فــإن قيــل: مســألة ــه تعــاٰىل حكاي ــن  فــام وجــه قول ع
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ــراف[ ــدلُّ أوَ  ،]١٥٠: األع ــة ي ــذه اآلي ــاهر ه ــيس ظ ــٰىل أنَّ  ل  ع

ذلــك  ]]١٤٢ص [[/أوجــب إيقــاع  أحــدث مــا هــارون 

 مــن ذلــك وهــو الفعـل منــه؟ وبعــد فــام االعتــذار ملوســٰى 

ـــف ـــل الس ـــهفع ـــامء رّ ـاء واملتس ـــادة احلك ـــن ع ـــيس م عني ول

 كني؟املتامس

ــواب ــا :اجل ــل : قلن ــن فع ــاٰىل م ــاه اهللا تع ــيام حك ــيس ف ل

ي وقـوع معصـية وال قبـيح مـن ـمـا يقتضـ  موسٰى وأخيـه

أقبـل وهــو غضـبان عــٰىل  موسـٰى  واحـد مـنهام، وذلــك أنَّ 

مـا  ]منكـراً [ راً مفّكـ، لفعلهـم مسـتعظامً  ،قومه ملا أحـدثوا بعـده

 نسـانه إليـه كـام يفعـل اإلكان منهم، فأخـذ بـرأس أخيـه وجـرَّ 

ــدَّ  ــب وش ــد الغض ــك عن ــل ذل ــه مث ــربنفس ــرٰى أنَّ أَال . ة الفك   ت

عـٰىل شـفيته ويفتـل أصـابعه ويقـبض  يعـّض  املفكر الغضبان قد

أخــاه هــارون جمــرٰى نفســه،  عــٰىل حليتــه؟ فــأجرٰى موســٰى 

ــ مــا  رّ ـاخلــري والشــ ه مــنه كــان أخــاه ورشيكــه، ومــن يمّســألنَّ

 حــوال الفكــره، فصــنع بــه مــا يصــنعه الرجــل بنفســه يف أيمّســ

ـــذه األُ  ـــب، وه ـــوالغض ـــور ختتل ـــادات،  فم ـــا بالع أحكامه

يف غريهـا، ويكـون مـا  بعضـها اسـتخافاً  فيكون ما هو إكـرام يف

 .آخر] موضع[ يف هو استخفاف يف موضع إكراماً 

ــ ِ� : ا قولــهوأمَّ
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ــ يــدلُّ  ل ال يمتنــع أن ســبيل االســتخفاف، بــ ه وقــع عــىلٰ عــٰىل أنَّ

إرسائيــل لســوء  م بنــوخــاف مــن أن يتــوهَّ  يكــون هــارون 

ــظــنّ  ـــابتــدأ بشــ ه منكــر عليــه معاتــب لــه، ثــمّ هم أنَّ  ،تهرح قصَّ

ــال يف ــر فق ــع آخ َ : موض ْ
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ــه ــن أن يكــون قول ــة، ويمك ــِ� : إٰىل آخــر اآلي يَ
ْ
 بِِلح

ْ
ــذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
ال ت

 �ِ
ْ
أي  _[لـــيس عـــٰىل ســـبيل االمتعـــاظ واألنفـــة  َوال بِـــَرأ

ـــرية  ـــه]_الغ ـــٰى كالم ـــن معن ـــتدّ : (، لك ـــب وال يش  ال تغض

 ا قــد جعلنــا فعلــه ذلــك داللــةا إذا كنـّـألّنــ ،)جزعــك وأســفك

 .يف املعنٰى عنهامهني الغضب واجلزع فالنهي عنه 

 امَّ ـلــ موســٰى  إنَّ  :قــال قــوم] قـد[و ]]١٤٣ص [[/

حزنـه وجزعـه، ورأٰى  بعده ما جرٰى اشـتدَّ  ]من[جرٰى من قومه 

والقلـق، أخـذ  مثل ما كان عليه من اجلـزع من أخيه هارون 

املصيبة  له، كام يفعل أحدنا بمن تناله اً نله مسكّ  عاً برأسه إليه متوّج 

 .العظيمة فيجزع هلا ويقلق منها

ــه ــون قول ــواب يك ــذا اجل ــٰىل ه  ِ�َ  :وع
ْ

ــِمت
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ش

ُ
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َ
ف

داءَ 
ْ
ع

َ ْ
 .مستأنفاً  ق هبذا الفعل، بل يكون كالماً ال يتعلَّ  األ

ـ يَــِ� َوال  :ا قولـه عــٰىل هـذا اجلــوابوأمَّ
ْ
 بِِلح

ْ
ـذ

ُ
خ

ْ
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َ
ال ت

 �ِ
ْ
ــَرأ ــلبِ ــد أن ، فيحتم ــك  ]أن: [يري ــك وغرض ــل ذل ال تفع

 .ك منكر عيلَّ القوم أنَّ  ي فيظنّ التسكني منّ 

بنــي إرسائيــل كــانوا عــٰىل  إنَّ  :وقــال قــوم يف هــذه اآليــة

ــة ســوء الظــنّ  ــبموســٰى  هناي ــان  هــارون  ٰى أنَّ ، حتَّ ك

 وعـد أنـت قتلتـه، فلـامَّ :  فقـالوا ملوسـٰى  ،غاب عنهم غيبـة

وكتــب  ،رـهــا لــه بعشــ ليلــة وأمتَّ ثالثــني اهللا تعــاٰىل موســٰى 

ــ ء،يش كــّل ] مــن[األلــواح  لــه يف مور رشيفــة جليلــة ه بــأُ وخصَّ

 ،كــالم اهللا تعــاٰىل لــه ومــن ،اخلطــر بــام أراه مــن اآليــة يف اجلبــل
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ــف األُ  ــن رشي ــك م ــري ذل ــمّ وغ ــور، ث ــذ م ــه، أخ ــع إٰىل أخي  رج

ده اهللا تعـاٰىل لــه مـن ذلــك ويعلمــه مـا جــدَّ  ،برأسـه ليدنيــه إليـه

أن يســبق إٰىل قلــوهبم مــا ال  هــارون  ره بــه، فخــافـويبّشــ

يَـِ� :  عـٰىل موسـٰى  أصل له، فقـال إشـفاقاً 
ْ
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وا بـك هـؤالء فيظنّـ رين بـام تريـده بـني أيـديـلتبّش  َوال بَِرأ

 واهللا تعـاٰىل أعلـم بمـراده مـن ،ما ال جيوز عليـك وال يليـق بـك

 .كالمه

 :]وتنزهيه عن النسيان ،لصربعٰىل ا يف قدرة موسٰى [

فـام وجـه قولـه تعـاٰىل فـيام حكـاه عـن : فإن قيـل :مسألة

ر ـإنَّـه اخلضـ: وقيـل _والعـامل الـذي كـان صـحبه  موسٰى 

 _ــي ــات الت ــن اآلي ــداؤها ، م ــْن : ابت  ِم
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ة إٰىل آخر اآليات املت  ].٨٢_٦٥: الكهف[ضّمنة هلذه القصَّ

 :لون عنــه يف هــذه اآليــات أن يقــال لكــمئَ ســتُ  ل مــاوأوَّ 

م منـه، وعنـدكم لَّ غـريه ويـتع بـع موسـٰى كيف جيـوز أن يتَّ 

 يفتقر إٰىل غريه؟ ]جيوز أن[ال   النبّي  أنَّ 
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ــٰى  ــال موس ــف ق ــاَء اُهللا  : وكي  ش
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فاســتثنٰى املشــيئة يف ، �ي �

 وأطلق فيام ضمنه من طاعته واجتناب معصيته؟ الصرب

  :وكيـف قـال
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ً
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ُ
 يف احلقيقة؟ العامل منكراً  يتوما أُ ، �ن

ـــه ـــٰى قول ـــيُت  :ومـــا معن ِس
َ
ِ� بِمـــا �

ْ
ـــذ ؤاِخ

ُ
، ال ت

 ؟النسيان ال جيوز عٰىل األنبياء  ندكم أنَّ وع

ــ ــ موســٰى  نعــت مَ ـولِ ــنفس بأهنَّ ــن ال ــة ومل تك ا زكي

 كذلك عٰىل احلقيقة؟

 : الغــالم قــال يف مَ ـولِــ
ً
ــا يان

ْ
ُهمــا ُطغ

َ
 يُْرِهق

ْ
ن

َ
ِشــ�نا أ

َ
خ

َ
ف

 
ً
ــرا

ْ
ف

ُ
ــ ي اهللاـفــإن كــان الــذي خشــ، �َو� ه تعــاٰىل عــٰىل مــا ظنّ

ــا ــه تع ــوز علي ــية ال جي ــوم، فاخلش ــو ،ىلٰ ق ــان ه ــ وإن ك ر ـاخلض

 ــية ــل اخلش ــالم ألج ــتبيح دم الغ ــف يس ــية ال  ،فكي واخلش

 ؟وال يقيناً  تقتيض علامً 

ـا : قلنـا: اجلواب العـامل الـذي نعتـه اهللا تعـاٰىل يف هـذه أمَّ

ــال ــات ف ــوز إالَّ  اآلي ــجي ــون نبيَّ ــالً  ]]١٤٥ص [[/ اً  أن يك ، فاض

ــ :وقـد قيــل  ،ذلــكائي عـيل اجلبّــ ، وأنكــر أبــور ـه اخلضـإنَّ

 هإنَّـ :يقـال ر ـاخلضـ ألنَّ : قـال ،ه لـيس بصـحيحوزعم أنَّـ

ــ ــان نبيَّ ــن  اً ك ــاء[م ــذين بُ  ]أنبي ــل ال ــي إرسائي ــد عِ بن ــن بع ــوا م ث

أن يكـون اهللا تعـاٰىل قـد أعلـم هـذا  ، ولـيس يمتنـعموسٰى 

ــا مل يُ  ــامل م ــٰى علِ الع ــه موس ــد م ــٰى  ، وأرش ــه  موس إلي

ــتعلَّ  ــلي ــه، وإنَّ ــاج ام من ــر أن حيت ــّي ام املنك ــم إىلٰ   لنب  يف العل

ـ. ته املبعوث إلـيهمبعض رعيَّ  ن لـيس ا أن يفتقـر إٰىل غـريه ممـَّفأمَّ

مــه مــن  كتعلّ مــه مــن هـذا العــامل إالَّ فجــائز، ومـا تعلّ  ةلـه برعيَّــ

بـالوحي، ولـيس يف هـذا داللـة عـٰىل ] عليـه[امللك الذي هيـبط 

ه ال العلـم، ألنَّـ يف ذلك العامل كـان أفضـل مـن موسـٰى  أنَّ 

يف سـائر العلـوم التـي هـي أفضـل  متنع أن يزيـد موسـٰى ي

ـ وأرشف  ]ســائر[مــن  ا علمــه، فقــد يعلــم أحــدنا شــيئاً ممـَّ

ــ املعلومــات وإن كــان ذلــك املعلــوم ــذهب إٰىل غــريه ممَّ ــو ي ن ه

 .أفضل منه وأعلم

ـ  الصــرب ال خيــفُّ  ام أراد هبــا أنَّ ا نفــي االســتطاعة فــإنَّ وأمَّ

ك إنَّـ(: كـام يقـول أحـدنا لغـريهعٰىل طبيعتـك،  ه يثقلأنَّ وعليك 

ــر إيلَّ  ــام ،)ال تســتطيع أن تنظ ــده  وك ــذي جيه ــريض ال ــال للم يق

ــادراً  ــان ق ــوم وإن ك ــه الص ــ(: علي ــتطيعإنَّ ــيام وال  ك ال تس الص

َ ام ُعـ، وربَّـ)تطيقه باالسـتطاعة عـن الفعـل نفسـه كـام قـال اهللا  ربِّ

 : حكايــة عــن احلــواريني تعــاىلٰ 
ْ
ن

َ
 أ

َ
 �َْســتَِطيُع َر��ــك

ْ
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ـماءِ   ِمـَن ا�س�
ً
ة
َ
نا مائِـد

ْ
ي
َ
ه عـٰىل هـذا فكأنَّـ ،]١١٢: املائـدة[ َعل

ولـو . ك لـن تصـرب ولـن يقـع منـك الصـربإنَّـ: ]له[ الوجه قال

ال، لكـان العـامل وهـو يف ه اجلّهـام نفٰى القدرة عـٰىل مـا ظنّـكان إنَّ 

ســواء، فــال معنــٰى الختصاصــه بنفــي االســتطاعة،  ذلــك

الصـرب السـتطاعته قـول  نفـٰى عنـه] إنَّـام[ه أنَّـ عـىلٰ  والذي يدلُّ 

ــٰى  ــه موس  : يف جواب
ً
ــابِرا ــاَء اُهللا ص  ش

ْ
ِ� إِن

ُ
ــتَِجد ، َس

ــليومل  ــتطيعاً  :ق ــاء اهللا مس ــتجدين إن ش ــّق . س ــن ح ص [[/ وم

 جوابــه عـــٰىل أنَّ  االبتـــداء، فــدلَّ  اجلــواب أن يطــابق ]]١٤٦

 .نفسه االستطاعة يف االبتداء هي عبارة عن الفعل
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ـوأ ِصـ: ا قولــهمَّ
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 ـَوال أ
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 أ

َ
ــك

َ
 فهــو أيضــاً ، �ي �

ه يف السـؤال، فكأنَّـ رَ ِكـبمطلق عٰىل ما ذُ  روط باملشيئة، وليسـمش

م ام قـدَّ وإنَّ . إن شاء اهللا أمراً  ي لكـوال أعص ستجدين صابراً  :قال

 .الكالم وهذا ظاهر يف ،رط عٰىل األمرين مجيعاً ـالش

ـَت : ا قولـهوأمَّ 
ْ
 ِجئ

ْ
ـد

َ
ق
َ
  ل

ً
ـرا

ْ
 إِ�

ً
ئا

ْ
ـ�

َ
 :فقـد قيـل، �ش

ــإ ــاً  ]شــيئاً [ :ه أرادنَّ ــإ: ، وقيــلعجب ــيئاً نَّ ــلمنكــراً  ه أراد ش  ، وقي

وقـد . جئـت داهيـة :ه قـالفكأنَّـ. األمـر هـو الداهيـة إنَّ  :أيضـاً 

مــن الكثــرة مــن  األمــر مشــتّق  ذهــب بعــض أهــل اللغــة إٰىل أنَّ 

ــوم إذا ــر الق ــامَّ  أم ــارة ع ــل عب ــروا، وجع ــه، وإكث ــر عجب ذا  كث

ت َلـفـال سـؤال فيهـا، وإن ُمحِ  ت هـذه اللفظـة عـٰىل العجـبلَ ُمحِ 

  :عٰىل املنكر كان اجلـواب عنهـا وعـن قولـه
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 .واحداً  �ن

 :ويف ذلك وجوه

ــه املنكــر ومــن يشــاهده ينكــره  أنَّ : منهــا ظــاهر مــا أتيت

 .تهقبل أن يعرف علَّ 

ـــا ـــ: ومنه ـــذف الش ـــون ح ــــأن يك إن : أراده رط فكأنَّ

 .نكراً  شيئاً  فقد جئت كنت قتلته ظاملاً 

ــأ: ومنهــا ــإ :ه أرادنَّ م ، فــإهنَّ غريبــاً  بــديعاً  ك أتيــت أمــراً نَّ

ــيام ــون ف ــون علَّ  يقول ــتغربونه وجيهل ــيس ــه أنَّ ــر، ت ــر ومنك ه نك

ــيس يمكــن  ــالمأول ــدفع خــروج الك خمــرج االســتفهام  ن ي

ــع ــر دون القط ــهأَال  ،والتقري ــرٰى إٰىل قول  :  ت
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ْ
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بخـرق السـفينة إٰىل التغريـق، فقـد  كـان قصـد ]إن[ه ومعلوم أنَّـ

 .سبيل الظلم وكذلك إن كان قتل النفس عىلٰ . أتٰى منكراً 

ِسـيُت : ا قولهوأمَّ  ]]١٤٧ص [[/
َ
ِ� بِمـا �

ْ
ؤاِخذ

ُ
، ال ت

 :فيه وجوه ثالثة رَ كِ ذُ  فقد

ه أراد النســيان املعــروف، ولــيس ذلــك أنَّــ: أحــدها

ــدَّ  رـبعجــب مــع قصــ ــإنَّ امل نســان قــد ينســٰى مــا قــرب اإل ة، ف

 .وغري ذلك زمانه ملا يعرض له من شغل القلب

ـــاين ـــ: والوجـــه الث ـــام تركـــت :ه أرادإنَّ . ال تأخـــذين ب

ن: قولـه تعـاىلٰ  جمـرٰى  ]ذلك[وجيري 
ْ
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هــذا الوجــه  أي تــرك، وقــد روي ]١١٥: طــه[ يَ ـ�

ــ  9عــن رســول اهللا  ،بــن كعــب يبّ عــن أُ ]و[اس عــن ابــن عبّ

ِسـيُت  :موسـٰى ] لـه[قـال «: قال
َ
ِ� بِمـا �

ْ
ؤاِخـذ

ُ
 :يقـول ،ال ت

 .»بام تركت من عهدك

ــث ــه الثال ــأ: والوج ــ :ه أرادنَّ ــه ممَّ ــام فعلت ــذين ب ا ال تؤاخ

خـوة ن إلكـام قـال املـؤذِّ  ،للمشـاهبة نسـياناً  هفسـّام  ،النسيان يشبه

  :يوســف 
َ
ون

ُ
ســاِرق

َ
ــْم �

ُ
�

�
كــم تشــبهون إنَّ  أي �إِن

 النبـّي  ل اخلـرب الـذي يرويـه أبـو هريـرة عـنوكام يتأوَّ . اقرّ ـالس

ــ 9  :ثــالث كــذبات يف قولــه كــذب إبــراهيم «: ه قــالأنَّ

  :ختـي، ويف قولـهأُ  سارة
َ
ـُه ك

َ
َعل

َ
� 

ْ
ْم هـذابَـل

ُ
: األنبيـاء[ ِبـ�ُه

 َســـِقيٌم  :وقولـــه ،]٦٣
�

، واملـــراد »]٨٩: الصـــاّفات[ �إِ�

ــه فعــل مــا ظــاهره  _إن كــان هــذا اخلــرب صــحيحًا  _بــذلك  أنَّ

 .الكذب

عـٰىل غـري النسـيان احلقيقـي فـال  وإذا محلنا هـذه اللفظـة

احلقيقـة كـان الوجـه  وإذا محلناهـا عـٰىل النسـيان يف ،سؤال فيهـا

ــ 9 النبــّي  أنَّ فيــه  عــن  يــهام ال جيــوز عليــه النســيان فــيام يؤدّ إنَّ

ــ. ي التنفــري عنــهـأو يف أمــر يقتضــ ،أو يف رشعــه ،اهللا تعــاىلٰ  ا فأمَّ

ه  تـرٰى أنَّـ ذكرنـاه فـال مـانع مـن النسـيان، أَال عامَّ  فيام هو خارج

ــه أوـإذا نســ ــهٰى يف مأكل ــتمرّ ـمشــ ي أو س ــه ال يس ــٰىل وج  ربه ع

ـإٰىل أنَّـ بنَس يُ صل، فوال يتَّ  ـ .ممتنـع ذلـك غـري ل، فـإنَّ ه مغفَّ ا وأمَّ

ــ ــنفس بأهنَّ ــاوصــف ال ــة فقــد قلن  ]]١٤٨ص [[/ذاك  إنَّ  :ا زكي

ــتفهام ــرج االس ــرج خم ــار خ ــبيل اإلخب ــٰىل س ــان  ،ال ع وإذا ك

اختلـــف  وقـــد. فـــال ســـؤال عـــٰىل هـــذا املوضـــع اســتفهاماً 

ـ مل  اً ه كـان صــبيَّ إنَّـ :الـنفس، فقـال أكثـرهمتفسـري رون يف ـاملفسِّ

ا بغلــامن يلعبــون، مــرّ  ر وموســٰى ـاخلضــ نَّ إاحللــم، و يبلــغ

ـــذ ـــ فأخ ـــنهم[ ر ـاخلض ـــاً  ]م ـــه  غالم ـــجعه وذبح فأض

: جيــب أن حيمــل قولــه ومــن ذهــب إٰىل هــذا الوجــه. نيبالســكّ 

 
ً
ـ َزِ�ي�ة ال مـن ه مـن الزكـاة الـذي هـو الزيـادة والـنامء، عٰىل أنَّ

ــوهلما ــن ق ــدين م ــارة يف ال ــو إ: لطه ــت األرض تزك ذا زاد زك

 .يعهارَ 

ــ ومل يكــن  كــافراً  بالغــاً  ه كــان رجــالً وذهــب قــوم إٰىل أنَّ

ــٰى  ــم موس ــه يعل ــن حال ــتفهم ع ــل، فاس ــتحقاقه القت . باس

َحــ�� : قولــه تعــاىلٰ  عــن َل ئِ ومــن أجــاب هبــذا اجلــواب إذا ُســ
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ــ :يقـول إِذا ل  هال يمتنــع تسـمية الرجــل بأنَّ

 .وإن كان بالغاً  غالم عٰىل مذهب العرب
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َ
ف

 
ً
ــرا

ْ
ف

ُ
ــهد أنَّ ، �َو� ــاهر يش ــية  فالظ ــي[اخلش ــامل ال ] ه ــن الع م

ــاىلٰ  ــه تع ــل ،من ــا قي ــية ههن ــا[: واخلش ــم] إهنَّ ــال اهللا. العل ــام ق  ك

 : تعــاىلٰ 
ً
ــا راض

ْ
ْو إِع

َ
 أ
ً
ــوزا

ُ
ش

ُ
ــا � ِله

ْ
ــْن َ�ع ــْت ِم

َ
 خاف

ٌ
ة
َ
ــَرأ

ْ
 َو�ِِن ا�
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ـــاىلٰ  ،]١٢٨: النســـاء[ ـــه تع  يُِقيمـــا : وقول
�

ال
َ
ـــا � اف

َ
� 

ْ
ن

َ
 أ

�
إِال

 اهللاِ 
َ
ـــتُْم  :وقولـــه  ،]٢٢٩: البقـــرة[ ُحـــُدود

ْ
 ِخف

ْ
َو�ِن

 
ً
ة
َ
يْل

َ
� ]ذلك بمعنٰى العلم وكّل  ،]٢٨: التوبة. 

نـي علمـت بـإعالم اهللا إنَّ  :ه يقـولوعٰىل هـذا الوجـه كأنَّـ

بقيـا  َل تِـومتـٰى قُ ، هاكفـر أبـو الغالم متـٰى بقـي هذا أنَّ  ]يل[تعاٰىل 

ــ ــٰىل إيامهن ــب ا. امع ــدة ووج ــه مفس ــارت تبقيت ــه، وال خفص رتام

 .أن يأمر بقتله فرق بني أن يميته اهللا تعاٰىل وبني

ــل ــٰى اخلــوف الــذي ال  نَّ إ :وقــد قي ــا بمعن اخلشــية هاهن

ــه ــون مع ــع يك ــني وال قط ــذا . يق ــواب[ ]]١٤٩ص [[/وه ] ج

للقتـل  اً مسـتحقَّ  كـان كـافراً الغـالم  إنَّ  :يطابق جواب مـن قـال

ــال  ــالكفر خشــية إدخ ــتحقاقه ذلــك ب بكفــره، وانضــاف إٰىل اس

ــه ــر وتزيين ــه يف الكف ــام أبوي ــد[. هل ــوم] وق ــال ق ــية  إنَّ  :ق اخلش

ــةاه ــي الكراهي ــا ه ــل. هن ــول القائ ــرجلني فرَّ : يق ــني ال ــت ب ق

 خشــية أن يقتــتال، أي كراهــة لــذلك، وعــٰىل هــذا التأويــل

ــا  ــذي قلن ــه ال ــإوالوج ــاف ه نَّ ــع أن تض ــم ال يمتن ــٰى العل بمعن

 .تعاىلٰ  اخلشية إٰىل اهللا

ـتْ  :فام معنـٰى قولـه تعـاىلٰ : فإن قيل
َ
�ن

َ
 ف

ُ
ـِفينَة ـا ا�س� م�

َ
أ

ــرِ 
ْ
َح  ِ� ا�ْ

َ
ــون

ُ
َمل

ْ
ع

َ
ــاِكَ� � ــاوي  �َِمس ــة تس ــفينة البحري والس

واملســكني  ،ه مسـكنيبأنَّـ ٰى مالكهـاسـمّ املـال اجلزيـل، وكيـف يُ 

 : ؟ وكيـف قـالمـن الفقـري عند قـوم ّرش 
ٌ

ـْم َ�ِلـك
ُ
 َوراَءه

َ
َو�ن

 
ً
ـبا

ْ
ص

َ
 َسـِفينٍَة غ

� ُ
� 

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
ومـن كـان وراءهـم قـد سـلموا ، �يَأ

 ؟قبلستَ ا يُ ام احلذر ممَّ مكروهة وإنَّ  ه ونجوا منمن ّرش 

ة[ففيه  �َِمساِك�َ : ا قولهأمَّ  :قلنا  :هووج] عدَّ

ــ :منهــا ــأنَّ أراد ام ه مل يعــن بوصــفهم باملســكنة الفقــر، وإنَّ

يظلمــه  كــام يقــال ملــن لــه عــدوّ  ،وانقطــاع احليلــة عــدم النــارص

ــمه ــإ( :وهيض ــعفنَّ ــكني ومستض ــال ) ه مس ــري امل ــان كث وإن ك

ــال ــع احل ــه . واس ــا روي عن ــرٰى م ــذا جم ــري ه ــن  وجي م

ــه ــكني «: قول ــكني[مس ــه ]مس ــة ل ــل ال زوج ــ .»رج ام أراد وإنَّ

 .ة احليلة وإن كان ذا مال واسعبالعجز وقلَّ  وصفه

ــه آ ــرووج ــو أنَّ : خ ــفينة  وه ــدة[الس البحريــة  ]الواح

 مـــن ب إالَّ يقــدر عـــٰىل التكّســـ  هبـــا والش إالَّ التــي ال يتعـــيَّ 

ــا ــد ،جهته ــه وال جي ــو وعيال ــري ه ــكنها الفق ــي يس ــدار الت  كال

ــطرّ  ــو مض ــواها، فه ــة إالَّ  س ــع احليل ــا ومنقط ــاإليه ــإذا  ، منه ف

ه ٰى يكـون لـيشـاركه مجاعـة يف السـفينة حتـَّ انضاف إٰىل ذلـك أن

 .وأظهر فقراً ] حاالً [منها اجلزء اليسري، كان أسوأ 

ــر ــه آخ ــو[: ووج ــد قُ  نَّ أ]: وه ــاكني ق ــة املس ــرِ لفظ ت َئ

 ]]١٥٠ص [[/ت ، فــإذا صــحَّ ]وفــتح النــون[بتشــديد الســني 

 .وقد سقط السؤال ،هذه الرواية فاملراد هبا البخالء

ــ ــهفأمَّ ــاىلٰ  ا قول  : تع
� ُ

� 
ُ
ــذ

ُ
خ

ْ
 يَأ

ٌ
ــك ــْم َ�ِل

ُ
 َوراَءه

َ
 َو�ن

 
ً
ــبا

ْ
ص

َ
ــِفينٍَة غ ــة يُ ، �َس ــذه اللفظ ــربَّ فه ــاع ــن األ  هب ــام ع م

ويشـهد بـذلك قولـه . مـامفهـي هاهنـا بمعنـٰى األ. واخللف معاً 

مُ : تعاىلٰ 
�
امـه يعنـي مـن قدّ  ]١٦: إبـراهيم[ ِمـْن َورائِـِه َجَهـن

 :وقال الشاعر. وبني يديه

   طـــول احليــــاة نــــدم لـــيس عــــىلٰ 

  يعلـــم] ال[ومـــن وراء املـــرء مـــا  

 ]من الكامل[

 :وقال اآلخر

ـــي ـــت منيَّت ـــي إن تراخ ـــيس ورائ    أل

ــٰى   ــا حتن ــزوم العص ــابع ل ــا األص   عليه

 ]من الطويل[

 .امالقدّ : املراد بجميع ذلك وال شبهة يف أنَّ 

 بـالوراء عـن عـربِّ ام صلح أن يُ إنَّ  :وقال بعض أهل العربية

من بلوغه  ال بدَّ ه م أنَّ علَ  عنه بالوراء يُ املخِرب  ـيءالش مام إذا كاناأل

وهـو يعنـي  )الـربد وراءك(: العـرب فتقـول. يسـبقه وخيلفـه ثمّ 

 .يسبق الربد ثمّ  من أن يبلغ ه ال بدَّ أنَّ  مَ لِ ه قد عُ امك، ألنَّ قدّ 

ــر ــه آخ ــ: ووج ــو أنَّ ــد أنَّ وه ــوز أن يري ــاً  ه جي ــاً  ملك  ظامل

طـــريقهم عنـــد رجـــوعهم عـــٰىل وجـــه ال  كـــان خلفهـــم ويف

بـه، فخـرق السـفينة   املـرورهلـم إالَّ انفكاك هلـم منـه وال طريـق 

ــ  ويمكــن أن يكــون وراءهــم. ٰى ال يأخــذها إذا عــادوا عليــهحتَّ

 .أعلم بمراده تعاىلٰ واهللا  ،باع والطلبعٰىل وجه االتّ 

ــه موســٰى [ ]]١٥١ص [[/ ــه هبتــك  تنزي عــن تربئت

 :]عورته

ــه تعــاىلٰ : فــإن قيــل: مســألة َها : فــام معنــٰى قول ـ� ــ ي
َ
ــا أ ي

ــ يــَن آَمنُ ِ
�

ــا ا� ُه اُهللا ِ�م�
َ
أ ــَ��

َ
ْوا ُ�ــو� �

َ
يــَن آذ ِ

�
�

َ
ــوا �

ُ
ون

ُ
�

َ
وا ال ت

 
ً
ــا  اِهللا وَِجيه

َ
ــد

ْ
 ِعن

َ
وا َو�ن

ُ
ــا� ــزاب[ �ق ــيس ،]٦٩: األح  أول

ــ بنــي إرسائيــل رمــوه  قــد روي يف اآلثــار أنَّ  ــ رُ ه أدَ بأنَّ ه وبأنَّ

ألقـٰى ثيابـه عـٰىل صـخرة ليغتسـل، فـأمر اهللا  ه أبرص، وأنَّـ

 وبقـي موسـٰى  الصـخرة بـأن تسـري فسـارت ]تلـك[تعاٰىل 

ــ ٰى رأوه وعلمــوايــدور عــٰىل حمافــل بنــي إرسائيــل حتَّــ داً جمـرَّ  ه أنَّ

 ؟ال عاهة به
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 ،مـا روي يف هـذا املعنـٰى لـيس بصـحيح :قلنـا: اجلواب

ــوز أن ــيس جي ــ ول ــاٰىل بنبيّ ــل اهللا تع ــن  ه يفع ــروه م ــا ذك م

ـأُ  ئه مـن عاهـةهتك العورة ليربّ  قـادر عـٰىل أن  ه تعـاىلٰ خـرٰى، فإنَّ

خـرٰى، فضـيحة أُ  ا قـذفوه بـه عـٰىل وجـه ال يلحقـه معـههه ممَّ ينزّ 

 .وليس يرمي بذلك أنبياء اهللا تعاٰىل من يعرف أقدارهم

ــو  ــروف، وه ــحيح مع ــن الص ــك م ــذي روي يف ذل وال

ــ أنَّ  ــل ل ــي إرسائي ــارون  امَّ ـبن ــات ه ــذفو م ــٰى  ق ــ موس ه بأنَّ

ــل ــارون، قت ــ ه ــارون ألهنَّ ــانوا إٰىل ه ــربَّ أم م ك ــل، ف أه اهللا ي

ــٰى تعــاٰىل مــن ذلــك بــأن أمــر املالئكــة   هــارون محلــت  حتَّ

ئـة بـه عـٰىل حمافـل بنـي إرسائيـل ناطقـة بموتـه ومربّ  ت، فمرَّ تاً ميّ 

 .من قتله ملوسٰى 

وهــذا الوجــه يــروٰى عــن أمــري املــؤمنني عليــه الصــالة 

 .والسالم

، نـادٰى أخـاه هـارون  موسـٰى  أنَّ  وروي أيضاً 

 .]إٰىل قربه[ عاد ثمّ . ال :قال ،ه فسأله هل قتلهفخرج من قرب

 .ال غري جائزوالذي ذكره اجلهّ  ،هذا جائز وكّل 

*   *   * 





 

 

 

  انف 
  

١٧٤ - ووا:  

 :رشح مجل العلم والعمل

ــ]] ٢٢٣ص [[ ــن فأمَّ ــت م ــذا الوق ــدث يف ه ــن ح ا م

 ة الـذين نفـوا وفـاة أيب عبـد اهللا جعفـر بـن حمّمـد الناووسيَّ 

قـوهلم يبطـل بـام  ه هو املهـدي القـائم بـاألمر، فـإنَّ هبوا إٰىل أنَّ وذ

ــاه رضورةً  ــد اهللا  علمن ــوت أيب عب ــن م ــه م ــم بموت ، والعل

فلـو جـاز اخلـالف يف هـذا  .م مـن آبائـهكالعلم بموت مـن تقـدَّ 

ــدَّ  ــن تق ــالف يف م ــاز اخل ــان جل ــا ك ــه مل ــالف في ــك ال خ م، وذل

 .أيضاً  معلومًا رضورةً 

هـذه الفرقـة قـد انقرضـت ومل  بـأنَّ  ويبطل أيضـًا قـوهلم

معهــا ملــا جــاز انقراضــها  قائــل بمــذهبها، فلــو كــان احلــقُّ  يبــَق 

 .باالّتفاق

*   *   * 

  :اة - ١٧٥

 : 

 :الذخرية يف علم الكالم

 : الكالم يف النبّوات: باب ]]٣٢٢ص /[[

 :يف معنٰى قولنا رسول ونبيّ : فصل

ــفنا للر ــٰى وص ــم أنَّ معن ــه اعل ــة بأنَّ ــل اللغ ــول يف أص س

ــدَّ مــن ) رســول( أنَّ مرِســالً أرســله، ومــن جهــة التعــارف ال ب

ـم ال يكـادون ُيسـّمونه رسـوالً بـأن  اشرتاط قبـول املرِسـل، ألهنَّ

 .يرسله املرِسل من غري أن يعلموا منه القبول لذلك

ــه  وهــذه اللفظــة وإن كانــت مــن جهــة اللغــة ال تفيــد أنَّ

قهــا بالتعــارف يقتضـــي االختصــاص رســول اهللا تعــاٰىل، فإطال

مل ُيفَهـم منـه ) قـال الرسـول كـذا: (وهلـذا إذا أطلقـوا. باهللا تعاىلٰ 

يف ) عـــاصٍ (إالَّ رســـول اهللا تعـــاٰىل، وجـــرٰى جمـــرٰى إطـــالق 

 .اختصاصه بعاِص اهللا تعاىلٰ 

ــه  ــفه بأنَّ ــا وص ــّي (فأمَّ ــن ) نب ــو م ــوزًا فه ــان مهم فــإن ك

دًا ب غـري مهـز فهـو مـن الرفعـة األنباء واألخبـار، وإن كـان مشـدَّ

 .وعلّو املنزلة مأخوذ من النباوة

ــه  ــول بأنَّ ــف الرس ــع وص ــيس يمتن ــئ(ول ــاهلمز ) نب ب

لكـن مـع القصـد إٰىل . وغري اهلمز، ألنَّ معنامهـا معـًا مطَّـرد فيـه

 .التعظيم ال بدَّ من ترك اهلمز

بـل خيـتصُّ ) نبـئ(وليس كّل رفيـع القـدر ُيوَصـف بأنَّـه 

مــن علـت منزلتــه ألجــل تكّفلــه بــأداء  إطـالق هــذه اللفظــة يف

 .الرسالة وعزمه عٰىل القيام هبا

ــذه  ــان ه ــن ك ــًا بم ــظ خمتصَّ ــذا اللف ــون ه واألوٰىل أن يك

ــة  ــن أنَّ املالئك ــوم م ــه ق ــا قال ــالف م ـــر، بخ ــن البش ــفته م ص

 .ُتوَصف به

ــظ ]] ٣٢٣ص /[[ ــالق لف ــي(وإط ــريه ) نب ــاهلمز وغ ب

ــريه ــاٰىل دون غ ــالة اهللا تع ــل رس ــن حتم ــتصُّ م ــا يف  خي ــام قلن ك

 ).رسول(إطالق لفظة 

*   *   * 

 :رشح مجل العلم والعمل

: ٰى ـد املرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة]] ١٨١ص [[

ــاء املتقــدِّ قه نبيُّ مــن صــدَّ  وكــلُّ  ــا مــن األنبي ــيهم ن ــه وعل مني علي

لـوال ذلـك ملـا وهتم بخـربه، ام علمنـا صـدقهم ونبـوَّ السالم فـإنَّ 

 .كان لنا إليه طريق العلم

ة األنبيـــاء ال طريـــق لنـــا إٰىل معرفـــة نبـــوَّ : رشح ذلـــك

 ام قلنــا ذلـــك ألنَّ وإنَّــ، نـــا  مــن جهــة نبيِّ مني إالَّ املتقــدِّ 

 .م من ذكر اخلرب ال غريالطريق إٰىل العلم هو ما تقدَّ 

متــواتر وآحــاد، فاآلحــاد ال جيــوز : واخلـرب عــٰىل رضبــني

ــ ــرفتهم، ألهنَّ ــًا إٰىل مع ــون طريق ــال أن تك ــم ب ــب العل ا ال توج

 .لنيخالف بني املحصِّ 

ـــني ـــٰىل رضب ـــواتر ع ـــم : واملت ـــب العل ـــدمها يوج أح

مــني، أو يوجــب علــًام ال يتخــالج روري عنــد أكثــر املتكلِّ ـالضــ

ــائع وامللــوك ــار البلــدان والوق ونحــن ال . فيــه شــّك، مثــل أخب

ــوَّ  ــن تقــدَّ نعلــم نب ــذا ة م ــٰىل ه ــالم ع ــيهم الس ــه وعل ــا علي م نبيّن

ــ ــه عي نبوَّ ة كــّل مــن يــدَّ نبــوَّ ك يف ه يمكــن التشــكّ الوجــه، ألنَّ ت

ــا مــن ويف املعجــزات املــدَّ  عاة هلــم، وال يمكــن ذلــك فــيام ذكرن
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ــ. خمــرب األخبــار ه لــيس العلــم بــه حاصــالً عــٰىل فبــان األمــر أنَّ

 .هذا الوجه]] ١٨٢ص /[[

م باالستدالل، علَ هو الذي يُ : رب اآلخر من التواترـوالض

ال جيوز عـٰىل  إٰىل حدٍّ أن يكون املخربون يبلغون : منها ،وله رشائط

مثلهم التواطؤ وال ما جيرٰى جمـراه وال اّتفـاق الكـذب، ويكونـوا 

، ويكونوا عٰىل الصفة التي ذكرناها إٰىل  يعلمونه رضورةً خمربين عامَّ 

 .صلوا باملخرب عنهأن يتَّ 

م ليسوا رائط مفقودة يف اليهود والنصارٰى، ألهنَّ ـوهذه الش

 .ةصاالً ال تنقطع بنقلهم احلجَّ اتِّ  ر موسٰى ـصلني بعصمتَّ 

ــتلهم وأبــادهم واجتــثَّ ) رـبخــت نصــ( إنَّ : قــد قيــل  ق

ــ ومــن ال تنقطــع بنقلــه  ،اذ الشــذّ مــنهم إالَّ  ٰى مل يبــَق أصــلهم حتَّ

ـ ز، وإذا كــان . ةحجَّ وهــذا وإن مل يكـن مقطوعــًا عليــه فهـو جمــوَّ

 .كذلك سقط االحتجاج بنقلهم

ًا مل يكن مستقرَّ  ح املسي ا النصارٰى فكمثلهم، ألنَّ وأمَّ 

 .ةيف موضع عٰىل ما يقولون، فتلقاه مجاعة تنقطع بنقلهم احلجَّ 

ـــ]] ١٨٣ص /[[ م وال خـــالف بـــني النصـــارٰى أهنَّ

ــذكورين  ــة امل ــن األربع ــدهيم ع ــذي يف أي ــل ال ــذوا اإلنجي أخ

 .متّٰى ولوقا ويوحنّا ومرقس: عندهم

ــاطالً ]] ١٨٤ص /[[ ــون ب ــوز أن يك ــة جي ــل األربع ونق

 .يهم االّتفاق عٰىل الكذب والتواطؤوجيوز عل

ة قاطعـة مل يكـن طريقـًا إٰىل وإذا مل يكن نقل الفريقني حجَّ 

هتم نبيّنـا عليـه العلم، وإذا مل يكن كذلك فالطريق إٰىل معرفـة نبـوَّ 

م مـن األنبيـاء مـن تقـدَّ  ق النبـّي وقد صدَّ . وعليهم السالم

ــاىلٰ  ــال اهللا تع ــام ق ــلني ك َ : واملرس
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ا :  

 :الذخرية يف علم الكالم

يف بيـان وجـه حسـن بعثـة األنبيـاء : فصل]] ٣٢٣ص [[

 :صلوات اهللا عليهم

ــه ــم أنَّ ــال   اعل ــاٰىل أنَّ يف أفع ــم اهللا تع ــع أن يعل ــري ممتن غ

ــة أو  ــار عنــده فعــل الواجبــات العقلي ــف مــا إذا فعلــه اخت املكلَّ

ا فعلـه اختــار فعــل االمتنـاع مــن القبــائح العقليـة، وفيهــا مــا إذ

القبــيح أو اإلخــالل بالواجــب، وإذا علــم اهللا تعــاٰىل ذلــك فــال 

بدَّ مـن إعـالم املكلَّـف بـه ليفعـل مـا يـدعوه إٰىل فعـل الواجـب 

ــن  ــذلك م ــه ب ــيح، ألنَّ إعالم ــل القب ــدعوه إٰىل فع ــا ي ــدل م ويع

ــه ــه يف تكليف ت ــة علَّ ــة إزاح ــن . مجل ــدعو م ــا ي ــز م ــان متيي وإذا ك

ـــرف ال ــه أو يص ــيل، ومل  أفعال ــتدالل عق ــه باس ــه إلي ــبيل ل س

ــ ــه العلــم الض ــل اهللا تعــاٰىل ل ــب ـحيســن أن يفع ــه، فتج روري ب

 .بعثة من ُيعِلمه بذلك

ـ إنَّ البعثـة إذا : ة هـو الـذي نقـول فيـهوهذا الوجه خاصَّ

 .من احلسن  حسنت له وجبت، وإنَّ الوجوب إذًا ال ينفصل

ــا ــذه األفع ــأحوال ه ــم ب ــدلُّ عــٰىل أنَّ العل ل يف والــذي ي

كوهنـا ألطافـًا ال ُيعَلـم رضورًة، مـا دلَّلنـا بـه عـٰىل أنَّ املعرفـة بـه 

تعــاٰىل ال تكــون رضورة وأنَّ وقوعهــا مــن كســبنا أدخــل يف 

 ].لطفاً [كوهنا 

ــال يف  ــذه األفع ــوال ه ــم أح ــحُّ أن نعل ــال يص ــًا ف وأيض

كوهنــا ألطافــًا إالَّ مــع العلــم بذاتــه تعــاٰىل، فهــو كــالفرع عليــه، 

ــحُّ يف ــم بــه رضوريــًا والعلــم  وال يص ــون العل الفــرع أن يك

 .باألصل مكتسباً 

وغــري ممتنــع أن يبعــث اهللا تعــاٰىل الرســول لتأكيــد مــا يف 

ــن ــول وإن مل يك ــك ]] ٣٢٤ص /[[   العق ـــرع، وإٰىل ذل ــه ش مع

 .ذهب أبو عيل

وليس ُيفِسد هـذا الوجـه مـا ال يزالـون يقولونـه مـن أنَّ 

إنَّ ذلـك : نـه، أو قـوهلمذلك عبـث، ألنَّ مـا يف العقـول ُيغنـي ع

ــُن  ــّي، وال حيس ــذا النب ــز ه ــر يف معج ــب النظ ـــي أن ال جي يقتض

 .إظهار معجز ال جيب النظر فيه

تعـاٰىل أنَّـه إذا دعـا إٰىل   وذلك أنَّـه غـري ممتنـع أن يعلـم اهللا

ما يف العقول عٰىل سـبيل التأكيـد أطـاع عنـد دعائـه مـن كـان ال 

ــًا إٰىل  ــون عبث ــن أن يك ــرج م ــع، فيخ ــاً يطي ــري واجب وأيُّ . أن يص

رع هـو لطــف، ـفـرٍق يف وجـوب البعثــة بـني أن يـأيت النبــّي بشـ

ــو مل  ــف، ول ــو اللط ــه ه ــل نفس ــا يف العق ــاؤه إٰىل م ــون دع أو يك

يكن يف دعائه لطـف مل يكـن عبثـًا إذا كـان عـٰىل سـبيل التأكيـد، 

 .وجيري جمرٰى ترادف األدلَّة

ــا وجــوب النظــر يف املعجــز فحاصــل عــٰىل مــا ق لنــا وأمَّ

إذا كــان دعــاؤه لطفــًا إٰىل مــا يف العقــل، ولــو مل يكــن كــذلك مل 

ــن  ــز ال حيس ــم أنَّ املعج ــلَّم هل ــري مس ــه غ ــالوه، فإنَّ ــا ق ــب م جي
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ــه إذا . إظهــاره إالَّ مــع وجــوب النظــر فيــه وذلــك منقســم، ألنَّ

ــان  ــه ك ــريه مقام ــه غ ــب ال يقــوم في ــر واج ــف إٰىل أم دعــا املكلَّ

يكــن األمــر عــٰىل ذلــك حســن النظــر يف معجــزه واجبــًا، وإن مل 

 .النظر يف ذلك املعجز وإن مل جيب

ـــوهلم ـــار : وق ـــواز إظه ـــؤّدي إٰىل ج ـــه ي ـــذا الوج ه

ذلـك : قلنـا. املعجزات عـٰىل أيـدي الصـاحلني ومـن لـيس بنبـّي 

 .عندنا جائز، وسيأيت الكالم فيه

ــًا بــال رشع، ويكــون  وغــري ممتنــع أن يبعــث اهللا تعــاٰىل نبيَّ

ــّي نفســه  ــه نب ــم بأنَّ ــاالعل ــًا ومصــلحًة لن ــًا أن . لطف وجــائز أيض

يبعـث اهللا تعـاٰىل مــن ُخيِربنـا بـالقطع عــٰىل عقـاب العصـاة، فــإنَّ 

ــه يســتويف فقــد  ز ذلــك بــالعفو، فــإذا ورد نبــّي بأنَّ العقــول ُجتــوِّ

 .استفدنا منه ما كنّا ال نعلمه بعقولنا

ورأيــت مجاعـــة مــن حمّصـــيل شـــيوخ ]] ٣٢٥ص /[[

 .أصحاب أيب هاشم ُجييزون ذلك

ــب إذا  ــة وإن مل جت ــن البعث ــًا أن حيس ــع أيض ــيس يمتن ول

بعـث الرســول لتعريفنــا بــني الســموم واألغذيــة وليوقفنــا عــٰىل 

اللغــات التــي يتخاَطــب هبــا، ألنَّ اإلعــالم بــالفرق بــني الســّم 

ــذاء  ــب، وأنَّ  _والغ ــر يف الكت ــا ذك ــٰىل م ــًا ع ــن واجب وإن مل يك

اإلعــالم  فقــد حيسـن _العلـم بــه يمكـن بالتجــارب والعـادات 

. ويكـــون ذلـــك وجهـــًا حلســـن البعثـــة وإن مل تكـــن واجبـــة

ــا وإن جــاز أن تكــون باملواضــعة  وكــذلك القــول يف اللغــات أهنَّ

فلـيس بممتنـع أن يقـوم التوقيـف . ويستغنٰى هبـا عـن التوقيـف

 .مقام املواضعة

وعــٰىل مــذهب أيب هاشــم يف قطعــه عــٰىل أنَّ ُأصــول 

ــو ــام تك ــًا وإنَّ ــون توقيف ــات ال تك ــذا اللغ ــتمّر ه ــعة يس ن مواض

مت مواضــعة عــٰىل بعــض اللغــات : الوجــه، بــأن يقــال إذا تقــدَّ

فجائز فـيام يـأيت بعـدها مـن اللغـات املختلفـة أن تكـون توقيفـًا 

ـــّي  ـــأيت النب ـــع أن ي ـــال يمتن وجـــائز أن تكـــون بمواضـــعة، ف

 .بالتوقيف عٰىل ذلك

ــا يف  ولــيس جيــوز أن يكــون وجــه ُحســن بعثــة النبــّي م

ت ه مـن الثـواب عـٰىل سـبيل التعـريض للنفـع، وذلـك املعرفة بنبوَّ

ــا  ــول، وم ــوب معق ــه وج ــب إالَّ لوج ــوز أن جي ــل ال جي أنَّ الفع

لــيس بواجــب يف نفســه وال لــه وجــه وجــوب معقــول ال 

 .ُيستَحق عليه ثواب

ـــة ـــن البعث ـــه حس ـــل وج ـــٍد أن جيع ـــيس ألح أنَّ : ول

ــّدمها ــول تق ــل للرس ــتحقة بعم ــالة مس ــذا . الرس ــك أنَّ ه وذل

صحَّ مل ُيؤثِّر فـيام قصـدناه مـن الـردِّ عـٰىل منكـري بعثـة الوجه لو 

ولــيس مـع ذلـك بصـحيح، ألنَّ الثــواب . الرسـل مـن الربامهـة

عــٰىل األعــامل الشــاّقة ال يكــون إالَّ نفعــًا حمضــًا، وتكليــف 

ــفة  ــة لص ــفته منافي ــة، فص ة وكلف ــقَّ ــه مش ــا في ــزام مل ــالة إل الرس

 .الثواب

ــأنَّ ت]] ٣٢٦ص /[[ ــول ب ــٰىل أنَّ الق ــالة ع ــف الرس كلي

ـــة الرســـل، وإن مل يكـــن يف  مســـتحّق يقتضــــي وجـــوب بعث

ــن  ــك م ــري ذل ــل رشع، وال غ ــن حتّم ــد م ــدة ألح ــاله فائ إرس

الوجـوه املتقّدمــة، ألنَّـه غــري ممتنـع أن خيلــو املعلـوم مــن ذلــك، 

ــاله  ــب إرس ــالة، فيج ــه الرس ــني بأعامل ــض املكلَّف ــتحّق بع ويس

 .عٰىل كلِّ حاٍل جزاء عٰىل عمله

*   *   * 

 :رشح مجل العلم والعمل

متـٰى : ٰى ـد املرتضـقال السـيِّ  :مسألة]] ١٦٩ص [[

وألطافًا أو فيهـا مـا  لنا يف بعض األعامل مصالَح  علم اهللا تعاٰىل أنَّ 

وجبـت بعثـة  _والعقل ال يدلُّ عٰىل ذلـك  _هو مفسدة يف الدين 

 .وال سبيل إٰىل تصديقه إالَّ باملعجز. الرسول لتعريفه

لـه مــع الربامهــة الــذين ة أوَّ لكــالم يف النبــوَّ ا :رشح ذلـك

فــيهم  ينفـون النبــّوات وحييلوهنـا عــٰىل اخــتالف مـذاهبهم، فــإنَّ 

حيــث مل يكــن إٰىل ]] ١٧٠ص /[[مــن حييــل بعثــة األنبيــاء مــن 

 .ذلك طريق

ذلــك ممكــن يف القــدرة ولكــن ال  إنَّ : ومــنهم مــن يقــول

ال خيلـو أن النبـّي  همـا يـأيت بـ نَّ إه عبـث، مـن حيـث حيسن ألنَّـ

ــه ــًا ل ــول أو خمالف ــا يف العق ــًا مل ــون موافق ــالوا. يك ــان : ق ــإن ك ف

ــوَّ  ــدة يف النب ــال فائ ــه ف ــًا ل ــاٍف  ة، ألنَّ موافق ــل ك ــذا  العق يف ه

ــًا، ألنَّ  ــون مطروح ــي أن يك ــه فينبغ ــًا ل ــان خمالف ــاب، وإن ك  الب

 .ما خالف العقل فهو باطل كلَّ 

ــ: عــٰىل جــواز بعثــة الرســول والــذي يــدلُّ  ــع ه ال يأنَّ متن

ــم اهللا  ــاٰىل أنَّ ]] ١٧١ص /[[أن يعل ــال  تع ــض األفع ــا يف بع لن

ــها  ــك، وبعض ــبه ذل ــا أش ــاة وم ــالة والزك ــل الص ــالح مث مص

 .مفاســد مثــل الزنــا واللــواط ورشب اخلمــر ومــا أشــبهها

وبالعقل ال يمكن التوّصـل إٰىل الفـرق بـني مـا هـو مفسـدة ومـا 

 .هو مصلحة

فهم عـرِّ ب أن يُ ف اخللـق وجـوإذا كان اهللا تعـاٰىل قـد كلَّـ
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 ببعثـــة الرســـل إالَّ  مصـــاحلهم ومفاســـدهم، وذلـــك ال يـــتمُّ 

 ،خلــق فــيهم العلـــوم هـــالَّ : ه ال يمكــن أن يقــالألنَّــ 

ــ ــد، ألنَّ روريَّ ـالض ــالح واملفاس ــن  ة يف املص ــع م ــف يمن التكلي

 .خلق علم رضوري

ــل، وال  ــة الرس ــواز بعث ــت ج ــاه ثب ــا ذكرن ــت م وإذا ثب

ــال ــن أن يق ــتمو إنَّ : يمك ــا فرض ــوزم ــ ألنَّ . ه ال جي ــك حتكُّ م ذل

 .ودفع بالراح من حيث ليس هنا ما حييله ويمنع منه

ـ ه ال يمكـن الوصــول إٰىل إنَّـ: ا شـبهة مـن قــال مـنهمفأمَّ

ــ نَّ إالفــرق بــني النبــّي واملتنبــّي، مــن حيــث  ام يفــرق عنــدكم إنَّ

بينهام بالَعَلم املعجـز، واملعجـز جيـوز أن يفعلـه اهللا تعـاٰىل ملـا فيـه 

ــن امل ــدَّ م ــوٰى امل ــابق دع ــلحة وإن ط ــك أنَّ ص ــة، وذل  عي، فباطل

املعجــز جيــري يف  الــذي قــالوه لــيس بكــالم صــحيح، ألنَّ 

ــه ــرٰى قول ــديق جم ــدقت( :التص ــه)ص ــول ل ــوز أن يق  :، وال جي

 وهــو صــادق يف نفســه، وال جيــوز أن يقـــول إالَّ ) صــدقت(

 .ذلك لغرض آخر

ــرٰى أنَّ أَال  ــٰى ادَّ   ت ــا مت ــد منّ ــريهالواح ــٰىل غ ــٰى ع ــ ع ه بأنَّ

ــال ــاحبه وق ــوله أو ص ــه أو رس ــك : وكيل ــٰىل ذل ــدليل ع ــي نَّ أال ن

 :فــال يقــول لــه ،)صــدقت( :فيقــول يل كرته ذلـــأقــول بحضــ

 : وهـو صـادق عنـده، وال جيـوز أن يقصـد بقولـهإالَّ ) صـدقت(

ــدقت( ــ) ص ــر، ألنَّ ــًا آخ ــغرض ــك لُع ــل ذل ــو فع ــفيهًا  دَّ ه ل س

ا كـان فـإذ. والعلـم رضوري ،يء يف غـري موضـعهـواضـعًا للشـ

ــه]] ١٧٢ص /[[ ــرٰى قول ــري جم ــز جي ــدقت( :املعج  ألنَّ ) ص

ه قـول م هبـا أنَّـعَلـه حيتـاج إٰىل داللـة، يُ القول ال يمكن فيه، ألنَّـ

فمتـٰى أظهـر اهللا الَعَلـم املعجـز عـٰىل . اهللا تعاٰىل وذلـك يتسلسـل

 .عٰى به صدق املدَّ  مَ لِ ة عٰىل رشائطه، عُ عي للنبوَّ يد املدَّ 

ه ال خيلـو مـن أن يـأيت بـام يوافـق العقـل إنَّـ: ا من قالفأمَّ 

ه ال يـأيت إنَّـ :فـالقول يف ذلـك ،أو خيالفه عـٰىل مـا حكينـا عـنهم

 :ما يوافق العقل عٰىل رضبني  بام يوافق العقل، ألنَّ إالَّ 

م بالعقـل تفصـيل موافقتـه لـه، فـال حيتـاج يف علَ منه ما يُ 

 .ذلك إٰىل الرسل

م يف اجلملــة علَ يُ ومنــه مــا جيــوز أن يكــون موافقــًا لــه، فــ

ــ ــهأنَّ ــل علي ــب العم ــك . ه جي ــيل ذل ــل بتفص ــإذا وردت الرس ف

رعيات ـمناه مـن الشـمثـال ذلـك مـا قـدَّ . وجب القبـول مـنهم

مـن الداللـة عـٰىل  التي لنا فيها مصالح ومفاسـد، والعقـل خـالٍ 

 .تعيني ذلك

ــ ــون إالَّ فأمَّ ــن أن يك ــال يمك ــّي ف ــدق النب ــم بص  ا العل

ــدَّ  ــا ق ــٰىل م ــز ع ــالعلم املعج ــم ب ــا العل ــث أبطلن ــن حي مناه، م

روري بذلك ملنـع التكليـف منـه، وأبطلنـا أيضـًا أن يكـون ـالض

ــ. القــول الصــادر مــن اهللا تعــاٰىل طريقــًا إٰىل ذلــك : ه إن قيــلألنَّ

ــ ــه يُ إنَّ ــعَل ــول اهللا رضورةً م أنَّ ــن إالَّ ه ق ــذلك ال يمك ــد أن ، ف  بع

ــإ: وإن قيــل. والتكليــف يمنــع منــه م ذاتــه رضورةً عَلــيُ  م عَلــيُ  هنَّ

الرسـول صـادق  م أنَّ عَلـه قول اهللا تعـاٰىل بمعجـز، فبـاملعجز يُ أنَّ 

 .فال حيتاج إٰىل القول

ــ له فلــه رِســل مــن خياطبــه اهللا تعــاٰىل ويُ ا الكــالم يف أوَّ فأمَّ

 .رشح طويل ال حيتمله هذا املوضع

*   *   * 

اا :  

 ):مسائل شتّىٰ )/ (٤ج ( رسائل الرشيف املرتٰىض 

 :شبهة للربامهة ]]٣٤٦ص [[

ــالوا ــاٰىل : ق ــه اهللا تع ــن يبعث ــان م ــة لك ــنت البعث ــو حس ل

ٰى يؤّدهيـا، ألنَّـه متـٰى مل  ألداء الرسالة يقطع عـٰىل أنَّـه سـيبقٰى حتـَّ

ــة املبعــوث  ز أالَّ يكــون تعــاٰىل مزحيــًا لعلَّ يقطــع عــٰىل ذلــك جــوَّ

ــه اغــراء . إلــيهم يف مصــاحلهم وقطعــه عــٰىل البقــاء مفســدة، ألنَّ

مــا يقولــون بمثلــه يف ســائر ]] ٣٤٧ص /[[ايص عــٰىل باملعــ

املكلَّفـني، وكـام يذكرونـه يف تعريـف الصـغائر وتعريـف غفـران 

ــائر ــن . الكب ــكُّ م ــول ال تنف ــة الرس ــون بعث ز أن يك ــوِّ ــذا جي وه

ــيهم  ــه ال جيــوز أن يستصــلح املبعــوث إل ــإذا ثبــت أنَّ ــيح، ف القب

 .باستفساد املبعوث فيجب قبح البعثة

لرســـول فــيام كلَّفـــه مــن أداء الرســـالة إنَّ ا :اجلــواب

ـــرط،  ــه ســيبقٰى بش ــم أنَّ ــه يعل ــا كلَّفــه يف أنَّ ــه يف ســائر م بمنزلت

ـه قـد علـم  وهـذا السـؤال ألنَّـه إذا جـّوز يف سـائر مـا ُكلِّـف ألنَّ

بحكــم النقــل أنَّ تكليفــه عــٰىل رشيطــة، وإذا مل يقطــع عــٰىل 

ــم أنَّ  ــان يعل ــًا وإن ك ف ــون مكلَّ ــّوز أن ال يك ــوهلا ج ــك  حص تل

فاً   .الرشيطة متٰى ثبتت كان مكلَّ

ــم أنَّ  ــد يعل ــه ق ــالة، ألنَّ ــال أداء الرس ــذلك ح ــيس ك ول

البعثة هبـا أرادهـا إٰىل املبعـوث إلـيهم، فمتـٰى مل يمكـن مـن إالَّ مل 

يزح علَّة املبعـوث إلـيهم يف املصـالح، فـيعلم لعقلـه أنَّـه يمكـن 

ل من ذلك االغراء  .من التأدية حمصَّ

ــه ــال ل ــري وإن : فيق ــلحة للغ ــا مص ــالة أهنَّ ــم يف الرس عل

وأنَّه متٰى مل يعلمهـا ذلـك الغـري مل يكـن مـزاح العلَّـة فإنَّـه جيـوز 
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متٰى مل يكن مـن إالَّ أن يـؤمر هبـا غـريه فيـزاح علَّتـه، ألنَّ الـذي 

يعلمه بالعقل أنَّه ال بدَّ مـن إزاحـة علَّـة املكلَّـف ثـّم ال يعلـم أنَّ 

ــه يكــون باملشــافهة قبــل غــريه، كــام ... ذلــك يكــون  ال يعلــم أنَّ

ال نمنــع مــن حصــول اليقــني مــن لــه ... دون اخلــرب وشــّكه يف 

 .وال يؤّدي إٰىل فساد

فيجــب عــٰىل هــذا اجلــواب أن ال يعلــم : فــإن قيــل

 .الرسول أنَّه قد محل الرسالة ال حمالة

ــل ــَف : قي ــل ُكلِّ ــكُّ ه ــام يش ــك وإنَّ ــم ذل ــو يعل يف ... ه

ع علمـه بأنَّـه قـد ُكلِّـَف ال حمالـة إن األحوال املرتاخيـة أم ال، مـ

 .بقي عٰىل رشائطه

ــل]] ٣٤٨ص /[[ ــإن قي ــٰى : ف ــالة حتَّ ــل الرس ــام مح إنَّ

ل  .يؤّدي، فيجب أن يقطع ثبوت األوَّ

إنَّـام محلهـا : إنَّ مـن سـلك هـذه الطريقـة يقـول: قيل لـه

ــا  ــف، وال يطلــق إالَّ م لكــي يــؤّدي إن بقــي عــٰىل صــفات املكلَّ

ــ ــًا، ك ــةأوردت إطالق ــد املطالب ــة عن ــول يف ردِّ الوديع ــه : ام يق إنَّ

ــب إالَّ أن  ن مل جي ــتمكَّ ــًا، وإن مل ي ــي متمّكن ــك إن بق ــف ذل مكلَّ

ل عٰىل الرشط الذي ذكرناه فًا يف األوَّ  .يكون مكلَّ

الغــرض فــيام يفعلــه مــن مقــّدمات الوديعــة : فــإن قيــل

ـــوهلا إٰىل  ـــٰىل ...وص ـــزم ع ـــالة الع ـــل الرس ـــالغرض بتحّم ، ف

 .ٰىل من ُبِعَث الرسول إليهتأديتها إ

الرسـالة فـال جيـب ... إنَّـه يعلـم : إذا قلنـا :جواب آخـر

ــف بــاختالف املكلَّفــني،  بــذلك االغــراء، ألنَّ االغــراء خيتل

عـٰىل الطاعـة لكونـه معصـومًا والعلـم بحالـه ... فمن علم مـن 

ــون  ــذلك ال يك ــه ب ــه فعل ــام يلزم ــك ب ــاره التمّس ــن ... يف إيث م

ــو ــالف ذلــك يك ــه خ ــوال حال ــه، فتختلــف أح ن اغــراء يف حّق

روه ... املكلَّفــني بحســب املعلــوم مــن أحــواهلم، فــال جيــب  قــدَّ

 .من الفساد

ــني  ق ب ــرِّ ــغائر أن يف ــايص ص ــأنَّ يف املع ــم ب ــن حك ومل

ــم  ــية والعل ــغري املعص ــم بص ــول... العل ــغري : أن يق ــم بص العل

ــ ــية يقتض ــه ـاملعص ــد بمثل ــا رضرًا يعتق ـــّر بفعله ي أن ال يستض

وكــذلك . ه فيهــا مــن الشــهوة، فيكــون ذلــك اغــراءمــع مــا لــ

 .القول يف تعريف القرآن

وليس كـذلك إذا علـم أنَّـه سـيبقٰى جيـوز معـه أالَّ خيتـار 

ــة، فاملخالفــة  ــذلك  قائمــةالتوب ــدام عــٰىل املعــايص، فل مــن اإلق

 .جاز أن ختتلف أحوال املكلَّفني فيه

ــراء ]] ٣٤٩ص /[[ ــة اغ ــالم بالتبعي ــري اإلع ــام يص وإنَّ

أضــافه إٰىل العلــم بأنَّــه مــأمور ال حمالــة وإن أقــدم عــٰىل  إذا

 .املعايص

ــه يــأمن أالَّ يســتكثر مــن الطاعــات : ويمكـن أن يقــال إنَّ

فتفوتــه املنــافع العظيمــة واخلــوف مــن فــوات املنفعــة كــاخلوف 

ة  .من فوات املرضَّ

الً صـووجدت عبـد اجلبّـار بـن أمحـد قـد ذكـر يف هـذا ف

الرسـول يقطـع عـٰىل أنَّـه سـيبقٰى إٰىل  إنَّ : ، وهو أن قـالييف املعن

ــه يف  أن يـؤّدي الرسـالة التــي محلهـا، ثــّم بعـد يعــود حالـه إٰىل أنَّ

كّل وقت مسـتقبل جيـوز أن يبقـٰى وأن يقطـع تكليفـه، وكـذلك 

وذلــك يزيــل . كانــت أحــوال األنبيــاء تنتهــي إٰىل هــذه الطريقــة

ن عنـه ما نذكره مـن االغـراء، ألنَّ الوجـل واخلـوف إنَّـام يـزوال

ا إذا مل يعلم فاخلوف قائم  .متٰى علم انتهاء تكليفه، فأمَّ

إنَّــام ألزمــت : وهــذا اجلــواب يعــرتض، بــأن يقــال

االغراء يف احلـال التـي يقطـع فيهـا املكلَّـف عـٰىل أنَّـه سـيبقٰى ال 

ـا . حمالة، وهي احلـال التـي يعلـم فيهـا بقـاؤه إٰىل حـني األداء فأمَّ

ة واالغـراء عـٰىل البقيـَّ لنبـّي بعد هذه إٰىل احلـال فـال قطـع ل

ــال إٰىل  ــادت احل ــه ع ــاء تكليف ــم انته ــإذا عل ــل، ف ــيس بحاص ل

 .فيُعَلم أنَّ هذا اجلواب ليس بصحيح. االغراء

*   *   * 

 :الذخرية يف علم الكالم

ال خيلــو : ومــن شــبهة الربامهــة قــوهلم]] ٣٢٦ص [[

 الرسـول مـن أن يـأيت بـام هـو موافـق ملـا يف العقـول، أو بـام هــو

ل فالعقـل مغـٍن عنـه، وإن كـان الثـاين  خمالف له، فـإن كـان األوَّ

 .فام خيالف العقل قبيح

ــام يــرد بتفصــيل مــا ـأنَّ الشــ: واجلــواب عــن ذلــك رع إنَّ

يف العقــل مجلتــه، فهــو موافــق يف املعنــٰى وغــري خمــالف لــه، ألنَّ 

العقل دالٌّ عـٰىل طريـق اجلملـة عـٰىل أنَّ مـا دعـا إٰىل القبـيح فهـو 

مــا رصف عنــه فهــو واجــب، فــإذا ورد الســمع يف فعــل قبــيح و

ــذلك إذا  ــه، وك ــل قبح ــا بالعق ــيح علمن ــه داٍع إٰىل القب ــه بأنَّ بعين

فلــو . ورد الســمع بأنَّــه صــارف عــن قــبح علمنــا وجوبــه

انكشف لنا بالعقـل وبغـري سـمع مـا كشـفه لنـا السـمع لعلمنـا 

ــني  ــة ب ــال خمالف ــمع ف ــد الس ــمع عن ــه بالس ــا نعلم ــل، وم بالعق

والسمع، وإنَّام يكـون خمالفـًا لـو نفـٰى السـمع حكـًام ثابتـًا العقل 

 .يف العقل وأثبت حكًام منتفيًا فيه، وليس األمر عٰىل ذلك
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ــور إالَّ  ــذه األُم ــيل ه ــن تفص ــمع ع ــف الس ــيس كش ول

أَال تــرٰى أنَّ . كشــف العــادات والتجــارب واإلخبــار عنهــا

ــ ــب املضــاّر عــٰىل اجلمل ـــامَّ دلَّ عــٰىل وجــوب جتنّ ة ودلَّ العقــل ل

ــول  ــا يف حص ــة، ورجعن ــق اجلمل ــن طري ــم م ــبح الظل ــٰىل ق ع

ــن  ــة أو خــرب مل نك ــال إٰىل عــادة أو جترب الضـــرر يف بعــض األفع

ــون  ــا يف ك ــذلك إذا رجعن ــل، وك ــا يف العق ــالفني مل ــذلك خم ب

ــل مل  د العق ــرَّ ــت جم ــار ليس ــن االعتب ــة م ــًام إٰىل طريق ــر ظل الرض

 .يكن ذلك خمالفًا للعقل

ـــبه]] ٣٢٧ص /[[ ـــن ش ـــوهلموم ـــالة : هم ق إنَّ الص

والصوم والطواف بالبيـت قبـيح يف العقـل، ومـا هـو قبـيح فيـه 

 .ال يتغريَّ حاله كالظلم والكذب

ــك ــن ذل ــواب ع ــني: واجل ــٰىل رضب ــل ع ــائح العق : أنَّ قب

فضـــرب ال يتغــريَّ قبحــه كالكــذب والظلــم، ألنَّ وجــه القــبح 

ــامً  ــذبًا أو ظل ــه ك ــو كون ــريَّ . ه ــوز أن يتغ ــر جي ـــرب االخ ، والض

متـٰى عـري عـن   فيخـرج مـن حسـن إٰىل قـبح، كالضــرر الـذي

ــه  ــٰى حصــل في ــع رضر كــان قبيحــًا، ومت اســتحقاق ونفــع ودف

بعض هـذه األُمـور كـان حسـنًا، فلـم جيـر جمـرٰى الظلـم يف أنَّـه 

 .قبيح عٰىل كلِّ حالٍ 

ــل إذا  ــبح يف العق ــام يق ــواف إنَّ ــوم والط ــالة والص الص

لــك نفـع وغــرض خـال مـن منفعــة وغـرض، فــإذا عـرض يف ذ

ــا  ــال لن ــذه األفع ــام ورد يف ه ــمع إنَّ ــنًا، فالس ــان حس ــحيح ك ص

منافع ومصالح، ولـو علمنـا بالعقـل أنَّ لنـا فيهـا منـافع لعلمنـا 

 .به ُحسنها

كيــف يكـون الصــالة مــثالً لطفــًا : ومـن شــبههم قــوهلم

 .يف ردِّ الوديعة وال تناسب بينهام

ــواب عــن ذلــك أنَّ اللطــف يف الشـــيء لــيس : واجل

ــا بو ــان لن ــة ظاهرت ــبة وجمانس ــه مناس ــه وبين ــون بين ــب أن يك اج

وإن كان ال بدَّ من حيـث كـان داعيـًا لنـا إليـه وباعثـًا عليـه مـن 

ولـيس جيـب أن نعلـم وجـه كـون الشــيء داعيـًا عـٰىل . مناسبة

ــن  ــدعو م ـــيء ي ــًا إٰىل ش ــم أيض ــيل، وال أن نعل ــبيل التفص س

ــه تعــاىلٰ  ــم أنَّ ــل يكفــي أن نعل ــات تفصــيالً، ب ــب  الواجب مل يوج

ـا صــرف عـن  هذا الفعل الشــرعي إالَّ ولـه وجـه وجـوب، إمَّ

ــيح أو دعــاء إٰىل الواجــب ــك غــري واجــب . قب وتفصــيل ذل

 .علمه

*   *   * 

  :اف  امء 

جوابـات املسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف املرتضــىٰ 

 ):الطرابلسيات الثانية

دالئـل  سـبب اخـتالف: [املسألة العـارشة]] ٣٤٧ص [[

 ]:األنبياء 

ــاب  ــدنيا  _وأج ــة يف ال ــالح األدعي ــه ص ــاب اهللا في أج

عــن اخلــرب الــوارد عــن ابــن الســّكيت، وقــد ســأل  _واآلخــرة 

ــاء، فــأخربه أنَّ  الرضــا  ــل األنبي عــن ســبب اخــتالف دالئ

ً منهم جـار  بجـنس مـا كـان األغلـب عـٰىل أهـل ] جـاء: ظ[كالَّ

 .  هتمعرصه، فربز فيه عٰىل كافَّتهم وخرق عادا

ـا غـري مـؤثِّرة  بأنَّه خرب واحـد وذكـر حكـم اآلحـاد، وأهنَّ

 .يف أدلَّة العقول

ع بتأّوله عٰىل ما يطابق القـول بالصــرفة، فقـال إنَّ : ثّم تربَّ

لوا  ــأمَّ ــرب إذا ت ــه، ]] ٣٤٨ص /[[الع ــرآن وبالغت ــاحة الق فص

نون منه يف عاداهتم من الكالم الفصـيح يقـارب  ووجدوا ما يتمكَّ

بة خيرجه من كونه خارقًا لعادهتم فيه، وأحّسوا نفوسهم ذلك مقار

ة البواعـث عليهـا،  ة الدواعي إليهـا وقـوَّ بتعّذر املعارضة، مع شدَّ

علموا أنَّ اهللا تعاٰىل خرق عاداهتم، بأن رصفهم عن املعارضة التي 

 . كانت لوال الرصف متأّتية

ــادة،  ــرق الع ــزة وخ ـــي أنَّ املعج ــل يقتض ــذا التأوي وه

ــم رصفـوا عــامَّ وسـياقة  ـم عجـزوا، ألهنَّ ن أهنَّ احلـديث ال يتضــمَّ

كان من شأهنم معارضـته، بـل ألنَّـه بـرز علـيهم كتربيـز النبيّـني 

مني عٰىل ُأممهام فيام جاء به  . املتقدِّ

ــواب ــرب  :اجل ــذا اخل ــل ه ــا بتأوي عن ــذي تربَّ ــم أنَّ ال اعل

ــاء هلــا  ــه، ألنَّ كــّل واحــد مــن األنبي عليــه مســتقرٌّ ال مطعــن في

ــا ــل عص ــن أه ــني م ــه ـت ــة: ظ[ره، بأنَّ ــافوا ] بآي ــا خت ــانس م جت

ــّي  ــني النب ــه ات ــه  9يتعاطون ــه وإمالئ ــرآن علي ــإنزال الق أنَّ [ب

ــه ــه وإعالئ ــن رام علي ــرب، ] م ــن الع ــته م ــن رام معارض أنَّ م

 . نعرف عنها جمرٰى األمر عٰىل ذلك

ــه مل جيــر  وهـذه أمانــة لــه  مــنهم ويــربز علــيهم، ألنَّ

مني، عادهتم بمثـل ذلـك،  كـام مل جيـر مثـل آيـات األنبيـاء املتقـدِّ

واملعجـــز هاهنـــا اخلـــارق للعـــادة وإن كـــان الصــــرف عـــن 

ــان  ــث ك ــن حي ــالقرآن، م ــق ب ـــرف تعّل ــذا الص ــة، فله املعارض

 . رصفًا عن معارضته

وحيمل لفظ اخلرب الذي هو فاق منهم مـن عنـد اهللا تعـاٰىل 
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وأعجـزهم عـن من القرآن بام زاد به عليهم، وبرز عـٰىل كـافَّتهم، 

اإلتيـان بمثلــه عـٰىل أنَّ املعنــٰى مــا زاد بالصــرف عــن معارضــته 

تهم ص ) /[[أعجـزهم(ولفظـة . عليهم، وبـرز بـذلك عـٰىل كـافَّ

عن اإلتيان بمثله بمذهب الصـرفة أشبه وأليق، ألنَّ ذلك ]] ٣٤٩

ه لو مل يعجزهم عن اإلتيان بمثله يفعلوا  .يقتضـي أنَّ

ـــا ـــزًا م ـــه معج ـــان يف نفس ـــو ك ـــال ول ـــاز أن يق : ج

رة، . وأعجــزهم عــن معارضــته ــذِّ ألنَّ معارضــته يف نفســها متع

ال بـدَّ لكـّل منّــا مـن تأويلـه عـٰىل مـا يطــابق  عـٰىل أنَّ قولـه 

 . مذهبه، والقول حمتمل غري رصيح يف يشء بعينه

ــا  ــاحة تناوهل ــق بالفص ــاز تعّل ــب إٰىل أنَّ لإلعج ــن ذه فم

ــه: ظ[ ــاحة بتأويل ــًا بالفص ــٰىل أنَّ ] تعّلق ــاحة دون  ع ــراد الفص امل

 . ألفاظه ومعانيه وحروفه

ومـن ذهــب إٰىل أنَّ املعجـز هــو الــنظم، محـل ذلــك عــٰىل 

 . أنَّ املراد به زاد نظمه عليهم

ــول ـــرفة يق ــاحب الص ــن : وص ـــرف ع ــام زاد بالص إنَّ

ــيهم ــته عل ــض . معارض ــرب بع ــذا اخل ــون يف ه ــي أن يك ويكف

 . االحتامل املطابق مذهب الرصفة

ــل ــ: فــإذا قي ــان ف ــا ك ــني م أّي مناســبة بــني الصـــرفة وب

ــذهبهم  ــٰىل م ــد ع ــيس نج ــاحة، ول ــن الفص ــوم م ــاه الق يتعاط

 . هاهنا مناسبة، كام وجدناها يف آيتي موسٰى وعيسٰى 

م لـامَّ رصفوا عن معارضة القرآن : قلنا وأيضًا مناسبة، ألهنَّ

كأنَّه زاد عليهم التي كانوا هبـا  بام يضاهيه يف الفصاحة، صار 

، صـار كتعـّذر ]يدينون وإليها ينسـبون: ظ[ون وإليها ينسون يدن

، وإن كان تعّذر ذلـك ألنَّـه مساواة السحرة بمعجزة موسٰى 

يف نفسه غري مقدور هلم، وهذا إنَّام تعّذر للصــرف عـنهم حسـب 

والتعّذر خمتلف والتعّدد حاصل، فمن هاهنا حصلت املناسبة بني 

 .املعجزات

*   *   *  

ما  ء ا :  

جوابـات املسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف املرتضــىٰ 

 ):الرازية

ــة]] ١٠٩ص /[[ ــألة الثالث ــٰىل [: املس ــاء ع ــيل األنبي تفض

 :]املالئكة

ــة؟ أّي  ــاء واملالئك ــول يف األنبي ــا تق ــل  م ــني أفض القبيل

 قد يف ذلك؟ عتَ جيب أن يُ  ؟ وما الذيوأكثر ثواباً 

ــواب ــم أنَّ ا :اجل ــل  عل ــواب الفض ــرة الث ــو كث ــذي ه ال

فــني فيــه بعــض املكلَّ  عــٰىل أنَّ  د العقــلووفــوره ال داللــة يف جمــرَّ 

ــواب وقلَّ  أفضــل مــن غــريه، ألنَّ  ــرة الث ــكث ــه إنَّ ــره  ام يتبعــانت أث

م  عـالَّ لـع عليـه إالَّ ا ال يطَّ الذي يقع علـيهام األفعـال، وذلـك ممـَّ

 أكثـر ثوابـاً فـني ام املرجـع يف بعـض املكلَّ ، وإنَّـوعـزَّ  الغيوب جلَّ 

 . من غريه إٰىل طريق سمعية

ــد أمجعــت  ــةوق ــا عــٰىل أنَّ  اإلماميَّ ــال خــالف بينه ــّل  ب  ك

ــاء أفضــل ــاً  واحــد مــن األنبي ــر ثواب ــن  مــن كــّل  وأكث واحــد م

ةوذهبوا يف األ. املالئكة  . إٰىل مثل ذلك أيضاً   ئمَّ

ــةوإمجــاع ]] ١١٠ص /[[ ــ اإلماميَّ ــاه، ة عــٰىل مــا بيَّ حجَّ ن

ـفيجب القطع هبذ األنبيـاء أفضـل مـن املالئكـة  ة عـٰىل أنَّ ه احلجَّ

 . عٰىل مجاعتهم

األنبيــاء أفضــل، عــٰىل  ومــن اعتمــد مــن أصــحابنا يف أنَّ 

هلـم شــهوات  مـن التكليـف أكثــر، ألنَّ  عـٰىل األنبيــاء املشـاّق  أنَّ 

ــ ــوا تتعلَّ ــة ليس ــب، واملالئك ــل الواج ــن فع ــار ع ــالقبيح ونف ق ب

 . كذلك

املالئكــة مــن حيــث  نَّ ل عــٰىل غــري صــحيح، ألفقــد عــوَّ 

ة يف مــن أن يكــون علــيهم مشــقَّ  لــه فــني ال بــدَّ كــانوا مكلَّ 

 ال يشــّق  ، والتكليــفوا ثوابــاً التكليــف، لــوال ذلــك ملــا اســتحقّ 

ق يتعلَّــ ق هبــا حظــر ومنــع منــه ونفــاراً  بشــهوات تتعلَّــإالَّ 

 .بالواجبات

 م بالعقـل بـأنَّ عَلـوإذا كان األمر عٰىل ذلـك، فمـن أيـن يُ 

املالئكـة يف التكليـف؟ ولـيس  مـن مشـاّق  نبيـاء أكثـراأل مشـاّق 

ــة أنَّ  ــق اجلمل ــٰىل طري ــا ع ــة إذا علمن ــ املالئك ــهواهتم ال تتعلَّ ق ش

ــل والشــ ــذّ ـباألك ــوا ملت ــامع، فيكون ــام رب واجل ين وآملــني ب

ون ويـأملون بسـائر مـا يلتـذّ  مـور أحطنـا علـامً إٰىل هذه األُ  يرجع

ـــدركات ـــن رضوب امل ـــه م ـــن مع ـــف م ـــع التكلي أن  وال يس

ذلــك ملــا  ويــأمل بــبعض مــا يدركونــه، ولــوال ن يلتــذّ يكونــوا ممَّــ

 . فنيوال كانوا مكلَّ  وا ثواباً استحقّ 

ــٰىل  ــاء ع ــيل األنبي ــردة يف تفض ــألة مف ــا مس ــد أملين وق

ــيناها ــة واستقص ــا  املالئك ــك، وأجبن ــالف يف ذل ــق واملخ للمواف

ــوَّ  ــد ع ــي ق ــبهات الت ــن الش ــاع ــا خمالفون ــحنا  ل عليه ــام أوض ب

  .وأشبعناه

ــا تعلَّ  ــد م ــن أوك ــن وم ــة ع ــاٰىل حكاي ــه تع ــه قول ــوا ب ق

ـْن  : اءآلدم وحـوّ  إبلـيس خماطبـاً 
َ
مـا �

ُ
مـا َر���

ُ
هاك

َ
مـا ن
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ْ
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ــَجَرةِ إِال

�
ــِذهِ ا�ش ص /[[ه

يَن ]] ١١١ ــاِ�ِ
ْ
ــَن ا� ــراف[ �ِم ــرغَّ ، ]٢٠: األع بهام يف أن ف

ــ ــوز أن ي ــني، وال جي ــا ملك ــيارغّ يكون ــأن يعص ــاٰىل  بهام ب اهللا تع

ــ ــي دوحتَّ ــي ه ــال الت ــتقال إٰىل احل ــي ٰى ين ــاهلام ه ــاهلام، وح ن ح

 .أفضل منها

ــ ــيش، وهــي شــبهة هلــا روعــة وال حمصَّ ل هلــا عنــد التفت

ــو ألنَّ  ــذي ه ــل ال ــوز أن يُ  الفض ــواب ال جي ــري الث ــتَ كث  إالَّ  حّق س

ــه خلقــة ــاألعامل، وهــي صــارت خلقت امللــك ال جيــوز أن  ب

 . به مثل ثواب امللكيكون ثوا

ــــ ــــوإنَّ ــــتقال إٰىل صــــورة املالئكــــة ام رغَّ بهام يف أن ين

اجلـزاء عـٰىل  مـا جتـزا عـٰىل أعامهلـم، ألنَّ  وخلقهم، ال إٰىل ثـواهبم

اخللـق والصـورة، فبطـل   بـانقالباألعامل تـابع هلـا، وال يتغـريَّ 

 . أن يكون يف هذه اآلية داللة عٰىل موضع اخلالف

ــاً  ــإنَّ  وأيض ــ ف ــوّ املعتزل ــغائر ة جي ــاء الص ــٰىل األنبي زون ع

 : من الذنوب

ـــم ـــال هل ـــن آدم : فيق ـــد أنَّ  إن يك ـــة  اعتق املالئك

منــه، فرغــب يف  صـغرياً  أفضـل مــن األنبيــاء، وكـان ذلــك ذنبــاً 

ــاءاً  ــا، بن ــال إليه ــة واالنتق ــال املالئك ــىلٰ  ح ــأ، وال  ع ــذا اخلط ه

ــ ــة داّل ــون اآلي ــٰىل أنَّ تك ــة ع ــن  ة يف احلقيق ــل م ــة أفض املالئك

 . نبياءاأل

ــ ــةوممَّ ــذه اآلي ــل يف ه ــه نَّ إ: ا قي ــا  :قول ون
ُ
�

َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

�
إِال

 ِ
ْ

ــ�
َ
ك

َ
ــه إالَّ  َ�ل ــراد ب ــة،   أنأن ي ــذه احلال ــا إٰىل ه ــريا وينقلب يص

ــ ــامهام أنَّ وإنَّ ــيهام وإهي ــيس عل ــيس التلب ــن  ام أراد إبل ــي ع املنه

 النهـي عـن تنـاول الشـجر اخـتصَّ  أكل الشـجرة غريمهـا، فـإنَّ 

مــا : وجيـري ذلــك جمـرٰى قـول أحـدنا. الـدوناملالئكـة واخل بـه

 . دونك الدار زيداً  هنيت عن دخول

ــ   :ا قولــهفأمَّ
َ
ــون

ُ
 يَ�

ْ
ن

َ
ــيُح أ َمِس

ْ
 ا�

َ
ِكف

ْ
ن
َ
ــ� ــْن �َْس

َ
ل

 
َ
ـــون ُ� ر�

َ
ُمق

ْ
 ا�

ُ
ـــة

َ
َمالئِ�

ْ
 ا�

َ
 ِهللاِ َوال

ً
ـــدا بْ

َ
� ]ـــاء ، ]١٧٢: النس

عـــٰىل فضـــل  ذلـــك يـــدلُّ  عـــاء القـــوم أنَّ وادّ ]] ١١٢ص /[[

ــاملالئكــة عــٰىل األ ــنبيــاء، ألنَّ ر ر ذكــرهم، وال جيــوز أن يــؤخِّ ه أخَّ

 .  الفاضل دون املفضوليف مثل هذا الكالم إالَّ 

مـا يـأنف األمـري : ه ال جيـوز أن يقـول القائـل ترٰى أنَّ أَال 

ــ مــا يــأنف : ام جيــوز أن يقــولمــن كــذا وكــذا وال احلــارس، وإنَّ

ــ مــن كــذا وكــذا املفضــول، ثــمّ  مثــل أن ، ب بــذكر الفاضــليعقِّ

 . ما يأنف من لقاء زيد الوزير وال األمري: ليقو

ه جيـوز أن يكـون اهللا تعـاٰىل وهذا من ركيـك الشـبه، ألنَّـ

كـانوا يعتقـدون فضـل املالئكـة عـٰىل  فـيمن خاطب هبذا الكالم

ــاء مرتَّ  ــادهم، الاألنبي ــب اعتق ــٰىل حس ــة ع ــيه  ب ــا يقتض ــٰىل م ع

 . أحوال املذكورين

مــا يــأنف : وجـرٰى ذلــك جمــرٰى أن يقــول أحــدنا لغــريه

وإن كـان القائـل يعتقـد فضـل أبيـه عـٰىل . أيب من كذا وال أبـوك

 . أب املخاطب

ــ  م أنَّ ســلِّ ا نُ ويمكــن يف هــذه اآليــة وجــه آخــر، وهــو أّن

مـن املسـيح، وإن كـان املسـيح أكثـر  ثوابـاً  مجيع املالئكة أفضـل

ــاً  ــّل  ثواب ــن ك ــع م ــو موض ــد مــنهم، وه ــالف واح ــ. اخل ا ال ألّن

حـد مـنهم، او مـن كـّل  الئكـة أكثـر ثوابـاً نمنع مـن أن يكـون امل

 . ملك من كّل  أكثر ثواباً  نبّي  ه كان كّل وأنَّ 

تــأخري الــذكر ال  إنَّ : ا جيــوز أن يقــال يف هــذه أيضــاً وممَّــ

ــاوت ــع تف ــن م ــ حيس ــده، فأمَّ ــع التقــارب الفضــل وتباع ا م

 :أن يقــول القائــل والتســاوي فهــو حســن جــائز، وهلــذا حيســن

وهــو دون  ،زيـد وال عمـرو إيلَّ  مـا يـأنف مـن لقــائي والركـوب

ــد ــدّ  زي ــه يف الفضــل بيســري غــري معت ــ. ب ــع وإنَّ ام يقــبح ذلــك م

 . التفاوت بني احلارس واألمري

وليس بني املالئكـة واألنبيـاء مـن الفضـل مـا يظهـر فيـه 

 .ر ذكرهمبتأّخ  التفاوت الذي ال يليق

*   *   * 

جوابـات املسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف املرتضــىٰ 

 ):افارقياتاملي

تفضـيل األنبيـاء : [رونـمسألة رابعة وعش]] ٢٨٤ص [[

 ]:عٰىل املالئكة

 أّيام أفضل األنبياء أم املالئكة؟ 

ــاء أفضــل مــن املالئكــة: اجلــواب ــٰىل . األنبي ــدليل ع وال

ـة، ألنَّـه ال  اإلماميَّـةإمجاع الشـيعة : ذلك عليـه، وإمجـاعهم حجَّ

 .صوم يكون فيهخيلو هذا اإلمجاع يف كّل زمان من إمام مع

*   *   * 

جوابـات املسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف املرتضــىٰ 

 ):الطرابلسيات الثالثة

ــ]] ٤٣١ص [[ ــألة العش ــة [: رونـاملس ــل آي  تأوي
ْ
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املالئكــة أفضــل مــن  مــا جــواب مــن استشــهد عــٰىل أنَّ 
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هــذا الكــالم املقصــود بــه التعظــيم  نَّ إمــن حيــث ، ]١٧٢

ــدلُّ  ــة، ي ــٰىل أنَّ  والرفع ــذكور ع ــن األوَّ  امل ــل م ــهر يف أفض ل وأش

 .ز استعاملهجيه لو كان دونه مل الفضل، وأنَّ 

ال جيـــوز أن  لقائـــل إذا كـــان حكـــيامً ا عـــٰىل أنَّ  ويـــدلُّ 

أن يـأتيني وال احلـارس، بـل ينبـئ  لـن يسـتنكف الـوزير: يقول

الـوزير أن يـأتيني  لـن يسـتنكف: وأعـٰىل، فقـال ن هـو أجـّل عمَّ 

 .وال امللك

، وهـذا يوجــب كـون املالئكــة أفضـل مــن املســيح 

 : يف قولــه ام ولــيس املــرادسـيّ 
َ
�ُــون ر�

َ
ُمق

ْ
اإلخبــار عــن قــرب  ا�

ــ ــاملك ــبحانه، وإنَّ ــه س ــك علي ــتحالة ذل ــرب ان، الس ــراد ق ام امل

 عــىلٰ  املنزلــة يف الثــواب وعظمهــا، ووصــفهم بــذلك يــدلُّ 

 .التعظيم

ـــدٍ ]] ٤٣٢ص /[[ ـــيس ألح ـــول ول ـــك  إنَّ : أن يق ذل

ـه لـيس يف األُ ألنَّـ عمل يف املتامثلـني يف الفضـلسـتَ املقال قـد يُ  ة مَّ

ــ ــه، وإنَّ ــل ب ــام األُ قائ ــائالنمَّ ــول : ة ق ــل يق ــلقائ ــاء أفض  ،األنبي

نـا التنبيـه يف ولـيس يصـلح كـام بيَّ . يقول املالئكـة أفضـل وقائل

 . بل باألفضل مثل هذا املقال باملفضول

ٰى بــذكرهم ام ثنـّـم يف ذلــك قـول مــن يقــول إنَّـوقـد تقــدَّ 

ـ  نــا أنَّ ر فــيام قــد بيَّ ذلــك ال يــؤثِّ  ، ألنَّ  م عبــدوا املســيحألهنَّ

 .ظاهرال العرف يف الكالم يقتضيه، وكذلك

ــزائُِن اِهللا  :وقولــه تعــاىلٰ 
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ــود[ َوال أ ــدلُّ ، ]٣١: ه  ي

 . عٰىل عظم حال امللك

ُهن�  :وقولــه تعــاىلٰ 
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 .]٣١: يوسف[

ــيس  ــن إبل ــة ع ــاٰىل حكاي ــه تع ــه اهللا(وقول ــا  :)لعن م
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َ
ــراف[ �أ ــدلُّ ، ]٢٠: األع ــٰىل  ي ع

ــ ــك، وأنَّ ــال املل ــا ه عظــم ح ــك م ــوال ذل ــام، ول ــه وهل ــوم ل املعل

ــ ــان اهللارغَّ ــه، ولك ــل من ــا أفض ــر  بهام يف أمرمه ــد أنك ــبحانه ق س

 .عليه

 .إن شاء اهللا تعاىلٰ  ل بام عنده يف ذلك مثاباً فليتطوَّ 

  :ا قولـه تعـاىلٰ أمَّ  :اجلواب
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 : عٰىل فضل املالئكة عٰىل األنبياء من وجوه ثالثة ه ال يدلُّ فإنَّ 

ــاأوَّ  ــ: هل ــة أنَّ ــع املالئك ــون مجي ــع أن يك ــري ممتن  ه غ

، وإن كـان املسـيح أفضـل مـن املسـيح  أفضل وأكثـر ثوابـاً 

 .من املالئكة، وهو مسألة اخلالف واحد من كّل  وأكثر ثواباً 

ــاىلٰ  ــل تع ــداً : ومل يق ــون عب ــيح أن يك ــتنكف املس ــن يس  ل

ــل وال ــل هللا وال جربائي ــدلُّ  ،ميكائي ــٰىل أنَّ  في ــؤخَّ  ع ــره امل رة ذك

ــل، وأنَّ  ــيح أفض ــن املس ــل م ــل أفض ــال، جربائي ــل ق  : ب
َ
َوال

 
َ
ــون ُ� ر�

َ
ُمق

ْ
 ا�

ُ
ــة

َ
َمالئِ�

ْ
ــاعتهمـوهــذا لفــظ يقتضــ، ا� وال . ي مج

ن واحـد مـ يكون اجلمع مـن املالئكـة أفضـل مـن كـّل  يمتنع أن

 .  األنبياء 

ر يف مثــل هــذا اخلطــاب املــؤخَّ  إنَّ : واجلــواب الثــاين

ـ ال بـدَّ  املذكور يف اآلية م، أو ا أفضـل مـن املقـدَّ مـن أن يكـون إمَّ

ــاً  ــل مقارن ــه يف الفض ــوز. ل ــاً ] ال[أن  وال جي ــون مقارن ــه يف  يك ل

 .الفضل

ــأَال  لــن يســتنكف : ه ال حيســن أن يقــول القائــل تــرٰى أنَّ

ـــزورين ـــري أن ي ـــول  والاألم ـــن أن يق ـــارس، وحيس ـــن : احل ل

ــري ــزورين وال األم ــالين أن ي ــري الف ــتنكف األم ــالين إذا  يس الف

ــل ــدانيني يف الفض ــارنني وم ــا مق ــتنكف . كان ــن يس ــذلك ل وك

 .الوزير للمقارنة األمري وال

ــ: واجلــواب الثالــث ه مــن اجلــائز أن يكــون اهللا تعــاٰىل أنَّ

ملالئكــة عــٰىل كـانوا يعتقــدون فضــل ا قومــاً  خاطـب هبــذه اآليــة

ــاب عــٰىل اعتقــاداهتم ــاء، فــأجرٰى اخلط ــاىلٰ ، األنبي ــام قــال تع  :ك
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ــد قومــك ونفســك، وكــام قــال تعــاىلٰ  ــْر إِ�  :ونحــن عن ُظ
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ــك ــه[ إِ�ِه ــول، ]٩٧: ط ــد يق  وق

لــن يســتنكف أيب أن يفعــل كــذا وال أبــوك، وإن : أحــدنا لغــريه

أفضــــل مــــن أيب ]] ٤٣٤ص /[[ أبــــاه اعتقــــد القائــــل أنَّ 

 .املخاطب للمعنٰى الذي ذكرناه

ــ ــزائُِن  :ا قولــه تعــاىلٰ وأمَّ
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 ،]٣١: هــود[ اِهللا َوال أ

 الغــرض يف كالمــه  تفضــيل املالئكــة عليــه، ألنَّ عــىلٰ  فــال يــدلُّ 

 . نفي ما مل يكن عليه، ال التفضيل بني األحوال

ه عـٰىل صـفة ولـيس عليهـا جـاز بـه أنَّـ أحدنا لو ظنَّ  ألنَّ 



ةال) ١٧٥/ (حرف النون    ............................................................................................................ ٤٢٢  نبوَّ

هـذا الوجــه، وإن كـان يف نفسـه عــٰىل  أن ينفيهـا عـن نفســه عـىلٰ 

ــ فــق يف احلــالتني اتَّ  امأحــوال هــي أفضــل مــن تلــك احلــال، وإنَّ

ــزائن اهللا إن امل ــتحفاظه خ ــب واس ــم الغي ــا عل ــني مه ــني اللت نفيت

 .فيها فضل كان

ا ال ا ينفـع فـيام نفـاه، وهـذه أن يكـون ممـَّوليس ذلـك ممـَّ

 .فضل يزيد فضله يف نفسه عليه ا فيهفضل فيه، أو ممَّ 

ه قـال عقيـب ذلـك يف سـورة  عـن ذلـك أنَّـوالذي يبـنيِّ 

ــ ــود خاصَّ ــزْ  :ةه
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ـْ�ا

َ
ِ�يَُهُم اُهللا خ

ْ
جليلــة،  هـذه منزلـة غـري ونحـن نعلـم أنَّ ، يُـؤ

 كـان انتفـاؤه مـن حـال أرفـع منهـا وأعـٰىل، فـأالَّ  وهو عـٰىل كـّل 

 .هذا املجرٰى  املالئكة جارياً 

ــ ــف فأمَّ ــاهدن يوس ــاليت ش ــوة ال ــن النس ــة ع ا احلكاي

  َّحســنه فــأعجبهن :ــ
َ
 إِ ـمــا هــذا �َش

ً
 را

ٌ
ــك

َ
 َ�ل

�
 هــذا إِال

ْ
ن

ــِر�ٌم 
َ
ــف[ �ك ــ، ]٣١: يوس ــدلُّ فإنَّ ــاً  ه ال ي ــل  أيض ــٰىل فض ع

 : من وجهني عٰىل األنبياء  املالئكة

ـ: أحـدمها يف ثــواب  مــا نسـبنه إٰىل املالئكــة تفضـيالً  نَّ أهنَّ

، وال خطـر ذلـك ببـاهلن حـال األنبيـاء  حال املالئكـة عـىلٰ 

رية التـي ـنـه البشـأعجـبهن نفـني ع ولكن حسنه وكـامل خلقتـه

ــ ــبوه إٰىل أنَّ ــه ونس ــا مثل ــدن فيه ــك، مل يعه ]] ٤٣٥ص /[[ه مل

ــ: امللــك يقــال ألنَّ  ــإنَّ ــد وتصــوَّ ه إذا جتسَّ ر بأحســن ه يتصــوَّ ر فإنَّ

 .الصور

ــ ــ إنَّ : ا الوجــه اآلخــروأمَّ ة، اعتقــاد النســوة لــيس بحجَّ

ــ  مــا يــدلُّ  ، فلــو وقــع مــنهنَّ واحلــّق  قــد اعتقــدن الباطــل نَّ ألهنَّ

 . ةتكن حجَّ  عٰىل تفضيل املالئكة عٰىل األنبياء مل رصحياً 

ــ ــوّ وأمَّ ــيس آلدم وح ــب إبل ــريا  اء ا ترغي يف أن يص

عـٰىل خـالف  أيضـاً  يتنـاوال مـن الشـجرة، فغـري داّل  مالئكة بأن

 . مذهبنا

ِ  :وليس بمنكر أن يريد بقوله
ْ
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ُ
�

َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

�
 أنَّ  إِال

الئكة دونكام، كـام يقـول أحـدنا الشجرة هم امل املنهيني عن تناول

 . أن تكون فالناً إالَّ  ما هنيت أنت عن كذا: لغريه

 :املنهـي هـو فـالن دونـك، ومل يـرد بقولـه ام يعنـي أنَّ وإنَّ 

ــري ــون أن تص ــاً  أن تك ــالن فالن ــة ف ــك إٰىل خلق ــب خلقت . وتنقل

ـــن  ـــالف أنَّ أفم ـــن للمخ ـــاىلٰ  ي ـــه تع ـــا  :قول ون
ُ
�

َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

�
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 ِ
ْ

ــ�
َ
ك

َ
ــاه املــراد َ�ل ــا ويصــريا دون مــا ذكرن ــان . أن ينقلب وإذا ك

 .فال داللة يف اآلية حمتمالً  اللفظ

ا أملينــا مســألة مفــردة يف تفضــيل األنبيــاء عــٰىل وقــد كنـّـ

ــينا ــا  املالئكــة، استقص ــتدالهلم علين ــا يف اس ــالم فيهــا، وقلن الك

ــاه ــذي حكين ــذا ال ــ إنَّ : ه ــيس إنَّ ــإبل ــتقال إٰىل  بهامام رغَّ يف أن ين

 املالئكـة عـٰىل أنَّ  وهـذه الرغبـة ال تـدلُّ . كـة وخلقهـاصفة املالئ

 .أفضل منهام يف الثواب الذي فيه اخلالف

ـــرٰى أنَّ أَال  ـــب أن   ت ـــريه، ال جي ـــة غ ـــب إٰىل خلق املنقل

ــه ــل ثواب ــٰىل مث ــري ع ــام  يص ــه، ك ــورته وخلقت ــاالنقالب إٰىل ص ب

ــ ــدينرغَّ ــا مــن اخلال ــيس. بهام أن يكون ــ ول ــاخللــود ممَّ ي ـا يقتض

 ام هو نفـع عاجـل، فـال يمتنـع أن تكـون الرغبـة مـنهامإنَّ ة، ومزيَّ 

 . أن يصريا ملكني عٰىل هذا الوجه

يلـزم  غريبـاً  مليحـاً  يف تلـك املسـألة وجهـاً  وذكرنا أيضاً 

ـــا ـــم خمالفون ـــة، وه ـــألة، ]] ٤٣٦ص /[[ املعتزل ـــذه املس يف ه

ــم ــول هل ــو أن نق ــ: وه ــدا أنَّ  مَ بِ ــا اعتق ــدفعونا أن يكون ــك ت  املل

، وغلطـا يف ذلــك، وهـو مـنهام ذنـب صــغري، أفضـل مـن النبـّي 

ــاء الصــغائر جتــوز عنــدكم ألنَّ  ــن لكــم أنَّ . عــٰىل األنبي  فمــن أي

ــاد آدم  ــدَّ  اعتق ــو ال ب ــا ه ــٰىل م ــون ع ــه؟ مــع  أن يك علي

 .ا ال يوجدون فيه فصالً جتويزكم الصغائر عليه، وهذا ممَّ 

*   *   * 

 ):٣ج (األمايل 

عــن قولــه  إن ســأل ســائل :]تأويــل آيــة[ ]]١٥٥ص [[
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ن أبــ كيــف يــأمرهم تعــاىلٰ  :فقــال ،]٣١: البقــرة[ �صــاِدِ��َ 

ولـيس أقـبح مـن تكليـف مـا ال يطـاق  ؟وا بـام ال يعلمـونِرب ُخيـ

ــذ ــهال ــوز ،ي تأبون ــذي ال جي ــأن يُ  وال ــاع كلِّ ــع ارتف ــاٰىل م ف تع

 .زهالقدرة ال جيوِّ 

 :وجهان يف هذه اآلية رَ كِ قد ذُ  :قلنا :اجلواب

ــامأوَّ  ــراً  نَّ أ :هل ــان أم ــة إن ك ــذه اآلي ــاهر ه ــ ظ  ـييقتض

م إذا أخـربوا صـادقني عـاملني بـأهنَّ  رط وهـو كـوهنمـق بشـالتعلّ 

ــدقوا ــن ذلــك ص ــاىلٰ فكأنَّــ ،ع  نإوا بــذلك خــربِّ  :ه قــال تع

ومتـــٰى رجعـــوا إٰىل نفوســـهم فلـــم يعلمـــوا فـــال  ،علمتمـــوه

ين خــربِّ  :القائـل لغـريه وهـذا بمنزلــة أن يقـول ،تكليـف علـيهم

ك صـادق فـيام ن كنـت تعلـم أنَّـإو ،ن كنـت تعلمـهإبكذا وكذا 

 .عنه  بهِرب ُخت 

ــأوَ  :ن قيــلإفــ  :رون يف قولــه تعــاىلٰ ـلــيس قــد قــال املفسِّ
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 ِــاد ــتُْم ص
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ــه نَّ إ: �ِ�َ� إِن ــراد ب ــون إ :امل ــتم تعلم ن كن

ن إأو  ،ة التــي مــن أجلهــا جعلــت يف األرض خليفـــةبالعلَّــ

كـم تقومـون بـام أنصـب اخلليفـة نَّ أصـادقني يف اعتقـادكم  كنـتم

 ؟له وتضطلعون به وتصلحون به

وإذا  ،مـا ذكرنـاه وقيـل أيضـاً  ،ذلـك قـد قيـل كـّل  :قلنا

 يبنــٰى الكــالم عــٰىل كــّل  أن لألمــرين جــاز كــان القــول حمــتمالً 

ــنهام ــد م ــتمُّ  ،واح ــواب ال ي ــذا اجل ــذهب إٰىل أنَّ  وه ــن ي اهللا  مل

 ،ه ال حيصـلرط قـد علـم أنَّــأن يـأمر العبـد بشـ ال يصـحُّ  تعاىلٰ 

ومــن ذهــب  ،هــذا الوجــه وال حيسـن أن يريــد منــه الفعــل عـىلٰ 

 .منه أن يعتمد عٰىل هذا اجلواب إٰىل جواز ذلك صحَّ 

ــإن ــل ]]١٥٦ص [[/ ف ــأّي  :قي ــأمرهم  ف ــدة يف أن ي فائ

 رط أن يكونــوا صــادقني وهــو عــاملـوا عــن ذلــك بشــِرب بــأن ُخيــ

 ؟نون من ذلك لفقد علمهم بهم ال يتمكَّ بأهنَّ 

ال  :يقـول ملـن ذهـب إٰىل األصـل الـذي ذكرنـاه أن :قلنا

ــ ــف ب ــو أن يكش ــك ه ــرض يف ذل ــون الغ ــع أن يك قرارهم إيمتن

ــار ــن اإلخب ــاعهم م ــا أراد ت وامتن ــامء م ــن باألس ــه م ــاٰىل بيان ع

الع عـــٰىل وجـــوه وانفـــراده بـــاالطّ  ،اســـتئثاره بعلـــم الغيـــب

 .يف الدين املصالح

 .فهذا يرجع إٰىل اجلواب الذي تذكرونه من بعد :ن قيلإف

مــن  ،رجــع إٰىل هــذا املعنــٰى فبيــنهام فــرق نإهــو و :قلنــا

نت األمـر تضـمَّ  اآليـة نَّ أحيث كـان هـذا اجلـواب عـٰىل تسـليم 

القــول  نَّ أم فيــه سـلِّ واجلـواب الثــاين ال نُ  ،نيوالتكليـف احلقيقيــ

 .هنا افرتقاافمن ه ،احلقيقة أمر عىلٰ 

أن يكــون األمــر وإن كــان ظــاهره أمــر  :والوجــه الثــاين

بـل املـراد بـه التقريـر والتنبيـه عـٰىل مكـان  ،أمر عٰىل احلقيقة فغري

ــ ــر ،ةاحلجَّ ــورة األم ــرد بص ــد ي ــأمر وق ــيس ب ــا ل ــرآن  ،م والق

 .عرب مملوء بذلكوالشعر وكالم ال

ــواب  ــذا اجل ــيص ه ــة اهللا نَّ أوتلخ ــال للمالئك ــاٰىل ق  :تع
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 ،لــع مــن مصــاحلكم مطَّ إّين  أي، �إِ�

 أراد ثـمّ  .لعـون عليـهوما هو أنفع لكـم يف ديـنكم عـٰىل مـا ال تطَّ 

ــ ــٰىل أنَّ ــه ع ــة التنبي ــري املالئك ــون غ ــع أن يك ــا  _ه ال يمتن ــع أهنَّ م

ـــي  ــع وال تعص س وتطي ــدِّ ــبِّح وُتق ــتخالف يف  _ُتس أوٰىل باالس

ــ ،يتـه مـن يفســد ويفسـك الـدماءوإن كـان يف ذرّ  ،األرض م فعلَّ

ــاٰىل آدم ــاس أو  تع ــع األجن ــامء مجي ــالم أس ــالة والس ــه الص علي

ـةعليـه وآلـه واأل  اهللاد صـّىلٰ حمّمـ أسـامء النبـّي  :وقيل ،أكثرها  ئمَّ

ــلَّ  ــده وس ــن ول ــة ،مم ــث مروي ــه أحادي ــمّ  .وفي ــاٰىل  ث ــال تع ق

ْسـماِء هـُؤالءِ  :للمالئكة
َ
ِ�ئُوِ� بِأ

ْ
ن
َ
هـا عـٰىل ومنبِّ  ،هلـم راً مقـرِّ  أ

ً ود ،مــا ذكرنــاه  عــٰىل اختصــاص آدم عليــه الصــالة والســالم االَّ

فلــام أجــابوه بــاالعرتاف والتســليم إليــه علــم  ،وا بــهبــام مل خيّصــ

 : الغيــب الــذي ال يعلمونــه فقــال تعــاىلٰ 
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ــمنبِّ ] ٣٣: البقــرة[ �ك ه تعــايل هــو هــا عـٰىل أنَّ

 الواجــب عــٰىل كــلِّ  نَّ أو ،د بعلــم املصــالح يف الــديناملتفــرِّ 

ــأويعلــم  ،ألمــره تعــاىلٰ  مســلِّ ف أن يُ مكلَّـ  ه ال خيتــار لعبــاده إالَّ نَّ

 .جهلوه ما هو أصلح هلم يف دينهم علموا وجه ذلك أم

ــاىلٰ  ــه تع ــون قول ــواب يك ــذا اجل ــٰىل ه   :وع
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 ك
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ــاِدِ�َ�  ــوالً  �ص ــوهنم حمم ــٰىل ك ــه  ع ــم بوج ــادقني يف العل ص

ــة ــب اخلليف ــلحة يف نص ــنِّ  ،املص ــأهم أو يف ظ ــام هنَّ ــون ب م يقوم

ــه هــذا ــه ،اخلليفــة ]]١٥٧ص [[/ يقــوم ب ولــوال  ،ويكملــون ل

 التكليــف مل ـيالقــول ال يقتضــ نَّ أو ،األمــر عــٰىل مــا ذكرنــاه أنَّ 

ـْم  :قـرارهمإويكن لقوله تعـاٰىل بعـد اعـرتافهم 
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ــًى  �ك ــف األوَّ  نَّ أل ،معن ــريَّ الل التكلي   يتغ

ــربهم ــأن خي ــه ب ــامء حال ــالم باألس ــالة والس ــه الص وال  ،آدم علي

ــاىلٰ  ــه تع ــون قول   :يك
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َ
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ــماواِت إِ� ــَب ا�س� يْ
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ــُم �

َ
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ــر اآليــة  ملــا ذكرنــاه مــن املعنــٰى دون معنــٰى   مطابقــاً الَّ إآخ

تعلمـون هـذه األسـامء ال إذا كنـتم : ه تعـاٰىل قـالفكأنَّ  ،التكليف

يعلمـه  موا األمـر ملـنسـلِّ وبـأن تُ  ،فأنتم عن علـم الغيـب أعجـز

 .ر أمركم بحسبه أوىلٰ دبِّ ويُ 

يفسـد  ية آدم مـنيف ذرّ  ئكة بأنَّ كيف علمت املال :فإن قيل

وإن كانـت  ؟وما طريق علمها بذلك ؟يف األرض ويسفك الدماء

 ؟ عنه بغري علمِرب جيوز أن ُخت  غري عاملة فكيف

ــا ــل :قلن ــد قي ــ :ق ــإهنَّ ــِرب ا مل ُخت ــتفهمت وإنَّ ــ ،ام اس ا فكأهنَّ

 :وقيـل أيضـاً  ؟أجتعل فيهـا مـن يفعـل كـذا وكـذا :فةمتعرِّ  قالت

ــاهللا تعــاىلٰ  نَّ إ يــة هــذا املســتخلف مــن ذرّ  ه ســيكون أخربهــا بأنَّ

ف ملـا فقالـت عـٰىل وجـه التعـرّ  ،ويفسـد يف األرض ـيمن يعصـ

 :هــذا التــدبري مــن املصــلحة واالســتفادة لوجــه احلكمــة فيــه يف

 ؟أجتعل فيها من يفعل كذا وكذا
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ـــري يقت ـــواب األخ ــــيوهـــذا اجل ـــون يف أوَّ  ض ل أن يك

 : ويكـون التقـدير ،الكالم حـذف
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فـاكتفٰى عـن إيـراد هـذا  .يفسد فيهـا ويسـفك الـدماء يته منذرّ 

ــاىلٰ  ــه تع ــذوف بقول ــُد   :املح ِس
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 .ذفه اختصاراً ام حوإنَّ  ،لذلك داللة عٰىل األوَّ  نَّ أل، ِ�يها

ــالم ــع الك ــة مجي ــديد ويف مجل ــار ش ــ ،اختص ــاٰىل ألنَّ ه تع

ِسـُد ِ�يهـا:  حكٰى عنهم قـوهلمامَّ ـل
ْ
ف
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ه ويظهـر فـنحن عـٰىل مـا نظنّـ :يف ضمن هـذا الكـالم كان ،اآلية

 .ـيوغرينا يعص ا نطيعألنّ  ،لنا من األمر أوٰىل بذلك

ـــاىلٰ  ـــه تع   :وقول
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ومـا  ،فـني مـا ال تعلمونـهاملكلَّ  ني أعلم مـن مصـالحإنَّ  :نيتضمَّ 

ــاً  ــون خمالف ــواهر األُ تظنّ  يك ــٰىل ظ ــه ع ــورون ــن .م ــرآن م  ويف الق

ــا ــيحة م ــارات الفص ــة واالختص ــذوف العجيب ــد يف  احل ال يوج

ـ فمن ذلـك قولـه ،من الكالم ءيش ة يوسـف عليـه تعـاٰىل يف قصَّ

ــالة  ــا الص ــجن رؤي ــاحبيه يف الس ــن ص ــاجي م ــالم والن والس

ِو�ِلــِه : البقــر الســامن والعجــاف امللــك
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 :وقال جرير.  داوُد

   بخـــور جماشـــع قـــيس وردتـــم عـــىلٰ 

ــىلٰ   ــؤتم ع ــا فن ــيء جبوره ــاق بط   س

ــ ،جبورهـا يءفنـؤتم عـٰىل سـاق مكســورة بطـ :أراد ه كأنَّ

ر ـر اقتصــعـٰىل الكسـ جبورهـا دليـل يءبطـ : كـان يف قولـهامَّ ـل

 :وقال عنرتة. عليه

يَّةٌ 
   هــــل ُتبِْلَغنِّـــــي دارهـــــا شـــــدنِ

م  ـــرَّ ـــراب ُمَص ــروم الش ــْت بمح   ُلِعنَ

دعـاء عليهـا بانقطـاع لبنهـا  ) ُلِعنَْت ( ومعنٰى . ناقته ييعن

والناقة إذا كانت ال تنتج كـان . فصارت كذلك ،وجفاف رضعها

ًا . أقوٰى هلا عٰىل السري  :_ويروٰى للشنفري  _قال تأبَّط رشَّ

م ــــرَّ ــــي حم ــــدفنوين إنَّ دفن ــــال ت    ف

ــامري  ــامري ُأمَّ ع ــن خ ــيكم ولك   عل

دعــوين فــال تــدفنوين بــل  :ه أرادألنَّــ ]]١٥٩ص [[/

 .وهي الضبع ،عامر مّ خامري أُ  :تأكلني التي يقال هلا

 :وس بن حجروقال أُ 

ـــٰى     إذا الكــــالُب قــــال هلــــا حتـَّ

  كـــــاليوم مطلـــــوب وال طلبـــــا 

 :وقال أبو داود األيادي. مل أراك اليوم فحذف :أراد

ــــالدي ــــذل ت ــــيمتي لب    إنَّ مــــن ش

  دون عــريض فــإن رضــيت فكـــوين 

ــا :أراد ــٰىل م ــي ع ــوين مع ــخطت  فك ــه وإن س ــا علي أن

 :واآلخر. هفحذف هذا كلَّ  ،نيفبيّ 

ــــيىلٰ  ــــريوا إنَّ ل ــــل س ــــا إذا قي ن    لعلَّ

  مائـُل القـرن أعضـب دون لـيىلٰ  جرٰى  

وهــو أكثـر مــن  ،سـعيتَّ بــاب وهـذا  .هـا قربــتلعلَّ  :أراد

 .أن حييط به قول

ــري ــذف غ ــار واحل ــ ،االختص ــوم يظنّ ــوق ــد ون أهنَّ ام واح

ــذلك ــيس ك ــذف  نَّ أل ،ول ــاحل ــاظيتعلَّ ــو ،ق باأللف ــأيت  وه أن ي

ــ ـيبلفــظ يقتضــ ويكــون  ،بنفســه ق بــه وال يســتقّل غــريه ويتعلَّ

 ر عليـــه طلبـــاً ـفتقتصـــ ،املحـــذوف يف املوجـــود داللـــة عـــىلٰ 

وهــو أن يــأيت  ،واالختصــار يرجــع إٰىل املعــاين .لالختصــار

 عنهـا بغـريه الحتـيج إٰىل أكثـر كثـرية لـو عـربَّ  مفيـد ملعـانٍ  بلفظ

 ولــيس كــّل  ،وهــو اختصــار الَّ إفــال حــذف  ،مــن ذلــك اللفــظ

 .اختصار حذفاً 

، )عــامر مّ ولكــن خــامري أُ : (فمثــال احلــذف قولــه

ــ ــائره ممَّ ــدناهونظ ــتغنٍ  نَّ أل ،ا أنش ــري مس ــول غ ــه الق ــل  ،بنفس ب

ــ ،آخــر كالمــاً  ـييقتضــ ــغــري أنَّ ــا   كــانامَّ ـه ل فيــه داللــة عــٰىل م

 .حسن استعامله َف ذِ ُح 

 :قول الشاعر ومثال االختصار الذي ليس بحذف

ــــيهم ــــرب أب ــــة حــــول ق    أوالد جفن

  قـــرب ابـــن ماريـــة الكـــريم املفِضـــل 
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ـــ :أراد ]]١٦٠ص [[/ اء مقيمــــون بــــدار م أعــــزّ أهنَّ

ــاأل ــون ك ــتهم ال ينتجع ــ ،عرابمملك ــوط ـفاختص ــذا املبس ر ه

 :ومثله قول عدي بن زيد ،)حول قرب أبيهم: (يف قوله هكلّ 

ـــد ـــي الص ـــد نق ـــذي يري ـــامل بال    ع

ـــــور ر عـــــفٌّ عـــــىلٰ   ـــــاه نح   حث

 :وس بن حجرويف معنٰى االختصار قول أُ 

   وفتيـــان صـــدق ال ختـــمُّ حلـــامهم

ـــوافرا  ـــوار الن ـــنجُم الص ـــبَِّه ال   إذا ُش

ــه ــمُّ  ال: (فقول ــامهم خت ــ )حل ــظ خمتص ــط  ،رـلف ــو بس ل

ــال ــ :لق ــدَّ إهنَّ ــتبقونهم ال ي ــم وال يس ــيخمّ  خرون اللح ــل  ،ف ب

الــنجم  هَ بِّ إذا ُشـ: (ومعنــٰى قولـه. اقمونـه األضـياف والطـرّ طعِ يُ 

ــوافرا ــوار الن ــ) الص ــدَّ  ييعن ــربد يف ش ــتاءوة ال ــب الش  نَّ أل ،كل

ـ الثريا تطلـع يف هـذا الزمـان عشـاءً  وهـذا . قا صـوار متفـرِّ كأهنَّ

ــاً  ــن أن ُحي  أيض ــر م ــأكث ــ ،ٰى ـص ــيح وإنَّ ــالم الفص ــل الك ام فض

ــوَّ  ــض لق ــٰىل بع ــه ع ــبعض ــرية  هة حّظ ــاين الكث ــادة املع ــن إف م

 .ةرـباأللفاظ املختص

ــ ــاىلٰ فأمَّ ــه تع ــةِ  :ا قول
َ
َمالئِ�

ْ
 ا�

َ َ
ــُهْم � ــم� َعَرضَ

ُ
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ــرة[ ــذ ،]٣١: البق ــا ه ــق هب ــي ال تلي ــامء الت ــر األس ــد ذك  هبع

ــة ــمّ  ،الكناي ــرض املس ــه ع ــاملراد ب ــة نَّ أل ،ياتف ــق  الكناي ال تلي

ــامء ــدَّ  ،باألس ــمّ  وال ب ــك املس ــون تل ــن أن تك ــا م ــا م يات أو فيه

ــوز أن يُ  ــجي ــذهكنّ ــه هب ــة ]]١٦١ص [[/ ٰى عن ــ ،الكناي ا ال ألهنَّ

 . يف العقالء وما جيرٰى جمراهمعمل إالَّ ستَ تُ 

ـــمّ : (يبّ يف قـــراءة أُ  إنَّ  :وقيـــل ويف قـــراءة  ،)هاَضـــرَ عَ  ث

وعــٰىل هــاتني القــراءتني  ،)عرضــهنَّ  ثــمّ : (عبــد اهللا بــن مســعود

 .تكون عبارة عن األسامء يصلح أن

م تكلَّـن ممـَّ وقد يبقٰى يف هذه اآليـة سـؤال مل نجـد أحـداً 

ــرَّ  يف تفســري ــاهبه ومشــكله تع ــرآن وال يف متش ــهالق ــو  ،ض ل وه

أيــن علمــت  مــن :وذلــك أن يقــال. ل عنــهئَ ســمــا يُ  مــن مهــمّ 

ــ املالئكــة  ــك امَّ ـل ــه الصــالة والســالم بتل  أخربهــا آدم علي

ــحَّ  ــامء ص ــهاألس ــمّ  ة قول ــامء للمس ــة األس ــي مل  ،ياتومطابق وه

ــل ــن قب ــذلك م ــة ب ــن عامل ــة  ؟تك ــت عامل ــو كان ــربتإذ ل  ألخ

ــم ــد العل ــرتف بفق ــامء ومل تع ــيه ،باألس ــالم يقتض ــ ،والك م ألهنَّ

تها علمـــوا صـــحَّ   أنبـــأهم آدم عليـــه الصـــالة والســـالمامَّ ـلـــ

ــمّ  ــا للمس ــاىلٰ  ،ياتومطابقته ــه تع ــن لقول ــك مل يك ــوال ذل  :ول
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 تـه ومتييـزه واختصاصـهيدين بـذلك نبوَّ وال كـانوا مسـتف ،معنًى 

 .مع العلم دون غريه ام يتمُّ ذلك إنَّ  كّل  نَّ أل ،بام ليس هلم

ــواب ــأ :اجل ــع أننَّ ــري ممتن ــة  ه غ ــون املالئك يف  تك

ــامءاألوَّ  ــارفني بتلــك األس ــأهم آدم فلــامَّ  ،ل غــري ع ــا   أنب هب

تها ومطابقتهــا روري بصــحَّ ـفعــل اهللا يف احلــال العلــم الضــ

ـإ ،ات هلـايللمسـمّ  فعلمــوا  ،طريــق أو ابتـداء بـال طريـق ا عـنمَّ

ــه ــزه واختصاص ــذلك متي ــدٍ  .ب ــيس ألح ــول ول ــك  إنَّ  :أن يق ذل

ويف هـذا منافـاة لطريـق  ،تـه اضـطراراً م علمـوا نبوَّ إٰىل أهنَّ  ييؤدّ 

ــف ــ ،التكلي ــك أنَّ ــحَّ  هوذل ــم بص ــيس يف علمه ــه ل ــرب ب ــا أخ ة م

درجـات  بعـدهبـل  ،ة رضورةً العلـم بـالنبوَّ  ـيرضورة مـا يقتضـ

وجيــري هـذا جمــرٰى أن  .مـن االســتدالل عليهـا ومراتـب ال بــدَّ 

فعـل عـٰىل سـبيل التفصـيل عـٰىل وجـه جتـري  بـام نا نبيٌّ  أحدَ ِرب ُخي 

لـه  ال بـدَّ  بصـدق خـربه رضورةً  وهـو وإن كـان عاملـاً  ،به العادة

علمـه بصـدق خـربه  نَّ أل ،تـهمن االسـتدالل فـيام بعـد عـٰىل نبوَّ 

 .ه طريق يوصل إليها عٰىل ترتيبلكنَّ ، تهوَّ ليس هو العلم بنب

لغـات  ه ال يمتنـع أن يكـون للمالئكـةنَّ أووجه آخر وهو 

قبيل منهم يعرف أسامء األجنـاس يف لغتـه دون لغـة  فكّل  ،خمتلفة

إحاطة عامل واحـد بأسـامء األجنـاس يف مجيـع   أن يكونإالَّ  ،غريه

 ة آدم عـٰىل نبـوَّ   أراد تعـاٰىل التنبيـهفلـامَّ  ،لغاهتم خارقة للعادة

مطابقة ما  فريق  أخربهم هبا علم كّل فلامَّ  ،مه مجيع تلك األسامءعلَّ 

 ،وهذا ال حيتاج فيه إيل الرجوع إٰىل غريه ، به من األسامء للغتهخربَّ 

 يف أنَّ  وال شـكَّ  ،قبيـل ذلك لباقي اللغات خيرب كّل  وعلم مطابقته

 يجيـر ]]١٦٢ص [[/ـيء وا بشـقبيل إذا كانوا كثرية وخـربَّ  كّل 

قبيل صاحبه علـم  وإذا أخرب كّل  ،ة خمربهمهذا املجرٰى علم صحَّ 

 .غريه ما علمته من لغته من ذلك يف لغة

ِ�ئُـوِ�  :أن يكـون قولـه تعـاىلٰ ـي وهذا اجلواب يقتضـ
ْ
ن
َ
أ

ْسماِء هُؤالءِ 
َ
 .قبيل منكم مجيع األسامء أي ليخربين كّل  بِأ

مل   آدم أنَّ  مبنيـــان عـــىلٰ  وهـــذان اجلوابـــان مجيعـــاً 

ــدَّ  ــم بنبوَّ يتق ــم العل ــهم هل ــاح  وأنَّ  ،ت ــان افتت ــامء ك ــاره باألس إخب

م دَ قبـل ذلـك وكـانوا قـد علمـوا بِقـ اً كـان نبيـَّ ه لوألنَّ  ،معجزاته

ــذين ــتج إٰىل ه ــده مل حي ــٰىل ي ــزات ع ــاً  ظهــور معج ــوابني مع  ،اجل

ـــ ـــامء ألهنَّ ـــة األس ـــذه مطابق ـــال ه ـــان احل ـــون إذا ك م يعلم

منــوا بــه آيعلمــوا ذلـك بقولــه الــذي قـد  مل نأيات بعــد للمسـمّ 

 . بحمد اهللاله بنيِّ ملن تأمَّ  وهذا ،الصدق فيه غريَ 

*   *   * 
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مسـألة يف تفضـيل )/ (٢ج ( رسائل الشــريف املرتضــىٰ 

 ):املالئكة عىلٰ  األنبياء 

ــا]] ١٥٥ص [[ ه ال طريــق مــن جهــة العقــل إٰىل علــم أنَّ

ضـل املراعـٰى يف هـذا الف ف عـٰىل آخـر، ألنَّ القطـع بفضـل مكلَّـ

ــة ــبيل إٰىل معرف ــواب، وال س ــتحقاق الث ــادة اس ــو زي ــاب ه  الب

الطـاعتني قـد  مقادير الثـواب مـن ظـواهر فعـل الطاعـات، ألنَّ 

ــاهر ــاوٰى يف ظ ــٰىل  تتس ــدة ع ــواب واح ــاهلام وإن زاد ث ــر ح األم

 .خرٰى زيادة عظيمةاألُ 

وإذا مل يكــن للعقــل يف ذلــك جمــال فــاملرجع فيــه إٰىل 

ل عــوَّ  ءمقطــوع بــه مــن ذلــك عــٰىل يش ســمع دلَّ  الســمع، فــإن

 .فيه ف عنه والشّك  كان الواجب التوقّ عليه، وإالَّ 

ـــــمع  ]]١٥٦ص [[/ ـــــيس يف القـــــرآن وال يف س ول

عــٰىل ملــك وال  عــٰىل فضــل نبــّي  ته مــا يــدلُّ مقطــوع عــٰىل صــحَّ 

 ق بـه يف تفضـيلا يتعلَّـآيـة واحـدة ممـَّ  أنَّ بنيِّ ، وسـنُ ملك عٰىل نبّي 

ــاء عــ هبــا عــٰىل رضب  يمكــن أن يســتدلَّ  ٰىل املالئكــة األنبي

 . نذكره من الرتتيب

ـــٰىل أنَّ  ـــع ع ـــد يف القط ـــن  واملعتم ـــل م ـــاء أفض األنبي

ـــ]عـــٰىل ذلـــك[ اإلماميَّـــة املالئكــة إمجـــاع الشـــيعة م ال ، ألهنَّ

ــذهبون ــه وي ــدون علي ــل يزي ــذا، ب ــون يف ه ــةاأل إٰىل أنَّ  خيتلف  ئمَّ

 ــة ــن املالئك ــل م ــ. أفض ــاعهم حجَّ ــوم ألنَّ  ةوإمج يف  املعص

 .مجلتهم

نـا يف مواضـع مـن كتبنـا كيفيـة االسـتدالل هبــذه وقـد بيَّ 

، ]فيهــا[ســؤال يســأل عنــه  عــن كــّل  بنــاه وأجبنــاالطريقــة ورتَّ 

ــموبيَّ  ــام إٰىل العل ــة اإلم ــع غيب ــق م ــف الطري ــا كي بمذاهبــه  ن

 . وأقواله ورشحنا ذلك، فال معنٰى للتشاغل به هاهنا

ــتدلَّ  ــن أن يس ــ ويمك ــٰىل ذل ــة ع ــاٰىل املالئك ــأمره تع ك ب

ــبالســجود آلدم  ي تعظيمــه علــيهم وتقديمــه ـه يقتضــ، وأنَّ

ــٰىل  وإذا كــان املفضــول ال جيــوز تعظيمــه. وإكرامــه وتقديمــه ع

 .أفضل من املالئكة آدم  علمنا أنَّ  الفاضل

أفضـــل مـــن املالئكـــة  آدم  إنَّ  :مـــن قـــال وكـــلُّ 

الئكـة، وال أحـد األنبيـاء أفضـل مـن مجيـع امل مجيع ذهب إٰىل أنَّ 

 .ق بني األمرينة فرَّ مَّ من األُ 

ـــل ]]١٥٧ص [[/ ـــإن قي ـــ: ف ـــن أنَّ ـــن أي ـــرهم م ه أم

 عٰىل وجه التعظيم والتقديم؟] له[بالسجود 

دهم لـه بالسـجود مـن أن يكـون عـٰىل ال خيلـو تعبّـ: قلنا

غـري أن يقـرتن بـه تعظـيم وتقـديم أو  سبيل القبلـة واجلهـة مـن

ل مل جيـز أنفـة إبلـيس مـن ن األوَّ يكون عٰىل مـا ذكرنـاه، فـإن كـا

ــّرب  ــجود وتك ــهالس ــه وقول ــَت  :ه عن
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ــ ــأنَّ والقــرآن كّل ــاطق ب ــجود  ه ن ــاع إبلــيس مــن الس امتن

ــ بــه والتكرمــة، ولــو مل يكــن األمــر  ام هــو العتقــاده التفضــيلإنَّ

ه مـا أمــره أنَّـ مــهعلِ اهللا تعـاٰىل عليـه ويُ  عـٰىل هـذا لوجـب أن يــردّ 

وال تفضـيله، بـل عـٰىل ] عليـه[بالسجود عـٰىل جهـة تعظيمـه لـه 

ومــا  ،فيــه] والتعظــيم[للتفضــيل  حــظَّ  اآلخــر الــذي ال الوجــه

 س وضـاللته، فلـامَّ معصـية إبلـي جاز إغفال ذلـك، وهـو سـبب

عـٰىل جهــة  األمــر بالسـجود مل يكـن إالَّ  عـٰىل أنَّ  مل يقـع ذلـك دلَّ 

األمـر عــٰىل مــا  يف أنَّ  شــكٌّ ] يقــع[التفضـيل والتعظــيم، وكيـف 

ــاه ــيم آدم  وكــّل  ذكرن ــ مــن أراد تعظ ــام يقتض ي ـووصــفه ب

ــ ــهـالفخــر والش ــن  رف نعت ــل ذلــك م ــجاد املالئكــة، وجع بإس

 .ال شبهة فيه اأعظم فضائله، وهذا ممَّ 

ــ ــٰىل فأمَّ ــاء ع ــيل األنبي ــحابنا يف تفض ــض أص ــتامد بع ا اع

ــٰىل أنَّ  ــة ع ــقَّ  املالئك ــاء  ]]١٥٨ص [[/ ةاملش ــات األنبي يف طاع

 يف القبــائح  أكثــر وأوفــر، مــن حيــث كانــت هلــم شــهوات

ا نقطـع عـٰىل الواجبـات فلـيس بمعتمـد، ألّنـ] فعـل[ونفار عـن 

ــاّق  أنَّ  ــاّق  مش ــن مش ــم م ــاء أعظ ــف، امل األنبي ــة يف التكلي الئك

ــّك  ــب والش ــك واج ــل ذل ــّل  يف مث ــيس ك ــا  ءيش ول ــر لن مل يظه

 .ثبوته وجب القطع عٰىل انتفائه

ـــة أنَّ  ـــٰىل اجلمل ـــم ع ـــن نعل ـــانوا  ونح ـــة إذا ك املالئك

يف تكلــيفهم، ولــوال  أن تكــون علــيهم مشــاّق  فــني فــال بــدَّ مكلَّ 

 ام حيسـنإنَّـ عـٰىل طاعـاهتم، والتكليـف وا ثوابـاً ذلك مـا اسـتحقّ 

ــ يف كــّل  للثــواب، وال يكــون التكليــف علــيهم  ف تعريضــاً مكلَّ

ــيهم ونفــار عــامَّ  إالَّ  اً شــاقَّ   ويكــون هلــم شــهوات فــيام حظــر عل

 .]عليهم[أوجب 

ــن يُ  ــذا فمــن أي ــٰىل ه ــر ع ــوإذا كــان األم ــاّق  م أنَّ عَل  مش

ة ة عاّمـاملالئكـة؟ وإذا كانـت املشـقَّ  من مشـاّق  أكثر األنبياء

القطع عٰىل زيادهتا يف تكليف بعـض  ريق إىلٰ ة، وال طمَّ لتكليف األُ 

 .ف والشّك التوقّ  وتفضيلها عٰىل تكليف آخرين، فالواجب

ونحـــن اآلن نـــذكر شـــبه مـــن فضـــل املالئكـــة عـــٰىل 

 :عليها بعون اهللا تعاىلٰ  مونتكلَّ  األنبياء 
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عـن إبلـيس  قوا بـه يف ذلـك قولـه تعـاٰىل حكايـةً  تعلَّ فمامَّ 

ـــاً  ـــوّ  خماطب ـــا  : ]]١٥٩ص [[/ اءآلدم وح م
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ـــراف[ �ت ـــرغَّ ، ]٢٠: األع بهام ف

ٰى تنـاوال حتـَّ يف منزلـة املالئكـة] ليكونـا[بالتناول مـن الشـجرة 

 وعصيا، وليس جيـوز أن يرغـب عاقـل يف أن يكـون عـٰىل منزلـة

ـــ ـــه، حتَّ ـــاٰىل دون منزلت ـــالف اهللا تع ـــٰىل خ ـــك ع ـــه ذل ٰى محل

 . فضل املالئكة عٰىل األنبياء يـومعصيته، وهذا يقتض

َمِســيُح : بقولــه تعـاىلٰ  قـوا أيضـاً وتعلَّ 
ْ
 ا�

َ
ِكف

ْ
ن
َ
ــْن �َْسـ�

َ
ل

 
َ

 ِهللاِ َوال
ً
ــدا بْ

َ
� 

َ
ــون

ُ
 يَ�

ْ
ن

َ
  أ

َ
ــون ُ� ر�

َ
ُمق

ْ
 ا�

ُ
ــة

َ
َمالئِ�

ْ
ــاء[ ا� : النس

 يـئكــة يف مثــل هــذا اخلطــاب يقتضــوتــأخري ذكــر املال، ]١٧٢

ــ تفضــيلهم، ألنَّ  لــن يســتنكف : (ام جــرت بــأن يقــالالعــادة إنَّ

ــذا ــل ك ــوزير أن يفع ــة ال ــدِّ  ،)وال اخلليف ــؤخِّ فيق ر م األدون وي

ــول ــز أن يق ــم، ومل جي ــتنكف: (األعظ ــن يس ــل  ل ــري أن يفع األم

ــذا[ ــارس] ك ــ)وال احل ــذا يقتض ــىلٰ ـ، وه ــة ع ــيل املالئك  ي تفض

 . األنبياء

ـــاىلٰ وتعلَّ  ـــه تع ـــوا بقول َم : ق
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عمل يف اخلـرب عنـه سـتَ بعـد بنـي آدم خملـوق يُ  لـيس: قالوا، ]٧٠

ـــة ـــن( لفظ ـــتعمل إالَّ ) م ـــي ال تس ـــالء إالَّ   يفالت ـــنّ العق   اجل

ــ( : مل يقــلواملالئكــة، فلــامَّ   بــل ،])خلقنــا[لناهم عــٰىل مــن وفضَّ

ــال ]]١٦٠ص [[/ ــا :ق ن
ْ
ق
َ
ل

َ
ــْن خ ــٍ� ِ�م� ِث

َ
 ك

َ
� ]اإلرساء :

ـأنَّ  مَ لِ عُ  ،]٧٠ ام أخـرج املالئكـة عمـن فضـل بنـي آدم عليـه، ه إنَّ

ــ ــالف يف أنَّ ألنَّ ــي آ ه ال خ ــنّ بن ــن اجل ــل م ــان دم أفض ، وإذا ك

ــ ــاً  يـوضــع اخلطــاب يقتض ــال  خملوق ــه ف ــو آدم علي مل يفضــل بن

 .م املالئكةشبهة يف أهنَّ 

ــِدي : قــوا بقولــه تعــاىلٰ وتعلَّ 
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ملـا قـال  أفضـل مـن حـال النبـّي فلـوال أن حـال املالئكـة  ،]٣١

 .ذلك

ــ: الً قــوا بــه أوَّ فيقــال هلــم فــيام تعلَّ  ــه  زعمــتم أنَّ  مَ ـلِ قول
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ــاه إِال ــا  :معن ــريا وتنقلب أن تص

رصحيـة ملـا ذكـرتم،  هـذه اللفظـة ليسـت إٰىل صفة املالئكة، فـإنَّ 

 .بل أحسن األحوال أن تكون حمتملة له

ــر ــا أنك ــٰى أنَّ وم ــون املعن ــاول  تم أن يك ــن تن ــي ع املنه

ـــريكام وأنَّ  ـــجرة غ ـــتصُّ  الش ـــي خي ـــدين  النه ـــة واخلال املالئك

مــا هنيــت ( :لغــريه وجيــري ذلــك جمــرٰى قــول أحــدنا. دونكــام

املنهـي هــو  ام يعنـي أنَّ وإنَّـ ،) أن تكـون فالنــاً أنـت عـن كـذا إالَّ 

 كــان امَّ ـولــ.  أن تنقلــب فتصــري فالنــاً دونــك، ومل يــرد إالَّ  فــالن

ـ هلـام فمـن أوكـد الشـبه ليهامـاً  غرض إبليس القاء الشـبهة ام أهنَّ

 .ام املنهي غريمهامل ينهيا وإنَّ 

ــال ــبهة أن يق ــذه الش ــه ه ــد ب ــا يفس ــد م ــن وكي ــا : وم م

ـــا يف ـــا رغب ـــرتم أن يكون ـــة  أنك ـــفة املالئك ـــا إٰىل ص أن ينقلب

ــ الرغبــة  هــذه بهام إبلــيس يف ذلــك، وال تــدلُّ وخلقــتهم كــام رغَّ

املنقلــب إٰىل خلقــة غــريه ال  املالئكــة أفضــل مــنهام، ألنَّ  نَّ عــٰىل أ

الثـواب ال  يكـون مثـل ثوابـه لـه، فـإنَّ  ]]١٦١ص [[/ جيب أن

ــ بـانقالب الصــور واخللــق، فإنَّـينقلـب وال يتغــريَّ   ام يســتحّق ه إنَّ

 .عٰىل األعامل دون اهليئات

ــة  ــٰىل هيئ ــريا ع ــا يف أن يص ــا رغب ــع أن يكون ــري ممتن وغ

ـــو ـــة وص ـــواب وال املالئك ـــة يف الث ـــك برغب ـــيس ذل رها، ول

ـَال أ .الثـواب ال يتبـع اهليئـات والصـور الفضل، فـإنَّ  ام  تـرٰى أهنَّ

ــا مــن اخلالــدين، ولــيس اخللــود ممَّــ ي ـا يقتضــرغبــا يف أن يكون

ام هـو نفـع عاجـل، وكـذلك فيـه، وإنَّـ يف ثواب وال فضـالً  ةمزيَّ 

ــون ــع أن تك ــني  ال يمتن ــريا ملك ــة مــنهام يف أن يص ام إنَّــالرغب

 .كانت عٰىل هذا الوجه

ــ ــة خاصَّ ــال للمعتزل ــن أن يق ــّل ويمك ــاز  ة وك ــن أج م

امللــك  أن يكونــا اعتقــدا أنَّ  مــا أنكــرتم: عــٰىل األنبيــاء الصــغائر

ــاً  أفضــل مــن النبــّي  ، اً صــغري وغلطــا يف ذلــك وكــان مــنهام ذنب

ــن لكــم إذا  ألنَّ  ــاء، فمــن أي الصــغائر جتــوز عنــدكم عــٰىل األنبي

ــدا أنَّ  ــةاملال اعتق ــك أنَّ  ئك ــا يف ذل ــاء ورغب ــن األنبي ــل م  أفض

 .عليهم الذنوب األمر عٰىل ما اعتقداه مع جتويزكم

ام تــدخل يف الصــغائر إنَّــ إنَّ : ولــيس هلــم أن يقولــوا

ذلــك حتكــم بغــري برهــان،  القلــوب، ألنَّ  أفعــال اجلــوارح دون

ــٰىل أُ  ــع ع ــيس يمتن ــدخلول ــوهلم أن ت ــال  ص ــغائر يف أفع الص

 مـا نقــص(الصـغري عنــدهم  حـدّ  ، ألنَّ القلـوب واجلـوارح معــاً 

، ولــيس يمتنــع معنــٰى هــذا )عقابــه عــن ثــواب طاعــات فاعلــه

ـــدّ  ـــوب احل ـــال القل ـــع يف  ]]١٦٢ص [[/ يف أفع ـــام مل يمتن ك

 .أفعال اجلوارح

مــا أنكــرتم أن يكــون : قــوا بــه ثانيــاً ويقــال هلــم فــيام تعلَّ 
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ـهذا القول إنَّـ فضـل مـن املالئكـة أ ه إٰىل قـوم اعتقـدوا أنَّ ام يوجَّ

ــاء فــأخرج الكــالم عــٰىل حســب ــ األنبي ر ذكــر اعتقــادهم، وأخَّ

ــذلك ــة ل ــال . املالئك ــن ق ــرٰى م ــول جم ــذا الق ــري ه ــ[وجي ] امنّ

، وإن كــان )لــن يســتنكف أيب أن يفعــل كــذا وال أبــوك(: لغــريه

ام أخــرج الكــالم عــٰىل أبــاه أفضــل، وإنَّــ القائــل يعتقــد أنَّ 

 . بب ال املخاطِ اعتقاد املخاطَ ] حسب[

ــ ــاً وممَّ ــال أيض ــوز أن يق ــ: ا جي ــل أنَّ ــاوت يف الفض ه ال تف

ــة  ــاء واملالئك ــني األنبي ــا إٰىل أنَّ  ب ــل  وإن ذهبن ــاء أفض األنبي

ر ذكـر األفضـل أن يـؤخَّ  مـنهم، ومـع التقـارب والتـداين حيسـن

 ام مــعالــذي ال تفــاوت بينــه وبــني غــريه يف الفضــل، وإنَّــ

: قـول القائـله حيسـن أن ي تـرٰى أنَّـأَال . التفاوت ال حيسن ذلـك

ــذا وال األمــري فــالن  مــا يســتنكف( ــري فــالن مــن ك ــن [األم م

ـــذا ـــاظرين)]ك ـــاويني متن ـــا متس ـــاربني، وال  ، وإن كان أو متق

) مـا يسـتنكف األمـري مـن كـذا وال احلـارس: (حيسن أن يقـول

 . ألجل التفاوت

ـإنَّـ: وأقوٰى مـن هـذا أن يقـال  ر ذكـر املالئكـة ام أخَّ

ــاً أملالئكــة مجيــع ا املســيح ألنَّ  عــن ذكــر ال حمالــة مــن  كثــر ثواب

 كـــّل  ي أنَّ ـيقتضــ ]]١٦٣ص [[/ ، وهـــذا الاملســيح منفــرداً 

 .ام اخلالف يف ذلكواحد منهم أفضل من املسيح، وإنَّ 

مــا أنكــرتم أن يكــون : قــوا بــه ثالثــاً ويقـال هلــم فــيام تعلَّ 

ــاىلٰ  ــه تع ــراد بقول  : امل
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ــأّنــ، ]٧٠: رساءاإل[ لناهم عــٰىل مــن خلقنــا وهــم كثــري، ومل ا فضَّ

وا : وجيـري ذلـك جمـرٰى قولـه تعـاىلٰ . التبعـيض يرد ُ ـ�َ
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ــاِ� � ــرة[ بِآي ــا ، ]٤١: البق ــرتوا هب ــٰى ال تش واملعن

 ثمــن تأخذونــه عنهــا قليــل، ومل يــرد وكــّل  ]قلــيالً [ ثمنــاً 

 . ةيل خاصَّ التخصيص واملنع من الثمن القل

 :ومثله قول الشاعر

   مــــن ُأنــــاس لــــيس يف أخالقهــــم

  عاجـــل الفحـــش وال ســـوء اجلـــزع 

ـــ ـــوإنَّ ـــم وإن ام أراد نفـــي الفحـــش كّل ه عـــن أخالقه

 .عنهم وإن وصفه بالسوء وصفه بالعاجل، ونفي اجلزع

وهـــذا مـــن غريـــب البالغـــة ودقيقهـــا، ونظـــائره يف 

 . َرص ال ُحت  الشعر والكالم الفصيح

ــ ــد كنّ ــاً وق ــة كالم ــذه اآلي ــل ه ــا يف تأوي ــرداً  ا أملين  مف

 .وأكثرنا من ذكر أمثلته استقصيناه ورشحنا هذا الوجه

ه غــري ممتنــع ووجـه آخــر يف تأويـل هــذه اآليـة، وهــو أنَّـ

ــع املالئكــة ــي آدم، وإن   أن يكــون مجي أفضــل مــن مجيــع بن

ــاء ــن األنبي ــي آدم م ــة بن ــان يف مجل ــن  ]] ١٦٤ص [[/ ك م

 واحــد مـن املالئكــة، ألنَّ  عــٰىل كـّل ] هممـن[واحــد  يفضـل كـّل 

وغـري . ملـك بنـي آدم عـٰىل كـّل  ام هـو يف فضـل كـّل اخلالف إنَّـ

ــون ــع أن يك ــتحّق  ممتن ــالء يس ــة فض ــع املالئك ــّل  مجي ــد  ك واح

مـنهم اجلزيــل الكثــري مــن الثــواب، فيزيــد ثــواب مجــيعهم عــٰىل 

، عــدداً  األفاضــل مــن بنــي آدم أقــّل  ثــواب مجيــع بنــي آدم، ألنَّ 

واحـد مـن  مـنهم أفضـل مـن كـّل  ان يف بني آدم آحاد كّل وإن ك

 .املالئكة

 إنَّ : ا يمكـن أن يقـال يف هـذه اآليـة أيضـاً ووجه آخـر ممـَّ

ــة إذا تؤمِّ  ــوم اآلي ــتمفه ــ ل ـــيقتض ــل ي أنَّ ــرد الفض ــاٰىل مل ي ه تع

ــ . الدنيويــة ام أراد الــنعم واملنــافعالــذي هــو زيــادة الثــواب، وإنَّ
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والبحـــر ورزق  احلمـــل هلـــم يف الـــربّ  وال شـــبهة يف أنَّ 

ي التفضـيل ـويقتضـ الثـواب، بـه  يسـتحّق بات خـارج عـامَّ الطيّ 

عليـه مـن  الذي وقع اخلالف فيـه، فيجـب أن يكـون مـا عطـف

ه أشـبه مـن يف هذا البـاب ويف هـذا القبيـل، فإنَّـ خالً االتفضيل د

ــ ــه رادأن ُي ــي علي ــه مبن ــة وارد ب ــه غــري مــا ســياق اآلي ــلُّ . ب  وأق

ــة ــ( األحــوال أن تكــون لفظ ــال ) لناهمفضَّ ــة لألمــرين، ف حمتمل

 .إليه خالف ما تذهب جيوز االستدالل هبا عىلٰ 

ــيام تعلَّ  ]]١٦٥ص [[/ ــم ف ــال هل ــاً ويق ــه رابع ــوا ب ال : ق

ــة عــٰىل أنَّ  أفضــل مــن حــال  حــال املالئكــة داللــة يف هــذه اآلي

ام هـو نفـي مـا مل يكـن عليـه، الغرض يف الكـالم إنَّـ األنبياء، ألنَّ 

أحــدنا لــو   تــرٰى أنَّ أَال . ال التفضــيل لــذلك عــٰىل مــا هــو عليــه

ه عٰىل صـفة ولـيس عليهـا جـاز أن ينفيهـا عـن نفسـه أنَّ  ]به[ ظنَّ 

أفضـل مـن تلـك  بمثل هـذا اللفـظ وإن كـان عـٰىل أحـوال هـي

 .احلال وأرفع

أ منــه مــن علــم الغيــب ا تــربَّ ولــيس جيــب إذا انتفــٰى ممَّــ

ــه فضــل أن يكــون  وكــون خــزائن اهللا تعــاىلٰ  عنــده أن يكــون في

ــ ــّل  داً ذلــك معتمِّ ــربّ  يف ك ــه والت ــي ل ــه، وإذا مل م ؤمــا يقــع النف ن

ــن  يكــن ملكــاً  ــده خــزائن اهللا جــاز أن ينتفــي م كــام مل يكــن عن

 .حاله دون هاتني احلالتني األمرين، من غري مالحظة ألنَّ 
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ه تعـاٰىل حكـٰى شـكال فيـه أنَّـح هـذا ويزيـل اإلا يوضِّ وممَّ 

ــْن : خــرٰى عنـه يف آيـة أُ 
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منزلــة  هــذه ونحــن نعلــم أنَّ  ،]٣١: هــود[ اُهللا خ

حـال أرفـع منهـا وأعـٰىل، فـام املنكـر  غري جليلـة وهـو عـٰىل كـّل 

ــون ــن أن يك ــ م ــه يف أنَّ ــة عن ــي امللكي ــنف ــه  ي أنَّ ـه ال يقتض حال

 . دون حال امللك بمنزلة نفي هذه املنزلة

ــوالتعّلــ ، وفــيام اً ة ضــعيف جــدَّ ق هبــذه اآليــة خاصَّ

 .]وباهللا التوفيق[ ،ه كفايةأوردنا

*   *   * 

مسـألة يف املنـع عـن )/ (٢ج ( رسائل الشـريف املرتضـىٰ 

 ):تفضيل املالئكة عٰىل األنبياء

إن ســـأل ، بســـم اهللا الـــرمحن الـــرحيم ]]١٦٩ص [[/

 ً عــٰىل فضــل املالئكــة عــٰىل األنبيــاء صــلوات اهللا  ســائل مســتدالَّ

ــيهم ــال عل ــا: فق ــه تع ــون قول ــرون أن يك ــا تنك  : ىلٰ م
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 ؟عٰىل ذلك ، يدلُّ ] ٧٠: اإلرساء[

ـ بأنَّـه تعـاٰىل خـربَّ أنَّـ: ووجه الداللة منـه آدم  ل بنـيه فضَّ

ــ ــري ممَّ ــٰىل كث ــع ــالم يقتض ــذا الك ــاهر ه ــه، وظ يف  ي أنَّ ـن خلق

املخلوقـات  خلقه مـن مل يفضـل بنـي آدم عليـه، وقـد علمنـا أنَّ 

ــنّ  ــس واجل ــم اإلن ــامدات ه ــائم واجل ــة والبه ــوم . واملالئك ومعل

والبهــائم واجلــامدات بــال شــبهة،  آدم أفضــل مــن اجلــنّ  بنــي أنَّ 

ن مل يفضـل م ممـَّخروجـه مـن الكـال فيجب أن يكون مـن جيـب

 . سقطت الفائدةوإالَّ  بني آدم عليهم هم املالئكة 

ـــٰىل أنَّ  ]]١٧٠ص [[/ ـــة  ع ـــن(لفظ ـــ) م ه إٰىل ال تتوجَّ

ــ يعقــل، فلــيس يــدخل  بمــن ام ختــتصُّ البهــائم واجلــامدات، وإنَّ

،  املالئكـة واجلـنّ ن جيـوز أن يفضـل اآلدميـون عليـه إالَّ حتتها ممـَّ

ـ بقـي املالئكـة خـارجني مـن  جلـنّ م أفضـل مـن اوإذا علمنا أهنَّ

 .م أفضلخروجهم داللة عٰىل أهنَّ  الكالم، ويف

ظـاهر الكــالم  أنَّ  الً زعمـت أوَّ  مَ ـلِـ: يقـال لـه :اجلـواب

مل يفضــل بنــي آدم عليــه، فعــٰىل  يف املخلوقــات مــن ي أنَّ ـيقتضــ

 .مسلَّ ه غري صحيح وال يُ فإنَّ  ؟هذلك بنيت الكالم كلّ 

 .تقتيض ذلك )كثري(لفظة  إنَّ : فإن قال

ــه ــل ل ــت: قي ــن قل ــن أي ــ :م ــإهنَّ ــا ادَّ ـا تقتض ــهي م  ؟عيت

 .ا ال نجدهاويطالب بالداللة، فإنّ 

قــد جــرت عــادة الفصــحاء مــن العــرب : يقــال لــه ثــمّ 

 ،اللفظــة مــن غــري إرادة للتخصــيص بــأن يســتعملوا مثــل هــذه

أعطيتــه الكثــري : (بــل مــع قصــد الشــمول والعمــوم، فيقولــون

 مـن حريمـي، وبـذلت لـه العـريض مـن من مايل، وأبحته املنيع

مـــن مـــايل  نـــي أعطيتـــه شـــيئاً ، ولـــيس يريـــدون أنَّ )جـــاهي

ــيئاً وادَّ  ــه ش ــرت عن ــي ومل  خ ــع حريم ــه مني ــه، وال أبحت ــر من آخ

ومنعـت مـا  أبح ما ليس يمنعها، وال بـذلت لـه عـريض جـاهي

ــ ــريض، وإنَّ ــيس بع ــدل ــذلك والقص ــزي ب ــه إنَّ : ام املع ــي أعطيت ن

ه وبـذلت لـه جـاهي ومـن صـفته أنَّـ[، ه كثـريصفته أنَّ  مايل ومن

 ].عريض

ـــرية، ويف أشـــعار العـــرب  ـــه نظـــائر يف القـــرآن كث ول

ــاب ــو ب ــا، وه ــس  وحماوراهت ــن أن ــٰىل م ــذهب ع ــروف ال ي مع

ــا ألنَّ  ــه طرف ــذكر من ــن ن ــم، ونح ــن كالمه ــة حل ص [[/ بمعرف

 :استيعاب اجلميع يطول ]]١٧١

ــامَّ  ــ:  جيــري املجــرٰى قولــه تعــاىلٰ فم
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ــماواِت بِغ هلــا  ومل يــرد أنَّ ، ]٢: الرعــد[ ا�س�

 .حال ال تروهنا بل أراد نفي العمد عٰىل كّل  عمداً 
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ُ َ� ]ــون ــرد أنَّ ]١١٧: املؤمن ــاً  ، ومل ي ــد برهان ــاء  ألح يف دع

 مــن فعــل ذلــك فقــد فعــل مــا ال هللا تعــاٰىل، بــل أراد أنَّ اهللا مــع ا

 .برهان عليه
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، بـل فـيمن يقتـل مـن األنبيـاء مـن يقتـل بحـّق  ومل يرد تعـاٰىل أنَّ 

 .ناهما ذكرناه وبيَّ  ٰى املعن

 : ومثلــه قولــه
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ـــدة[ ـــثمن]١٤٤: املائ ـــرد النهـــي عـــن ال ـــل دون  ، ومل ي القلي

الكثري، بل هنـٰى تعـاٰىل عـن أخـذ مجيـع األثـامن عنهـا واألبـدال، 

 .ةذ عنها بالقلَّ ؤَخ ووصف ما يُ 

 :هلاوقال سويد بن أيب ك

   أخالقهــــممــــن ُأنــــاس لــــيس يف 

  عاجـــل الفحـــش وال ســـوء اجلـــزع 

ومل يثبـــت هبـــذا الكـــالم يف أخالقهـــم  ]]١٧٢ص [[/

ــيّئغــري سـ وجزعــاً  أصــالً  فحشـاً  نفــٰى الفحــش واجلــزع  ام، وإنَّ

 .هلم ومل يكن مادحاً  حال، ولوال ذلك لكان هاجياً  عٰىل كّل 
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   ومل تــأِت غــري أهلهــا بالــذي أنــت

ــوم اهل  ــرًا ي ــه جعف ــاب ــيبات عريه   ض

ــــة ــــن هجري ــــر مل يك ــــتهم بتم    أت

  وال حنطـــة الشـــام املزيـــت مخريهـــا 

ــهف ــة( :قول ــن هجري ــذي  ،)مل يك ــر ال ــل التم أي مل حيم

ــت أنَّ  ــاقي البي ــرد بب ــر، ومل ي ــري يف هج ــون كث ــة  يك ــاك حنط هن

 ، ثـمّ وال حنطـةً  حيمـل متـراً  ليس يف مخريها زيت، بـل أراد هبـا مل

 .ل يف مخريهاعَ الزيت ُجي  وصف احلنطة بأنَّ 

 .ٰىص ونظائر هذا الباب أكثر من أن ُحت 

ــإّنــ: فعـٰىل مــا ذكرنـاه ال ينكــر أن يريــد تعـاىلٰ  لناهم ا فضَّ

ــا ــع مــن خلقن ــرة عــٰىل  عــٰىل مجي ــري، فجــرٰى ذكــر الكث وهــم كث

ولـيس ألحـد  ق ال عـٰىل وجـه التخصـيصسبيل الوصـف املعلَّـ

 سـبيل عـىلٰ ) فعـل كـذا وكـذا كثـري مـن النـاس: (أن خيرب بقوله

 .التخصيص دون العموم

ــاىلٰ  ]]١٧٣ص [[/ ــه تع  : وقول
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ــك  ــأوذل ــلّن ــة نَّ إ :ا مل نق ــذه اللفظ ــّل يف ه ــع تُ   ك ــتَ موض عمل س

ريـد هبـا أُ  امبمعنٰى واحد، بـل الوجـه يف اسـتعامهلا خيتلـف، وربَّـ

ــ ــا تقــدَّ ريــد مــا ذكرنــاه ممَّــام أُ التخصــيص وربَّ ع يف رَجــام يُ م، وإنَّ

ـ عـٰىل املعنـٰى املقصـود،  إٰىل الوضـع أو إٰىل الداللـة تـدلُّ  اذلك إمَّ

ــ ــمــن ادَّ  عــىلٰ  ام أردنــا الــردّ وإنَّ ي التخصــيص ال ـا تقتضــعــٰى أهنَّ

 .حمالة، فدفعناه عن ذلك بام أوردناه

ــدٍ  ــيس ألح ــدَّ  ول ــة  عي أنَّ أن ي ــذه اللفظ ــن ه ــاهر م الظ

ـــيقتضــ  إذا وردت ال تقتضــيه كانــت جمــازاً  اي التخصــيص وأهنَّ

 .م من قائلهذلك حتكّ  ألنَّ  ،وعمل عليه بداللة

بـل التخصـيص هـو املجـاز : وإذا عكس عليه وقيـل لـه

 . والوصف هو احلقيقة، مل جيد فصالً  وورودها مورد النعت

ــ وهــو أنَّ : ووجــه آخــر ــاجلــنس إنَّ عــٰىل  الً ام يكــون مفضَّ

ـ: اجلنس عٰىل أحد وجهـني عـني مـن أعيانـه  يكـون كـّل  ا بـأنإمَّ

ــل يف ــون الفض ــأن يك ــر، أو ب ــنس اآلخ ــان اجل ــن أعي ــل م  أفض

ــ ــيس جيــوز أن يفضَّ ــر، ول ــأن أعيانــه أكث ل اجلــنس عــٰىل غــريه ب

عـني يف اجلـنس اآلخـر  أفضـل مـن كـّل  احـدةيكون فيه عـني و

عـني منـه  اآلخـر لكـّل  مـن فضـل، ويكـون اجلـنس وباقيه خالٍ 

وإن مل يبلـغ إٰىل فضـل تلـك العـني التـي ذكرناهـا، وهلـذا  فضـالً 

ــان يف  ــة إن ك ــل الكوف ــل بغــداد عــٰىل أه ال جيــوز أن يفضــل أه

واحـد مـن أهـل الكوفــة  أفضـل مـن كـّل  بغـداد فاضـل واحـد

ــوبــاقي أهــل بغــد كثــري مــن أهــل  ٰى كــاناد ال فضــل هلــم، حتَّ

ــذي  ــل ال ــة الفاض ــوا إٰىل منزل ــل وإن مل يبلغ ــة ذوي فض الكوف

 . ذكرناه

ــحَّ  ]]١٧٤ص [[/ ــإذا ص ــذه املقدّ ف ــر أنَّ ت ه ــة مل ينك  م

الفضـــل يف املالئكـــة عـــام  ألنَّ ] مفضـــوالً [جـــنس بنـــي آدم 

جلمــيعهم عــٰىل مــذهب أكثــر النــاس أو ألكثــرهم، والفضــل يف 

 . ص بقليل من كثريخمصَّ بني آدم 

أفضــل مــن  وعــٰىل هــذا ال ينكــر أن يكــون األنبيــاء 

كــان جـنس املالئكــة أفضـل مــن جـنس بنــي آدم،  املالئكـة وإن

تضـمنت اآليـة ذكـر بنـي آدم عـٰىل  امَّ ـللمعنٰى الذي ذكرنـاه، ولـ

ــدٰى  ــن ع ــٰىل م ــلوا ع ــب أن يفض ــية وج ــبيل اجلنس ــة،  س املالئك

ن لـيس بــذي ن عـداهم ممـَّممـَّهم ولـو ذكـر األنبيـاء بـذكر خيّصـ

 . لفضلهم عٰىل املالئكة فضل

 .وهذا واضح بحمد اهللا وحسن معونته وتوفيقه

*   *   * 

  :ت امء

رية  :جوابات املسائل السالَّ

ـــل]] ٣٢٢ص [[ ـــإن قي ـــات : ف ـــولكم يف منام ـــام ق ف

مـا يرونــه يف  دَّ ُعــ ٰى تها حتـَّ؟ ومــا السـبب يف صــحَّ األنبيـاء 

 ملا يسمعونه من الوحي؟ ياً املنام مضاه

األخبــار الــواردة هبــذا اجلــنس غــري مقطــوع عــٰىل : قلنــا

اهللا تعـاٰىل ُيعِلـم العلم، وقد يمكن أن  ا توجبتها، وال هي ممَّ صحَّ 

ي نـاملوجـب للعلـم أنَّ  بوحي يسمعه من امللك عـٰىل الوجـه النبّي 

 ريك يف منامك يف وقت كذا ما جيب أن تعمل عليه، فيقطع عىلٰ سأُ 

وعـٰىل هـذا . د رؤيتـه لـه يف املنـامته من هذا الوجه ال بمجـرَّ صحَّ 

ولوال ما أرشنا إليـه [يف ذبح ابنه،  إبراهيم  ل مناممَ الوجه ُحي 

 ].د بذبح ولده؟متعبِّ  هبأنَّ  كيف كان يقطع إبراهيم 

ــه فــام تأويــل مــا يــروٰى عنــه : فــإن قيــل  :مــن قول

ــإنَّ « ــ مــن رآين فقــد رآين ف ــا  ،»ل يبالشــيطان ال يتخيَّ وقــد علمن

ــّي  املحــّق املبطــل و أنَّ  ــد يــرون النب يف   واملــؤمن والكــافر ق

ــا  بضــدِّ ]] ٣٢٣ص /[[واحــد مــنهم عنــه   كــّل ِرب النــوم وُخيــ م

 احلقيقة مع هذا؟ عىلٰ له  رائياً  فكيف يكون ، به اآلخرِرب ُخي 



 ٤٣١............................................................................................................  النسخ) ١٧٦/ (حرف النون 

ــا ضــعيف أخبــار اآلحــاد، ومــن هــذا خــرب واحــد : قلن

ته ه يمكـن مـع تسـليم صـحَّ أنَّـ عـىلٰ . ذلـك ل عٰىل مثـلوال معوِّ 

رآين عـٰىل احلقيقـة،  مـن رآين يف اليقظـة فقـد: أن يكون املـراد بـه

ــ نَّ أل ــيطان ال يتمثَّ ــانالش ــل. ل يب لليقظ ــد قي ــي إنَّ : فق اطني الش

أشـبه بظـاهر ألفـاظ التأويـل وهـذا . رـلت بصـورة البشـام متثَّ ربَّ 

ــ لــه  ه رائيــاً ، فأثبــت غـري»فقـد رآين مــن رآين« :ه قـالاخلـرب، ألنَّ

ــةً  ــه مرئي ــي ونفس ــوم ال رائ ــىلٰ ، ويف الن ــة وال ع ــي،  احلقيق مرئ

ــ ــةوإنَّ ــك يف اليقظ ــدير . ام ذل ــان تق ــوم لك ــٰىل الن ــاه ع ــو محلن ول

ــ مــن اعتقــد: الكــالم  يل ه يــراين يف منامــه، وإن كــان غــري راءٍ أنَّ

وهـذا عـدول عـن  .ه قـد رآينعٰىل احلقيقـة، فهـو يف احلكـم كأنَّـ

 .ديل لصيغتهظاهر لفظ اخلرب وتب

*   *   * 

١٧٦ - ا:  

 :احلدود واحلقائق

ــو كــّل دليــل دلَّ  _ ٧٣]] ٧٣٤ص [[ حــدُّ النســخ ه

ـــ ـــم الش ـــل احلك ـــٰىل أنَّ مث ـــت ـع ]] ٧٣٥ص /[[رعي الثاب

ــًا  ــان ثابت ــواله ك ــه ل ــٰىل وج ــتقبل ع ــل يف املس ل زاي ــالنصِّ األوَّ ب

ل مع تراخيه عنه، فهو موصوف بأنَّه ناسخ  .بالنصِّ األوَّ

 *  *   * 

 :الذخرية يف علم الكالم

 :الكالم يف النسخ: فصل ]]٣٥٥ص [[

ــول ــو أن نق ــخ ه ــدِّ النس ــار يف ح ــل دلَّ : املخت ــلُّ دلي ك

ل زائــل يف  عــٰىل أنَّ مثــل احلكــم الشـــرعي الثابــت بــالنصِّ األوَّ

ــع  ل م ــالنصِّ األوَّ ــًا ب ــان ثابت ــواله لك ــه ل ــٰىل وج ــتقبل ع املس

 .اسختراخيه عنه، فهو موصوف بأنَّه ن

وإنَّــام ذكرنــا املثــل دون العــني، ألنَّــه ]] ٣٥٦ص /[[

ـا بـأن يكـون  لو هنٰى عن نفس ما أمـر بـه لكـان ذلـك قبيحـًا، إمَّ

 .فيه بداء أو فيه وجه من وجوه القبح غري هذا الوجه

ــف، ألنَّ مــا أزال  ــذا الوص ــة هب ــنا األدلَّ ص ــام خصَّ وإنَّ

أو مــا وجــوب مثــل الفعــل يف املســتقبل مــن عجــز أو فقــد آلــة 

ــزيالً  ــه ناســخ وإن كــان م جــرٰى هــذا املجــرٰى، ال ُيوَصــف بأنَّ

 .الختصاص هذا الوصف باألدلَّة

ـــام رشطنـــا الرتاخـــي ألنَّ ذكـــر الغايـــة إذا اقـــرتن   وإنَّ

ــه  ــف بأنَّ ــدها ال ُيوَص ــف عن ــاع التكلي ــٰىل انقط ــاللفظ ودلَّ ع ب

ــه لــو قــال مل ) الزمــوا الســبت إٰىل الوقــت الفــالين: (ناســخ، ألنَّ

: ن سقوط لزومـه عنـد تلـك الغايـة نسـخًا، وإذا قـال مطلقـاً يك

ة عــٰىل ســقوط لزومــه، كــان ) الزمــوا الســبت( ثــّم دلَّ بعــد مــدَّ

 .ذلك نسخًا للرتاخي الذي ذكرناه

 :يف الردِّ عٰىل اليهود فيام يأبونه من نسخ الرشائع: فصل

اعلم أنَّ الـذي لـه ومـن أجلـه حسـن التعبّـد بالشــرائع 

هـو الـذي ألجلـه حسـن النسـخ، ألنَّ مـا يعلـم  من املصالح لنا

اهللا تعاٰىل أنَّـه مصـلحة يف تكليفنـا العقـيل جيـوز أن يتغـريَّ حالـه، 

فيكون يف وقٍت مصـلحة ويف آخـٍر مفسـدة، فـال بـدَّ عنـد علمـه 

تعـاٰىل بخـروج الفعـل مـن كونـه مصـلحة إٰىل أن يكـون مفسـدة 

تنـا يف من أن يدلَّ عـٰىل ذلـك مـن حالـه، وإالَّ مل يكـن مز حيـًا لعلَّ

التكليـف، فكيـف يــأبٰى العاقـل النسـخ، ودليــل العقـل يوجبــه 

 .هذا اإلجياب

وأيُّ فــرق بــني أن يعلــم تعــاٰىل أنَّ احلــال يف هــذا الفعــل 

ــٰى  يتغــريَّ فيــدلُّ عليهــا بــذكر الغايــة املضــمومة إٰىل اإلجيــاب حتَّ

وكــذا ]] ٣٥٧ص /[[   الزمــوا هــذه العبــادة كــذا: (يقــول مــثالً 

ــا )ّم اتركوهــا بعــد ذلــكســنة ثــ ، فهــذا املوضــع ال خــالف بينن

ــود فيــه ــني اليه ــول. وب ــني أن يق ــذه العبــادة : (وب ــوا ه الزم

ــاً  ــة)مطلق ة طويل ــدَّ ــد م ــول بع ــّم يق ــت : (، ث ــد زال ــا فق ُأتركوه

؟ وهــل جتــويز أحــد األمــرين دون اآلخــر إالَّ االقــرتاح )عــنكم

 !يف األدلَّة؟

ســـخ فمـــنهم مـــن يمتنـــع مـــن ن: واليهـــود خيتلفـــون

بأنَّـه يقتضــي البـداء، وأن   الشـرائع مـن طريـق العقـل، ويعتـلُّ 

ومــنهم مــن جييــز النســخ عقــالً ويمتنــع . يصــري احلســن قبيحــاً 

عي أنَّ موســٰى  ــدَّ ــه ســمعًا، وي هم بــأنَّ رشعــه  من ــربَّ خ

والفرقة الثالثـة جييـز النسـخ عقـالً وسـمعًا، ويمتنـع مـن . مؤبَّد

ة نبيّ  ت عندهم 9نا العمل بشـريعتنا، ألنَّ حجَّ  .ما صحَّ

ـــا ـــالكالم عليه ـــة األُوٰىل ف ـــا الفرق ـــخ ال : فأمَّ أنَّ النس

: يقتضـي البـداء، ألنَّ مـا اقتضــٰى البـداء هـو مـا مجـع رشوطـاً 

ــه،  ــه بعين ــيُّ عن ــو املنه ــه ه ــأمور ب ــل امل ــون الفع ل أن يك األوَّ

والثـــاين أن يكـــون الوجـــه واحـــدًا والوقـــت واحـــدًا أيضـــًا 

 .روط دلَّ عٰىل البداءـذا مجع هذه الشفإ. واملكلَّف واحداً 

والنسخ خيالف ذلك، ألنَّ الفعـل املـأمور بـه غـري املنهـي 

هـو  عنه، ألنَّ إمساك السبت املأمور بإمساكه يف أّيام موسـٰى 

، وإذا تغاير الفعالن 9غري ما تناوله النهي بإمساكه يف أّيام نبيّنا 

 .ي البداءـفام تكاملت رشوط ما يقتض



 النسخ) ١٧٦/ (حرف النون    ........................................................................................................... ٤٣٢

اعتمــد هــذه الطريقــة أن ال يميــت اهللا تعــاٰىل  ويلـزم مــن

فـإذا . من أحيـاه، وال يغنـي مـن أفقـره، وال يصـحُّ مـن أمرضـه

 .جاز ذلك وأمثاله ومل يدّل عٰىل البداء فالنسخ مثله

وقد ألزموا عٰىل هذه الطريقة أن ال ختتلف رشائـع األنبيـاء 

يكن عليهم وقد علمنا اختالفها، ومل ]] ٣٥٨ص /[[    صلوات اهللا

تزويج األخ األُخـت، ] إباحة[ ذلك بداء، ألنَّ يف رشيعة آدم 

إباحة تأخري اخلتان إٰىل وقت الكـرب، ويف  ويف رشيعة إبراهيم 

وهذا كّله خيـالف . إباحة اجلمع بني األُختني رشيعة إرسائيل 

 .رشيعة موسٰى 

ا النسخ فليس يقتضـي كـون الشــيء الواحـد حسـنًا  فأمَّ

ا ظنّـوه، وإنَّـام يقتضــي أن يكـون مثـل احلسـن مـن قبيحًا عٰىل م

وليس يمتنع يف املسـألتني أن يقـبح أحـدمها . األفعال صار قبيحاً 

 .وحيسن اآلخر يف العقول، وأمثلته أكثر من أن ُحتٰىص 

ــن  ــمعًا م ــن اليهــود س ــع م ــٰىل مــن امتن ــالم ع ــا الك وأمَّ

ــن  ــوا ع ــم نقل عون أهنَّ ــدَّ ــا ي ــٰىل م ــك ع ــه يف ذل ــخ، فمعّول النس

ــد رشعــه وقــال وســٰى م ــه أبَّ إنَّ رشيعتــه ال ُتنَســخ : مــن أنَّ

 .ما بقي الليل والنهار

ــه ــول ل ــا نق ــذي : فإّن ــرب ال ة اخل ــحَّ ــم ص ــن تعل ــن أي م

ــا يوجــب العلــم الضـــروري، فقــد كــان  عيــه؟ فــإن كــان ممَّ تدَّ

ينبغـي أن نشــاَرك يف هـذا العلــم، ألّنــا نشـاِرك اليهــود يف ســامع 

، ومـا يوجـب العلـم الضــروري هذه األخبار ونخـالط رواهتـا

ة هـذا . ال خيتصُّ مـع االشـرتاك يف سـببه وإن كـان العلـم بصـحَّ

ــم  ــدَّ مــن أن ُيعَل ــه، فــال ب ــتدالل بتــواتر نقل اخلــرب طريقــه االس

ــني موســٰى  ــا وب ــات التــي بينن ــواتر يف الطبق ، رشوط الت

ــوز أن  ــريين وال جي ــذه كث ــا ه ــانوا يف أزمنتن ــود وإن ك ألنَّ اليه

ــة ينقلــوا كّلهــ م خــربًا بــاطالً، فقــد جيــوز أن يكــون أصــلهم قلَّ

ــة ــي هــم اآلن . ومــن لــيس بحجَّ فمــن أيــن هلــم أنَّ الصــفة الت

 عليها كانت ثابتة يف مجيع الطبقات الذي رووا عنهم؟

ــوا ــت صــفة التــواتر : ولــيس يمكــنهم أن يقول نحــن ُنثبِ

مــا ُتثبِتــون أنــتم صــفة ]] ٣٥٩ص /[[    فــيمن نقلنــا عنــه بمثــل

ــواتر يف ــلمنيالت ــلف املس ــنهم .  س ــا وبي ــرق بينن ــك أنَّ الف وذل

واضــح، ألنَّ ســلف املســلمني فــيام نقلــوه لــو اختــلَّ أو انقطــع 

ـــه أو  ـــان انقطاع ـــادات زم ـــرٰى الع ـــَرف بمج ـــب أن ُيع لوج

اختاللـه لقــرب العهــد، فــإنَّ مثــل ذلــك ال جيــوز أن خيفــٰى مــع 

تقــارب األزمــان وإن جــاز أن خيفــٰى مــع تطاوهلــا وبعــد العهــد 

ــ ــد فيه ــوٰى بع ــود ويق ــل اليه ــلَّ نق ــع أن خيت ــيس أن يمتن ا، فل

ــاول  ــه لتط ــوع املعرفــة ب ــك ووق ــز ذل ــب متيي ضــعف، وإن مل جي

 .األزمان

َم هلـم هـذا اخلـرب وقيـل هلـم مـن أيـن لكـم إذا : وقد ُسلِّ

ــا  ــاٍل؟ وم ــلِّ ح ــٰىل ك ــخ ع ــن النس ــع م ــه يمتن ــحيحًا أنَّ ــان ص ك

ــون  ــرتم أن يك ــن أن  أنك ــرب م ــذا اخل ــع هب ــام من ــخ إنَّ ُتنَس

ــد  ــإن يري ــه، ف ت ت نبوَّ ــحَّ ــه وال ص ت ــت حجَّ ــن مل يثب ــه بم رشيعت

ــد ــظ التأبي ــادق: بلف ــّي ص ــخها نب ــدًا إالَّ أن ينس ــا أب . الزموه

ــاهر  ــه ظ ــون ل ــحيحًا أن يك ــان ص ــربهم إذا ك ــا يف خ ــر م وأكث

ــ ــخـيقتض ــاع النس ــة . ي امتن ــاهر باألدلَّ ــن الظ ــع ع ــد نرج وق

ة نبيّنـا  ل هـذا اخلـرب لـو متنـع مـن محـ 9القاطعة، وداللـة نبـوَّ

 .صحَّ عٰىل ظاهره

ــالوا ــٰى : فــإن ق ــم أنَّ موس ــوم  نعل ــد رشعــه إٰىل ي أبَّ

 .أنتم به أنَّه ال نبّي بعد نبيّكم  القيامة بام تعلمون

عينــا العلــم : قلنــا ــرق بيننــا وبيــنكم أّنــا لـــامَّ ادَّ الف

عينــا مــا  9الضـــروري بــأنَّ نبيّنــا  ة بعــده ادَّ نفــٰى النبــوَّ

فيــه وكــّل عاقــل ســمع األخبــار، ألنَّ العقــالء تشــاركون أنــتم 

ــد  ــن حمّم ــن دي ــون أنَّ م ــأرسهم يعلم ــد  9ب ة بع ــوَّ ــي النب نف

ته، وليس نعلـم نحـن وال غرينـا مـن خمـالفيكم أنَّ مـن ديـن  نبوَّ

 .تأبيد رشعه موسٰى 

مــا الفــرق بــني أن ُتبطِلــوا بــالنظر يف معجــز : فــإن قلــتم

ــيّكم  ــه 9نب عي ــا ندَّ ــن ]] ٣٦٠ص /[[    م ــني أن م ــرب، وب اخل

ــن  ة م ــوَّ ــرب نب ة اخل ــحَّ ــم بص ــق العل ــالنظر يف طري ــن ب ــل نح ُنبطِ

تـه؟ ولِــَم صـار أحـد األمـرين أوٰىل بـالنظر فيـه مـن  عون نبوَّ تدَّ

 صاحبه وكّل واحد منهام لو ثبت ال ُيبطِل صاحبه؟

النظر يف املعجز مبنـيٌّ عـٰىل ُأمـور عقليـة ال يـدخلها : قلنا

ه يبتني عٰىل ظهور القرآن وحتـّدي العـرب االحتامل واالشتباه، ألنَّ 

م مل يعارضوه وهذا كّله معلوم بالضـرورة، وممَّا ال يـدخل . به وأهنَّ

ً . يف مثله شبهة والعلم بأنَّه إذا كان هبذه الصفة كـان معجـزًا وداالَّ

ة طريقه االعتبار العقيل الذي ال يدخله االحـتامل، وهـو  عٰىل النبوَّ

فيه احلقيقة واملجاز والعمل بالظاهر أو من جنس الكالم، فيدخل 

 .تركه

ته،  ــحَّ ــٰىل ص ــيٌّ ع ــه مبن عون ــذي تدَّ ــرب ال ــالم يف اخل والك

ته ال ُتعَلـم إالَّ بعـد أن ُتعَلـم صـفة التـواتر ثابتـة يف مجيـع  وصحَّ

 .أسالف اليهود يف كلِّ زمانٍ 
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ــة  ــّم هــو إذا ثبــت نقــل كــالم والكــالم يدخلــه احلقيق ث

والشــــروط، وُيعـــَدل عـــن  واملجـــاز واخلصـــوص والعمـــوم

فبــان هبــذه اجلملــة أنَّ النظــر يف املعجــز . ظــاهره إٰىل غــريه

ته إن صــحَّ عــٰىل اخلــرب أوٰىل مــن النظــر يف اخلــرب  ليقضـــي بصــحَّ

ٰى عـٰىل اخلفـي وبـام ـي بـه عـٰىل املعجـز، ألنَّ بـاجلّيل ُيقضــليقض

 .ال يشتبه عٰىل ما يشتبه

ز مـنهم ا الكالم عٰىل مـن جـوَّ نسـخ عقـالً وسـمعًا ال  وأمَّ

ة،  ة النبـوَّ ة، فـالكالم عليـه أن نـدلَّ عـٰىل صـحَّ وتشكَّك يف النبـوَّ

 .ونحن لذلك فاعلون

*   *   * 

 :الذريعة إٰىل ُأصول الرشيعة

ــادس ]]٢٩٩ص [[ ــاب الس ــا : الب ــخ وم ــالم يف النس الك

 :يتعلَّق به

  ]:وفيه سبعة عرش فصالً [

ل  :هيف حدِّ النسخ ومهّم أحكام: الفصل األوَّ

اعلم أنَّه ال حاجة بنا إٰىل بيان معنٰى النسخ يف أصل اللغـة، 

ففي ذلك خالف ال فائدة يف بيان الصـحيح منـه، واملحتـاج إليـه 

 .بيان حّده يف الرشع، وعٰىل مقتٰىض األدلَّة الرشعية

ــل  ــٰىل مث ــا دلَّ ع ــخ هــو م ــه ناس ــوف بأنَّ ــدليل املوص وال

ــت يف ــري ثاب ل غ ــالنّص األوَّ ــت ب ــم الثاب ــٰىل  احلك ــتقبل، ع املس

ل  ــالنّص األوَّ ــًا ب ــان ثابت ــواله لك ــه ل ــع ]] ٣٠٠ص /[[وج م

 .تراخيه عنه

والذي جيـب العلـم بـه وتقريـره يف الـنفس املعـاين التـي 

ر  يبتني حـّد النسـخ عليهـا، ثـّم تكـون العبـارة بحسـب مـا تقـرَّ

 .من املعاين

ــني أحــدمها مســتمّر، واآلخــر ال : والتكليــف عــٰىل رضب

ــتمرّ  ــام ال . يس ــهف ــخ في ــدخل النس ــتمّر ال ي ــٰىل . يس ــتمّر ع واملس

ــني ــه : رضب ــم ثبات ــه ُيعَل ــذي ب ــق ال ــون الطري ــدمها أن يك أح

واســتمراره بــه ُيعَلــم زوالــه عنــد غايــة، وال مــدخل للنســخ يف 

ــتمراره، . ذلــك ــه اس ــالنّص أو بقرائن ــم ب ــاين ُيعَل ـــرب الث والض

: وحيتــاج يف معرفــة زوالــه إٰىل أمــر ســواه، وذلــك عــٰىل رضبــني

ــ ــالعجز أح ــالً ك ــم عق ــه ُيعَل ــه ب ــَم زوال ــا ُعِل ــون م دمها أن يك

والقســم اآلخــر . والتعــّذر، وال مــدخل للنســخ أيضــًا يف ذلــك

ــه  ــذا الوج ــدخل يف ه ــخ ي ــي، والنس ــدليل رشع ــه ب ــم زوال ُيعَل

ة  .خاصَّ

ــارة أن  ــب يف العب ــة، فالواج ــذه اجلمل ــلت ه وإذا حتصَّ

ــىلٰ  ــا دلَّ ع ــه م ــخ بأنَّ ــّد النس ــك أن حت ــبها، فل ــع بحس ــري تق  تغي

ل يف بــاب االســتمرار، ألنَّ  ــالنّص األوَّ طريقــة احلكــم الثابــت ب

ــراد،  ــس امل ــري مل يلحــق نف ــنيِّ أنَّ التغي ــة يف احلــّد يب ذكــر الطريق

ــام يلحــق اإلجيــاب، وكــأنَّ الــدليل الثــاين كشــف عــن تغــّري  وإنَّ

 .اإلجياب

ــه ناســخ، وإذا  والــدليل عــٰىل احلقيقــة هــو املوصــوف بأنَّ

بأنَّه ناسـخ لألحكـام، فمـن حيـث فعـل تعـاٰىل مـا وصفوه تعاٰىل 

ــه ناســخ، فمــن حيــث كــان : وإذا قيــل يف احلكــم. هــو نســخ إنَّ

ـــع املضـــاّدة ـــون نســـخًا إالَّ م ـــذلك ال يك ـــيالً، ول ـــا . دل فأمَّ

ــخ ــدليل الناس ــذي تغــريَّ حكمــه بال ــدليل ال . املنســوخ، فهــو ال

ــة ــود بالدالل ــه املقص ــذلك، ألنَّ ــم ب ــف أيضــًا احلك . وقــد يوص

ه هو الذي يتغريَّ وأل  .نَّ

 ]:يف رشائط النسخ[ ]]٣٠١ص /[[

واعلم أنَّ الناسخ واملنسوخ جيب أن يكونـا رشعيـني، وال 

حتـريم اخلمـر نسـخ : (يكونا عقليني، وال أحدمها، ألنَّـه ال يقـال

ملـا ) إنَّ املوت نسخ عن املكلَّـف مـا كـان تكلَّفـه: (، وال)إباحتها

 .كانت هذه األحكام عقلية

ــّق  ــن ح ــراد  وم ــري امل ــه غ ــراد ب ــون امل ــخ أن يك الناس

 .باملنسوخ، وسيأيت بيان ذلك فيام بعد بمشيَّة اهللا تعاىلٰ 

وال . ومـــن حّقـــه أن يكـــون منفصـــالً عـــن املنســـوخ

 .يوصف هبذه الصفة مع االّتصال، وال خالف يف ذلك

تـًا بغايــة يقتضــ ي ارتفــاع ـومـن رشطــه أن ال يكــون موقَّ

 .ذلك احلكم

أحــدمها أن ُيعَلـم بــاللفظ : عــٰىل رضبـنيواملوقَّـت بغايـة 

 : من غري حاجة إٰىل غـريه، كقولـه تعـاىلٰ 
َ

ـياَم إِ� ـوا ا�ص� تِم�
َ
ـم� أ

ُ
�

ــلِ  يْ
�
ــرة[ ا�ل ــة ]١٨٧: البق ــم الغاي ــر أن ُتعَل ـــرب اآلخ ، والض

ــمعي،  ــل س ــيلها إٰىل دلي ــاج يف تفص ــة، وحيت ــبيل اجلمل ــٰىل س ع

ــاىلٰ  ــه تع ــو قول ــل إ: (نح ــذا الفع ــٰىل ه ــوا ع ــخه داوم ٰىل أن أنس

ــنكم ــف )ع ــم يوص ــزوال احلك ــوارد ب ـــرعي ال ــدليل الش ، وال

 .بأنَّه ناسخ

رعية، دون ـومن رشط النسخ أن يكون يف األحكـام الشـ

 .أجناس األفعال

 :وينقسم إٰىل ثالثة أقسام

 .أن يزول احلكم ال إٰىل بدل: أحدها



 النسخ) ١٧٦/ (حرف النون    ........................................................................................................... ٤٣٤

 .أن يزول إٰىل بدل يضاّده، ويكون نسخاً : والثاين

 .ل إٰىل بدل خيالفهأن يزو: والثالث

ــون ]] ٣٠٢ص /[[ ــإنَّام يك ــدل، ف ــه ال إٰىل ب ــا زوال فأمَّ

م  ــَم بــه أنَّ مثــل احلكــم الثابــت بــالنّص املتقــدِّ ــه ُعِل نســخًا، ألنَّ

ــتقبل ــع يف املس ــب . مرتف ــذي أوج ــدل، فال ــه إذا زال إٰىل ب وألنَّ

ــه إن ثبــت مــن دون  كونـه منســوخًا زوالــه ال ثبــوت البــدل، ألنَّ

ل، ــخاً  زوال األوَّ ــن نس ــ. مل يك ــذا الض ــّق ه ــن ح رب أن ال ـوم

 .ُيعَلم نسخه إالَّ بدليل دون األحكام

ا مـا يرتفـع إٰىل بـدل خمـالف، فمـن حّقـه أيضـًا أن ال  فأمَّ

ُيعَلم إالَّ بـدليل سـوٰى احلكـم، ألنَّ احلكـم إذا مل ينافـه، مل ُيعَلـم 

ــهر  ــوم ش ــوب ص ــا روي يف وج ــه م ــوخًا، ومثال ــه منس ــه كون ب

ــه  نسـخ صــوم عاشــوراء، وأنَّ الزكـاة نســخ وجوهبــا رمضـان أنَّ

ــوق ــائر احلق ــه. س ــذه حال ــيام ه ــل ف ــٰى قي ــَخ : (ومت ــذا ُنِس إنَّ ك

ل) بكذا  .فمجاز، واملراد به أنَّ عنده ُعِلَم نسخ األوَّ

ـا النســخ بحكـم يضــاّده، فقـد يقــع بثبـوت احلكــم،  وأمَّ

وقد يقع أيضـًا بـدليل، وإنَّـام كـان كـذلك، ألنَّ تضـاّد احلكمـني 

ـام ال يصـحُّ  دليل عٰىل زوال أحـدمها بـاآلخر مـن حيـث ُعِلـَم أهنَّ

وال شـــبهة يف أنَّ احلظـــر يضـــاّد . أن جيتمعـــا يف التكليـــف

ــدب  ــّد للن ــم الض ــًا يف حك ــوب أيض ــدب والوج ــة والن اإلباح

ــدبًا  ــون ن ــه يك ــي مال ـــي نف ــًا يقتض ــه مباح ــة، ألنَّ كون واإلباح

 .واجباً وواجبًا، وكونه ندبًا يقتيض نفي ما يكون له 

ومـــن رشط الناســـخ أن يكـــون يف وقـــوع العلـــم بـــه 

كاملنسوخ، وسـيأيت بيـان ذلـك يف إبطـال النسـخ بخـرب الواحـد 

 .بمشيَّة اهللا تعاىلٰ 

ــوخ،  ــظ املنس ــون لف ــخ أن يك ــن رشط الناس ــيس م ول

متناوالً له، ألنَّـه ال فـرق بـني أن ُيعَلـم اسـتمرار احلكـم بظـاهر 

 .اخلطاب، أو ُيعَلم ذلك بقرينة

ر عـن املنسـوخ، كـام قلنـا ولي س مـن رشطـه أن ال يتـأخَّ

يف ختصـيص العـاّم، وبيـان املجمـل، عنـد مـن ذهـب إٰىل ذلـك، 

ه حنا به يف حدِّ ره كام رصَّ  .بل الناسخ جيب تأخُّ

ــاب يف  ــال اخلط ــه يف ح ــخ التنبي ــن رشط النس ــيس م ول

ــه  ــا ظنَّ ــه، عــٰىل م ــة علي ــك ]] ٣٠٣ص /[[اجلمل بعضــهم، وذل

ــه ال وجــه لوجــوب  ذلــك، بــل هــو موقــوف عــٰىل املصــلحة، أنَّ

 .فربَّام اقتضته، وربَّام مل تقتضه

ـــيًا  ـــظ مقتض ـــون اللف ـــه أن ال يك ـــن رشط ـــيس م ول

افعلـوا : (للتأبيد، ففي النـاس مـن ذهـب إٰىل أنَّـه تعـاٰىل لـو قـال

ــداً  ــالة أب ــالق)الص ــع اإلط ــوز م ــام جي ــخ، وإنَّ ــاز النس ــا ج . ، م

ـــار ـــد يف التع ـــة التأبي ـــل، ألنَّ لفظ ـــذا باط ــــي وه ف يقتض

ــداً : (التوقيــت، كقــول القائــل ــم العلــم (و) الزم الغــريم أب تعلَّ

ــداً  ــع )أب ــه متوّق ــع، وأنَّ انقطاع ــف منقط ــت أنَّ التكلي ــد ثب ، وق

من وجوه، فكيف يمنـع هـذا اللفـظ مـن النسـخ ولـو منـع مـن 

 .ذلك، ملنع من العجز، ووجوه التعّذر

ــفُّ يف  ــو أخ ــام ه ــع ب ــخ أن يق ــن رشط النس ــيس م ول

عــٰىل مــا ذهــب إليــه بعــض أهــل الظــاهر، وذلــك أنَّ التكليــف 

التكليف عٰىل سبيل االبتـداء، وعـٰىل جهـة النسـخ إنَّـام هـو تـابع 

ــًا،  ــّف مع ــّق واألخ ــلحة يف األش ــق املص ــد تتَّف ــلحة، وق للمص

. ويف األشّق مـن زيـادة التعـريض للثـواب مـا لـيس يف األخـّف 

اً  خ يف وقـد ذكـر مـن وقـوع النسـ. والشبهة يف هـذا ضـعيفة جـدَّ

 .القرآن بام هو أشقُّ منه ما فيه كفاية، وهو معروف

ــاين ]]٣٠٤ص /[[ ــل الث ــداء : الفص ــني الب ــرق ب يف الف

 :والنسخ والتخصيص

ــام  ــور، وإنَّ ــو الظه ــة ه ــع اللغ ــداء يف وض ــم أنَّ الب اعل

إذا ظهـر لـه مـن علـم أو ظـّن مـا مل ) بـدا لفـالن يف كـذا: (يقال

 .يكن ظاهراً 

ـــي أربعـــ ـــط، وه ـــداء رشائ ـــل : ةوللب أن يكـــون الفع

ـــف واحـــدًا، والوجـــه كـــذلك،  املـــأمور بـــه واحـــدًا، واملكلَّ

والوقــت كــذلك، فــام اخــتصَّ هبــذه الوجــوه األربعــة مــن أمــر 

 .بعد هني، أو هني بعد أمر، اقتٰىض البداء

ــام قلنــا]] ٣٠٥ص /[[ إنَّ ذلــك يــدلُّ عــٰىل البــداء، : وإنَّ

العلـم أو الظـّن، ألنَّـه ألنَّه ال وجه له إالَّ تغـّري حـال املكلَّـف يف 

لو كانت حاله عٰىل ما كانت عليـه، ملـا أمـر بـنفس مـا هنـٰى عنـه، 

أو هنـٰى عـن نفـس مــا أمـر بـه مـع بــاقي الشــرائط، وكـان أبــو 

ــاقي  ــع ب ــه م ــٰى عن ــام هن ــأمر ب ــاٰىل أن ي ــع يف اهللا تع ــم يمن هاش

ــوجهني ـــرائط ل ــه : الش ــر أنَّ ــداء، واآلخ ــة الب ــه دالل ــدمها أنَّ أح

ــا األمــر، أو النهــي، وهــو  يقتضـــي إضــافة قبــيح إليــه تعــاٰىل إمَّ

والقول اآلخر لـه أنَّـه يمنـع مـن وقوعـه منـه . أحد قويل أيب عيل

تعاٰىل للوجه األخـري الـذي ذكرنـاه، مـن اقتضـائه إضـافة قبـيح 

ر فيمن هو عامل بنفسه  .إليه تعاٰىل، ألنَّ البداء ال ُيتصوَّ

ــ ــا م ــوجهني، ألنَّ م ــه لل ــع من ــأنه أن واألوٰىل أن يمن ن ش

يــدلَّ عــٰىل أمــر مــن األُمــور أال خيتــاره القــديم تعــاٰىل مــع فقــد 
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مدلولــه ألنَّ ذلــك جيــري جمــرٰى فعــل قبــيح، أَال تــرٰى أنَّ فعلــه 

ــة  ـــامَّ كــان دالل تعــاٰىل مــا يطــابق اقــرتاح الطالــب لتصــديقه، ل

التصديق، مل جيز أن يفعله مـن الكـّذاب ألنَّـه يـدلُّ عـٰىل خـالف 

 ما احلال عليه؟

ــام خيــالف البــداء بتغــاير الفعلــني، فــإنَّ فعــل  والنســخ إنَّ

وإذا تغــاير الفعـالن، فــال بــدَّ مــن . املـأمور بــه غــري املنهـّي عنــه

ــوقتني ــاير ال ــاير . تغ ــداء بتغ ــالف الب ــخ خي ــان النس ص /[[فك

 .الفعلني والوقتني]] ٣٠٦

ــ ــد مض ــيص، فق ــخ والتخص ــني النس ــرق ب ــا الف ٰى ـوأمَّ

م، فال وجه إلعا  .دتهفيام تقدَّ

ــث ــل الثال ــن : الفص ــخ م ــٰى النس ــه معن ــحُّ في ــيام يص ف

 :أفعال املكلَّف

ــم  ــه يف حك ــحُّ دخول ــام يص ــخ إنَّ ــٰى النس ــم أنَّ معن اعل

ــخ، وال  ــٰى النس ــه معن ــدخل في ــتمّر ال ي ــا ال يس ــتمّر، ألنَّ م مس

 .النسخ نفسه

ا يصـحُّ تغـّريه بعـد اسـتمراره  وال بدَّ أيضـًا أن يكـون ممـَّ

ا يسـتمّر عـٰىل حالـة واحـدة، مل يصـّح دخـول ألنَّه متـٰى كـان ممـَّ

 .النسخ وال معناه فيه

وخيـتصُّ النسـخ نفسـه بــأن يكـون احلكـم املسـتمّر ثابتــًا 

 .بالرشع، وكذلك زواله متٰى زال

ــال  ــن األفع ــد م ــه واح ــٰىل وج ــتمراره ع ــب اس ــا جي وم

أحـــدمها أن يكـــون وجـــب اســـتمراره : ينقســـم إٰىل قســـمني

، وقــبح الكــذب، لصــفة هــو عليهــا، كوجــوب االنصــاف

والقسـم اآلخـر ال جيـوز تغـّريه مـن حيـث كـان كونـه . واجلهل

، كاملعرفة باهللا تعاٰىل وعدله وتوحيده  .لطفًا ال يتغريَّ

والذي جيـوز تغـّريه مـن األفعـال نحـو الضــرر والنفـع 

ــه قــد حيســن تــارًة،  _والقيــام والقعــود ووجــوه التصـــّرف  ألنَّ

 .دخوله فيهفمعنٰى النسخ جيوز  _ويقبح ُأخرٰى 

م ذكــره فــيام  ــا نفــس النســخ، فــإنَّام يــدخل فــيام تقــدَّ فأمَّ

 .ثبت حكمه رشعًا ويزول أيضًا كذلك

فــيام حيســن مــن النهــي : الفصــل الرابــع ]]٣٠٧ص /[[

 :بعد األمر واألمر بعد النهي

اعلــم أنَّ األمــر والنهــي ال خيلــو مــن أن يكــون متناوهلــا 

 :واحدًا، أو متغايراً 

ــدًا، ــان واح ــإن ك ــد،  ف ــه واح ــٰىل وج ــنا إالَّ ع ــن حيس فل

وهو أن يـأمر بالفعـل عـٰىل وجـه، وينهـٰى عنـه عـٰىل وجـه آخـر، 

ــام كانــت وجوهــه كثــرية يصــحُّ أن ينهــٰى عــن إيقاعــه عــٰىل  وربَّ

ــٰىل  ــو ع ــاول، فه ــاير املتن ــا إذا تغ ــذلك، فأمَّ ــأمر ب ــها، أو ي بعض

ــمني ــن : قس ــايرًا، فيحس ــًا متغ ــف أيض ــون املكلَّ ــدمها أن يك أح

بأحــدمها، والنهــي عــن اآلخــر عــٰىل كــّل وجــه، إذا قــبح  األمــر

 .أحدمها، وحسن اآلخر

ــف واحــدًا، وينقســم إٰىل  والقســم الثــاين أن يكــون املكلَّ

أحدمها أن ال يتميَّز لـه أحـد الفعلـني مـن اآلخـر، بـأن : قسمني

تكــون الصــورة واحــدة، والوجــه واحــدًا، فــال جيــوز أن يــأمره 

ــا إذا تعـاٰىل بأحــدمها، وينهــاه عـن اآل خــر مــع فقـد التمييــز، فأمَّ

ــب  ــي بحس ــر والنه ــن األم ــن اآلخــر، حس ــدمها م ــه أح ــز ل متيَّ

 .احلسن والقبح

يف الداللـة عـٰىل جـواز : الفصل اخلـامس ]]٣٠٨ص /[[

 :نسخ الرشائع

ــألة،  ــذه املس ــلمني يف ه ــني املس ــالف ب ــه ال خ ــم أنَّ اعل

يهـود وال معنـٰى للكـالم عـٰىل ال. وإنَّام اخلالف فيهـا مـع اليهـود

يف أبـــواب ُأصـــول الفقـــه، وقـــد تكلَّمنـــا علـــيهم يف كتابنـــا 

 .وغريه بام فيه كفاية) الذخرية(املعروف بـ 

ومن شـذَّ مـن مجلـة املسـلمني فخـالف يف هـذه املسـألة، 

ــع  ــارات م ــايقة يف العب ــارة، وال مض ــع إٰىل عب ــه يرج ــإنَّام خالف ف

ة وقــد ورد يف الشـــرع مــن نســخ القبلــة بالقبلــ. ســالمة املعــاين

ة مــا هــو واضــح ة بالعــدَّ رع تابعــًا ـوإذا كــان الشــ. والعــدَّ

 .للمصلحة فال بدَّ مع تغّريها من النسخ

يف دخــول النســخ يف : الفصــل الســادس ]]٣٠٩ص /[[

 :األخبار

اعلــم أنَّ النســخ إذا دخــل يف األمــر والنهــي، فــإنَّام هــو 

ــيهام  ــاوهلام، ال عل ــامها، ومتن ــٰىل مقتض ــل ع ــة داخ ــٰىل احلقيق ع

واخلــرب يف هــذا احلكــم كــاألمر والنهــي، ألنَّ مقتضــاه . امأنفســه

 .كمقتضامها

ــحُّ  ــام يص ــف إنَّ ــل املكلَّ ــخ يف فع ــواز النس ــان ج وإذا ك

ــر  ــلحة، ال ألم ــل يف املص ــوال الفع ــّري أح ــع إٰىل تغ ــر يرج ألم

ــرق  ــال ف ــدليل، ف ــفة ال ــع إٰىل ص ــلحة  _يرج ت املص ــريَّ  _إذا تغ

خـرب، أو أمـر، أو هنـي،  بني أن يدلَّ عٰىل ذلك مـن حاهلـا بـام هـو

ــل ــول القائ ــا أنَّ ق ــد بيَّن ــل: (وق ــه) افع ــك أن : (كقول ــد من ُأري

ــل ــه)تفع ــه) ال تفعــل: (، وأنَّ قول ــة قول ــره أن : (بمنزل إّين أك
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، وهــذه اجلملــة تقتضـــي جــواز دخــول النســخ يف )تفعــل

 .مقتضـٰى األخبار، كام دخلت يف مقتضـٰى األمر والنهي

ٰى جتـويز ـدخلـه النسـخ، اقتضـإنَّ اخلـرب متـٰى : وإذا قيل

 .الكذب

 .واألمر متٰى دخله النسخ، أوجب البداء: قلنا

ــل]] ٣١٠ص /[[ ــإذا قي ــني : ف ــاول ع ــخ ال يتن إنَّ النس

 .ما ُأريد باألمر

 .قلنا مثل ذلك يف اخلرب

ــديامً  ــون ق ــال املتكلِّم ــام ق ــدخل يف : وإنَّ ــخ ال ي إنَّ النس

ـا ال يتعلَّــق  األخبــار، وأرادوا اخلــرب عــامَّ كــان، ويكــون، ممـَّ

ــالتكليف ــع . ب ــٰىل مجي ــاٰىل ع ــدلَّ اهللا تع ــواز أن ي ــبهة يف ج وال ش

ــار لــو كــان  _ومعلــوم أنَّ النســخ . األحكــام الشـــرعية باألخب

رناه  فوضـح أنَّ األمـر . ريعةـمتـأتٍّ يف الشـ _األمر عـٰىل مـا قـدَّ

 .عٰىل ما ذكرناه

ــار، فجــائز،  ــا دخــول معنــٰى النســخ يف نفــس األخب فأمَّ

نَّـه ال خـرب كلَّفنـا اهللا تعـاٰىل أن نفعلـه إالَّ وجيـوز أن يزيـل عنّــا أل

ــرٰى أنَّ  ــد، أَال ت ــن التوحي ــرب ع ــٰى اخل ــه، حتَّ ــف يف أمثال التكلي

ــه يف  ــد كــان جيــوز مثل ــَع مــن قــراءة القــرآن، وق اجلُنُــب قــد ُمنِ

وكون هـذا اخلـرب صـدقًا ال يمنـع مـن إزالـة التعبّـد . الشهادتني

 .أن يكون مفسدةبه إذا عرض يف ذلك 

 أجتيزون مثل ذلك يف العلم واالعتقاد؟: فإن قيل

ــا العلــم الــذي علمنــا وجوبــه لكونــه مصــلحة : قلنــا أمَّ

، كاملعرفـة بـاهللا تعـاٰىل، فـال جيـوز فيـه النسـخ، المتنـاع  ال يتغريَّ

 .تغّري حاله يف وجه الوجوب

ــا العلــم بغــريه، فيجــوز أن يكــون مفســده، وذلــك  وأمَّ

 .دخول النسخ فيه وجه قبح، فيجوز

يف جـواز نســخ احلكــم : الفصـل الســابع ]]٣١١ص /[[

 :دون التالوة ونسخ التالوة دونه

ــلحة،  ــان املص ــان يتبع ــتالوة عبادت ــم وال ــم أنَّ احلك اعل

فجـــائز دخـــول النســـخ فـــيهام معـــًا، ويف كـــّل واحـــدة دون 

 .األُخرٰى، بحسب ما تقتضيه املصلحة

ــخ احلكــم دون الــتالوة ونســخ اال عتــداد ومثــال نس

 .باحلول، وتقديم الصدقة أمام املناجاة

ومثال نسخ الـتالوة دون احلكـم غـري مقطـوع بـه، ألنَّـه 

: مــن جهــة خــرب اآلحــاد، وهــو مــا روي أنَّ مــن مجلــة القــرآن

، فنُِسـَخت تـالوة )والشيخ والشـيخة إذا زنيـا فارمجومهـا البتَّـة(

 .ذلك

ومثــال نســخ احلكــم والــتالوة معــًا ]] ٣١٢ص /[[

ـا موجود  أيضًا يف أخبار اآلحـاد، وهـو مـا روي عـن عايشـة أهنَّ

ر رضـــعات ـعشـــ: (كـــان فـــيام أنـــزل اهللا ســـبحانه: (قالـــت

من  ).فنُِسَخ بخمس، وأنَّ ذلك كان ُيتىلٰ ) ُحيرِّ

 :يف جواز نسخ العبادة قبل فعلها: الفصل الثامن

ـــام  اعلـــم أنَّ الشـــبهة يف هـــذه املســـألة كاملرتفعـــة، وإنَّ

لتـي تـيل هـذا الفصـل، وال بـدَّ مـن بيـان احلـّق املشـتبه املسـألة ا

 .فيام يشتبه، وال يشتبه

والصــحيح أنَّ نســخ الشـــيء قبــل فعلــه وبعــد مضـــّي 

ــن  ــل م ــأمر بالفع ــن أن ي ــد حيس ــاٰىل ق ــائز، ألنَّ اهللا تع ــه ج وقت

يعصيه، كـام حيسـن أن يـأمر مـن يطيعـه، وإذا كـان لـو أمـر مـن 

ي، ـيعصــ أطــاع، جلــاز النســخ بــال خــالف، فكــذلك أمــر مــن

ـــابع  ـــخ الت ـــن النس ـــريَّ حس ـــية ال يتغ ـــة أو املعص ألنَّ بالطاع

 .لتعريف املصالح يف املستقبل

ــار،  ــة للكّف ـــرائع الزم ــٰىل أنَّ الش ــا ع ــد دللن ــًا فق وأيض

ــك  ــاز ذل ــوا، وإذا ج ــوا ومل يفعل ــاوهلم وإن عص ــد تن ــخ ق فالنس

 .فيهم، جاز يف غريهم

ــع ]]٣١٣ص /[[ ــل التاس ــ: الفص ــوز نس ــه ال جي خ يف أنَّ

 :اليشء قبل وقت فعله

ــاس يف ذلــك ــني : اختلــف الن فــذهب قــوم مــن املتكلِّم

ــه جــائز أن ُتنَســخ العبــادة قبــل  ومــن أصــحاب الشــافعي إٰىل أنَّ

ــة  ــحاب أيب حنيف ــني وأص ــر املتكلِّم ــب أكث ــا، وذه ــت فعله وق

ـــو  ـــائز، وه ـــري ج ـــه غ ـــافعي إٰىل أنَّ ـــحاب الش ـــض أص وبع

 .الصحيح

ــان ــه وجه ــدلُّ علي ــذي ي ــدمها أ: وال ــأح ــه يقتض ي ـنَّ

م ذكرها حاصلة هاهنا  .البداء ألنَّ رشوط البداء التي تقدَّ

ــيح إٰىل اهللا  والوجــه اآلخــر أنَّ ذلــك يقتضـــي إضــافة قب

ــا األمــر أو النهــي، ألنَّ الفعــل ال خيلــو مــن أن يكــون  تعــاٰىل إمَّ

 .قبيحًا، فاألمر به قبيح، أو حسنًا، فيكون النهي عنه قبيحاً 

ــو ــيس يمكــنهم أن يقول ــد، : اول ــيس بواح ــف ل إنَّ املكلَّ

وال الوقت، ألنَّـه إبطـال للمسـألة، مـن حيـث كـان اخلـالف يف 

]] ٣١٤ص /[[هل جيـوز أن ُينَسـخ عـن كـّل مكلَّـف بعينـه مـا 

ــالنهي قبــل حضــور الوقــت، فعــدلوا  ُأمــر بــه يف وقــت بعينــه ب
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ــا كــون الفعــل واحــدًا،  عـن ذلــك إٰىل الشـــرطني األخــريين، إمَّ

ــه أو  ــداً أو كــون الوج ـــرط واح ــن . الش ــل ال يمك ــاير الفع وتغ

 :فيه إالَّ وجوه ثالثة

ل : أحـــدها ـــر األوَّ ـــل، واألم ـــاول للفع ـــي متن أنَّ النه

 .يتناول االعتقاد

ــا ــه : وثانيه ــذي تناول ــل ال ــل الفع ــاول مث ــي تن أنَّ النه

ل  .األمر األوَّ

ــا ل: وثالثه ــه األوَّ ــا تناول ــالف م ــاين خ ــاول الث . أن يتن

ــه ال يمكنــه أن يقــ ــه : ولألنَّ ل، ألنَّ يتنــاول ضــّد مــا تناولــه األوَّ

ــه تعــاٰىل مل يكــن ناهيــًا عــن ضــّد مــا يوجبــه ويلزمــه،  يوجــب أنَّ

، فـال  وصار اآلن ناهيـًا عنـه، وضـّد الواجـب ال جيـوز أن يتغـريَّ

 .مدخل لذلك يف النسخ

ــه  ــل مــا تناول ــل أن يكــون النهــي تنــاول مث والــذي ُيبطِ

ــت ــا بوق ــني إذا اختّص ــد مل  األمــر أنَّ الفعل ــه واح ــد والوج واح

ــر  ــدة، واألم ــري مفس ــلحة واألخ ــدمها مص ــون أح ــز أن يك جي

ــاين ــي الث ــذلك النه ــام، فك ل جيمعه ــنهام . األوَّ ــز بي وألنَّ التمي

غــري ممكــن، فــال جيــوز أن يتنــاول التكليــف أحــدمها دون 

 .اآلخر

م يقولــون ــا االعتقــاد فــإهنَّ ــه تعــاٰىل أمــر بالفعــل : وأمَّ إنَّ

ل وأراد االعت قـــاد، وتنـــاول النهـــي الـــذي بعـــده نفـــس األوَّ

 .الفعل

ــه ــف : واجلــواب عن ــاول الفعــل، فكي ــر تن أنَّ لفــظ األم

 نحمله عٰىل االعتقاد، ونعدل عن الظاهر؟

ــر  ــه أم وهــذا لــو صــحَّ لســقط اخلــالف يف املســألة، ألنَّ

ــام هـو يف أن ينهــٰى عــن  بشــيء، وهنــٰى عـن غــريه، واخلـالف إنَّ

 .نفس ما أمر به

د ال خيلــو مــن أن يكــون اعتقـــادًا ثــّم هــذا االعتقــا

ــة ــه ال حمال ــا نفعل ــل، أو ألّن ــوب الفع ــادًا : لوج ــان اعتق ــإن ك ف

. لوجوبه، فـذلك يقتضــي وجـوب الفعـل، ويقـبح النهـي عنـه

وإن كـــان اعتقـــادًا ألنَّ املكلَّـــف يفعلــــه ال ]] ٣١٥ص /[[

ز االخرتام واملنع  .حمالة، فذلك حمال، ألنَّ املكلَّف جيوِّ

ــل ــإن قي ــو أ: ف ــه ــل بش ــوب الفع ــاد وج ــر باعتق رط ـم

 .استمرار حكم األمر، أو بأن ال يرد النهي

هــذا االشــرتاط يمكــن أن يقــال يف نفــس الفعــل، : قلنــا

 .وال حيتاج إٰىل ذكر االعتقاد

فــإن وجــب الفعــل : وبعــد، فــإنَّ االعتقــاد تــابع للفعــل

مطلقًا، كـان االعتقـاد كـذلك، وإن كـان مشــروطًا، فاالعتقـاد 

رط املـذكور إن دخـل يف االعتقـاد، ـه تـابع لـه، والشـمثلـه، ألنَّـ

 .فال بدَّ من دخوله يف الفعل نفسه

ــاء  ــأثري أنَّ بق ـــرط ت ــذا الش ــون هل ــد أن يك ــذي ُيفِس وال

األمــر وانتفــاء النهــي ال يكــون وجهــًا يف قــبح الفعــل وال 

حســنه، وال يــؤثِّران يف وقوعــه عــٰىل وجــه يقتضـــي مصــلحة أو 

مـن أنَّ اهللا تعـاٰىل قـد : ٰى مـا نقولـهمفسدة، وال جيري ذلـك جمـر

أمر بالصـالة يف وقـت خمصـوص عـٰىل جهـة العبـادة لـه، وهنـٰى 

ــذين  ــريه، ألنَّ ه ــادة لغ ــة العب ــٰىل جه ــت ع ــك الوق ــا يف ذل عنه

ــيس  ــبح، ول ــن والق ــأثري يف احلس ــام ت ــوالن، وهل ــوجهني معق ال

كــذلك بقــاء األمــر وانتفـــاء النهــي، ألنَّ الفعــل ال حيســـن 

قـبح بـالنهي، وال هلـام تـأثري يف الوجـوه التـي يقــع بـاألمر، وال ي

 .عليها

ــال ــأن يق ــالم ب ــذا الك ــرتض ه ــن أن يع ــر : ويمك األم

والنهــي وإن مل يقتضــيا قــبح فعــل وال حســنه، ومل يــؤثِّرا يف 

وجه يقع الفعل عليـه، فـال بـدَّ إذا وقعـا مـن احلكـيم تعـاٰىل مـن 

، فاألمر إذا وقع يـدلُّ عـٰىل حسـن الفعـل، و النهـي عـٰىل أن يدالَّ

قبحــه، وإذا دالَّ عــٰىل قــبح أو حســن، فــال بــدَّ مــن ثبــوت وجــه 

ــٰىل  ــدلُّ إالَّ ع ــة ال ت ــن، ألنَّ الدالل ــبح أو احلس ــا الق ـــي إمَّ يقتض

ة  .صحَّ

أَال تــرٰى أنَّ األمــر والنهــي وإن كانــا ]] ٣١٦ص /[[

عنــدنا ال يــؤثِّران، فإّنــا كّلنــا نســتدلُّ بــأمر اهللا تعــاٰىل عــٰىل كــون 

اقعًا عٰىل وجه ُيسـتَحقُّ بـه الثـواب، وبنهيـه عـٰىل قبحـه، الفعل و

وكونــه ممَّــا ُيســتَحقُّ بــه العقــاب، ونعلــم عــٰىل جهــة اجلملــة أنَّ 

ــة  ــن جه ــه م ــدَّ في ــال ب ـــرع ف ــا يف الش ــب علين ــّل يشء ُأوج ك

وجوب، وكّل يشء حـرم فـال بـدَّ فيـه مـن وجـه قـبح، وإن كنّـا 

تفصــيل، وال ال نعلــم جهــات الوجــوب والقــبح عــٰىل ســبيل ال

ن  ــدالَّ ــل ي ــات، ب ــك اجله ــؤثِّرين يف تل ــي م ــر والنه ــل األم نجع

ــف  ــاٰىل املكلَّ ــأمر اهللا تع ــن أن ي ــذا م ــٰىل ه ــر ع ــام املنك ــا، ف عليه

بالصـــالة يف وقـــت زوال الشـــمس، وتكـــون هـــذه الصـــالة 

واجبة يف الوقـت املضــروب متـٰى اسـتمرَّ حكـم األمـر هبـا، ومل 

ــا ــي عنه ــا، وإن ورد النه ــٌي عنه ــرد هن ــا،  ي ــّري حاهل ــٰىل تغ دلَّ ع

ــد  ــر بالصــالة، اعتق ــه؟ فــإذا أم ــبح علي واختصاصــها بوجــه يق

وجوهبا عليـه متـٰى مل ينـه عنهـا، فـإذا ورد النهـي اعتقـد قبحهـا 
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ــا  ــف، كأّن ــلحة املكلَّ ــف مص ــذا التكلي ــرض يف ه ــون الغ ويك

ــان  ــه، ك ــذا الوج ــٰىل ه ــه ع ــه إن كلَّف ــم أنَّ ــاٰىل عل ــه تع رنا أنَّ ــدَّ ق

 .جب عليه يفعله أو قبيح يتجنَّبهمصلحة له، يف وا

أنَّ هــذه الصــالة املــأمور هبــا عنــد زوال : واجلــواب

الشمس ال خيلـو مـن أن يكـون فعلهـا يف هـذا الوقـت مصـلحة 

ــي ال  ــورود النه ــت مصــلحة، فب ــدين أو مفســدة، فــإن كان يف ال

ــت  ــا، وإن كان ــاول هل ــي املتن ــبح النه ــب ق ــا، وجي ــريَّ حاهل يتغ

األمـــر أو باســـتمراره ال يتغـــريَّ مفســـدة يف نفســـها، فبتنـــاول 

 .حاهلا، فيجب قبحها، وقبح األمر املتناول هلا

هلـــذه الصـــالة يف هـــذا الوقـــت : الّلهـــّم إالَّ أن يقـــال

ــون  ــنهام، فتك ــد م ــّل واح ــٰىل ك ــع ع ــان تق ــوص وجه  _املخص

واجبــة، وإذا وقعــت عــٰىل اآلخــر  _متــٰى وقعــت عــٰىل أحــدمها 

ن، والنهـي تناوهلـا عـٰىل قبيحة، واألمـر تناوهلـا عـٰىل جهـة احلسـ

 .جهة القبح

باطـل، ألنَّـه لـو كانـت هلـذه الصـالة  _إن قيـل  _وهذا 

ــه  ــف وإعالم ــك للمكلَّ ــز ذل ــيهام، لوجــب متيي ــان يقــع عل جهت

ص /[[إّيـــاه، ليفصـــل بـــني جهـــة احلســـن وجهـــة القـــبح، 

ــادة هللا ]] ٣١٧ ــالة عب ــذه الص ــون ه ــة ك ــني جه ــل ب ــام فص ك

ــة . تعــاٰىل، وبــني كوهنــا عبــادة لغــريه وبــني وقوعهــا بطهــارة ونيَّ

ــني وقوعهــا عــٰىل خــالف ذلــك ــه فــيام . خمصوصــة، وب ــز ل ومتيّ

ز  ذكرناه جهة احلسن مـن جهـة القـبح، فقـد كـان جيـب أن يتميـَّ

له أيضـًا اجلهـة التـي تكـون هـذه الصـالة عليهـا مصـلحة مـن 

صـلِّ الظهـر بطهـارة وبنيَّـة : (جهة كوهنا مفسـدة، فلـامَّ قيـل لـه

ط لـــه شـــيئًا زائـــدًا عـــٰىل الشــــرائط ، ومل يشـــرت)خمصوصـــة

ـــروط  ــذه الش ــٰىل ه ــالة ع ــا أنَّ الص ــة، علمن ـــرعية املعقول الش

ــي  ــبح للنه ــلحة، فيق ــت مص ــت كان ــذا الوق ــت يف ه ــٰى وقع مت

وهذه غاية مـا بلـغ النهايـة مـن كثـرة تكـرار الكـالم عـٰىل . عنها

 .هذه املسألة يف الكتب املختلفة

ضـور وقـت العمـل أدلَّة القائلني بجواز النسـخ قبـل ح[

 ]:واجلواب عنها

 :وقد تعلَّق من خالفنا يف هذه املسألة بأشياء

هلــا ــه تعــاىلٰ : أوَّ ــُت : قول ِب
ْ
ــاُء َو�ُ� ــا �َش ُحــوا اُهللا م

ْ
م

َ
� 

 .، ويدخل يف هذا الظاهر موضع اخلالف]٣٩: الرعد[

ــا ــراهيم : وثانيه ــاٰىل إب ــره تع ــّم  أم ــه، ث ــذبح ابن ب

 .ذبحنسخه عنه قبل وقت الفعل، وفداه ب

ــراج مــن أنَّ اهللا تعــاٰىل : وثالثهــا مــا روي يف ليلــة املع

 9أوجب يف اليـوم والليلـة مخسـني صـالة، ثـّم راجـع النبـّي 

 .إٰىل أن عادت إٰىل مخس، وهذا نسخ قبل وقت الفعل

ــام يتـأّتٰى فـيام مل ُيفَعــل، ومـا ُفِعــَل : ورابعهـا أنَّ النسـخ إنَّ

 كيف ُينَسخ؟

ــها]] ٣١٨ص /[[ ــه : وخامس ــف أنَّ ــع املكلَّ ــاز من إذا ج

ا ُأمـر بـه بـاالخرتام، فكــذلك جيـوز بـالنهي، وإالَّ فـام الفــرق  ممـَّ

 بني األمرين؟

ــها ــارة : وسادس ــده بالتج ــأمر عب ــد ي ــا ق ــيّد منّ أنَّ الس

 .وغريها برشط أن ال ينهاه

ــوب الصــالة : وســابعها أنَّ الطهــارة إنَّــام جتــب لوج

ة، وإن كـان ومع ذلـك فقـد ُيمنَـع املكلَّـف بـاملوت عـن الصـال

أ، فأيُّ فرق بني منعه باملوت ومنعه بالنهي؟  قد توضَّ

ــا ــه  :وثامنه ــن قول ــا روي م ــف مّكــة 9م : يف وص

ــار« ــن هن ــاعة م ــت يل س ــه »ُأحلَّ ــع من ــّم مل يق ــال يف  9، ث قت

 .ساعة وال ساعات

الً  ـــه أوَّ ـــوا ب ـــامَّ تعلَّق ـــواب ع ـــة  :واجل ـــاهر اآلي أنَّ ظ

ــًا عــٰىل احلقيقــة، وذلــك ال يليــق بالنســخ،  يقتضـــي حمــوًا وإثبات

وإن اسـتعمل فيـه عــٰىل جهـة املجـاز، فاألشــبه بظـاهر اآليـة مــا 

ــاء،  ــا يش ــوظ م ــوح املحف ــن الل ــو م ــاٰىل يمح ــه تع ــن أنَّ روي م

ــق بــذلك مــن صــالح املالئكــة وإن . ويثبــت مــا يشــاء، ملــا يتعلَّ

عدلنا عن الظاهر، ومحلنـاه عـٰىل النسـخ، فلـيس فيـه أنَّـه يمحـو 

إنَّـه ينسـخ الشــرائع عـٰىل الوجـه : ن نقـولنفس ما أثبتـه، ونحـ

الصــحيح، فــإذا محلنــا اآليــة عــٰىل النســخ، فهــي كاملجمــل مــن 

 .غري تفصيل

ــه ثانيــاً  أنَّــه تعــاٰىل مل يــأمر  :واجلــواب عــامَّ تعلَّقــوا ب

ـــراهيم  ـــري األوداج، بـــل  إب بالـــذبح الـــذي هـــو ف

ــة، ومــا جــرٰى جمــرٰى  ــاول املدي بمقّدماتــه، كاإلضــجاع لــه وتن

والعــرب ُتســّمي الشــئ باســم مقّدماتــه، والــدليل عــٰىل ذلــك، 

ْــراِهيُم : هــذا قولــه تعــاىلٰ   يــا إِب
ْ
ن

َ
ــاُه أ يْن

َ
َت  �َوناد

ْ
ق

�
 َصــد

ْ
ــد

َ
ق

�ـــا
ْ
ؤ ـــراهيم، ]. ١٠٥و ١٠٤: الصـــاّفات[ ا�ر� ـــا جـــزع إب فأمَّ

فألنَّه أشفق مـن أن يـأمره بعـد مقـّدمات الـذبح بالـذبح نفسـه، 

ــة ــذلك جاري ــادة ب ــ. ألنَّ الع ــال وأمَّ ــداء، ف ]] ٣١٩ص /[[ا الف

يمتنع أن يكون عـامَّ ظـنَّ أنَّـه سـيُؤمر بـه مـن الـذبح، وال يمتنـع 

ــه مل  ــٰىل مــا فعل ــدة ع ــذبح زائ ــن مقــّدمات ال أيضــًا أن يكــون ع
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فــإنَّ الفديــة ال جيــب أن تكــون مــن جــنس . يكــن قــد ُأمــر هبــا

 .املفدي، ألنَّ حلق الرأس قد ُيفدٰى بدم ما ُيذَبح

ــاً  ــل أيض ــد قي ــه : (وق ــه  إنَّ ــه، لكنَّ ٰى أوداج ابن ــرَّ ف

ٰى جـزءًا، عـاد يف احلـال ملـتحامً  ، فقـد فعـل مـا ُأمـر بـه )كلَّام فرَّ

 .من الذبح، وإن مل تبطل احلياة

ــاً  ــه ثالث ــرب  :واجلــواب عــامَّ تعلَّقــوا ب أنَّ خــرب املعــراج خ

ــألة ــذه املس ــالف يف ه ــت اخل ــه ال يثب ــد، وبمثل ــع . واح ــه م وفي

ــدلُّ عــٰىل فســاده، القتضــائه  ذلــك مــن الشــبه واألباطيــل ــا ي م

نسـخ الفعـل قبـل أن يعلـم املكلَّـف أنَّـه مـأمور بـه وتضــّمنه أنَّ 

 .املصالح الدينية تتعلَّق بمشورة اخللق وإيثارهم

أنَّ النســخ إذا كــان ملــا  :واجلــواب عــامَّ تعلَّقــوا بــه رابعــاً 

ــه ملــا مل يفعــل وقــد تناولــه األمــر، دون أن  مل ُيفَعــل فمــن أيــن أنَّ

م فعــل نظــائره، أو األمــر هبــا، ي ــا قــد تقــدَّ ــا مل ُيفَعــل ممَّ كــون مل

ال تفعـل نظـري مـا كنـت ُأمـرت بـه مـن الصـالة : (فكأنَّه قيل له

 !؟)املوقَّتة

م  :واجلواب عامَّ تعلَّقـوا بـه خامسـاً  أّنـا قـد بيَّنـا فـيام تقـدَّ

 .أنَّ اهللا تعاٰىل ال يأمر بالفعل من يعلم أنَّه خيرتم دونه

أنَّ السـيّد إنَّـام حسـن منـه  :عامَّ تعلَّقوا به سادساً واجلواب 

 .ذلك مع عبده جلواز البداء عليه، وذلك ال جيوز عٰىل اهللا تعاىلٰ 

ــابعاً  ــه س ــوا ب ــامَّ تعلَّق ــواب ع ــب  :واجل ــارة مل جت أنَّ الطه

عٰىل الواحـد منّـا ألجـل وجـوب الصـالة عليـه، وكيـف يكـون 

ــال ــت الص ـــّي وق ــل مض ــم قب ــو ال يعل ــذلك، وه ــا ك ة وجوهب

وإنَّام جتـب الطهـارة لظـّن وجـوب الصـالة عليـه، وهـو ! عليه؟

 .يظّن وجوهبا عليه، وإن جّوز املنع

أنَّ  :واجلــواب عـــامَّ تعلَّقـــوا بـــه ثامنـــاً  ]]٣٢٠ص /[[

ــام يصــحُّ التعّلــق بــه يف جــواز النســخ قبــل إيقــاع  هــذا اخلــرب إنَّ

م مـن قـتله 9الفعل، ال قبل وقتـه، وغـري ممتنـع أن يبـاح لـه 

 .وسلبهم ما مل يفعله، ومثل ذلك ال شبهة فيه

ــارش ــل الع ــون : الفص ــل يك ــنّص ه ــٰىل ال ــادة ع يف الزي

 نسخاً أم ال؟

ــك ــاس يف ذل ــف الن ــادة : اختل ــوم إٰىل أنَّ الزي ــذهب ق ف

ت حكم املزيد عليه كانت نسخاً   .إذا غريَّ

إنَّ الزيــادة عــٰىل الــنّص ال تكــون نســخًا : وقــال آخــرون

ذهب أكثـر أصـحاب الشـافعي، وإليـه عٰىل كـّل حـال، وهـو مـ

 .ذهب أبو عيل، وأبو هاشم

ــرون ــال آخ ــ: وق ــادة تقتض ــان ـإنَّ الزي ــخ إذا ك ي النس

 .املزيد عليه قد دلَّ عٰىل أنَّ ما عداه بخالفه

ــم ]] ٣٢١ص /[[ ــنّص تنقس ــٰىل ال ــادة ع ــم أنَّ الزي واعل

 .زيادة متَّصلة، زيادة منفصلة: إٰىل قسمني

ــني ــٰىل رضب ــلة ع ــري  :واملتَّص ــه، وغ ــد علي ــؤثِّرة يف املزي م

 .مؤثِّرة فيه

ــم  ــّري حك ــي تغ ــؤثِّرة، فهــي الت ــلة امل ــادة املتَّص ــا الزي فأمَّ

ــٰى يصــري لــو وقــع مســتقبالً مــن  املزيــد عليــه يف الشـــريعة، حتَّ

ــام  ــك األحك ــّل تل ــن ك ــًا م ــان عاري ــادة، لك ــك الزي دون تل

الشـــرعية التــي كانــت لــه، أو بعضــها، فهــذه الزيــادة تقتضـــي 

ومثالـه زيـادة ركعتـني عـٰىل سـبيل االّتصـال، كـام روي . لنسخا

 .أنَّ فرض الصالة كان ركعتني، فزيد يف صالة احلرض

ت األحكــام : وإنَّــام قلنــا إنَّ هــذه الزيــادة قــد غــريَّ

ــادة الــركعتني عــٰىل مــا كــان  ــه لــو فعــل بعــد زي الشـــرعية، ألنَّ

ــا  ــه م ــم، وكأنَّ ــام حك ــن هل الً، مل يك ــه أوَّ ــام علي ــام، يفعله فعله

ر مـا جيـب . وجيب عليه اسـتينافهام وألنَّ مـع هـذه الزيـادة يتـأخَّ

. مـن تشــّهد وســالم، ومـع فقــد هــذه الزيـادة ال يكــون كــذلك

ــ ــام الش ــّري األحك ـــي تغ ــاه يقتض ــا ذكرن ــّل م ــذه ـوك رعية هب

 .الزيادة

ــن  ــزء م ــّل ج ــن أنَّ ك ــه م ــا نقول ــذا م ــٰىل ه ــزم ع وال يل

ســه، وال يقــف عــٰىل الصــالة لــه يف اســتحقاق الثــواب حكــم نف

ــــرعية،  ـــام الش ـــدخل يف األحك ـــام ي ـــخ إنَّ ـــريه، ألنَّ النس غ

ــّري  ــا تغ ــد بيَّن ــة، وق ــام العقلي ــن األحك ــواب م ــتحقاق الث واس

 .األحكام الرشعية

ــان  ــد يف زم ــو زي ــاه ل رن ــذي قرَّ ــل ال ــذا األص ــٰىل ه وع

ــة  ــت هــذه الزيــادة تقتضـــي النســخ، للعلَّ الصــوم زيــادة، لكان

 .عتني املتَّصلتنيالتي ذكرناها يف الرك

ــّج، ]] ٣٢٢ص /[[ ــان احل ــٰىل أرك ــن ع ــادة رك ــا زي فأمَّ

ــان  ــض أرك ــال بع ــخًا، النفص ــون نس ــه يك ــه أنَّ ــني في ــيس يب فل

 .احلّج من بعض، وأنَّه ليس بجاٍر جمرٰى الصالة والصيام

ــٰىل أعضــاء  ــو ع ــادة تطهــري عض ــون زي واألوٰىل أن تك

 .الطهارة ليس بنسخ

ــري  ــن غ ــالة م ــاب الص ــا إجي ــرتاط فأمَّ ــّم اش ــارة، ث طه

إن كانـت : فنقـول: الطهارة فيام بعـد ذلـك، فالواجـب تقسـيمه

هذه الصالة حيصل هلا بالطهـارة حكـم رشعـي مـا كـان هلـا مـن 
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قبل ذلك، فقـد تغـريَّ هبـذه الزيـادة حكمهـا الشــرعي، فيجـب 

وإن مل يكـن هلـا هبـذه الزيـادة حكـم رشعـي مل . أن يكون نسـخاً 

الوضـوء عليهــا، مل تكـن الزيــادة  يكـن، ولــيس إالَّ تقـديم فعــل

 .نسخاً 

ولــو زاد اهللا تعــاٰىل يف كّفــارة احلنــث رابعــة، مل يكــن 

ذلــك نســخًا للثالثــة، ألنَّ احلــال يف مجيــع األحكــام الشـــرعية 

، وهـي مفعولـة بعـد الزيـادة عـٰىل احلـدِّ  يف فعل الـثالث مل يتغـريَّ

ــام تقتضـــي هــذه الزيــاد. الــذي كانــت تفعــل عليــه قبلهــا ة وإنَّ

ــل  ــًا قب م ــان حمرَّ ــا ك ــثالث، ألنَّ تركه ــارات ال ــرك الكّف ــخ ت نس

 .هذه الزيادة، فارتفع حتريمه بالزيادة

ــييق عــٰىل  ــيّق، أو التض ــري عــٰىل التض ــا ورود التخي فأمَّ

إنَّـه نسـخ، : التخيري، فاألوٰىل أن يقـال فـيام تضـيَّق بعـد التخيـري

ــار  ـــرعي، فص ــه الش ــن حكم ــرج ع ــه خ ــريَّ في ــد املخ ألنَّ أح

ومثالـه لـزوم صـوم شـهر رمضـان بعـد التخيـري بينـه . نسوخاً م

 .وبني الفدية

ــا ورود التخيــري بعــد التضــييق، فاألشــبه أنَّــه ال  فأمَّ

ــريَّ  ــام تغ ، وإنَّ ل يف نفســه مل يتغــريَّ يكــون نســخًا، ألنَّ حكــم األوَّ

مًا، ثّم صار مباحاً   .حكم الرتك، ألنَّه كان حمرَّ

ــاهد وال ــا ورود اخلــرب بالش ــه ال يكــون فأمَّ يمــني، فإنَّ

م أنَّ الشـاهد الثـاين رشط،  نسخًا لآليـة، ألّنـا قـد بيَّنـا فـيام تقـدَّ

رط سـواه، وإذا مل متنـع اآليــة ـولـيس يمتنـع أن يقـوم مقــام الشـ

 .ممَّا ورد به اخلرب، مل يكن فيه نسخ هلا

اآليـة متنـع يف املعنـٰى مـن اليمـني مـع الشـاهد : فإذا قيل

عي، ]] ٣٢٣ص /[[مــن حيــث كانــت اليمــني  ــدَّ هــي قــول امل

 .فجرت جمرٰى دعواه

ــا ــون : قلن ــم، ويك ــدعواه حك ــون ل ــع أن ال يك ــري ممتن غ

ــه ال حكــم  ليمينــه حكــم، وإن كانــا معــًا قــوالً لــه، أَال تــرٰى أنَّ

إلنكــاره، ولنكولــه عــن اليمــني حكــم، ومل جيريــا يف الشـــريعة 

وكــذلك إلنكــاره . جمــرٰى واحــدًا، وإن كانــا راجعــني إٰىل قولــه

ــا  ــم، ألهنَّ ــذا احلك ــه ه ــني، وليمين ــدعوٰى واليم ــقاط ال يف إس

ــدعوٰى  ــاهد أن . ُتســِقط ال ــع ش ــف م ــع إذا حل ــذلك ال يمتن فك

دت  .يكون لقوله من احلكم ما ال يكون لدعواه إذا جترَّ

ــؤثِّرة،  ــري م ــت غ ــلة، وإن كان ــادة املتَّص ــال الزي ــا مث فأمَّ

 حـدِّ فكزيادة العشــرين عـٰىل حـدِّ القـذف، وزيـادة النفـي عـىلٰ 

 .الزاين البكر، وزيادة الرجم عٰىل حدِّ املحصن

ــا مثــال الزيــادة املنفصــلة، فكزيــادة صــالة سادســة،  فأمَّ

ي ـوشـــهر للصـــيام ثـــاٍن، وال خـــالف يف أنَّ ذلـــك ال يقتضـــ

 .نسخًا، وإنَّام هو ابتداء عبادة

ــد  ــة باملزي ــلة املتعلِّق ــادة املتَّص ــو يف الزي ــام ه ــالف إنَّ واخل

فمــن النــاس مــن أحلــق ذلــك بزيــادة : يف احلــدِّ  عليــه، كالزيــادة

الركعتني عٰىل الركعتني، وفـيهم مـن أجـراه جمـرٰى زيـادة صـالة 

 .سادسة

والذي يـدلُّ عـٰىل أنَّ الزيـادة يف احلـدِّ ال توجـب النسـخ 

ا ال تـؤثِّر يف تغـّري حكـم رشعـي معقـول للمزيـد عليـه، ألنَّ  أهنَّ

لتعبّـد بالزيـادة عـٰىل احلـدِّ من املعلوم أنَّ املزيد عليه يفعـل بعـد ا

الذي يفعل عليه قبلها، وإنَّـام جيـب ضـمُّ هـذه الزيـادة إليـه مـن 

ل،  ــؤثِّرًا يف األوَّ ــادة م ــذه الزي ــمِّ ه ــه بض ــون إخالل ــري أن يك غ

 .فوجب إحلاق ذلك بابتداء التعبّد

ــيس  ــد ل ــبب واح ــد والس ــم واح ــأنَّ االس ــم ب وتعلُّقه

ــ ــع أن يكــون االس ــه غــري ممتن ــبب بشـــيء، ألنَّ م واحــدًا، والس

كــذلك، ويكــون ذلــك ابتــداء تعبّــد، إذا كانــت األحكــام 

ل ]] ٣٢٤ص /[[ ــي عليهــا املعــوَّ ، وهــي الت الشـــرعية مل تتغــريَّ

 .يف باب النسخ

ــوا ــم أن يقول ــيس هل ــن : ول ــي م ــم رشع ــريَّ حك ــد تغ ق

حيث صـارت الثامنـون بعـض احلـّد وكانـت قبـل الزيـادة كّلـه، 

ــا ــض: (ألنَّ قولن ــّل (و) بع ــي) ك ـــرعية، ل ــام الش ــن األحك س م

ــا ــة: (وكــذلك قولن ــة(و) هناي ــك يف ). غاي ــل ذل ــزم مث ــه يل وألنَّ

فــرض صــالة اليــوم والليلــة، ألنَّ الصــالة لــو زيــد فيهــا 

سادسة، لكـان الوصـف بالكـّل والـبعض والنهايـة يتغـريَّ ومـع 

ــه تعــاٰىل أوجــب بــدلوك الشــمس . ذلــك فلــيس بنســخ ولــو أنَّ

ــوب ــبب الوج ــان س ــرٰى، لك ــالة ُأخ ــن  ص ــدًا، وإن مل يك واح

 .نسخاً 

قـًا بـالثامنني،  ا تعلُّقهم بـردِّ الشـهادة، وأنَّـه كـان متعلِّ فأمَّ

ــق بــام زاد عليهــا، فقــد تغــريَّ احلكــم الشـــرعي، فلــيس  ثــّم تعلَّ

ــق بالقـذف، ال بإقامــة احلــّد، ـبشـ يء، ألنَّ رّد الشــهادة إنَّـام يتعلَّ

 .كام يتعلَّق بفعل سائر الكبائر

ــق باحلــّد، ال بالقــذف، ولــو ســلَّمنا أ نَّ رّد الشــهادة يتعلَّ

ــول ــا أن نق ــان لن ــار : لك ــدودًا، وال إعتب ــه حم ــق بكون ــه يتعلَّ إنَّ

بزيــادة عــدد احلــّد ونقصــانه يف احلكــم الــذي هــو رّد الشــهادة، 

ــة يف حتــريم الصــيد، مل خيتلــف يف  كــام أنَّ اإلحــرام لـــامَّ كــان علَّ
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ــدمه ــرة، أو بأح ــّج وعم ــًا، بح ــه حمرم ــك كون ــرب ذل ا، ألنَّ املعت

وكـذلك ال فـرق بـني كونـه حمـدثًا بجهـة واحـدة، . كونه حمرمـاً 

ــدثًا،  ــه حم ـــرعية كون ــام الش ــرب يف األحك ــات، ألنَّ املعت أو بجه

وجـرٰى . من غري أن يكـون لزيـادة األحـداث أو نقصـاهنا تـأثري

هتا يف  ذلـك أيضـًا جمــرٰى إباحـة تـزويج املعتــّدة إذا انقضـت عــدَّ

هتا زاد ــدَّ ، أنَّ ع ــريَّ ــاه ال يتغ ــا ذكرن ــاحلكم فيه ــت ف ت أو نقص

ة أو النقصـان نســخًا إلباحـة تــزويج  وال تكـون الزيـادة يف العــدَّ

 .املعتّدة

عــٰىل أنَّ هــذا بعينــه الزم للمخــالف، ألنَّ زيــادة العبــادة 

ــا  ــه كتأثريه ــد علي ــق باملزي ــؤثِّر، يف ردِّ الشــهادة وإن مل يتعلَّ قــد ت

ــهاد ــت، ألنَّ رّد الش ــق إذا تعلَّق ــه الفس ــان رشط ــد  _ة إذا ك وق

ــع  ــاهنا إذا وق ــادات ونقص ــادة عب ــريَّ بزي ــق يتغ ــا أنَّ الفس علمن

ــا  ــالل هب ــم  _]] ٣٢٥ص /[[االخ ــّري احلك ــذلك تغ ــب ل فيج

ــادة كــّل عبــادة وإن مل  ــهادة، وهــذا يقتضـــي أنَّ زي يف ردِّ الش

 .يتعلَّق بغريها، وال كانت متَّصلة هبا، تقتيض النسخ

يف أنَّ النقصـان مــن الـنّص هــل  :رـالفصـل احلـادي عشــ

 يقتيض النسخ أم ال؟

ـــادة  ـــالف يف أنَّ النقصـــان مـــن العب ـــه ال خ ـــم أنَّ اعل

يقتضــي نسـخ املنقـوص، وإنَّـام الكـالم يف هـل يقتضــي ذلــك 

ــه ــوص من ــخ املنق ــخ : نس ـــي نس ــه يقتض ــوم إٰىل أنَّ ــذهب ق ف

ــا ــوص منه ــادة املنق ــ. العب ــه ال يقتض ــرون إٰىل أنَّ ــب آخ ي ـوذه

 .ذلك

واجــب أن يعتــرب هــذا النقصــان، فــإن كــان مــا بقــي وال

ريعة، ـبعـده مـن العبــادة، متـٰى فعـل، مل يكــن لـه حكـم يف الشــ

ومل جيــر جمــرٰى فعلــه قبــل النقصــان، فهــذا النقصــان نســخ لــه، 

كـام قلنـاه يف زيــادة ركعتـني عــٰىل ركعتـني عــٰىل جهـة االّتصــال، 

 ذلـك، وإن مل يكـن األمـر عـىلٰ . ألنَّ العلة يف املوضـعني واحـدة

 .فالنقصان ليس بنسخ لتلك العبادة

ومثال ذلـك أن يـنقص مـن احلـّد عشــرون، فـإنَّ ذلـك 

ــدّ  ــاقي احل ــخًا لب ــون نس ــو ]] ٣٢٦ص . /[[ال يك ــذا ل ــٰىل ه وع

نقصت ركعتان من مجلـة ركعـات، لكـان هـذا النقصـان نسـخًا 

جلملــة الصــالة، ألنَّ الصــالة بعــد النقصــان قــد تغــريَّ حكمهــا 

ت عـٰىل احلـدِّ الـذي كانـت تفعـل عليـه مـن ولـو فعلـ. الرشعي

 .قبل، مل جيز، فجملتها منسوخة

ــتض  ــري مق ــو غ ــا، فه ــد إجياهب ــارة بع ــخ الطه ــا نس فأمَّ

لنسخ الصالة، ألنَّ حكـم الصـالة بـاٍق عـٰىل مـا كـان عليـه مـن 

ولو كـان نسـخ الطهـارة يقتضــي نسـخ الصـالة، لوجـب . قبل

ــا أنَّ  ــد علمن ــه، وق ــاء وطهارت ــة امل ــه يف نجاس ــام  مثل ــّري أحك تغ

ــ ــه ال يقتض ــاء وطهارت ــة امل ــام ـنجاس ــه إنَّ ــارة، ألنَّ ــخ الطه ي نس

ــه ــل ل ــاء : قي ــه وامل ــاهر من ــاء الط ــّم امل ــاهر، ث ــاء الط ــر بامل تطّه

النجس موقـوف عـٰىل البيـان، وقـد يتغـريَّ بزيـادة ونقصـان، وال 

 .يتعّدٰى ذلك التغّري إٰىل نسخ الطهارة

ـا نســخ القبلـة، فــذهب قــوم إٰىل  أنَّـه نســخ للصــالة، فأمَّ

ــًا  ــة رشط ــل القبل ــخ، وجع ــيس بنس ــه ل ــرون إٰىل أنَّ ــب آخ وذه

 .كتقديم الطهارة

ــة  والــذي جيــب حتصــيله يف هــذه املســألة أنَّ نســخ القبل

ال خيلو مـن أن ينسـخ بالتوّجـه إٰىل جهـة غريهـا، أو بـأن يسـقط 

ـه مـن  وجوب التوّجه إليها وخيـّري فـيام عـداها مـن اجلهـات، ألنَّ

 .ختلو الصالة من توّجه إٰىل جهة من اجلهاتاملحال أن 

فإن كانت نسخت بضّدها، كنسخ التوّجه إٰىل بيت املقدس 

بالكعبة، فال شبهة يف نسخ الصالة، أَال ترٰى أنَّه بعد هذا النسخ لو 

أوقع الصالة إٰىل بيت املقدس عٰىل حدِّ مـا كـان يفعلـه مـن قبـل، 

 .هرع كعدمـلكان ال حكم له، بل وجوده يف الش

ــه  ــه التوّج ــر علي ــإن حظ ــخت، ف ــة نس ــت القبل وإن كان

ــيام  ــّري ف ــا، وخ ــّيل إليه ــان يص ــي ك ــة الت ــة املخصوص إٰىل اجله

ــه لــو  ص /[[عــداها، فهــذا أيضــًا يقتضـــي نســخ الصــالة، ألنَّ

أوقعهــا عــٰىل احلــدِّ الــذي كــان يفعلهــا عليــه مــن قبــل، ]] ٣٢٧

 وإن. لكانــت غــري جمزيــة، فصــارت منســوخة عــٰىل مــا اعتربنــاه

نسخ وجـوب التوّجـه إٰىل القبلـة بـأن خـّري يف مجيـع اجلهـات، مل 

ــه لـو فعلهــا عــٰىل احلــّد  يكـن ذلــك نســخًا للصـالة، أَال تــرٰى أنَّ

الــذي كــان يفعلهــا عليــه مــن قبــل، لكانــت صــحيحة جمزيــة، 

 .وإنَّام نسخ التضييق بالتخيري

ا صوم شهر رمضان، فال جيوز أن يكون ناسخًا لصـوم  فأمَّ

ــوراء، أل ــن عاش ــخا إذا مل يمك ــّح أن يتناس ــام يص ــني إنَّ نَّ احلكم

ــوم  ــع مــع ص ــهر رمضــان جيــوز أن جيتم اجــتامعهام، وصــوم ش

ومعنـٰى هـذا القـول أنَّ عنـد . عاشوراء، فكيف يكون ناسخًا لـه

 .سقوط وجوب صيام عاشوراء ُأمر بصيام شهر رمضان

يف جـواز نسـخ الكتـاب بالكتـاب : رـالفصل الثـاين عشـ

نَّة بالسُّ   :نَّةوالسُّ

ــائز  ــل فج ــم والعم ــب العل ــل أوج ــّل دلي ــم أنَّ ك اعل



 النسخ) ١٧٦/ (حرف النون    ........................................................................................................... ٤٤٢

ـنَّة املقطـوع  النسخ به، وهـذا حكـم الكتـاب مـع الكتـاب، والسُّ

نَّة املقطوع هبا فال خالف يف ذلك  .هبا مع السُّ

نَّة املقطوع هبـا، ونسـخ  وإنَّام اخلالف يف نسخ الكتاب بالسُّ

نَّة بالكتاب، وسيأيت الكالم عٰىل ذلك بإذ  .ن اهللا تعاىلٰ السُّ

ــنَّة التــي ال ُيقَطــع هبــا، فــالكالم يف نســخ  ــا السُّ فأمَّ

ــٰىل  ــّي ع ــبعض مبن ــها ب ــل ]] ٣٢٨ص /[[بعض ــوب العم وج

ــاد ــار اآلح ــها : بأخب ــخ بعض ــا يف الشـــريعة، نس ــل هب فمــن عم

ــبعض ــرع . ب ــخ ف ــا، ألنَّ النس ــخ هب ــا، مل ينس ــل هب ــن مل يعم وم

ــل ــوب العم ــابع لوج ــيل. وت ــٰىل تفص ــيأيت الكــالم ع ــك  وس ذل

 .بمشيّة اهللا تعاىلٰ 

يف نسخ اإلمجاع والقيـاس وفحـوٰى : رـالفصل الثالث عش

 :القول

اعلم أنَّ مصنّفي ُأصول الفقه ذهبوا كّلهـم إٰىل أنَّ اإلمجـاع 

ال يكون ناسخًا، وال منسوخًا، واعتّلوا يف ذلك بأنَّه دليـل مسـتقّر 

 .بعد انقطاع الوحي، فال جيوز نسخه وال النسخ به

لقـــدر غـــري كـــاٍف، ألنَّ لقائـــل أن يعرتضـــه، وهـــذا ا

ة يف كـّل حـال قبـل : فيقول ا اإلمجـاع عنـدنا، فداللتـه مسـتقرَّ أمَّ

انقطـــاع الـــوحي، وبعـــده، وســـنبنيِّ ذلـــك عنـــد الكـــالم يف 

 .اإلمجاع، فإذا ثبت ذلك سقطت هذه العلَّة

ـــة  ـــاع حجَّ ـــون اإلمج ـــا يف ك ـــذهب خمالفين ـــٰىل أنَّ م ع

ــوال ك ــه يف األح ـــي أنَّ ــر يقتض ــاٰىل أم ــتقّر، ألنَّ اهللا تع ــا مس ّله

ــاع  ــل انقط ــل قب ــم حاص ــذا حك ــؤمنني، وه ــبيل امل ــاع س باّتب

تـه ال  9والنبـّي . الوحي، وبعده أخـرب عـٰىل مـذاهبهم بـأنَّ ُأمَّ

جتتمــع عــٰىل خطــأ، وهــذا ثابــت يف ســائر األحــوال، فــإذًا كــان 

 .اإلمجاع ثابتًا يف سائر األحوال

ــام يــدلُّ وإذا كــان اإلمجــاع دلــيالً عــٰىل  األحكــام، ك

ــــنَّة  ــــاب والسُّ ــــخ ال  _الكت ــــاول ]] ٣٢٩ص /[[والنس يتن

ة، وإنَّام يتنـاول األحكـام التـي تثبـت هبـا  فـام املـانع مـن  _األدلَّ

ــة قبــل انقطــاع الــوحي، ثــّم  أن يثبــت حكــم دليــل بإمجــاع األُمَّ

ُينَســخ بآيــة ُتنــَزل، أو يثبــت حكــم بآيــة ُتنــَزل، فيُنَســخ بإمجــاع 

ة عىلٰ   . خالفهاألُمَّ

ــة جمتمعــة عــٰىل أنَّ مــا يثبــت : واألقـرب أن يقــال إنَّ األُمَّ

وال يلتفــت إٰىل خــالف . باإلمجــاع ال ُينَســخ، وال ُينَســخ بــه

ـنَّة : عيسٰى بن أبـان، وقولـه إنَّ اإلمجـاع ناسـخ ملـا وردت بـه السُّ

 .من وجوب الُغسل من َغسل امليّت

 ]:يف نسخ فحوٰى القول والنسخ به[

ــا فحــو ٰى القــول، فغــري ممتنــع نســخه، والنســخ بــه، فأمَّ

ــاز يف  ــام ج ـــريح، ف ــرٰى الص ــه جم ــراد ب ــم امل ــاٍر يف فه ــه ج ألنَّ

 .الرصيح، جاز فيه

ـــريح دون  ـــريح، والص ــوٰى دون الص ــخ الفح ــا نس وأمَّ

ـــب القـــول فيـــه عـــٰىل مـــا ُنبيِّنـــه،  الفحـــوٰى، فيجـــب أن ُيرتَّ

ا وقــد علمنــ. والواجـب حراســة الغــرض فيــه، ودفــع املناقضــة

ــه ال حيســن أن يقــول ــن )ُأّف، وارضهبــام: ال تقــل هلــام: (أنَّ ، لك

ــول ــن أن يق ــام: (حيس ــت هل ـــرهبام وإن قل ــوز )ُأّف : ال تض ، فيج

 .نسخ األكرب، ويتبعه األصغر، وال جيوز عكس ذلك

إنَّ احلـــال فـــيام بيَّنـــا خيـــالف : وغـــري ممتنـــع أن يقـــال

يف يف الشـاهد املصالح الدينيـة، ألنَّـه يمتنـع أن ُيمنَـع مـن التـأف

ــوز أن  ــال جي ــه، ف ـــرار ب ــن اإلض ــه ع ــه والتنزي ــل الرتفي إالَّ ألج

ــري  ــدين غ ــالح ال ــرب، ومص ـــرار األك ــك إرادة اإلض ــامع ذل جي

ــاألوٰىل  ــاألكرب، واألُخــرٰى باألصــغر، ف ــارًة ب ــع أن خيــتصَّ ت ممتن

 .جواز نسخ كّل واحد مع تبقية صاحبه

 ]:نسخ القياس والنسخ به[

ـــ]] ٣٣٠ص /[[ ـــا نس ـــه، فأمَّ ـــخ ب ـــاس والنس خ القي

ــام،  ــٰىل األحك ـــريعة ع ــل يف الش ــاس دلي ــٰىل أنَّ القي ــّي ع فمبن

ــاس، وإذا مل  ــالم يف القي ــد الك ــك عن ــالن ذل ــٰىل بط ــندلُّ ع وس

 .يكن دليالً من أدلَّة الشـرع مل جيز أن ُينَسخ، وال ُينَسخ به

ومـن ذهـب إٰىل ورود العبـادة بـه، يـدفع النسـخ بـه بــأن 

ــول ته: يق ــحَّ ــن رشط ص ــع  م ــا يمن ــول م ــون يف األُص أن ال يك

ويمنعــون مــن أن يكــون . منــه، وهــذا يمنــع مــن كونــه ناســخاً 

القياس منسـوخًا بأنَّـه تـابع ألصـله، وال جيـوز نسـخه مـع بقـاء 

 .أصله

نَّة: رـالفصل الرابع عش  :يف جواز نسخ القرآن بالسُّ

ــنَّة عــٰىل رضبــني مقطــوع عليهــا معلومــة، : اعلــم أنَّ السُّ

 :دة من طريق اآلحادوُأخرٰى وار

ــا املقطــوع عليهــا، فـــإنَّ الشــافعي ومــن وافقـــه  فأمَّ

ـــا  ـــخ هب ـــا ال ُينَس ـــذهبون إٰىل أهنَّ ـــرآن، ]] ٣٣١ص /[[ي الق

 .وخالف باقي العلامء يف ذلك

نَّة التـي ال ُيقَطـع هبـا فـأكثر النـاس عـٰىل أنَّـه ال  ا السُّ وأمَّ

ــريهم يف  ــاهر وغ ــل الظ ــالف أه ــرآن، وخ ــخ الق ــا نس ــع هب يق

 .ز ذلك، وادَّعوا أيضًا وقوعهجوا



 ٤٤٣  ............................................................................................................  النسخ) ١٧٦/ (حرف النون 

ــل أن ُينَســخ القــرآن بــام لــيس بمعلــوم مــن  والــذي ُيبطِ

نَّة أنَّ هذا فـرع مبنـيٌّ عـٰىل وجـوب العمـل بخـرب الواحـد يف  السُّ

ــاز  ــام ج ــه ك ــٰىل أنَّ ــد ع ــخ يعتم ز النس ــوِّ ــن جي ــيعة، ألنَّ م الرش

ـــه يف  ـــرك الظـــاهر ألجلـــه، والعمـــل ب ـــه، وت التخصـــيص ب

وأنَّ دليــل . بــه _أيضــًا  _جــاز النســخ األحكــام املبتــدأة، 

ــب  وجــوب العمــل بخــرب الواحــد مطلــق، غــري خمــتّص، فوج

محلـــه عـــٰىل العمـــوم، وإذا بطـــل العمـــل بخـــرب الواحـــد يف 

الشـرع، بـام سـنتكلَّم عليـه عنـد الكـالم يف األخبـار بمشـيّة اهللا 

تعاٰىل، بطل النسـخ، ألنَّ كـّل مـن مل يعمـل بـه يف غـري النسـخ ال 

ــه ــالً ُينَســخ ب ــل أص ــن العم ــاع م ــع االمتن ــخ م ــالقول بالنس ، ف

 .خارج عن اإلمجاع

ـــب ]] ٣٣٢ص /[[ ــــي يف الكت ـــا يمض ـــذا أوٰىل ممَّ وه

مــن أنَّ الصــحابة ردَّت أخبــار اآلحــاد إذا كــان فيهــا تــرك 

ــه يلــزم عليــه أن  للقــرآن، ألنَّ اخلصــوم ال ُيســلِّمون ذلــك، وألنَّ

ص الكتاب بخرب الواحد، ألنَّ فيه   .تركًا لظاهرهال ُخيصِّ

ـدنا اهللا بالعمــل بخــرب  ــيس جيــب مــن حيــث تعبـَّ ول

ـــخ  ـــد يف غريالنس ـــناه  _الواح ـــك وفرض ـــلَّمنا ذل أن  _إذا س

نعّديـــه إٰىل النســــخ بغـــري دليــــل، ألنَّ العبـــادة ال يمتنــــع 

اختصاصـــها بموضـــع دون موضـــع، فمـــن أيـــن إذا وقعـــت 

ــخ،  ــت يف النس ــد وقع ــخ، فق ــري النس ــه يف غ ــل ب ــادة بالعم العب

عٰى وأحـد  املوضـعني غـري اآلخـر، ولــيس هاهنـا لفـظ عـاّم ُيــدَّ

 !دخول الكل فيه؟

ــا  ــخ هب ــة ال ُينَس ــنَّة املعلوم ــافعي يف أنَّ السُّ وخــالف الش

ت الشبهة فيه؟  ًا، ال ندري كيف استمرَّ  القرآن ضعيف جدَّ

نَّة املعلومة جتري  والذي يدلُّ عٰىل فساد هذا املذهب أنَّ السُّ

جمـرٰى الكتـاب، فكـام ُينَسـخ الكتـاب  يف وجوب العلم والعمـل

 .بعضه ببعض، كذلك جيوز فيه نسخه هبا

ــة  ــنَّة يف الدالل ــم، والسُّ ــاول احلك ــام يتن ــخ إنَّ وألنَّ النس

 .عليه كداللة القرآن، فيجب جواز النسخ هبا

ـــدٍ  ـــيس ألح ـــول ول ـــة : أن يق ـــدلُّ كدالل ـــنَّة ت إنَّ السُّ

، أنــزل اهللا القــرآن، لكنَّهــا إذا وردت بحكــم يضــاّد القــرآن

ــخ ــو الناس ــون ه ــًا يك ــاٰىل قرآن ــوٰى ال . تع ــذه دع ــك أنَّ ه وذل

عيها، ومــن أيــن أنَّ األمــر عــٰىل ذلــك؟ رنا ! برهــان ملــدَّ ولــو قــدَّ

أنَّه تعـاٰىل مل ُينـِزل ذلـك القـرآن، كيـف كـان يكـون حـال تلـك 

ــخ ــائها النس ــرتاف باقتض ــن االع ــدَّ م ــال ب ــنَّة؟، ف ــّم إذا . السُّ ث

ـــَم صــار ا ــنَّة، وحكــم اجتمعــا لِ لناســخ هــو القــرآن، دون السُّ

ــخ  ــان نس ــاحبه؟ وإذا ك ــم ص ــدليلني حك ــن ال ــد م ــّل واح ك

]] ٣٣٣ص /[[احلكــم بحكـــم يضـــاّده، فــال فـــرق بـــني أن 

 .يكشف عن ذلك احلكم املضاّد ُسنَّة، أو قرآن

ـا اختصــاص القـرآن بوجــه اإلعجـاز، فــال تـأثري لــه  فأمَّ

دلُّ عـٰىل األحكـام يف وجه داللته عـٰىل األحكـام، ولـذلك قـد يـ

ولــو كــان هــذا . منــه القــدر الــذي ال يبــني فيــه وجــه اإلعجــاز

ـــنَّة  الفـــرق صـــحيحًا، لوجـــب مثلـــه يف ابتـــداء احلكـــم بالسُّ

تـه إحيـاء . والتخصيص والبيان ولـو أنَّـه تعـاٰىل جعـل دليـل نبوَّ

ــٰىل  ــة ع ــز، لكــان يف الدالل ــيس بمعج ــًا ل ــزل قرآن ــّم أن ــت، ث ميّ

 .االحكام كهو اآلن

ـــد ا ـــذه وق ـــافعي يف ه ـــحاب الش ـــالم أص ـــف ك ختل

ــألة ــون: املس ــارة يقول ــث : فت ــن حي ــالً، م ــوز عق ــك ال جي إنَّ ذل

ة، ويقتضــي التنفـري، وتـارة ُأخـرٰى يقولـون إنَّـه : يقدح يف النبوَّ

إنَّـه مل يوجـد : وربَّـام قـالوا. جائز، إالَّ أنَّ السـمع ورد بـاملنع منـه

 .ما هذه حاله يف الرشع

ا العقل فال وجـ ه فيـه للمنـع مـن ذلـك عنـد التأّمـل فأمَّ

ــه تعــاٰىل إذا أراد أن يــدلَّ عــٰىل احلكــم، فهــو خمــريَّ  الصــحيح، ألنَّ

بــني أن يــدلَّ عليــه بكتــاب، أو ُســنَّة مقطــوع هبــا، ألنَّ داللــتهام 

، وجيريان جمرٰى آيتني، أو ُسنَّتني  .ال يتغريَّ

ــز إذا  ــه، ألنَّ املعج ــبهة يف ارتفاع ــال ش ــري، ف ــا التنف وأمَّ

ــدقه د ــٰىل ص ــنَّة إالَّ 9لَّ ع ــام بُس ــخه األحك ــن يف نس ، مل يك

ق التهمـة يف  مثل ما يف نسـخه هلـا بـام يؤّديـه مـن القـرآن، وتطـرُّ

 .االمرين يمنع منه املعجز

ــذه  ــري ه ــالف يف غ ــد، فخ ــه مل يوج ــاؤهم أنَّ ــا اّدع وأمَّ

 .املسألة، ألنَّ كالمنا اآلن عٰىل جوازه، ال عٰىل وقوعه

ــة مــن ادَّ [ عــٰى أنَّ الســمع منــع مــن نســخ الكتــاب يف أدلَّ

نَّة واجلواب عنها  ]:بالسُّ

ــه، ]] ٣٣٤ص /[[ ــع من عــٰى أنَّ الســمع من ــا مــن ادَّ وأمَّ

 :فإنَّه تعلَّق بأشياء

ــا هل ــاىلٰ  :أوَّ ــه تع ــةٍ : قول  آيَ
َ
ــ�ن  َم

ً
ــة ا آيَ

ْ
�

�
ــد  َو�ِذا بَ

 .، فبنيَّ تعاٰىل أنَّ تبديل اآلية إنَّام يكون باآلية]١٠١: النحل[

ــا: قولــه تعـاىلٰ  :وثانيهـا
َ
 ِلقاَءن

َ
يـَن ال يَرُْجــون ِ

�
 ا�

َ
: قــال
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ُ
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ْ
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ْ
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�
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ْ
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�

�
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ُ
 أ

ْ
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َ
 ِ� أ

ُ
ـون

ُ
مـا يَ�

ِسـي
ْ
ف
َ
قاِء �

ْ
 .، فنفٰى تبديله إالَّ بمثله]١٥: يونس[ ِمْن تِل
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ــا ــاىلٰ  :وثالثه ــه تع ــ: قول
ْ
ك

�
 ا�

َ
ــك ْ ــا إِ�َ

ْ
َز�

ْ
ن
َ
َ َوأ ــ�� َر ِ�ُ�َ

ِْهـمْ 
َ

 إِ�
َ

ل ـز�
ُ
اِس ما ن

�
، فجعلـه اهللا تعـاٰىل مبيِّنـًا ]٤٤: النحـل[ �ِلن

 .للقرآن، والبيان ضدُّ النسخ واإلزالة

 ِمــْن آيـَـةٍ : قولــه تعــاىلٰ  :ورابعهـا
ْ
َســخ

ْ
�
َ
ِســها مــا ن

ْ
�
ُ
ْو ن

َ
 أ

ِلهــا
ْ
ْو ِمث

َ
هــا أ

ْ
ــْ�ٍ ِمن

َ
ِت ِ�

ْ
ــأ

َ
وذكــروا يف ]. ١٠٦: البقــرة[ ن

 :هبذه اآلية وجوهاً التعّلق 

ِلهـا: أنَّه لـامَّ قـال تعـاىلٰ  :منها
ْ
ْو ِمث

َ
هـا أ

ْ
ـْ�ٍ ِمن

َ
ِت ِ�

ْ
ـأ

َ
 ن

ـْم : كان الكالم حمتمالً للكتاب وغـريه، فلـامَّ قـال بعـد ذلـك
َ
�
َ
أ

ـــِديٌر 
َ
ٍء ق ْ َ

� 
� ُ

� 
َ

 اَهللا �
�
ن

َ
ـــْم أ

َ
ل
ْ
ع
َ
��  ـــا ـــه أراد م ـــَم أنَّ ُعِل

 .القرآن املعجزخيتصُّ هو تعاٰىل بالقدرة عليه من 

ــه قــال تعــاىلٰ  :ومنهـا هــا: أنَّ
ْ
ــْ�ٍ ِمن

َ
ِت ِ�

ْ
ــأ

َ
، فأضــاف ن

نَّة ال تضاف إليه حقيقة  .ذلك إٰىل نفسه، والسُّ

ــا ــل :ومنه ــول القائ ــن ق ــاهر م ــك : (أنَّ الظ ــذ من ال آخ

ــه ــريًا من ــك خ ــًا إالَّ وُأعطي ــراد) ثوب ــن : أنَّ امل ــًا م ــك ثوب ُأعطي

ل  .جنس األوَّ

نَّـام تكـون خـريًا مـن اآليـة بـأن تكـون أنَّ اآليـة إ :ومنها

ــة  ــاع باآلي ــا، واالنتف ــع منه ــا ]] ٣٣٥ص /[[أنف ــون بتالوهت يك

وامتثـال حكمهـا، فيجــب أن يكـون مــا يـأيت بــه يزيـد يف النفــع 

ــا إالَّ  ــحُّ هل ــنَّة ال يص ــوجهني، والسُّ ــال ال ــخه يف ك ــا ينس ــٰىل م ع

 .أحدمها

الً  هر ال داللــة هــو أنَّ الظــا :واجلـواب عــامَّ تعلَّقــوا بـه أوَّ

ل اآليـة إالَّ باآليـة، وإنَّـام قـال تعـاىلٰ  َو�ِذا : فيه عـٰىل أنَّـه ال يبـدِّ

 آيـَـةٍ 
َ
 َمــ�ن

ً
ا آيَــة

ْ
�

�
، وألنَّ اخلــالف يف نســخ حكــم اآليــة، بَــد

 .والظاهر يتناول نفس اآلية

ــاين ــن الث ــواب ع ــع  :واجل ــاول موض ــًا ال يتن ــه أيض أنَّ

لـك مـن جهتـه، بـل بـوحي اخلالف، ألنَّه إنَّـام نفـٰى أن يكـون ذ

نَّةً   .من اهللا تعاٰىل سواء كان ذلك قرآنًا أو سُّ

أنَّ النســـخ يــدخل يف مجلـــة  :واجلــواب عـــن الثالــث

ة العبـادة وصـفة مـا هـو بـدل منهـا وقـد . البيان، ألنَّه بيـان مـدَّ

ــل ــون : قي ــٰى يك ــغ واألداء، حتَّ ــان التبلي ــا بالبي ــراد هاهن إنَّ امل

ــًا يف مجيـع املنــ ل، ومتـٰى ُمحِــَل عـٰىل غــري ذلـك كــان القـول عامَّ زَّ

ــًا يف املجمــل عــٰىل أنَّ النســخ لــو انفصــل عــن البيــان، مل . خاصَّ

نمنع أن يكـون ناسـخًا وإن كـان مبيّنـًا، كـام مل يمنـع كونـه مبيّنـًا 

من كونه مبتـدئًا لألحكـام، وقـد وصـف اهللا تعـاٰىل القـرآن بأنَّـه 

 .بيان، ومل يمنع ذلك من كونه ناسخاً 

ـــوا ـــعواجل ـــن الراب ـــاول  :ب ع ـــًا ال تتن ـــة أيض أنَّ اآلي

ــة، واخلــالف يف  ــاول نفــس اآلي ــا تتن ــالف، ألهنَّ ــع اخل موض

 .حكمها

ــه يكــون  عــٰىل أنَّ الظــاهر ال يــدلُّ عــٰىل أنَّ الــذي يــأيت ب

ناسخًا، وهـو موضـع اخلـالف، وهـو إٰىل أن يـدلَّ عـٰىل أنَّـه غـري 

 ِمـنْ : ناسخ أقرب، ألنَّه تعاٰىل قال
ْ
َسـخ

ْ
�
َ
ِت ...  آيَـةٍ  مـا ن

ْ
ـأ

َ
، ن

وهــذا يــدلُّ عــٰىل تقــّدم النســخ عــٰىل إنــزال مــا هــو خــري منهــا، 

ــٰى  ــا، ومعن ــّدم عليه ــا وهــو متق ــخ هب ــون النس فيجــب أن ال يك

ها
ْ
ْ� ِمن

َ
أي أصـلح لنـا، وأنفـع يف ديننـا، وأّنـا نسـتحقُّ بـه  خ

أن يكـون مـا يـدلُّ  _عـٰىل هـذا  _مزيـد الثـواب، ولـيس يمتنـع 

نَّة  ا دلَّـت عليه السُّ مـن الفعـل الناسـخ أكثـر ثوابـًا وأنفـع لنـا ممـَّ

 .املنسوخ]] ٣٣٦ص /[[عليه اآلية من الفعل 

نَّة خري من القـرآن تسـقط هبـذا البيـان،  والشناعة بأنَّ السُّ

وبأنَّ القرآن أيضًا ال يقال بأنَّ بعضه خـري مـن بعـض بـاإلطالق، 

ـروا فعلنـ. وقد ُينَسخ بعضه ببعض لوا وفسَّ . ا مثـل ذلـكفإذا فصَّ

ـنَّة،  ا إضافة ذلك إليه تعاٰىل وأنَّ ذلك بالكتاب أليـق منـه بالسُّ فأمَّ

نَّة إنَّام هي بوحيه تعـاٰىل  فاإلضافة صحيحة عٰىل الوجهني، ألنَّ السُّ

 .وأمره، فإضافتها إليه كإضافة كالمه

ـِديٌر : وقوله تعـاىلٰ 
َ
ٍء ق ْ َ

� 
� ُ

� 
َ

 اَهللا �
�
ن

َ
ْم أ

َ
ل
ْ
ع
َ
ْم �

َ
�
َ
 �أ

ــام ] ١٠٦: البقـرة[ ال يـدلُّ عـٰىل صـفة مــا يكـون بـه النسـخ، وإنَّ

ي أنَّه تعاٰىل قادر عٰىل أن ينسخ الفعل بام هو أصلح يف الدين ـيقتض

 .منه، كان الدليل عٰىل ذلك كتابًا أو ُسنَّة

ــل إذا قــال ألحــد ال آخــذ منــك : وغــري مســلَّم أنَّ القائ

ثــاين جيــب أن يكــون كــذا وكــذا إالَّ وُأعطيــك خــريًا منــه، أنَّ ال

ح بخـالف ذلـك حلسـن، ألنَّـه لـو  ل، بل لـو رصَّ من جنس األوَّ

ــًا إالَّ وُأعطيــك فرســًا خــريًا منــه: (قــال ــا ) ال آخــذ منــك ثوب مل

 ).خريًا منها(كان قبيحًا، وقد بيَّنا معنٰى 

ــنَّة وإن انتفـع هبــا مـن وجــه  فلـيس يمتنــع أن يكـون السُّ

نتفـاع هبـا مـن وجهـني، واحد أصلح لنا مـن اآليـة وإن كـان اال

ألنَّ االنتفــاع الــذي هــو الثــواب قــد يتضــاعف، فــال ينكــر أن 

ــوجهني ــٰىل ال ــد ع ــه واح ــد والوج ــنَّة . يزي ــٰىل أنَّ يف درس السُّ ع

 .وتالوهتا أيضًا ثوابًا وقربة وعبادة

يف جـواز نسـخ : رـالفصل اخلـامس عشـ ]]٣٣٧ص /[[

نَّة بالكتاب  :السُّ

ــام خــالف الشــافعي يف هــذه ا ملســألة، والنــاس كّلهــم إنَّ
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ـنَّة املقطـوع . عٰىل خـالف قولـه وكـّل يشء دللنـا بـه عـٰىل أنَّ السُّ

هبا تنسـخ القـرآن يـدلُّ عـٰىل هـذه املسـألة، بـل هـو هاهنـا آكـد 

ــنَّة ــة عــٰىل السُّ ــو نزلــت : وقــوهلم. وأوضــح، ألنَّ للقــرآن املزيَّ ل

ثانيــة آيـة تقتضـــي نســخ ُسـنَّة، ألمــر اهللا تعــاٰىل بـأن يســّن ُســنَّة 

ــم  ــن هل ــن أي ــة، فم ــري دالل ــم بغ ــألُوٰىل، حتكُّ ــخة ل ــون ناس تك

 !ذلك؟

ــال ــن ق ــني م ــنهم وب ــرق بي ــاٰىل إذا أراد : وأيُّ ف إنَّ اهللا تع

ــًا ليكــون النســخ بــه ال  أن ينســخ ُســنَّة بُســنَّة ُأخــرٰى أنــزل قرآن

نَّة؟ َم هلـم مـا اقرتحـوه، مل خيـرج القـرآن مـن ! بالسُّ وبعد فلو ُسلِّ

ـنَّة، بـل كانـا معـًا ناسـخني، ولـيس ذلـك  أن يكون ناسـخاً  للسُّ

 .عن كونه مبيِّناً  9بملتبس بالبيان، وال خمرج له 

ــوع  ــالقرآن بوق ــنَّة ب وقــد اســتدلَّ عــٰىل جــواز نســخ السُّ

ذلـك، والوقــوع أكثــر مــن اجلـواز، وذكــر أنَّ تــأخري الصــالة يف 

الً، ثــّم نســخ  ــوف كــان هــو الواجــب أوَّ ــت اخل ص /[[وق

 : اىلٰ بقولــه تعـــ]] ٣٣٨
ً
بانـــا

ْ
ْو ُرك

َ
 أ

ً
رِجـــاال

َ
ـــتُْم ف

ْ
 ِخف

ْ
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َ
 ف

وإنَّام كـان ذلـك نسـخًا مـن حيـث كـان جـواز ]. ٢٣٩: البقرة[

التــأخري مــع اســتيفاء األركــان كاملضــاّد لــألداء يف الوقــت مــع 

 .اإلخالل ببعض ذلك

ـارِ : وذكر أيضًا أنَّ قوله تعاىلٰ 
�
ف

ُ
ك

ْ
 ال

َ
ن� إِ�

ُ
رِْجُعـوه

َ
ال ت

َ
 ف

 .قريشًا عٰىل ردِّ النساء 9نسخ مصاحلته ] ١٠: املمتحنة[

ــة  ــت ثابت ــة األُوٰىل وكان ــخ القبل ــك نس ــن ذل ــوٰى م وأق

نَّة، بالقبلة الثانية وهي معلومة بالقرآن  .بالسُّ

فيام ُيعَرف به كون الناسخ ناسـخاً : رـالفصل السادس عش

 :واملنسوخ منسوخاً 

ــون ــأن يك ــم ب ــام ُيعَل ــخًا إنَّ ــخ ناس ــون الناس ــم أنَّ ك  اعل

لفظــه يقتضـــي ذلــك أو معنــاه، فمثــال اقتضــاء اللفــظ أن 

كنــت «: 9نســخت كــذا بكــذا، وجيــري جمــراه قولــه : يقــول

هنيــتكم عــن زيــارة القبــور، أَال فزوروهــا، وعــن اّدخــار حلــوم 

 .»األضاحي، أَال فادَّخروا ما بدا لكم

ــــم ]] ٣٣٩ص /[[ ــــاّد حك ــــاين أن يتض ــــال الث ومث

 يف التعبّـد، فـيُعَلم بـذلك الناسخ واملنسـوخ، ويمتنـع اجـتامعهام

 .أنَّ أحدمها ناسخ لآلخر

فــيام ُيعــَرف بــه تــاريخ الناســخ : رـالفصــل الســابع عشــ

 :واملنسوخ

اعلــم أنَّ أقــوٰى مــا ُعِلــَم بــه التــاريخ أن يكــون يف 

ــام يصــحُّ أن يكــون يف لفظــة الناســخ دون املنســوخ  اللفــظ، وإنَّ

ٰىل جهــة إذا كــان مــذكورًا عــٰىل جهــة التفصــيل، وقــد يكــون عــ

ــول ــو أن يق ــوخ، نح ــظ املنس ــة يف لف ــذا إٰىل أن : اجلمل ــوا ك افعل

إٰىل أن أنســخه يف وقــت كــذا، لكــان : أنسـخه عــنكم، ولــو قــال

وقـت زوال العبـادة معلومـًا بلفـظ إجياهبـا، فيخـرج بـذلك مـن 

 .باب النسخ

ــت أو  ــاف إٰىل وق ــأن يض ــًا ب ــاريخ أيض ــم الت ــد ُيعَل وق

ــت املن م وق ــدُّ ــا تق ــم هب ــزاة ُيعَل ــة غ ــرض معرف ــوخ، ألنَّ الغ س

ــا  ــر م ــانني، أو ذك ــر الزم ــني ذك ــرق ب ــال ف م، ف ــدِّ ر واملتق ــأخِّ املت

ر م والتأخِّ  .يضاف إليهام، ممَّا ُيعَلم به التقدِّ

ــد  ــال أح ــن ح ــوم م ــون املعل ــًا أن يك ــَر أيض ــد ُذِك وق

ــه صــحب النبــّي  بعــد مــا صــحبه اآلخــر، وأنَّ  9الـراويني أنَّ

ل وال بــدَّ مــن أن ُيشــَرتط . عنــد صــحبته انقطعــت صــحبة األوَّ

ــه  ــمع من ــريًا مل يس ــحبه أخ ــذي ص ــون ال ــك أن يك  9يف ذل

الً، فيســمع  ــه غــري ممتنــع أن يــراه أوَّ شــيئًا قبــل صــحبته لــه، ألنَّ

ــتّص  ــًا، وخي ــراه ثاني ــّم ي ــري مصــاحب، ث ــافر، أو غ ــو ك ــه وه من

 .بمصاحبته

م أحــد احلكمــني ]] ٣٤٠ص /[[ ــا إذا ُعِلــَم تقــدُّ فأمَّ

ر اآلخــر ب العــادة، أو مــا جيــري جمراهــا، فــال شــكَّ يف أنَّ وتــأخُّ

ــدمها  ــم أح ــون حك ــك أن يك ــال ذل ــخ، ومث ــو الناس ــاين ه الث

ًا عـٰىل حكـم العقــل، واآلخـر ثابـت بالشــرع ويــدخل . مسـتمرَّ

دًا، أو أن  مًا، واآلخــر متجــدِّ فيــه أن يكــون أحــدمها رشعــًا متقــدِّ

ــًا يف ل، أو رشط ــٰىل األوَّ ًا ع ن ردَّ ــمَّ ــدمها يتض ــون أح ل،  يك األوَّ

 .إٰىل غري ذلك من الوجوه الداّلة عٰىل التقّدم والتأّخر

وقد ذكر من تكلَّـم يف ُأصـول الفقـه بـأنَّ التـاريخ أيضـًا 

ُيعَلم بقـول الصـحايب، وأن حيكـي أنَّ أحـد احلكمـني كـان بعـد 

ألنَّ التـاريخ نقـل وحكايـة ال مـدخل لالجتهـاد : اآلخر، قـالوا

 .ايب فيهفيه، فيجب أن ُيقبَل قول الصح

وهذا الوجـه مبنـيٌّ عـٰىل وجـوب العمـل بخـرب الواحـد 

ــل  ــوب العم ــل وج ــه، فــإذا بط ــن فروع ــرع م يف الشـــريعة، وف

 .بخرب الواحد، بطل هذا الفرع، وإن صحَّ فهو صحيح

ــحايب ــني قــول الص ق ب ــرَّ ــن ف ــخ : ومــنهم م ــذا نس إنَّ ك

كـذا، وبــني نقلـه التــاريخ، فُقبِـَل قولــه يف التصــريح بالتــاريخ، 

 .ُنِسَخ ذلك:  يقبله يف قولهومل

 .ومنهم من قبل قوله يف األمرين
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ــع  ــار اآلحــاد أن ال يرج ــول أخب ــليم قب واألوٰىل عــٰىل تس

إٰىل قوله يف أنَّ كـذا نسـخ كـذا، ألنَّ ذلـك قـول رصيـح يف ذكـر 

ــام يثبــت التــاريخ تبعــًا للمــذهب، وإذا مل جيــز عنــد  مذهبــه، وإنَّ

ــه ــذاهب إٰىل قول ــوع يف امل ــّل الرج تها، الك ــحَّ ــت ص ــٰى تثب ، حتَّ

ونقـل التـاريخ خمـالف لـذلك، ألنَّـه ال . فكذلك يف هـذا البـاب

ن ذكر مذهب يصحُّ فيـه طريقـة االجتهـاد، وكـام لـو قـال  يتضمَّ

م، ال ُيعَمـل عليـه، ولـو قـال: يف الشـيء زمـان حتريمـه : إنَّه حمرَّ

م ذكره  .الزمان الفالين، لُعِمَل عليه، فكذلك القول فيام تقدَّ

*   *   * 

 :رشح مجل العلم والعمل

: ٰى ـد املرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة]] ١٨٤ص [[

ريعة املصــلحة ـرائع جــائز يف العقـول، الّتبــاع الشـــونسـخ الشــ

 .التي جيوز تغيريها وتبديلها

ـــاء  ـــن األنبي ـــريه م ـــٰى وغ ـــوخ  ورشع موس منس

ب مــن كــذِّ ة ودليلهــا يُ ة هــذه النبــوَّ وصــحَّ  ريعة نبيّنــا ـبشــ

 .خنَس رشع موسٰى ال يُ  أنَّ  عٰى ادَّ 

اخلـــالف يف النســـخ مـــع  :رشح ذلـــك]] ١٨٥ص /[[

 :قرَ اليهود، وهم ثالث فِ 

مــن  ،مـنهم مـن أحــال النسـخ عقـالً ومنــع مـن جـوازه

ــث  ــإحي ــنَّ ــون الش ــداء أو إٰىل أن يك ــؤّدي إٰىل الب ــرادًا ـه ي يء م

ــ ــالوا. ًا عنــهمكروهــًا أو مــأمورًا بــه منهيَّ ذلــك باطــل  وكــلُّ : ق

 .اقباالّتف

ــمعًا،  ــه س ــع من ــالً ومن ــخ عق ــاز النس ــن أج ــنهم م وم

 .خنَس رشيعتي ال تُ  إنَّ : موسٰى قال هلم عوا أنَّ فادَّ 

ــالف يف  ــمعًا، وخ ــالً وس ــخ عق ــاز النس ــن أج ــنهم م وم

 .نا ة نبيِّ ة نبوَّ صحَّ 

 :ق طريقانرَ ولنا يف الكالم عٰىل هؤالء الفِ 

ــدمها ــدلَّ : أح ــحَّ  أن ن ــٰىل ص ــوَّ ع ــا ة نب ــد  ة نبيّن وق

ــام بيَّ ف ــاه ب ً علن ــزًا وداالَّ ــًام معج ــرآن َعَل ــون الق ــن ك ــاه م ــٰىل  ن ع

قـوال كّلهـا عـٰىل بطلـت هـذه األ تـه وإذا ثبتـت نبوَّ . صدقه

 .اختالفها

عـٰىل جـواز النسـخ عقـالً ثـّم  أن نـدلَّ : والطريقة الثانيـة

ــنيِّ نُ  ــؤالء ب ــة ه ــن مجل ــرقني م ــول الف ــل ق ــمعًا، فيبط ــوازه س  ج

 .قرَ الفِ 

رائع ـالشـ نـا أنَّ جـواز النسـخ أّنـا قـد بيَّ  عىلٰ  والذي يدلُّ 

ــريَّ  ــع أن تتغ ــال يمتن ــا ف ــة هل ــت تابع ــالح، وإذا كان ــة للمص  تابع

املصــلحة، فيصــري مــا كــان مصــلحة يف زمــان مفســدة يف وقــت 

آخــر، ومــا كــان مفســدة يف وقــت مصــلحة يف وقــت آخــر، وال 

 .مانع يمنع من ذلك

ي كـــون ـالعقـــل كـــان يقتضـــ كـــام أنَّ ]] ١٨٦ص /[[

ــّم األ ــه، ث ــتالف في ــٰىل االخ ــة ع ــر أو اإلباح ــٰىل احلظ ــياء ع ش

. جاءت الرشيعة بإباحة ما كـان حمظـورًا وحظـر مـا كـان مباحـاً 

ــٰى  ــان موس ــره يف زم ــت حظ ــا ثب ــذلك م ــع أن  فك ال يمتن

 .نا يكون مثله مباحًا يف وقت نبيِّ 

ــ ــداء إنَّ : قــوهلم افأمَّ ــؤّدي إٰىل الب ــر . ذلــك ي فلــيس األم

ــالوه، أل ــا ق ــه  نَّ عــٰىل م ــٰى عن ــنفس مــا هن ــأمر ب ــو أن ي ــداء ه الب

ــ النســخ  ولــيس كــذلك النســخ، ألنَّ . ف واحــدوالوقـت واملكلَّ

 يتناول النهـي عـن مثـل مـا كـان مـأمورًا بـه ال عنـه نفسـه، ألنَّ 

لـيس هـو  السـبت املـأمور باإلمسـاك فيـه يف زمـن موسـٰى 

ــ ــاح التص ــبت املب ــد ـالس ــن حمّم ــه يف زم ــان ، 9ّرف في وإن ك

ــه يف ا ــل مثل ــه بط ــو بعين ــن ه ــه، وإذا مل يك ــيس عين ــورة فل لص

 .ذلك يؤّدي إٰىل البداء إنَّ : قوهلم

ـــ ـــ: ا قـــوهلموأمَّ يء مـــرادًا ـه يـــؤّدي إٰىل كـــون الشـــإنَّ

ــ]] ١٧٨ص /[[ومكروهـــًا أو مـــأمورًا بـــه  . ًا عنـــهومنهيـَّ

ام كـان يـؤّدي إٰىل مـا قـالوه ه إنَّـفالكالم عليه هو ما ذكرنـاه، ألنَّـ

عنـه، أو نفـس مـا ُأريـد منـه  ر بـه هـو املنهـيُّ لو كان نفس ما أمـ

نـا أّنـا ال وقـد بيَّ . ف والوقـت واحـدهو نفس ما كره منه واملكلَّـ

الـذي أمـر بـه وُأريـد منـه غـري الـذي  إنَّ : بل نقـول ،نقول ذلك

ــه ــه وإن كــان مثل ــره من ــه وك ــت . هنــٰى عن وإذا بطــل ذلــك بطل

 .هذه األقاويل

ــ: وكــذلك القــول إن قــالوا يء ـإٰىل كــون الشــه يــؤّدي إنَّ

احلســن غــري القبــيح،  الطريقــة واحــدة، ألنَّ  ألنَّ . حســنًا قبيحــاً 

 .فال يؤّدي إٰىل ما قالوه

ــ ــفأمَّ ه ا مــن أجــاز النســخ عقــالً وامتنــع منــه ســمعًا، فإنَّ

ــال هلــم ــك؟ أتعلمونــه رضورةً  يشءٍ  بــأيِّ : يق ــون ذل أم  تعلم

 .ابأخبار اآلحاد ال مدخل هلا يف هذا الب استدالالً؟ ألنَّ 

كــان جيــب : قيــل هلــم. روريـبــالعلم الضــ: فــإن قــالوا

ــارككم، ألنَّ  ــ أن نش ــتصُّ ـالض ــ رورّيات ال خت ــرَ بِف ق رَ ق دون فِ

 .وال بقبيل دون قبيل، وقد علمنا خالف ذلك

ــالوا ــتداليل: وإن ق ــالعلم االس ــل ب ــم. نعم ــل هل ــا : قي م
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ــدلُّ  ــذي ي ــإن ادَّ  ال ــك؟ ف ــٰىل ذل ــا أن ع ــد أبطلن ــواتر، فق ــوا الت ع

بــه، وإن كـان التــواتر عنــد  دلَّ ســتَ م تــواتر يمكـن أن يُ يكـون هلــ

روري أو علـــًام ال ـأكثـــر أهـــل العلـــم يوجـــب العلـــم الضـــ

 .هذا العلم ليس بحاصل لنا نا أنَّ وقد بيَّ . يتخالج فيه الشّك 

ــٰىل أنَّ  ــٰى  ع ــن موس ــه ع ــذي يروون ــرب ال ــأنَّ  اخل  ب

ــه ال تُ  ــرشيعت ــدَّ نَس ــ خ، ال ب ــون مش ــن أن يك ـــم ال ا روطًا بأهنَّ

ــتُ  ــ]] ١٨٨ص /[[خ مــا دامــت املصــلحة نَس ه متعّلقــة هبــا، ألنَّ

ـــٰى  ـــول موس ـــوز أن يق ـــي ال تُ : ال جي ـــرشيعت خ وإن نَس

ذلــك مل يمكــن محلــه عــٰىل  َل ِمــوإذا احتُ . ت املصــلحةتغــريَّ 

 .التأبيد

 بإثبـات ا الفرقـة الثالثـة فـال يمكـن إبطـال قوهلـا إالَّ وأمَّ 

فيجــب القطــع . د فعلنــاهبالــدليل القــاطع، وقــ نــا ة نبيِّ نبــوَّ 

 .ته وبطالن هذه األقاويل أمجععٰىل نبوَّ 

*   *   * 

١٧٧ - ّا:  

ّا و:  

 ):٢ج (الشايف يف اإلمامة 

يف الكــالم عــٰىل مــا اعتمــده مــن دفــع : فصــل ]]٥ص [[

 :وجوب النّص من جهة العقل

م قبـــل حكايـــة كالمـــه، ومناقضـــة  الواجـــب أنَّ ُنقـــدِّ

ــن ــوب ال ــة عــٰىل وج ــا أورده يف الدالل ــة م ــرتض مجل ــّم نع ّص، ث

 .هذا الفصل

فمـامَّ يـدلُّ مـن طريــق العقـول عـٰىل وجـوب الــنّص، أنَّ 

ــت  ــة، وكان ــن األدلَّ مناه م ــدَّ ــام ق ــمته ب ــت عص ــام إذا وجب اإلم

ــن  ــواّس، ومل يك ــة احل ــن جه ــتفاد م ــة فتس ــري ُمدَرك ــمة غ العص

ــا  ــن اخــتصَّ هب ــم بحــال م ــل يوصــل إٰىل العل أيضــًا عليهــا دلي

ــ ــذه فيُتوصَّ ة ه ــحَّ ــع ص ــدَّ م ــال ب ــة، ف ــالنظر يف األدلَّ ــا ب ل إليه

ــار  ــه، أو إظه ــام بعين ــٰىل اإلم ــنصِّ ع ــوب ال ــن وج ــة م اجلمل

ــل  ــحَّ بط ــرين ص ــه، وأيُّ األم ــنّص علي ــام ال ــائم مق ــز الق املعج

ــا  ــه تكلَّفن ــن أجل ــالف، وم ــذهب املخ ــو م ــذي ه ــار ال االختي

ــام بطــل مــن حيــث كــان يف  الداللــة عــٰىل وجــوب الــنّص، وإنَّ

كليفه مـع ثبـوت عصـمة اإلمـام تكليـف إلصـابة مـا ال دليـل ت

 .عليه، وذلك يف القبح جيري جمرٰى تكليف ما ال يطاق

ــل ــإن قي ــي : ف ــمة الت ــوت العص ــع ثب ــاز م ـــَم ال ج ولِ

ـــاٰىل أنَّ  ـــم اهللا تع ـــأن يعل ـــار؟ ب ـــف االختي ـــا تكلي عيتموه ادَّ

ــارون إالَّ  ــام ال خيت ــارين لإلم ــومًا، وال ]] ٦ص /[[املخت معص

فق هلم إالَّ اختيـار املعصـوم، فيحسـن تكلـيفهم االختيـار مـع يتَّ 

  .العلم بام ذكرناه من حاهلم

ــا ــن : قلن ــف م ــذا التكلي ــرٍج ه ــوه بُمخ ــا ذكرمت ــيس م ل

ــرب  ــه وال معت ــل علي ــاق، وال دلي ــا ال يط ــف م ــوق بتكلي اللح

ــف  بــالعلم يف هــذا البــاب، ألنَّ علــم اهللا تعــاٰىل مــن حــال املكلَّ

ــه يتَّفــق لــه اختيــا ر املعصــوم لــيس بداللــة عــٰىل عــني اإلمــام أنَّ

ــه،  ــل علي ــا ال دلي ــف مل ــه تكلي ــر إٰىل أنَّ ــد آل األم ــوم، فق املعص

 .وقبُح ذلك ظاهر

ــؤال،  ــذا الس نه ه ــمَّ ــا تض ــاز م ــن أج ــورض م ــد ع وق

ــار  ــاء، واإلخب ـــرائع واألنبي ــار الش ــف اختي ــازة تكلي ــزم إج وأل

ــ ــَم أنَّ مــن ُكلِّ ــات إذا ُعِل َف ذلــك عــامَّ كــان ويكــون مــن الغائب

يتَّفـق لـه يف الشــرائع مـا فيـه املصـلحة، ويف األنبيـاء مـن جيـب 

بعثــه، ويف األخبــار الصــدق منهــا دون الكــذب، وال فــرق بــني 

 .من أجاز اختيار املعصوم وبني من أجاز كّل ما ذكرناه

ـــار الشـــ ـــاس مـــن ارتكـــب جـــواز اختي رائع ـويف الن

 .واألنبياء، وقد حكي ذلك عن مؤنس بن عمران

ــا  ــور فأمَّ ــن األُم ــام م ــق باألحك ــامَّ ال يتعلَّ ــار ع اإلخب

ــا  ــني م ــرق ب ــا، وال ف ــن تكليفه ــب حس ــه مل يرتكَّ ــات فإنَّ الكائن

ألنَّ ]] ٧ص /[[ارتكبـــه ممَّـــا حكينـــاه وبـــني مـــا مل يرتكبـــه، 

ــه تكليـف ملـا ال دليــل  اجلميـع يرجـع إٰىل أصــٍل واحـٍد، وهـو أنَّ

ــا  ــف م ــرٰى تكلي ــري جم ــك جي ــه، وذل ــبيل إلي ــه وال س ال علي

 .يطاق

ــا نعلــم وكــّل عاقــل قــبح تكليــف  وُيبــنيِّ مــا ذكرنــاه أّن

ــه وعــن  ًا ب ــف مستســـرَّ أحــدنا غــريه اإلخبــار عــامَّ يفعلــه املكلَّ

مبلغ أموالـه التـي ال طريـق ملـن كلَّفـه اإلخبـار عنهـا إٰىل العلـم 

ــة ظــّن  ــيس خيــرج هــذا التكليــف مــن القــبح غلب بمبلغهــا، ول

فاقـًا أو علمـه بـذلك، فقـد جيـوز املكلِّف بأنَّ املكلَّـف يصـيب اتّ 

ــف  ــذا التكلي ــبح ه ــادق، وإذا ق ــّي ص ــة نب ــن جه ــه م أن يعلم

ــة يف قبحــه إالَّ  وظهــر ســفه مكلِّفــه لكــّل عاقــل، ومل يكــن العلَّ

فقــد الــدليل وجــب قــبح كــّل نظــري لــه مــن التكــاليف، وهــذا 

ــق  ــن طري ــنّص م ــوب ال ــه يف وج ــد علي ــا اعتم ــد م ــدليل آك ال

يكـون التعويـل عليـه، ويتلـوه يف  العقل، بل هو الـذي جيـب أن

ــري مــن أصــحابنا أيضــًا عــٰىل وجــوب  ة مــا اســتدلَّ بــه كث القــوَّ

ــالوا ــنّص فق ــل : ال ــون أفض ــدَّ أن يك ــام ال ب ــت أنَّ اإلم ــد ثب ق
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ــه  ــواب يف زمان ــًة يف الث ــم منزل ــاٰىل وأعاله ــد اهللا تع ــق عن اخلل

ــدَّ أن  ــال ب ــّل ف ــًا للك ــان إمام ــه إذا ك ــه، ألنَّ ــوت إمامت ــد ثب وعن

أفضــل مــن الكــّل، وســتأيت الداللــة عــٰىل هــذا املوضــع  يكــون

ــن  ــل ومل يمك ــه أفض ــت كون ــاب، وإذا ثب ــن الكت ــأيت م ــيام ي ف

ــة وال باملشــاهدة وجــب الــنّص أو املعجــز  التوّصــل إليــه باألدلَّ

بنـاه عنـد التعّلـق بالعصـمة، وإذا ُسـِئَل عـٰىل  عٰىل احلـدِّ الـذي رتَّ

فــاجلواب عنــه مــا هــذا الــدليل عــامَّ ذكرنــاه يف دليــل العصــمة 

 .ذكرناه هناك، ألنَّ مرجع الطريقني إٰىل أصل واحد

ــه  ــوب الــنّص عــٰىل اإلمــام بكون وقــد اســتدلَّ عــٰىل وج

ٰى ال يفوتـه شـــيء منهـا، وأنَّ كونــه  عاملـًا بجميـع األحكــام حتـَّ

ــن  ــو أمك ، ول ــالنصِّ ــه إالَّ ب ــول إلي ــن الوص ــا ال يمك ــًا هب عامل

ص /[[كـون املمـتِحن لـه الوصول إليـه باالمتحـان مل جيـز أن ي

ــن ]] ٨ ــا أنَّ م ــد علمن ــام، وق ــع األحك ــامل بجمي ــو ع ــن ه إالَّ م

ــم  ــة ال يعل ــه مــن مجاعــات األُمَّ ــار اإلمــام وامتحان يمكنــه اختي

ــب الكــالم يف هــذه الطريقــة ترتيبــه  بــذلك، وال حيــيط بــه، ورتَّ

مني  .يف الطريقني املتقدِّ

د العقـل، بــ ل ال وهـذا الــدليل لـيس يرجــع فيـه إٰىل جمــرَّ

ــد  ــمع، ألنَّ التعبّ ــت إالَّ بالس ــر ال يثب ــوت أم ــن ثب ــه م ــدَّ في ب

باألحكــام الشـــرعية يف األصــل كــان جيــوز يف العقــل ســقوطه 

ــام إالَّ  ــذه األحك ــن ه ـــيء م ــني، وال ش ــن املكلَّف ــه ع وارتفاع

ز أن ال يـرد التعبّـد بـه بـأن ال يكـون فيـه مصـلحة،  والعقل ُجيـوِّ

هــذه األحكــام يف حــال وإذا كــان العقــل غــري موجــب لثبــوت 

فكيــف جيــب فيــه كــون اإلمــام عاملــًا هبــا يف كــّل حــال وُجيَعــل 

د العقـل  علمه بـذلك مـن رشوط إمامتـه؟ والـذي يقتضـيه جمـرَّ

ــه، عاملــًا بــام  ــام ُأســند إلي أنَّ اإلمــام ال بــدَّ أن يكــون مضــطلعًا ب

َل فيه عليه يف التدبري  .ُعوِّ

ــواردة  ـــرعية ال ــام الش ــم باألحك ــا العل ــق فأمَّ ــن طري م

الســمع فلــيس يف العقــل إالَّ أنَّ الســمع إذا ورد هبــا علمنـــا 

بالقياس العقـيل أنَّ اإلمـام ال بـدَّ أن يكـون عاملـًا بجميعهـا عـٰىل 

 .ما سنذكره

ــل ــذا الفص ــه يف ه ــا قول ــم : (فأمَّ ــع أن يعل ــري ممتن ــه غ إنَّ

تعــاٰىل أنَّ الصــالح أن ال يقــام اإلمــام أصــالً، فكــام جيــوز ذلــك 

ــ ــاز أن يك ــت فج ــاد إذا ثب ــة االجته ــه بطريق ــالح إقامت ون الص

وُبنيِّ موضعه، بأن يـدلَّ تعـاٰىل عـٰىل الصـفة التـي إذا كـان عليهـا 

لنـا بـه عـٰىل )من يقيمه كان صالحاً  م فسـاده بـام دلَّ ، فمامَّ قد تقـدَّ

وجوب اإلمامة، وعـٰىل أنَّ الصـفة التـي ال بـدَّ مـن كـون اإلمـام 

ــا ال  عليهــا ال يمكــن أن يســتفاد مــن جهــة ــا ممَّ االجتهــاد، وأهنَّ

طريـق النظـر يف ]] ٩ص /[[يقوم عـٰىل مثلـه داللـة فـيُعَلم مـن 

ــٰى يف  ــه معصــومًا لكف ــت مــن ذلــك إالَّ كون ــو مل يثب ــة، ول األدلَّ

 .وجوب النّص عليه وفساد اختياره

ــّم  ــام، ث ــّامل واحلّك ــاألُمراء والع ــا ب ــته لن ــا معارض فأمَّ

ــةة بيــنهم وبــني األبالشــهود واألوصــياء، وإلزامــه التســوي يف  ئمَّ

وجــوب الــنّص فغــري الزمــة، ألنَّ مجيــع مــن ذكــر مــن هــؤالء 

ــا  ــول إليه ــبيل إٰىل الوص ــفة ال س ــه بص ــب اختصاص ــيس جي ل

قنـا بـني اإلمـام  باالمتحان عٰىل حدِّ مـا قلنـاه يف اإلمـام، وقـد فرَّ

ـــي  ــام يقتض ــمة ب ــه يف العص ــن ِقبَل ــوّلني م ــائر املت ــه وس وُأمرائ

ـه إذا كـان مــا الفـرق بيـنهم وبي نـه يف وجـوب الــنّص أيضـًا، ألنَّ

أوجـب الـنّص عليـه مــن االختصـاص بالعصـمة غـري موجــود 

فــيهم مل جيــب مســاواهتم لــه يف وجــوب الــنّص علــيهم، وجــاز 

ـــهود  ـــول يف الش ـــار، والق ـــتهم إٰىل االختي ـــع يف والي أن ُيرَج

ــم  ــفة هل ــه ال ص ــام يف أنَّ ــراء واحلّك ــالقول يف األُم ــياء ك واألوص

ــرب فــيهم مــن حســن يســتحيل  ــم باالمتحــان بالــذي ُيعتَ أن ُتعَل

الظاهر، والعدالـة املظنونـة دون املعلومـة يمكـن الوصـول إليـه 

وال جيـــري جمـــرٰى العصـــمة التـــي ال ســـبيل إٰىل العلـــم هبـــا 

 .باالمتحان واالختبار

ــا إلزامــه نفســه إقامــة األنبيــاء باالجتهــاد واالختبــار  فأمَّ

ــةقياســًا عــٰىل األ إنَّ الــذي لــه جيــب يف : ( اجلــواب، وقولــه يفئمَّ

ــن  ــَل م ــيام ُمحِّ ــة ف ــه حجَّ ــو كون ــًا ه ــون معيَّن ــول أن يك الرس

الرســالة، فــال بــدَّ مــن أن يكــون تعــاٰىل قــد محَّلــه مــن الرســالة 

ــة  ــاٰىل بدالل قه اهللا تع ــدِّ عي وُيص ــدَّ ــن أن ي ــدَّ م ــّم ال ب ــه، ث بعين

لـيس اإلعجاز لتحصيل البغيـة، وذلـك ال يـأيت يف اإلمـام ألنَّـه 

ــام يقــوم بــاألُمور التــي ذكرناهــا  لــه، وإنَّ ــة يف شـــيء يتحمَّ بحجَّ

 ).ممَّا قد وجبت بالرشع

إذا أوجبــت الداللــة عــٰىل عــني : فلنــا أن نقــول لــه

ــول  ــت  9الرس ــه ]] ١٠ص /[[وأبطل ــل كون ــاره ألج اختي

ــة  ــم بطريق ــا ال ُيعَل ــك ممَّ ــاه ألنَّ ذل ع ــيام ادَّ ــادقًا ف ــًة وص حجَّ

لنــا عــٰىل االختيــار، فأوِجــب أيضــ ًا يف اإلمــام مثلــه، ألّنــا قــد دلَّ

ا ال يمكـن أن ُتعَلـم باالختيـار،  وجوب عصـمته، والعصـمة ممـَّ

فكــان حتصــيل الســؤال الــذي ذكــرت وســألت نفســك عنــه أن 
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لو جاز ثبـوت اإلمـام مـع وجـوب عصـمته بغـري نـّص مل : يقال

ــام عــدلنا عــن معارضــته بكــون 9يمتنــع مثلــه يف النبــّي  ، وإنَّ

ت اإلمام حجَّ  ـة وإن كانـت الداللـة قـد سـوَّ ة كام أنَّ النبـّي حجَّ

ــة عنــدنا م ذكرهــا فــيام مضـــٰى . بيــنهام يف معنــٰى احلجَّ وقــد تقــدَّ

لنـا عـٰىل أنَّ اإلمـام حـافظ للشــرع ومـؤدٍّ  من الكتاب حيـث دلَّ

ـة عـٰىل هـذا الوجـه ترجـع  له إلينا، ألنَّ داللـة كـون اإلمـام حجَّ

ــمع، وكال ــق بالس ــر متعّل ــا إٰىل أم ــٰىل م ــل ع ــذا الفص ــا يف ه من

د العقـول، فـال بـدَّ مـن العـدول عـامَّ ال ُيعَلـم ثبوتـه  يقتضيه جمرَّ

 .إالَّ بالسمع

ا قوله يف آخر الفصل عٰىل أنَّ السمع قد ورد يف بـاب : (فأمَّ

اإلمامة بام ذكرناه عٰىل ما سنُبيِّنه من بعد، وثبوت السمع عٰىل هـذا 

، )يمنع من ثبوت ذلـك بغـري الـنّص الوجه يدلُّ عٰىل أنَّ العقل ال 

عٰى  فدعوٰى منه عٰىل السمع غري صـحيحة، ولـيس يمكـن أن ُيـدَّ

عـاؤه  ة يف باب االختيار، وأكثر ما يمكن ادِّ سمع تقوم بمثله احلجَّ

يف السمع وروده بأنَّ اختيارًا وقع لبعض مـن اّدعيـت إمامتـه، ومل 

نَّ الذي عقدوا لـه يثبت أنَّ املختارين كان هلم فعل ما فعلوه، وال أ

اإلمامة تثبت له إمامة عٰىل احلقيقة، ونحن مل نمنع من اختيـار مـن 

عٰى له اإلمامة وليس بإمام عٰىل احلقيقة، وإنَّام منعنا مـن اختيـار  ُتدَّ

، وسنتكلَّم عٰىل ما وعدنا بـإيراده  اإلمام الذي تثبت إمامته وتصحُّ

 .من السمع عند البلوغ إليه بعون اهللا تعاىلٰ 

ــه]] ١١ص /[[ ــا قول وثبــت أيضــًا أنَّ أحــدًا مــن : (فأمَّ

، وقـد جـرت  ا ال تكون إالَّ بـالنصِّ السلف مل يذكر يف اإلمامة أهنَّ

فيها اخلطوب، وأنَّ العقل يقتضـي ذلك فيها، لتُصـَرف بذلك عامَّ 

، فباطـل، ألنَّـه ال شـبهة يف أنَّ )كانوا عليه عٰىل اختالف أحـواهلم

خالفت يف أصل االختيار، عٰىل ما سنذكره  مجاعة من مجلة السلف

 .من بعد عند الكالم يف إمامة أيب بكر بمشيئة اهللا تعاىلٰ 

ــل  ــان ألص ــؤالء ك ــار ه ــٰىل أنَّ إنك ــدليل ع ــد دلَّ ال وق

ــالنكري عــٰىل اجلملــة،  ــه، واكتفــوا ب حوا ب االختيــار وإن مل ُيصـــرِّ

ولــو مل يـــدّل الـــدليل عـــٰىل ذلــك لكـــان إنكـــارهم حمـــتمالً 

ــة لألمــري ــار أمام ــة، وإنك ــار مجل ــل االختي ــار أص ــي إنك ن، يعن

عـــاؤه  املختـــار يف تلـــك احلـــال، وإذا كـــان حمـــتمالً بطـــل ادِّ

ــا ال  ــة إهنَّ ــل يف اإلمام ــلف مل يق ــن الس ــدًا م ــاق، وأنَّ أح اإلطب

، وصــار حمتاجــًا إٰىل أن يــدلَّ عــٰىل أنَّ اإلنكــار  تكــون إالَّ بــالنصِّ

ــ ــل لألم ــه حمتم ــا أنَّ ــذي بيَّن ــع ال ــدمها الواق ــن إالَّ ألح رين مل يك

ــاب  ــاحب الكت ل ص ــوَّ ــإن ع ــذلك؟ ف ــه ب ــٰى ل ــر، وأّن دون اآلخ

عٰىل ما ال يـزال أصـحابه يعتمدونـه مـن رجـوع مـن ذكرنـا مـن 

املخالفني ووقـوع الرضـا مـنهم فسـنُبنيِّ بطـالن هـذا فـيام بعـد، 

وندلُّ عٰىل أنَّ الرضا مل ُيعَلـم وأكثـر مـا ُعِلـَم الكـّف عـن النكـري 

وذلــك ال يـدلُّ عــٰىل الرضـا يف مثــل تلـك احلــال،  املخصـوص،

ن ذكرنـاه مل يقـل  عٰىل أنَّ أحـدًا مـن املنكـرين إلمامـة أيب بكـر ممـَّ

ــاً  ــام : أيض ــار، وإنَّ ــل االختي ــق العق ــن طري ــدي م ــائز عن ــه ج إنَّ

ـــذا يف  ـــاليف ه ـــار ال يف أصـــل ]] ١٢ص /[[خ ـــني املخت ع

الف يف إنَّنــي خمــ: االختيــار، وكــام مل يقــل عنــد إظهــار اخلــالف

أصــل االختيــار، ومبطــل جلميعــه، ولــيس خــاليف خــالف مــن 

ــومنا أن  ــد خص ــاز عن ــإن ج ــر، ف ح آخ ــحِّ ــارًا وُيص ــر اختي ينك

ــالفني يف  ــوم املخ ــوس الق ًا يف نف ــتقرَّ الً مس ــاه أوَّ ــا ذكرن ــون م يك

لـوا عـٰىل  حوا بـه، وعوَّ إمامة الرجـل الـذي ذكرنـاه وإن مل ُيصــرِّ

اهلم، جـاز أيضـًا أن يكـون مـا ما ُيرَجع إٰىل الدليل فيـه مـن أحـو

ذكرناه أخـريًا كـان يف نفوسـهم ومل يظهـروه للعلَّـة التـي ذكـرت 

عٰى يف األنصـار مـن أنَّ ظـاهر خالفهـم كـان  أو لغريها، وما ُيـدَّ

عٰى يف  ــدَّ ــن أن ُي ــار ال يمك ــل االختي ــار ال يف أص ــني املخت يف ع

 .غريهم ممَّن ُذِكَر خالفه يف تلك احلال

ــ ــورٰى وم ــا الش ــة وأمَّ ــول اجلامع ــن أنَّ دخ ــه م عون ا يدَّ

فيها كان عـٰىل سـبيل الرضـا باالختيـار فسـنُبنيِّ أيضـًا أنَّـه لـيس 

كــّل الــداخلني فيهــا كــان راضــيًا باالختيــار إذا انتهينــا إٰىل 

ــر يف أنَّ  ــوب مل جت ــٰىل أنَّ اخلط ــورٰى، ع ــق بالش ــيام يتعلَّ ــالم ف الك

ته ، وإنَّـام جــرت العقـل يـدلُّ عــٰىل فسـاد االختيـار أم عــٰىل صـحَّ

يف أعيــان املختــارين وقــد خولــف يف ذلــك بــام أقــلَّ أحوالــه أن 

يكـون حمــتمالً بإنكــار أصــل االختيـار كاحتاملــه لغــريه، ولــيس 

جيب عٰىل املنكـر يف كـّل حـاٍل أن يبنـي وجـه إنكـاره عـٰىل سـبيل 

ــوم  ــرك الق ــن ت ــك مل يك ــب ذل ــإذا مل جي ــه، ف ــيل وجهت التفص

ــام ـــريح بــأنَّ إنكــارهم إنَّ  كــان ألصــل االختيــار دون للتص

ــري  ــله، ألنَّ النك ــرين ألص ــوا منك ــم مل يكون ــٰىل أهنَّ ــه، إالَّ ع فرع

 .عٰىل سبيل اجلملة يكفي يف مثل تلك احلال

ــل ]]١٣ص /[[ ــا : فص ــٰىل م ــه ع ــن ب ــا طع ــال م يف إبط

 :حكاه من طرقنا يف وجوب النّص 

ــا : (قــال صــاحب الكتــاب ــه م أحــد مــا يعتمــدون علي

م القــول فيــه مــن ــًة،  تقــدَّ أنَّ اإلمــام ال بــدَّ أن يكــون حجَّ
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بأدائهـا، فـال بـدَّ مــن أن [ومسـتودعًا للشــريعة حيفظهـا ويقـوم 

ــز مــن غــريه ــًا يتميَّ ، وذلــك ال يكــون إالَّ بــنصٍّ أو ]يكــون ُمعيَّن

إذا كـان يقـوم بمصـالح الـدين التـي ال بـدَّ : معجز، وربَّام قـالوا

مـن عصـمته، وال منها من إقامـة احلـدود ومـا أشـبهها فـال بـدَّ 

ــالتعيني ــذلك إالَّ ب ــون ك ــال)يك ــك : (، ق ــّل ذل م [وك ــدَّ ــا تق ممَّ

ـم إذا بنـوا الـنّص عليـه وقـد ] الكالم عليه واجلـواب عنـه، ألهنَّ

ــن  ــات الــنّص م ــه فيجــب أن ال يصــحَّ إثب ــق ب ــا فســاد التعّل بيَّن

 ...).جهة العقل

ــه]] ١٤ص /[[ ــال ل ــا : يق ــٰىل م ــا ع م كالمن ــدَّ ــد تق ق

ــه مفســ د ملــا حكيتــه عنّــا، وكشــفنا مــن بطالنــه بــام ال ظننــت أنَّ

يــدخل عــٰىل منصــٍف شــبهة، فــإذا كنــت متعّمــدًا يف دفــع 

م  متـه وقـد بيَّنـا فسـاده بـام تقـدَّ استداللنا بام حكيتـه عـٰىل مـا قدَّ

قنـا بـه إٰىل وجـوب الـنّص وخلـص مـن كــّل  فقـد سـلم مـا تطرَّ

 .شبهة

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــم: (ق ــرٰى هل ــبهة ُأخ ــام : ش وربَّ

ال بــدَّ ملــن يكــون إمامــًا أن يكــون عــٰىل حــال وصــفة ال : واقــال

ــام  ، وربَّ ــنصٍّ ــون ب ــن أن يك ــدَّ م ــال ب ــا، ف ــاد فيه ــق لالجته طري

م،  ــدَّ ــا تق ــائر م ــومًا إٰىل س ــه معص ــفة كون ــذه الص ــروا يف ه ذك

ــلف ــد س ــه ق ــواب عن ــال)واجل ــأن : (، ق ــريه، ب ــروا غ ــام ذك وربَّ

ــًا بجميــع األح: يقولــوا ــدَّ مــن أن يكــون عامل ــٰى ال ال ب كــام حتَّ

ــف  ــد ُكلِّ ــون ق ــك أن يك ــزم ذل ــا وإالَّ ل ـــيء منه ــه ش ــذَّ علي يش

ــا ال  ــه وحيــلُّ ذلــك حمــّل تكليــف م ــه إلي ــام ال ســبيل ل ــام ب القي

يطاق، فـال بـدَّ مـن نـصٍّ عليـه، ألنَّـه ال طريـق للمجتهـدين إٰىل 

ــه يف  ــن حال ــم ذلــك م ــام يعل ــه إنَّ ــه، ألنَّ ــك مــن حال ــة ذل معرف

رف هــذه العلــوم أمجــع مل تصــّح هلــم اســتغراق املعلــوم مــن يعــ

ــات،  ــداد األوق ــحُّ إالَّ بامت ــك ال تص ــة ذل ــه، وألنَّ معرف معرفت

ــة  ــإذا مل يكــن وقــوف أحــٍد مــن األُمَّ ــة واالمتحــان، ف وبالتجرب

، )عليه مل جيز أن ُيكلَّـف االجتهـاد يف ذلـك، فـال بـدَّ مـن الـنصِّ 

املـًا أمـن جهـة العقـل تعلمـون أنَّ كونـه ع: ثّم يقـال هلـم: (قال

بجميع هـذه األحكـام مـن رشط كونـه إمامـًا أو بالسـمع؟ فـإن 

ـــام ُنكلِّمكـــم يف : بالســـمع قيـــل هلــم]] ١٥ص : /[[قــالوا إنَّ

ــل،  ــة العق ــذي [طريق ــمع ال ــأوا  إٰىل الس ــحُّ أن تلج ــف يص فكي

، والــذي إذا ثبــت مل يــدّل عــٰىل أنَّ ]جيــري جمــرٰى الفــرع للعقــل

السـمع مـا كـان جيـوز يف ألنَّـه قـد ثبـت ب[قضيّة العقل تقتضيه، 

ــه ــوا]خالف ــن أن يقول ــدَّ م ــال ب ــل، : ، ف ــك بالعق ــا ذل ــا علمن إّن

ــم ــال هل ــع : فيق ــوه م ــا ذكرمت ـــي م ــل يقتض ــل يف العق وأيُّ دلي

َض إليــه عـٰىل حّقــه  ـه قــد جيـوز أن يقــوم بكـّل مــا ُفـوِّ علمنـا بأنَّ

 ).وإن مل يكن عاملًا بجميع األحكام

ــه ــدلُّ عــٰىل وجــوب: يقــال ل ــا الــذي ي كــون اإلمــام  أمَّ

ــام يف  ــد ثبــت أنَّ اإلمــام إم ــه ق ــام فهــو أنَّ ــًا بجميــع األحك عامل

ســائر الــدين، ومتــولٍّ للحكــم يف مجيعــه، جليلــه ودقيقــه، 

ــع  ــًا بجمي ــون عامل ــوز أن ال يك ــيس جي ــه، ول ــاهره وغامض ظ

ر عنـد العقــالء  الـدين واألحكـام وهــذه صـفته، ألنَّ مـن املتقــرَّ

يعلمـه، وإن كـان ملـن ولَّـوه  قبح استكفاء األمـر وتوليتـه مـن ال

 ٰ ــوىلَّ ــون امل ــدهم ك ــرب عن ــه، ألنَّ املعت ــبيل إٰىل علم ــتكفوه س واس

عاملــًا بــام وّيل ومضــطلعًا بــه، وال معتــرب بإمكــان تعّلمــه وكونــه 

خمّىلٰ بينه وبـني طريـق العلـم، ألنَّ ذلـك وإن كـان حاصـالً فـال 

ــدًا للعلــم بــام ــه مــن أن تكــون قبيحــة إذا كــان فاق  ختــرج واليت

َض إليه  .ُفوِّ

ــض  ــتوزر بع ــك إذا أراد أن يس ــاه أنَّ املل ــا ذكرن ــنيِّ م ُيب

ــار  ــدَّ أن خيت ــدبري جيوشــه ومملكتــه فــال ب أصــحابه ويســتكفيه ت

بـه  ٰى أنَّـه ربَّـام جرَّ لذلك من يثـق منـه باملعرفـة واالضـطالع حتـَّ

ــًا  ــون واثق ــيام ال يك ــه، وف ــن حال ــه م ــكُّ في ــا يش ــض م يف بع

ــ ــطالعه علي ــه واض ــه ب ــر بمعرفت ض أم ــوِّ ــوز أن ُيف ــيس جي ه، ول

ــه  ــم ل ــن ال عل ــده، إٰىل م ــة جن ــوره، وسياس ــدبري ُأم ــه، وت وزارت

ن مــن الــتعّلم والتعــّرف،  بشـــيء مــن ذلــك، لكنَّــه ممَّــن يــتمكَّ

ــألة،  ــث واملس ــني البح ــه وب ــل بين ــٰى ]] ١٦ص /[[وال حائ ومت

استكفٰى امللك مـن هـذه حالـه، يعنـي فقـد العلـم واالضـطالع 

 ألمـر وزارتـه واضـعًا هلـا يف غـري موضـعها، كان مقبحًا مهمـالً 

واستحقَّ مـن مجيـع العقـالء هنايـة اللـوم واإلزراء عليـه، وهـذا 

ً مـن ُأمـوره، فإنَّـه ال  حكم كّل واحد منّا مـع مـن يسـتكفيه مهـامَّ

ض أحدنا مـا يريـد أن يصـنعه إٰىل مـن ال معرفـة لـه  جيوز أن ُيفوِّ

ن مـن تعّرفهـا ه يـتمكَّ وتعّلمهـا، وكـّل مـن  بتلك الصـناعة لكنـَّ

دناه يف مجلــة الســفهاء، وال فــرق فــيام  رأينــاه فــاعالً لــذلك عــدَّ

اعتربناه بني فقـد املسـتكفي للعلـم بجميـع مـا ُأسـند إليـه وبـني 

ــة  ــة التــي هلــا قــبَّح العلــامء والي فقــده للعلــم ببعضــه، ألنَّ العلَّ

ه، وهـذه  الشـيء من ال يعلـم مجيعـه هـي فقـده للعلـم بـام تـوالَّ

ــ ــةة العلَّ ــم  قائم ــبعض حك ــم ال ــان حك ــه إذا ك ــبعض، ألنَّ يف ال
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ــالبعض  ــم ب ٰ للعل ــوىلَّ ــد امل ــتكفاء ففق ــة واالس ــّل يف الوالي الك

ــض  ــالء يف أنَّ بع ــكُّ العق ــيس يش ــّل، ول ــم بالك ــده للعل كفق

ــام  ــر أحك ــم أكث ــن ال يعل ــه م ــه أو كتابت ٰ وزارت ــو وىلَّ ــوك ل املل

ــل ال ــه يف فع ــان حكم ــطرها لك ــوزارة أو ش ــة وال ــيح الكتاب قب

ٰ وزارتـه مـن ال يعلـم شـيئًا منهـا، وكـذلك القـول  حكم من وىلَّ

ـــرٰى  ـــتكفاء جم ـــة واالس ـــري الوالي ـــيس جت ـــة، ول يف الكتاب

التكليف، فإنَّ تكليـف الشــيء مـن ال يعلـم إذا كـان لـه سـبيل 

إٰىل علمه حسـن، وواليتـه واسـتكفاء أمـره مـن ال يعلمـه قبـيح 

ٰ متمّكنًا من أن يعلم  .وإن كان املوىلَّ

وللفــرق أيضــًا بــني األمــرين مثــال يف الشــاهد ألنَّ 

أحدنا حيسن منـه أن ُيكلِّـف بعـض غلامنـه أو أحـد أوالده علـم 

ــم  ــول إٰىل العل ــن الوص ــًا م ن ــان متمكِّ ــناعات إذا ك ــض الص بع

ــا  ــًا فيه ــه رئيس ــناعة وجيعل ــه ص ــه أن يوّلي ــن من ــا، وال حيس هب

 .وقدوًة وهو ال حيسنها، أو ال حيسن أكثرها

ــن  ]]١٧ص /[[ ــذار م ــاه أنَّ اعت ــا ذكرن ــح م ــا ُيوضِّ وممَّ

ــه وال  ــه ال يعلم ــور بأنَّ ــن األُم ــرًا م ــريه أم ــة غ ــن والي ــدل ع ع

حيسـنه واضــح، واقـع موقعــه عنـد العقــالء، كـام أنَّ اعتــذاره يف 

العدول عنه بأنَّه ال يقدر عـٰىل مـا عـدل فيـه عنـه أيضـًا صـحيح 

ــة ــه قبيح ــن ال يعلم ـــيء م ــة الش ــوال أنَّ والي ــح، فل ــري  واض غ

جائزة مل حيسن االعتـذار بأنَّـه ال حيسـن وال يعلـم كـام ال حيسـن 

ــة  ــة كاهليئ ــه يف قــبح الوالي ــأثري ل ــا ال ت ــك ممَّ ــري ذل ــذار بغ االعت

 .واخللقة

إنَّ اإلمـام إمـام فـيام علمـه مـن : أن يقـول وليس ألحـدٍ 

األحكـام دون مـا مل يعلمـه، ويطعـن بـذلك فـيام اعتمــدناه، ألنَّ 

ــن ذ ــع م ــاع يمن ــام يف اإلمج ــام إم ــالف يف أنَّ اإلم ــك، وال خ ل

 .سائر الدين وإن اختلف يف تأويل معنٰى اإلمامة

ــام بنينــا الكــالم يف الداللــة عــٰىل وجــوب كونــه عاملــًا  وإنَّ

بجميــع األحكــام عــٰىل كونــه إمامــًا يف ســائر الــدين، ولــو جــاز 

أن يكون إمامـًا يف بعـض مـن الـدين دون بعـض مل جيـب عنـدنا 

ا يـدلُّ أن يكون عاملـًا  بـالبعض الـذي لـيس هـو إمامـًا فيـه، وممـَّ

ــدين،  ــة يف ال ــه حجَّ ــت كون ــد ثب ــك أنَّ اإلمــام ق ــٰىل ذل أيضــًا ع

ــاب  ــا ذه زن ــو جوَّ ــة، فل ــن األدلَّ م م ــدَّ ــام تق ـــرع ب ــًا للش وحافظ

ة من وجهني  :بعض األحكام عنه لقدح ذلك يف كونه حجَّ

إّنـا ال نـأمن أن يكـون مـا ذهـب عنـه مـن أمـر : أحدمها

ــة كتامنــه، واإلعــراض  الــدين ــا اتَّفــق لألُمَّ ومل يكــن عاملــًا بــه ممَّ

لنـا فـيام مضــٰى مـن الكتـاب عـٰىل  عن نقله وأدائـه، ألّنـا قـد دلَّ

ــام نفــزع فــيام جيــوز عليهــا مــن  ــا إنَّ جــواز ذلــك عليهــا، وإذا كنّ

زنـا عــٰىل  الكـتامن إٰىل بيـان اإلمـام واسـتدراكه عليهـا، فمتـٰى جوَّ

ض األحكـام ارتفعـت ثقتنـا بوصـول اإلمام أن يـذهب عنـه بعـ

ــ ــع الش ــال ـمجي ــة ب ــام حجَّ ــون اإلم ــادح يف ك ــذا ق ــا، وه رع إلين

 .شّك 

ــه، : والوجــه اآلخــر ــدين عن أنَّ جتــويز ذهــاب بعــض ال

ـــر عـــن ]] ١٨ص /[[وإشـــكال بعـــض  األحكـــام عليـــه منفِّ

ـر عـن قبــول قولـه قــادح يف  قبـول قولـه واالنقيــاد لـه، ومــا ُينفِّ

ــد أ ــيس ألح ــة، ول ــه حجَّ ــولكون ــوه : ن يق ــا ذكرمت ــويز م إنَّ جت

ـرًا، ومـا تنكـرون عـٰىل  ر فيجب أن تـدّلوا عـٰىل كونـه منفِّ غري منفِّ

ـرًا لوجـب أن ال : من قـال لكـم إنَّ الـذي ذكرمتـوه لـو كـان منفِّ

ــه، ويف  ــاد ل زه عــٰىل اإلمــام قبــول قولــه واالنقي يصــحَّ ممَّــن جــوَّ

ز مــا ذكرمتــوه يصــحُّ أن ينقــاد لــ ه ويمتثــل العلــم بــأنَّ مــن جــوَّ

أمره داللـة عـٰىل بطـالن مـا اعتربمتـوه، ألّنـا مل نعـِن بـالتنفري مـا 

ة االنقيــاد، ولــيس هــذا  يمنــع مــن قبــول القــول، ويرفــع صــحَّ

ـلني  بـذكر التنفـري يف املواضـع التـي ُيـذَكر  مراد أحد مـن املحصِّ

ـــد  ـــون عن ـــام ال يكون ـــة اإلم ـــاه أنَّ رعيَّ ـــذي أردن فيهـــا، وال

ــدين وشــطره يف الســكون إٰىل جتــويزهم عليــه اجلهــل بــبع ض ال

ــك  زوا ذل ــوِّ ــره إذا مل ُجي ــاء إٰىل أوام ــه، واالنته ــاد ل ــه واالنقي قول

عليه، واعتقدوا أنَّه عـامل بجميـع مـا هـو إمـام فيـه، فمـن ادَّعـٰى 

ــه ال فــرق بــني احلــالني فــيام يقتضـــي الســكون والقــرب مــن  أنَّ

ــم يف احلــ عــٰى أهنَّ الني معــًا القبــول كــان مكــابرًا لعقلــه، ومــن ادَّ

يصحُّ مـنهم القبـول واالنقيـاد وال ينكـر وقـوعهام مـن جهـتهم 

ــه غـري طــاعن عــٰىل كالمنـا، ألّنــا مل نــرد بــالتنفري  ــًا، ألنَّ كـان حمقَّ

ــه لــو  ــام أردنــا مــا ذكرنــاه، عــٰىل أنَّ ة، وإنَّ دفــع اإلمكــان والصــحَّ

زه  ن جـوَّ ـرًا وقـوع القبـول ممـَّ ُأخرج ما ذكرناه مـن أن يكـون منفِّ

ة ويف حاهلـا  ألُخرج جتويز الكبـائر عـٰىل األنبيـاء قبـل حـال النبـوَّ

ـرًا وقـوع تصـديقهم والعمـل بشـ ن ـمن أن يكون منفِّ رائعهم ممـَّ

زها، فإذا كان ذلـك غـري خمـرج لتجـويز الكبـائر مـن حكـم  جوَّ

التنفــري الــذي هــو أنَّ املكلَّفــني ال يكونــون عنــده مــن الســكون 

ــذي ي ــدِّ ال ــٰىل احل ــّي ع ــول النب ــا إٰىل ق ــه إذا أمنوه ــون علي كون

ــن  ــه م ــا ب ــيام حكمن ــول ف ــذلك الق ــا، فك ــه منه ــوا بربائت ووثق
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ز عليـه اجلهـل بـأكثر الـدين، ألّنـا مل  ـن جـوَّ حصول التنفـري عمَّ

ــو ــل جت ــن جع ــاه م ــا عن ــه إالَّ م ــِن ب ــن نع ــرًا ع ــائر منفِّ يز الكب

 .األنبياء

ــدلُّ أيضــًا عــٰىل  ــون اإلمــام عاملــًا ]] ١٩ص /[[وي ك

ــع بجميــع األحكــام  مــا ثبــت مــن وجــوب االقتــداء بــه يف مجي

 .الدين، وليس يصحُّ االقتداء يف الشـيء بمن ال يعلمه

إّنــا نقتـدي بــه فـيام يعلمــه : ولـيس للمخــالف أن يقـول

ــع  ــام يف مجي ــه إم ــل أنَّ ــن قب ــا م ــد بيَّن ــا ق ــه، ألّن دون مــا ال يعلم

الــدين، وأنَّ ثبـــوت كونـــه إمامــًا يف مجيعـــه يقتضــــي كونـــه 

الكـّل، وإذا ثبـت بـام ذكرنـاه وجـوب كونـه عاملـًا مقتدًى بـه يف 

ــه، ألنَّ  ــاره، ووجــب الــنصُّ علي بكــّل األحكــام اســتحال اختي

ـة ال يعلـم مجيـع األحكـام، فكيـف  من يقـوم باختيـاره مـن األُمَّ

 يصحُّ أن خيتار من هذه صفته؟

ــاه مــن  ل مــا حكين ــة صــاحب الكتــاب يف أوَّ ــا حوال فأمَّ

لف لـه يف إبطـال كـون اإلمـام كالمه يف هذا الفصل عـٰىل مـا سـ

معصومًا، فام أحالنـا عليـه قـد بيَّنـا بطالنـه، واستقصـينا الكـالم 

 .عليه عند نصـرتنا األدلَّة يف وجوب عصمة اإلمام

ــا قولــه فــيام حكــاه عنّــا مــن االســتدالل ٰى : (فأمَّ وإالَّ أدَّ

ذلك إٰىل أن يكون قد ُكلِّـَف القيـام بـام ال سـبيل لـه إليـه، وحيـّل 

ــاقحمــّل  ــف مــا ال يط ــه وال )تكلي ــا ظنَّ ــد عــٰىل م ــا ال نعتم ، فإّن

نلزمـه إّيـاه أيضـًا، بــل الـذي يـؤّدي إٰىل ذلــك إليـه مـن الفســاد 

 .وفعل القبيح هو ما ذكرنا يف صدر كالمنا هذا وأشبعناه

ــن  ــر م ــتكفاء األم ــالء يســتقبحون اس ــا أنَّ العق وقــد بيَّن

مل يقـبح هـذا ال يعلمه وإن كـان لـه إٰىل علمـه سـبيل، ولـيس إذا 

الفعل من حيـث كـان تكليفـًا ملـا ال يطـاق ال جيـب قبحـه، ألنَّ 

ــد  ــرية مــن مجلتهــا تكليــف مــا ال يطــاق، وق جهــات القــبح كث

 .جيوز أن يكون ما مل يقبح هلذا الوجه يقبح لغريه

ــه ــا قول ــًا : (فأمَّ ــه عامل أمــن جهــة العقــل علمــتم أنَّ كون

ــم ــًا أو بالس ــه إمام ــن رشط كون ــام م ــع األحك ــد )ع؟بجمي ، فق

م أنَّ كــون اإلمـام عاملــًا بجميــع األحكــام  بيَّنـا يف الفصــل املتقــدِّ

ــيس  ــل، ]] ٢٠ص /[[ل ــا يف العق ــدَّ منه ــي ال ب ــفاته الت ــن ص م

ـــن  ــــيء م ـــادة بش ـــع العب ز أن ال تق ـــوِّ ـــان ُجي ـــل ك ألنَّ العق

الشـــرائع، فكيــف ُجيَعــل مــن رشوط كونــه إمامــًا يف العقــل مــا 

معـًا، ولـيس جتـري هـذه الصـفة  جيوز يف العقل ثبوتـه وانتفـاؤه

جمـرٰى العصــمة، ألنَّ تلـك جيــب كـون اإلمــام عليهـا يف العقــل 

ــًا  ــه عامل ــل كون ــا وإن مل نجع ــري أّن ــده، غ ـــرع وبع ــل الش وقب

بجميـع األحكــام مـن الشـــروط العقليـة يف اإلمامــة، فإّنـا بعــد 

العبـادة بالشــرائع، وثبـوت كــون اإلمـام إمامـًا يف مجيـع الــدين 

ــدليل  ــم ب ــًا نعل ــون عامل ــن أن يك ــدَّ م ــه ال ب ــه أنَّ ــل وقياس العق

 .بجميع األحكام من الوجوه التي ذكرناها

فـإن أراد صـاحب الكتـاب بإضــافة ذلـك إٰىل العقـل مــا 

الً فقـد بيَّنـا أّنـا ال نجعـل هـذه الصـفة مـن الشــرائط  ذكرناه أوَّ

ـــرائع،  ــادة بالش ــاع العب ــل ارتف ــويز العق ــة لتج ــة الواجب العقلي

ــًا فلــيس يمنــع مــن إضــافته إٰىل وإن كــان املــ ــاه ثاني راد مــا ذكرن

تـه بعـد اسـتقرار الشـ رائع ـالعقل بمعنٰى أّنـا نعلـم بالعقـل وأدلَّ

 .وجوب كون اإلمام عاملًا بجميعها

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــالوا: (ق ــإن ق ــحُّ أن : ف ــف يص كي

ــل  ــم؟ قي ــع العل ــحُّ إالَّ م ــل ال يص ــام بالعم ــذلك والقي ــوم ب يق

بعـد حـال وجيتهـد فيعـرف مـا ينـزل مـن  بأن يستدلَّ حاالً : هلم

النوازل التي يلزمـه احلكـم فيهـا، وبـأن يرجـع يف كثـري منهـا إٰىل 

الــرأي واالجتهــاد كاجلهــاد وغــريه، وقــد جيــوز أيضــًا أن يقــوم 

ـه بـأن يراجــع العلـامء ويستشـريهم فـيحكم بــام  بـذلك عـٰىل حقِّ

ثبــت عنــده مــن أصــحِّ األقاويــل، وقــد جيــوز أيضــًا مــن جهــة 

ــذلك كــام العقــل  ــف القبــول مــن العلــامء، وأن حيكــم ب أن ُيكلَّ

ــه  ــام نقول ــاكم، وك ــم احل ــاس يف حك ــن الن ــري م ــول كث ــيام [يق ف

ــن  ــري م ــه كث ــَف ب ــاس]] ٢١ص /[[ُكلِّ ــوٰى، ] الن ــاب الفت يف ب

ــه  َض إلي ــوِّ ــا ُف ــم م ــتدرك عل ــًا أن يس ــوز أيض ــد جي ــن [وق م

ــة ] األحكــام التــي بــالرجوع إٰىل أخبــار اآلحــاد أو إٰىل قــول األُمَّ

َض إليـه أنَّ  ـة، وقـد جيـوز أن ُيكلَّـف فـيام ُفـوِّ ـا حجَّ قد  ثبت أهنَّ

ما علمه حيكم فيـه ومـا مل يعلمـه يتوقَّـف فيـه، ألنَّ مجيـع الـذي 

 ...).ذكرناه ممَّا جيوز يف العقل ورود التعبّد به

ــه ــة : يقــال ل ــام قبَّحنــا والي ــا إنَّ هــذا كــالم مــن يظــنُّ أّن

ألحكـام مـن حيـث مل يكـن لـه إٰىل اإلمام وهـو ال يعلـم  مجيـع ا

العلـم هبـا سـبيل، وقـد بيَّنـا أنَّ وجـود السـبيل يف هـذا املوضــع 

ٰ مفقـود أو أنَّـه ال بـدَّ  كعدمها إذا كـان العلـم بـام ُأسـند إٰىل املـوىلَّ

من قبح هذه الوالية مع فقـد العلـم، فـال حاجـة بنـا إٰىل الكـالم 

دتـه مـن وجـوه العلـم التـي جيـوز أن يرجـع اإلمـام  عٰىل مـا عدَّ

إليها، ألنَّـه لـو ثبـت يف مجيعهـا أنَّـه طريـق إٰىل العلـم، وموصـل 

ــا  ــر م ــام اعتمــدناه، فكيــف وأكث ــْل ب ــة باألحكــام مل ُخيِ إٰىل املعرف

 .أوردته ال يوصل عندنا إٰىل علم بكنه وال إٰىل ظنٍّ صحيح
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ــيس  ــة، فل ــف والوالي ــني التكلي ــرق ب منا الف ــدَّ ــد ق وق

 .ملتعلِّق أن يتعلَّق به

فــأجز قياسـًا عــٰىل مـا ذكرتــه أن يســتكفي : ثـّم يقــال لـه

بعض حكامء ملوكنـا أمـر وزارتـه وتـدبري مملكتـه، مـن ال يعلـم 

ـــوزارة  ـــن أحكـــام ال ـــا أو ال ]] ٢٢ص /[[شـــيئًا م ورشوطه

ــان  ــث ك ــه مــن حي ــك من ــا، وحيســن ذل ــا ومجهوره يعلــم جّله

ــة  ــل املعرف ــه أه ــاج إلي ــامَّ حيت ــأل ع ــن أن يس ــًا م ن ــوزير متمكِّ ال

ســتفيد مــنهم حــاالً بعــد حــال، ويعــدل عــن أن يوّليهــا مــن وي

يثــق منــه باملعرفــة واهلدايــة وال حيتــاج يف العلــم بشـــروط 

ــافهام  ــع أنَّ أوص ــتفادة، م ــتزادة واس ــا إٰىل اس ــوزارة وأحكامه ال

وأحــواهلام فــيام يظــّن هبــام متســاوية إالَّ فــيام ذكرنــاه، فــإن أجــاز 

ــع العقــالء  ــًا ال يشــكُّ مجي ــب هــذا وقــف موقف يف قبحــه وطول

ــه إٰىل  ــع يف قبح ــا يرج ــائر م ــني س ــازه وب ــا أج ــني م ــالفرق ب ب

 .العقالء، فإنَّه ال جيد فرقًا وإن منع منه

وأيُّ فـرق بـني هـذا وبـني مـا أجزتـه يف اإلمـام : قيل لـه

ــم  ــده للعل ــع فق ــه م ــن واليت ــت إٰىل حس ق ــي تطرَّ ــة الت والعلَّ

ف باألحكــام حاصــلة فــيام عارضــناك بــه؟ وهــي إمكــان التعــرّ 

 .والتعّلم

لـيس يشـبه مـا أجزتـه يف اإلمـام مـا عارضـتم : فإن قال

ــام،  ــم األحك ــن ال يعل ــة م ٰ اإلمام ــوىلَّ ــز أن ُي ــي مل ُأِج ن ــه، ألنَّ ب

ن هذا الوجه ن يعلمها، وإلزامكم تضمَّ  .ويعدل هبا عمَّ

ــه ــل ل ــه : قي ــواز ذلــك عــٰىل مــذهبك، ألنَّ ــدَّ مــن ج ال ب

بجميـع األحكـام، ليس مـن رشوط اإلمامـة عنـدك كونـه عاملـًا 

ــة  ــل األُمَّ ــون أفض ــدك أن يك ــا عن ــن رشوطه ــيس م ــه ل ــام أنَّ ك

وأكثــرهم ثوابــًا، وإذا مل يكــن مــا ذكرنــاه رشطــًا جــاز أن يعــدل 

ــن  ــري ممَّ ــك الغ ــون ذل ــد أن يك ــريه بع ــه إٰىل غ ــل في ــن حص عمَّ

ن مـن التعـّرف والتوّصــل، ألنَّ هـذا هـو الشـ رط عنــدك ـيـتمكَّ

ل  .دون األوَّ

ــام: فــإن قــال قــبح مــن امللــك أن ُيــويلِّ وزارتــه مــن ال  إنَّ

ــنِد  ــا وُيس ــنها، ]] ٢٣ص /[[يعلمه ــن ال حيس ــه إٰىل م ــر كتابت أم

وإن كان هلـام إٰىل التعـّرف سـبيل مـن حيـث كـان يف ذلـك رضر 

ر مــن  عليـه وتفويــت ملنافعــه، ألنَّـه ال بــدَّ أن يستضـــّر بـام يتــأخَّ

ــيس ــوره، ول ــذ ُأم ــن تنفي ــتامدٰى م ــه، وي ــر مملكت ــدبري أم ــذا  ت ه

ــام ال رضر  ــا اإلم ه ــي يتوالَّ ــام الت ــة، ألنَّ األحك ــم اإلمام حك

ــادة  ــت العب ــد، وإذا كان ــٰىل أح ــا وال ع ــاٰىل يف تأّخره ــٰىل اهللا تع ع

زه  ــوِّ ــأن ُجي ــا أوٰىل ب ــة بالعقــل فتأّخره ــري واجب هبــا يف األصــل غ

 .العقل

ليس األمر عٰىل ما ظننت، ألنَّه لو كـان قـبح هـذه : قيل له

رناها يرجع إٰىل استضـرار امللـك، وفـوت منافعـه الوالية التي قدَّ 

لوجب أن حيسن منه والية مـن ذكرنـا حالـه عـٰىل بعـض مـن ال 

يدخل عليه رضر يف تأّخر أمر تدبريه، وال يلحقه معه شــيء مـن 

فوت منافعه، وليس هذا التقدير بمسـتبعد، ألّنـا نعلـم أنَّ رعايـا 

ُأمـورهم فيكـون  امللك قد ختتلف أحواهلم فيام يمـسُّ امللـك مـن

فيهم من يستضـّر بتأّخر أمر تدبريهم وسياسـتهم، وفـيهم مـن ال 

يكون هذا حكمه، وإذا كان مجيع العقالء يستقبحون هذه الواليـة 

وإن مل يعد منها رضر عٰىل امللك كاستقباحهم األُوٰىل علمنـا أنَّـه ال 

علَّـة القـبح فقـد علـم املسـتكفي بـام ] وأنَّه ليس[رر ـمعترب بالض

َض إليه  .ُفوِّ

وبعد، فلو قـبح مـا ذكرنـاه يف الشـاهد ملـا يعـود بـه مـن 

ــم  ــن عل ــالء إالَّ م ــن العق ــتقبحه م ــب أن ال يس ـــرر لوج الض

ـــون  ، ولوجـــب أن يك ـــٰىل املـــويلِّ ـــه ع بحصـــول الضــــرر في

استقباحهم له مـن كثـرة مـا يعـود بـه مـن الضــرر عليـه أكثـر، 

ــٰى يكــون االســتقباح تابعــاً  ــه أعظــم حتَّ للضـــرر  ولــومهم علي

ا ُيعَلـم خالفـه،  يزيد بزيادتـه، ويـنقص بنقصـانه، وكـّل هـذا ممـَّ

ــه ال فــرق  بــني مــن جعــل قــبح اســتكفاء ]] ٢٤ص /[[عــٰىل أنَّ

األمر من ال يعلمـه وال يضـطلع بـه راجعـًا إٰىل مـا يعـود بـه مـن 

ــالظلم  ــائح ك ــع القب ــت أنَّ مجي ــّربة إذا ادَّع ــني املج ـــرر، وب الض

ــا ــا ال يط ــف م ــذب وتكلي ــالء يف والك ــتقبحها العق ــام اس ق إنَّ

ـا باسـتحقاق العقـاب  الشاهد ملا يلحـق فاعلهـا مـن الضــرر إمَّ

ـــذلك إٰىل  ـــت ب ق ـــالء، وتطرَّ ـــن العق ـــني م ـــاللوم والتهج أو ب

 .حسنها من فعل اهللا تعاٰىل من حيث مل جيز عليه االسترضار

ـا قولــك ــف القبـول مــن العلـامء كــام : (فأمَّ جيـوز أن ُيكلَّ

، )، ويقولـه كثــري مـن النــاس يف حكـم احلــاكميقـال يف الفتــوٰى 

غ يف العقـل أن ُيكلَّـف القبـول مـن غـريه  فإنَّ العـاّمي إنَّـام ُيسـوِّ

ــوبًا  ــه وال منص ــيام جهل ــم ف ــًا للحك ــن متوّلي ــث مل يك ــن حي م

ــريه، ألنَّ  ــه إٰىل غ ــيام ال يعلم ــع ف ــاز أن يرج ــه، فج ــاء في للقض

 سـائر ذلك فرضـه، ولـيس هـذا حكـم اإلمـام، ألنَّـه احلـاكم يف

الــدين، واملنصــوب للقضــاء يف مجيعــه، ولــو كــان بمنزلــة 

العـــاّمي يف ســـقوط واليـــة احلكـــم عنـــه جلـــاز أن يتســـاوٰى 

 .منزلتهام يف التعبّد بالرجوع إٰىل العلامء
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ــب  ــا نص ــيئًا ممَّ ــل ش ــوز أن جيه ــيس جي ــاكم فل ــا احل فأمَّ

للحكم فيـه، ومـن نصـب حـاكًام ال معرفـة عنـده بـاحلكم كـان 

مـا جيهلـه احلّكـام املتوّلـون مـن ِقبَـل اإلمـام فهـو سفيهًا، وكـل 

ــم  ــتهم، وموقــوف عــٰىل حكــم اإلمــام أو حك خــارج مــن والي

 .غريه ممَّن له معرفة به

لـو جـاز يف اإلمـام : فـإن قـالوا: (قال صـاحب الكتـاب

إّنـا نجيـز مـن جهـة : قيـل هلـم. ما ذكرتم جلاز يف الرسول مثلـه

ــ ــأن يتعبَّ ــاه ب ــا ذكرن ــريًا ممَّ ــل كث ــاٰىل ]] ٢٥ص /[[ده اهللا العق تع

ر عنـده يف عقلـه أو  يف األحكام بأن جيتهـد أو بـأن حيكـم بـام تقـرَّ

بأن يتوقَّف يف كثـري مـن ذلـك إٰىل مـا شـاكله، وإنَّـام نمنعـه اآلن 

ــة يف  ــل ألنَّ الدالل ــه، ب ــد ب ز التعبّ ــوِّ ــان ال ُجي ــل ك ال ألنَّ العق

 ...).الرشع دلَّت عٰىل خالفه

ك يف الرســول كإجازتــك إّيــاه إذا أجــزت ذلــ: يقــال لــه

يف اإلمــام كــان الكــالم يف األمــرين عليــك واحــدًا، ومــا ذكرنــا 

ـــعني، ألنَّ  ـــالف يف املوض ـــاول اخل ـــة يتن م ـــة املتقدِّ ـــن األدلَّ م

ــه  ــًا يف مجيع ــدين، وإمام ــائر ال ــاكًام يف س ــان ح ــول إذا ك الرس

 .وجب من كونه عاملًا باألحكام ما أوجبناه يف اإلمام

ــك ــا قول ــف يف حي: (فأمَّ ــه ويتوقَّ ر يف عقل ــرَّ ــام تق ــم ب ك

، فـإن أردت أنَّـه يفعـل ذلـك فـيام هللا تعـاٰىل فيـه حكـم )مواضع

ــا ال  ــه، فهــذا ممَّ ــه وجعلــه اإلمــام في مشـــروع نصــبه للحكــم ب

م، وإن أردت أنَّـه  جيوز، وهو الذي بيَّنـا فسـاده بكـّل الـذي تقـدَّ

ـــروع  ــم مش ــه حك ــيس في ــيام ل ــل ف ــع إٰىل العق ــف أو يرج يتوق

ب حـاكًام بـه وممضــيًا لـه، بـل العبــادة فيـه هـي التوّقــف أو نصـ

ــب أن  ــام نوج ــا إنَّ ــاه، ألّن ــا ال نأب ــذا ممَّ ــل، فه ــوع إٰىل العق الرج

يعلم مجيع األحكام املشــروعة التـي ُجِعـَل إمامـًا فيهـا وحـاكًام 

هبا ممَّا ال حكم فيه، أو فيه حكـم لـيس مـن مجلـة الشــرع الـذي 

ــامَّ  ــارج ع ــه خ ــه ألهل ــام في ــو إم ــذا ه ــٰى ه ــاه، وإٰىل معن  أوجبن

اجلواب نرجع إذا ُسـِئلنا عـن سـبب مـا روي مـن توّقـف النبـّي 

ــبهها، ألنَّ  9 ــا أش ــة وم ــة املجادل ــام كقصَّ ــض األحك يف بع

ــف  ــذي يتوقَّ ــب  9ال ــه فيج ــم يف رشع ــه حك ــن ل ــه مل يك في

مـن التوّقـف وانتظـار  علمه به وفرضه فيـه هـو مـا صـنعه 

مـن فقـد ]] ٢٦ص /[[رنـاه الوحي، ولـيس هـذا حكـم مـا أنك

 .علم اإلمام باألحكام املرشوعة املبيَّنة التي هو إمام فيها

أجيـب : وبعـد، فإنَّـه يقـال هلـم: (قال صـاحب الكتـاب

يف حكمــة العقــل أن ال يقــع مــن اإلمــام اخلطــأ فــيام يقــوم بــه، 

فــإن قــالوا بــذلك لــزمهم أن يكــون عاملــًا بــاألُمور الباطنــة ممَّــا 

ــو ــام يك ــه ك ــع إلي ــوا يرف ــم إن مل يقول ــام، ألهنَّ ــًا باألحك ن عامل

، ثـّم ذكـر إقامـة احلـّد )بذلك فال بدَّ من جتـويزهم الغلـط عليـه

عٰىل من يكذب عليـه الشـهود، وأخـذ املـال مـن زيـد ودفعـه إٰىل 

ــال ــتحّقه، ق ــو ال يس ــرو وه ــيهم أن : (عم ــب عل ــذا يوج وه

يكون عاملـًا بالغيـب وسـائر أحـوال النـاس، وعـٰىل هـذا الوجـه 

ــز ــرف أل ــنائع واحل ــًا بالص ــام عارف ــون اإلم ــيوخنا أن يك مهم ش

 ...).إٰىل غري ذلك ممَّا يصحُّ الرتافع فيه

ــال لــه ــواطن األُمــور : يق ــت أنَّ العلــم بب ــف ظنن كي

ومغيبها جيـري جمـرٰى مـا أوجبنـاه مـن العلـم باألحكـام؟ أَومـا 

ــام أوجبنــا إحاطــة اإلمــام باألحكــام مــن حيــث  ــا إنَّ علمــت أّن

ـــروع يف احلــوادث أوجــب عليــه  كــان هللا تعــاىلٰ  حكــم مش

إمضاءه، وجعله حاكًام بـه وإمامـًا فيـه؟ فهـل هللا تعـاٰىل يف بـاطن 

احلـوادث حكـم خيـالف للظــاهر رشعـه، وواجـب عـٰىل اإلمــام 

دت مــن مجلــة الغلــط يف احلكــم إقامــة  العمــل بــه؟ وكيــف عــدَّ

ن هـو يف البـاطن بـريء  احلّد عٰىل من ال يستحّقه وأخـذ املـال ممـَّ

ــم اهللا يف ال ــو حك ــك وه ــٍط يف ذل ــه؟ وأيُّ غل ــة من ص /[[ذمَّ

هـــذه احلـــوادث الـــذي أوجـــب عـــٰىل اإلمـــام إقامتـــه ]] ٢٧

 وإمضاءه دون الباطن الذي ال عبادة عٰىل اإلمام فيه؟

أليس جائزًا عندك يف العقل أن يكون هللا تعاٰىل : ثّم يقال له

هـا اإلمـام؟ حكم أو أحكام يف الشـريعة بيَّنها ودلَّ عليها ال يعلم

 .رة هذا املذهبـفال بدَّ من بٰىل، ألنَّه يف تعاطي نص

ــه ــال ل ــوادث : فيق ــواطن احل ــم يف ب ــاٰىل حك ــل هللا تع فه

ــون  ــة ك ــد بمعرف ــثالً تعبَّ ــه م ــريه؟ كأنَّ ــه أو غ ــام ب ــد اإلم تعبَّ

ــهود  ــة، وأنَّ الش ــٰىل احلقيق ــدِّ ع ًا للح ــتحقَّ ــه مس ــهود علي املش

فكيـف ألزمـت : قيـل لـهال، : صادقون يف شـهادهتم، فـإذا قـال

مــن أوجــب علــم اإلمــام باألحكــام املشـــروعة أن يعلــم مــا ال 

شـرع فيـه وال عبـادة بـه؟ وإنَّـام كـان يلـزم كالمـك عـٰىل سـبيل 

ــادات  ــاطن بعب ــد يف الب ــد تعبَّ ــاٰىل ق ــان اهللا تع ــو ك ــة أن ل املناقض

وأحكام وأوجـب عـٰىل اإلمـام العمـل هبـا، وأجزنـا عليـه أن ال 

 .ُنِجْزُه، والفرق بني ما أنكرناه وأجزناه واضحيعلمها ممَّا مل 

إنَّ حكــم اهللا تعـاٰىل فــيام ال : فأنـا أقــول أيضـاً : فـإن قــال

 .يعلمه اإلمام وفرضه عليه هو االجتهاد واالستدالل

لـيس االسـتدالل هـو احلكـم املتعبّـد بإمضـائه، : قيل له

بل االسـتدالل هـو الطريـق إٰىل احلكـم، واحلكـم يف نفسـه غـري 
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يق إليـه، فـإذا كـان حكـم اهللا تعـاٰىل يف احلادثـة التحـريم أو الطر

التحليل، واإلمام حاكم يف مجيـع الـدين، فـال بـدَّ مـن أن يكـون 

ــا  ــواز م ٰى إٰىل ج ــه وإالَّ أدَّ ــالطريق إلي ــه ال ب ــاحلكم نفس ــًا ب عامل

 .ذكرناه ممَّا يستقبحه العقالء

وبعــد، فــإنَّ : (قــال صــاحب الكتــاب]] ٢٨ص /[[

ــز ــمكــّل ذلــك يل ــراء، فيقــال هل ــانوا : مهم يف األُم فيجــب إذا ك

يقومون هبـذه األُمـور أن يكونـوا عـاملني بكـّل األحكـام للوجـه 

الــذي ذكــرتم، وأن ال جيــوز أن يــرد التعبّــد باختيــار أمــري 

وحــاكم ال يكــون هبــذه الصــفة، وبطــالن ذلــك ُيبــنيِّ فســاد مــا 

إلمـام تعلَّقوا بـه، فمـن هـذا الوجـه ألـزمهم شـيوخنا يف ُأمـراء ا

 ...).أن يكونوا عاملني بكّل ما يعلمه اإلمام

لــيس ُأمــراء اإلمــام وحّكامــه بــوالٍة يف مجيــع : يقــال لــه

الدين، وليس إليهم احلكم يف مجيـع مـا حيكـم فيـه اإلمـام، ولـو 

كــانوا هبــذه الصــفة للــزم فــيهم مــا أوجبنــاه يف اإلمــام، وكيــف 

ــري ــزمهم يف كث ــد يل ــدين وق ــع ال ــًا يف مجي ــون حّكام ــن  يكون م

احلــوادث والنوائــب مطالعــة اإلمــام والرجــوع إٰىل حكمـــه 

ــورًا علــيهم االســتبداد بإمضــائها دونــه  فيهــا، ويكــون حمظ

ــنهام  ــد م ــّل واح ــاكم أن يكــون ك ــري واحل ــب يف األم ــذي جي وال

رت واليتـه عليـه، وهلـذا مـا يكـون ـعاملًا بـام ُأسـند إليـه، وقصـ

م خليفـة لإلمام يف البلـد الواحـد خلفـاء مجاعـة فيكـون بعضـه

لــه عــٰىل تــدبري اجلامعــة واحلــرب وســّد الثغــور، وبعضــهم عــٰىل 

ــاء  ــام والقض ــٰىل األحك ــهم ع ــوال، وبعض ــة األم اخلــراج وجباي

بني الناس، وجيوز أيضـًا أن يكـون لـه عـٰىل األحكـام الشــرعية 

مجاعة من اخللفـاء خيـتصُّ واحـد بواليـة احلكـم يف اجلـزء الـذي 

ــه، وكــّل  ــا ال يمكــن أن  حيســنه مــن الشـــريعة ويقــوم ب هــذا ممَّ

ــو  ــة، وه ــري خاصَّ ــة غ ــه عاّم ــه، ألنَّ واليت ــام مثل ــون يف اإلم يك

ــاس  ــٰىل قي ــب ع ــذي جي ــع، فال ــاكم يف اجلمي ــّل وح ــام يف الك إم

ه  ــوالَّ ــام ت ــًا ب ــاكم عامل ــري أو احل ــون األم ــام أن يك ــا يف اإلم قولن

َض إليــه، وهكــذا نقــول عـٰىل أنَّ األُمــراء لــو وجــب فــيهم  وُفـوِّ

ئر األحكـــام مثـــل اإلمـــام مل يســـتحّل حصـــول العلـــم بســـا

واليــتهم باالختيــار، ومل جيــب الــنّص علــيهم عــٰىل احلــدِّ الــذي 

ـــام  ـــا إنَّ أحلنـــا اختيـــار ]] ٢٩ص /[[ذكرنـــاه يف اإلمـــام، ألّن

ــوّيل  ــة أنَّ املت ــن جه ــام م ــّل األحك ــًا بك ــه عامل ــع كون ــام م اإلم

ـة ال يعلـم مجيـع األحكـام، فـال يصـحُّ  مـنهم الختياره مـن األُمَّ

اختيار من هـذه صـفته، واإلمـام يعلـم سـائر األحكـام فيجـوز 

أن خيتــار مــن يعلمهــا، ويفــرق بــني العــامل هبــا وبــني مــن لــيس 

 .بعامل باالمتحان، ألنَّه عامل هبا وبوجهة املحنة فيها

إنَّ اختيــار مـن يعلــم : وأكثـر مـا يمكــن أن يقـال هاهنـا

ــاع ا ــبط الّتس ــتامدٰى وال يض ــول وي ــام يط ــّل األحك ــام ك ألحك

ــول ــة أن يق ــذه الطريق ـــر ه ــن ينص ــن م ــا، ويمك إنَّ : وتفّرعه

ــّل  ــاٰىل يف ك ــدليل أنَّ هللا تع ــت بال ــد ثب ــرت فق ــام وإن كث األحك

ــد  ــل، وق ــل أو مفصَّ ــا بــنصٍّ جمم ــا، إمَّ ــًام مبيَّن شـــيء منهــا حك

ــه  ــيط ب ــوز أن حي ــام جي ــد، وك ــامل واح ــذلك ع ــيط ب ــوز أن حي جي

ــةٍ  ــن مجل ــألة ع ــه باملس ــتحن في ــوز أن يم ــت  فيج ــٍة وإن كان مجل

مشـتملة عــٰىل فـروع كثــرية وأحكــام يف أعيـان ال ُحتصـــٰى، فــإنَّ 

ــان  ــيّام إذا ك ــه الس ــتحن في ــام يم ــامل ب ــٰىل الع ــد ع ــك ال يبع ذل

ــومًا موفَّقــًا وإن بعــد عــٰىل غــريه، عــٰىل أنَّ املحنــة لــو  معص

ــام  ــْل ب ــه مل ُخيِ ــذا الوج ــتبعدت هل ــا واس ــادٰى زماهن ــت ومت تطاول

ألنَّ غرضـــنا بيـــان أنَّ الوجـــه الـــذي منـــه أردنـــاه بـــالكالم، 

ــل يف  ــه غــري حاص ــب الــنّص علي ــار اإلمــام وجي يســتحيل اختي

ــاب ــاحب الكت ــذلك قولــك ص ــل ب ــراء ليبط ــب أن : (األُم فيج

ــرد  ــوز أن ي ــام وأن ال جي ــّل األحك ــاملني بك ــراء ع ــون األُم يك

ــرتم ــذي ذك ــه ال ــاكم للوج ــري وح ــار أم ــد باختي ــا )التعبّ ، وم

الً أقوٰى   .وأوٰىل بأن يعتمده ذكرناه أوَّ

ويلــزمهم عـٰىل هــذا الوجــه أن : (قـال صــاحب الكتـاب

ــه ال  ــول، ألنَّ ــن الرس ــم م ــاالً يف العل ــل ح ــام أفض ــون اإلم يك

مل يكـن يعـرف كـّل األحكـام، بـل كـان الـوحي  شكَّ أنَّـه 

ــواطن  ــرف ب ــن يع ــه مل يك ــاٍل، وأنَّ ــد ح ــاالً بع ــه ح ــزل علي ين

ــه كــان حيكــم األُمــور، فقــد ثبــت عنــه  بالظــاهر ويتــوّىلٰ  أنَّ

ــه إذا  ــمع، وأنَّ ــا يس ـــي بنحــو م ــه يقض ـــرائر، وأنَّ اهللا تعــاٰىل الس

قضـــٰى بشـــيء لواحــد مل حيــل لــه أن يأخــذه إذا علــم خالفــه، 

ـا روي عنــه يف  هــذا البــاب، ]] ٣٠ص /[[إٰىل غــري ذلــك ممـَّ

وكّل قول يـؤّدي إٰىل أنَّ اإلمـام أعـٰىل رتبـًة مـن الرسـول وجـب 

 ...).فساده

ــهفيقــال  ــد اإلمــام يف العلــم عــٰىل : ل كيــف يلــزم أن يزي

الرسول واإلمـام مسـتمّد مـن الرسـول، ومـا حصـل لـه علمـه 

 من أحكام الدين فعنه أخذه، ومن جهته استفاده؟

ا معرفـة الرسـول بالشــيء إذا نـزل بـه الـوحي بعـد  فأمَّ

أن مل يكن عارفًا به فـألنَّ ذلـك قبـل نـزول الـوحي مل يكـن مـن 
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م يف كالمنـا، شـرعه وال من مجل ة مـا هـو إمـام فيـه عـٰىل مـا تقـدَّ

غري أنَّه بعـد تكامـل الشــرع ونـزول الـوحي بجميـع األحكـام 

ال جيوز أن يكـون غـري عـارٍف ببعضـها، وكـام أنَّ الرسـول قبـل 

ــده العلــم بســائر األحكــام كــذلك  تكامــل الشـــرع مل يكــن عن

ــام جيــ ب اإلمــام قبــل حــال إمامتــه مل يكــن عاملــًا باألحكــام، وإنَّ

يف النبــّي واإلمــام معــًا العلــم بــام كانــا إمــامني فيــه، ومتعبّــدين 

بــاحلكم بــه، فــام مل يكــن مشـــروعًا خــارج عــن هــذا، وكــذلك 

م حال اإلمامة  .األحوال التي تتقدَّ

ــّي  ــالبواطن فمــامَّ ال جيــب يف النب ــا العلــم ب وال  9فأمَّ

قنـا بينـه وبـني العلـم ب مناه، وقـد فرَّ أحكـام يف اإلمام عٰىل مـا قـدَّ

 .احلوادث الظاهرة بام ال خيفٰى عٰىل متأمِّل

ـــام جـــاز يف : فـــإن قيـــل: (قـــال صـــاحب الكتـــاب إنَّ

الرسول أن يعلـم ذلـك حـاالً بعـد حـال ألمـر يرجـع إٰىل متّكنـه 

ــام ألنَّ  ــال اإلم ــذلك ح ــيس ك ــه، ول ــه ل ــوحي وتوّقع ــن ال م

ــره  ــداء أم ــون يف ابت ــن أن يك ــدَّ م ــال ب ــع، ف ــه منقط ــوحي عن ال

ــتغرقًا لل ــأمر الرســول[علــوم، مس ــره ك ل أم ــون أوَّ ، ]وأن يك

ــل هلــم ــع ]] ٣١ص : /[[قي ــع يف اإلمــام أن يرج ــذي يمن فــام ال

يف األحكــام التــي تعــرض حــاالً بعــد حــال إٰىل مــا ذكرنــاه مــن 

ــاد،  ــة االجته ــة، أو إٰىل طريق ــول األُمَّ ــار، أو إٰىل ق ــّرف األخب تع

ا جيـوز التعبّـد بـه عقـالً فسـبيلها  سـبيل انتظـار ألنَّ كّل ذلك ممـَّ

زوا أن يلزمــه الرجــوع فــيام ال  زوا ذلــك، بــل جــوِّ الــوحي فجــوِّ

 ...).يعلم إٰىل طريقة العقل، أو يلزمه التوّقف عند الشبهة

ــه ــه، وال : يقــال ل ــذي حكيت ــؤال ال ـــي الس ــيس نرتض ل

م القـول يف النبــّي  ، والســبيل 9نسـألك عــن مثلـه، فقــد تقــدَّ

حكـام، وبيَّنـا أنَّـه الذي من أجلـه جـاز أن يتوقَّـف يف بعـض األ

بعد تكامل رشعـه ال يصـحُّ أن يـذهب عنـه العلـم بشــيٍء مـن 

ــه،  ت إمامت األحكــام، كــام ال يصــحُّ ذلــك يف اإلمــام إذا اســتقرَّ

ــبعض األحكــام  ومل يمنــع مــن أن يكــون اإلمــام غــري عــارٍف ب

من جهة أنَّه إذا مل يعلمهـا مل يكـن لـه سـبيل إٰىل علمهـا، بـل مـن 

لنا عـىلٰ  أنَّـه ال حيسـن أن يكـون واليـًا للحكـم يف مجيـع  حيث دلَّ

ــحة  ــال الواض ــه األمث ــا ل ــه، ورضبن ــم بعض ــو ال يعل ــدين وه ال

فلو ثبـت يف مجيـع مـا ذكرتـه أنَّـه طريـق للعلـم ووصـله إلينـا مل 

ة كالمنا  .ُخيِْل بصحَّ

زوا أن يلزمــه الرجــوع فــيام ال يعلمــه إٰىل : (وقولــك جــوِّ

فقــد مضـــٰى تقســيمنا لــه، ، )طريقــة العلــم، أو يلزمــه التوّقــف

ــك إن أردت بــه رجوعــه إٰىل العقــل، أو توّقفــه فــيام هللا تعــاٰىل  وأنَّ

فيه حكم مشـروع يلزمـه القيـام بـه مـن حيـث كـان إمامـًا فيـه، 

وحاكًام بـه لـيس هـو التوّقـف، وال الرجـوع إٰىل العقـل، فـذلك 

ــف أو  ــن التوّق ــه م ــام ألزمت م، وإن أردت ب ــدَّ ــا تق ــائز مل ــري ج غ

ٰىل العقــل أن يســتعملهام اإلمــام فــيام ال حكــم هللا الرجــوع إ

ـــه، وال  فـــرض عـــٰىل اإلمـــام ســـوٰى ]] ٣٢ص /[[تعـــاٰىل في

ــاك إٰىل جــواز ذلــك،  ــف أو الرجــوع إٰىل العقــل فقــد أجبن التوّق

 .وبيَّنا أنَّه خارج عامَّ أنكرناه

ألنَّــه إذا جــاز عنــدكم أن : (قــال صــاحب الكتــاب

ــان، وي ــائًام يف الزم ــام ق ــون اإلم ــة يك ــن إقام ــًا م ــري ممنوع ص

َض إليـه، فـام الـذي يمنـع مـع  احلدود واألحكام، وسائر مـا ُفـوِّ

متّكنه مـن أن يتوقَّـف يف بعـض ذلـك، وإنَّـام نـذكر هـذه األُمـور 

من جهة العقل فلـيس ألحـد أن يعـرتض علينـا بـورود السـمع 

 ...).بخالفه

بــني واليــة اإلمــام وهــو ال يعــرف األحكــام : يقــال لــه

هـ ا، وُجِعـَل حـاكًام هبـا، وبـني واليتـه وهـو عـامل هبـا، التي توالَّ

ــع مــن إمضــائها، وُحيــال بينــه وبــني إقامتهــا  مــع جتــويز أن ُيمنَ

ــه مــع اجلهــل  ــل، ألنَّ واليت فــرٌق واضــٌح ال يــذهب عــٰىل املتأمِّ

لنــا عليــه مــن قبــل،  ه ُتلِحــق بموّليــه غايــة الــذّم ملــا دلَّ بــام تــوالَّ

ام ُأســند إليــه، ولــيس هــذا حكــم واليتــه مــع معرفتــه بــ

ــا، ألنَّ  ــذ األحكــام وإقامته ــَع مــن تنفي ــه، وإن ُمنِ واضــطالعه ب

ــده اهللا  ــا تعبَّ ــام ممَّ ــانع لإلم ــٰىل امل ــع ع ــال راج ــذه احل ــذّم يف ه ال

ــال  ــًا، واملث ــه إمام ــه وجاعل ــٰىل موّلي ــوم ع ــه، وال ل ــاٰىل بإقامت تع

ق  م ُيفــرِّ ــه  _أيضـًا  _الـذي رضبنـاه فـيام تقـدَّ بـني األمـرين، ألنَّ

 يقبح من احلكيم من امللـوك أن يـردَّ أمـر وزارتـه إٰىل مـن يثـق ال

ــني  ــاه ب ــض رعاي ــول بع ز أن حي ــوِّ ــاء وإن ج ــة والغن ــه باملعرف من

وزيـره وبـني كثـري مـن تـدبريه وتصــّرفه، ويقـبح منـه أن يوّليــه 

 .وهو ال يعلم أحكام الوزارة وال حيسنها

ألــيس قــد ثبــت : ويقــال هلــم: (قــال صــاحب الكتــاب

ــه ــه علي ــؤمنني ]] ٣٣ص /[[ عن ــري امل ــن أم ــالم وع  الس

يــا مــن أخطــأ وزلَّ عــن الطريــق؟ فــال بــدَّ مــن اإلقــرار  ــام ولَّ أهنَّ

ــه ــواتر اخلــرب ب فــإذا جــاز ذلــك وال : ،  فيقــال هلــم...بــذلك لت

يوجــب فســادًا فــام الــذي يمنــع مــن أن ال يكــون اإلمــام عاملــًا 

ه؟ ألنَّـه إذا جـاز أن  جيتهـد فـيمن باألحكام، وجيتهـد فـيام يتـوالَّ
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ه، وإن  يوّليه، وجيوز عليـه الغلـط فيـه جـاز أن جيتهـد فـيام يتـوالَّ

جاز ذلك مـع الغلـط ولـو منـع العقـل مـن أحـدمها لوجـب أن 

 ...).يمنع من اآلخر

ٰ مــن ِقبَــل الرســول : يقــال لــه ــا خطــأ مــن تــوىلَّ  9أمَّ

ومــن ِقبَــل اإلمــام بعــده فظــاهر يف الروايــة، ولــو مل يكــن أيضــًا 

زه وال نمنـع منـه، غـري أنَّـه مل يثبـت أنَّ ثابتًا بالر وايـة لكنّـا ُنجـوِّ

ــوا  ــائز أن يكون ــل ج ــوه، ب ــام توّل ــل ب ــن جه ــان ع ــأهم ك خط

ــدوا مــا فعلــوه مــن اخلطــأ، وذلــك هــو الصــحيح املقطــوع  تعمَّ

عليه عنـدنا، ألنَّ اإلمـام ال جيـوز أن يـوّيل األمـر مـن ال يعرفـه، 

د   .اخلطأ فيهويعلم أحكامه، وإن جاز أن يوّليه فتعمَّ

ــك ــام : (وقول ــون اإلم ــن أن ال يك ــع م ــذي يمن ــام ال ف

ر، وخطــأ )عاملـًا باألحكـام م وتكـرَّ ا ألزمتـه قــد تقـدَّ ، فاملــانع ممـَّ

الوالة من ِقبَله تعّمدًا جائز ملـا بيَّنـاه مـن قبـل مـن أنَّ عصـمتهم 

 .غري واجبة

ـه إذا جـاز أن جيتهــد فـيمن يوّليـه، وجيــوز : (وقولـك ألنَّ

ه وإن جـاز الغلـط الغلـط فيـه جـاز مبنــيٌّ ) أن جيتهـد فـيام يتـوالَّ

ــام  ــك أنَّ اإلم ــٰىل ظنِّ ــذي ]] ٣٤ص /[[ع ــنَّ أنَّ ال ــد فظ اجته

ه عامل بـام أسـنده إليـه، ومل يكـن كـذلك لوقـوع اخلطـأ منـه،  والَّ

وأنَّ الغلط جـرٰى عليـه يف ذلـك، وهـذا ظـنٌّ بعيـد ال يرجـع إٰىل 

ة وال إٰىل شبهة، ألّنا قـد بيَّنـا أنَّ  الـذين أخطـأوا مـن الـوالة  حجَّ

ـدوا اخلطـأ ومل يـتّم عـٰىل اإلمـام غلـط يف  كانوا عاملني، وإنَّـام تعمَّ

أمــرهم، فلــيس جيــب مــا ألزمتنــا عليــه مــن جــواز الغلــط عــٰىل 

ــاين يف  ــك مب ــٰىل أنَّ إلزام ه، ع ــوالَّ ــيام يت ــاده ف ــام يف اجته اإلم

ٰ اإلمـام مـن وقـع منـه  الظاهر لتقديرك، ألنَّـه لـيس جيـب إذا وىلَّ

اخلطأ أن يكـون هـو نفسـه غـري عـامل باألحكـام، وإنَّـام جيـب أن 

يتبع هـذا اإللـزام ذلـك التقـدير إذا ثبـت أنَّ الـذين وقـع مـنهم 

ـدوا اخلطـأ، بـل كـان مـنهم عـن جهـل،  اخلطأ من والتـه مل يتعمَّ

رتـه ملـا أجبنـاك  رت  ذلـك، ولـو قرَّ أو ارتفاع علم، ومل َنـَرَك قـرَّ

 .ح دعواك فيهإليه، ولطالبناك بتصحي

ألـيس قـد ثبـت : ثـّم يقـال هلـم: (قال صاحب الكتـاب

كــان يرجــع يف تعــّرف األحكــام إٰىل  أنَّ أمــري املــؤمنني 

غـريه، نحــو مــا ثبــت عنــه يف املــذي، ونحــو مــا ثبــت عنــه مــن 

ــد  ــفية عن ــوايل ص ــه يف م ــع ]] ٣٥ص /[[رجوع ــامه م اختص

ا أنــ: ، وقــول الــزبري»نحــن نعقلهــم ونــرثهم«: وقولــه _الــزبري 

ـــم  ـــال _أرثه ـــه ق ـــر، ألنَّ ـــّي : إٰىل عم ـــال 9إنَّ النب إنَّ «: ق

ــبة ــن والعقــل عــٰىل العص ــان »املــرياث لالب ــه ك ــه أنَّ ، وثبــت عن

ــه : يرجــع يف الســنن التــي مل يســمعها إٰىل خــرب غــريه، نحــو قول

ــّي « ــن النب ــمعت م ــت إذا س ــا  كن ــه م ــي اهللا ب ــديثًا نفعن ح

ثني عنــه غــريه أســتحلفه فــإذا ح قته، شــاء، وإذا حــدَّ لــف صــدَّ

ــر ــو بك ــدق أب ــر وص ــو بك ثني أب ــدَّ ــع »وح ــال م ــف يق ، فكي

ــك]] ٣٦ص /[[ ــع : ذل ــًا بجمي ــون عامل ــب أن يك ــام جي إنَّ اإلم

ــا  ــه م ــًة حال ــو أعالهــم رتب ــذي ه ل ال ــام األوَّ األحكــام، واإلم

ــه كــان جيتهــد فريجــع مــن رأي إٰىل  ذكرنــا، وثبــت عنــه  أنَّ

 ....)رأي وكّل ذلك ُيبطِل تعّلقهم بام ذكروه

قـد مجعـت بـني أشـياء مـا كنّـا نظـنُّ أنَّ مثلـك : يقال له

 .جيعلها شبهة يف هذا املوضع

ــا خــرب املــذي ورجــوع أمــري املــؤمنني  يف احلكــم  أمَّ

باملقـداد عـٰىل مـا ثبتـت بـه الروايـة، فـال  9إٰىل مراسلة النبـّي 

شبهة يف أنَّه ليس بقادح فـيام ذهبنـا إليـه مـن كونـه عاملـًا بجميـع 

ــام،  ــه األحك ــدن خلق ــن ل ــام م ــك يف اإلم ــب ذل ــا ال نوج ألّن

ــام نوجبــه يف احلــال التــي يكــون فيهــا إمامــًا،  وكــامل عقلــه، وإنَّ

ـــام كـــان يف زمـــان  وســـؤال أمـــري املـــؤمنني  يف املـــذي إنَّ

، ويف تلـــك احلـــال مل يكـــن إمامـــًا فيجـــب أن 9الرســـول 

ــذي  ــم امل ــني حك ــرق ب ــام، وال ف ــع األحك ــًا بجمي ــون حميط يك

ــه ــذي مل يعرف ــي  ال ــام الت ــن األحك ــريه م ــني غ ــه، وب ــّم عرف ث

وعلمهــا بعــد أن مل يكــن عاملــًا  9اســتفادها مــن جهــة النبــّي 

هبــا، فاالقتصــار عــٰىل ذكــر املــذي وحكــم ســائر الــدين حكمــه 

 .ليس له معنٰى 

ـــا القـــول يف مـــوايل صـــفية فـــأكثر مـــا وردت بـــه  فأمَّ

ــر يف ــام إٰىل عم ــرياثهم، واختص ــزبري يف م ــازع ال ــه ن ــة أنَّ  الرواي

ـــذكور،  ـــو م ـــام ه ـــنهام ب ــــٰى بي ـــرياث، فقض ـــتحقاق امل اس

ــم،  ــم املخاص ــد عل ــٰىل فق ــدلُّ ع ـــيء ال ي ــام يف الش واالختص

ــام ال يــدلُّ أيضــًا عــٰىل ]] ٣٧ص /[[وكــذلك  الرتافــع إٰىل احلّك

ارتفاع العلم بحكم مـا وقـع الرتافـع فيـه، وقـد ختاصـم احلّكـام 

يـدلُّ  وترافع إٰىل حكمهم مـن هـو أعلـم مـنهم بـاحلكم، ولـيس

أيضــًا قضــاء عمــر بيــنهام بــام قضـــٰى بــه عــٰىل أنَّ أمــري املــؤمنني 

  َّــدلُّ صــربه حتــت القضــي عــاه، وال ي ــًا فــيام ادَّ ة مل يكــن حمقَّ

ل، ألنَّـه ال  وإظهاره الرضـا هبـا عـٰىل الرجـوع عـن اعتقـاده األوَّ
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ــبهة يف أنَّ أحــدنا يلتــزم مــن حكــم احلــاكم عليــه مــا ال  ش

ته، ومل يرجــع أمــري املــؤمنني  يعتقــده، وال يــدين اهللا  بصــحَّ

ــة  ــٰىل طريق ــل ع ــتعّلم، ب ــتفادة وال ــبيل االس ــٰىل س ــر ع إٰىل عم

ــه صـلوات اهللا عليــه مل يكـن عاملــًا  احلكومـة، فمـن أيــن يظـّن أنَّ

أنَّ  بـاحلكم يف تلـك احلـال احلادثــة؟ والظـاهر مـن مذهبــه 

مـن  عصبة املرأة املعتقـة مـن ِقبَـل أبيهـا أحـقُّ بـالوالء واملـرياث

ــثامن  ــذهب ع ــه م ــد روي أنَّ ــًا، وق ــانوا أو إناث ــورًا ك ــدها ذك ول

 .أيضاً 

ــا مــا رواه مــن اخلــرب يف االســتحالف فأبعــد مــن أن  فأمَّ

م، ألنَّ اسـتحالفه ملـن ُخيـِربه  ا تقـدَّ يكون شبهة فيام نحـن فيـه ممـَّ

ــّي  ــري  9عــن النب ــه غ ــٰىل أنَّ ــدلُّ ع ــام ال ي ــار يف األحك باألخب

ــائز أن  ــل ج ــا، ب ــامل هب ــيعلم ع ــتحالفه ل ــبب اس ــون س  يك

فـيام رواه،  9وليغلب عـٰىل ظنّـه أنَّ اخلـرب صـادق عـن النبـّي 

ًا عنــده، وقــد يمكــن الشــّك يف  ــه مســتقرَّ وإن كــان احلكــم بعين

ة احلكــم الــذي  اخلــرب املــروي وصــدق روايــة مــع العلــم بصــحَّ

ــرب  نه اخل ــمَّ ــا تض ــٰىل م ــان ع ــم وإن ك ــرب، ألنَّ احلك نه اخل ــمَّ تض

، 9ن املخـرب مل يسـمع ذلـك احلكـم مـن النبـّي فجائز أن يكو

ــة  ــراوي ]] ٣٨ص /[[ولــيس املعرف ــاحلكم تابعــة لتصــديق ال ب

ــه لــيس يف اخلــرب تــاريخ وبيــان الوقــت الــذي  يف اخلــرب، عــٰىل أنَّ

ــتحلف  ــان يس ــان  ك ــه بي ــن في ــه، وإذا مل يك ــربين في املخ

ــام وقــع يف أّيــام الرســول  الوقــت أمكــن أن يكــون اســتحالفه إنَّ

تلك احلـال مل يكـن حميطـًا بجميـع األحكـام عـٰىل مـا  ، ويف9

ــّي  ــن النب ث ع ــدِّ ــر أن ُحي ــيس بمنك م، ول ــدَّ ــه،  9تق يف حيات

 .ألنَّ ذلك متعارف بني الصحابة وغري مستنكر

ــدٍ  ــيس ألح ــول ول ــان : أن يق ــاحلكم  إذا ك ــًا ب عامل

ــراوي،  ــدق ال ــه ص ــٰىل ظنّ ــب ع ــم أو يغل ــدة يف أن يعل ــأّي فائ ف

معرفـًة؟ ألنَّـه وإن مل يـزده معرفـًة بـنفس  وهو إذا صـدق مل يـزده

ــه يعـرف أو يغلــب يف ظنِّــه  ــه مـن ديــن الرسـول فإنَّ احلكـم، وأنَّ

ـه  9أنَّ الرسـول   نـصَّ عليـه يف مقـام مل يكـن يعلـم بنصِّ

ــه غــري  ــة وتأّكــدها، ألنَّ فيــه، وجيــري ذلــك جمــرٰى تكــرار األدلَّ

مـن جهـة  ممتنع أن ننظر يف دليـل بعـد تقـّدم العلـم لنـا بمدلولـه

داللــة ُأخــرٰى، وأن ننظــر يف اخلــرب هــل هــو صــحيح أو فاســد 

م لنا العلم بمخربه من جهة ُأخرٰى   .وإن تقدَّ

ــه ــق بقول ــا التعّل ثني أبــو بكــر وصــدق أبــو «: فأمَّ وحــدَّ

ــر ــيمكن أن »بك ــه، ف ــا اآلن في ــذي كالمن ــه ال ــري الوج ــي غ ، فف

ــه ــٰىل : يقــال في ــا ســمعه ع ــن حيــث ســمع م ــه م ــديقه ل إنَّ تص

كيـف جيـوز : الذي سمعه عليـه، ولـيس ألحـد أن يقـول الوجه

ثه بام قـد اشـرتكا يف سـامعه؟ ألنَّ ذلـك جـائز بـأن يكـون  أن ُحيدِّ

ــًا يف  ــن عامل ــامع أو مل يك ــه يف الس ــاركته ل ـــي مش ــر نس ــو بك أب

ـــامعه  ـــمع  األصـــل بس ـــن أن يس ـــد يمك ـــًة، فق ـــه مجل ل

احلــارضون يف جملــس واحــد خــربًا وال يكــون كــّل واحــد عاملــًا 

ــا بــأن يكــون بعيــدًا منــه، أو بم شــاركة اآلخــر لــه يف ســامعه، إمَّ

ــباب،  ــن األس ــاه م ــا ذكرن ــري م ــه، أو لغ ــة ل ــة مقابل يف غــري جه

ــي  ــاه ]] ٣٩ص /[[وه ــذي حك ــرب ال ــذا اخل ــٰىل أنَّ ه ــرية، ع كث

عنـدنا باطــل ال يرجــع يف نقلــه إالَّ إٰىل آحــاد متَّهمــني يف الروايــة 

إذا كــانوا مــن ذوي واالعتقــاد، ومــذهبنا يف أخبــار اآلحــاد 

ــفة،  ــذه الص ــوا هب ــف إذا مل يكون ــروف، فكي ــة مع ــة والعدال الثق

وبمثل هذا اخلرب ال ُيعـَرتض عـٰىل مـا هـو معلـوم باألدلَّـة، وإنَّـام 

ــه  ــدأنا بتأويل ــقوطه وب ــرب وس ــالن اخل ــدنا يف بط ــا عن م م ــدِّ مل ُنق

وخترجيــه عــٰىل مــا يصــحُّ ألنَّ طريــق دفعــه معلــوم وإالَّ ظهــر يف 

ــاه مــن التأويــل الــذي إقامــة احل ــة، وحســم الشــبهة مــا فعلن جَّ

 .أوضحناه أنَّ اخلرب لو كان صحيحًا مل يكن منافيًا ملذهبنا

عــاه عــٰىل أمــري املــؤمنني  ــا مــا ادَّ مــن االجتهــاد  فأمَّ

م فسـاده فـيام مضــٰى مـن  والرجوع من رأي إٰىل رأي، فقـد تقـدَّ

رجوعـه عـن مـن تـوّهم  الكالم، وبيَّنا أنَّ الـذي تعلَّـق بـه 

ه، فال حاجة بنا إٰىل إعادته  .رأي إٰىل رأي ال يقتضـي ما تومهَّ

إنَّ من جهة : وال فرق بني من قال: (قال صاحب الكتاب

: العقل جيب يف اإلمام أن يكون عاملًا بكّل األحكام، وبني من قال

إنَّه جيب من جهة العقل يف كّل مـن يقـوم بـأمر يتَّصـل بمصـالح 

ٰى يقولـه يف األُمـراء والعـّامل واألوصـياء الدين والدنيا، ذا ك حتـَّ

والوكالء، عٰىل أنَّه إذا جاز أن يرد التعبّد برجوع العاّمي إٰىل العـامل 

يف الفتوٰى مع جتويز الغلط عليه فـام الـذي يمنـع مثلـه يف اإلمـام 

واحلاكم، وإنَّام نمنع نحن اآلن من ذلـك سـمعًا ألنَّ العقـل كـان 

 ...).يمنع منه

ــا القــول يف األمــري واحلــاكم فقــد مضـــٰى، : هيقــال لــ أمَّ

ـــياء  ـــا األوص ـــدنا ]] ٤٠ص /[[وأمَّ ـــرون عن ـــوكالء فيج وال

ــام  ــاملني ب ــوا ع ــب أن يكون ــم جي ــام يف أهنَّ ــراء واحلّك ــرٰى األُم جم

ــه أنَّ  ــٰى علي ــل خيف ــه، وأّي عاق ــطلعني ب ــيهم ومض َض إل ــوِّ ُف
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ــي ــدبري ض ــه ت ــند إلي ــيالً يس ــل وك ــٰى أراد أن ُيوكِّ ــدنا مت عته أح

ــن  ــة وحس ــه بالكفاي ــق من ــن يث ــار إالَّ م ــه ال خيت ــه فإنَّ وأموال

ــه متــٰى اســتكفٰى أمــر وكالتــه مــن ال  البصــرية واالضــطالع، فإنَّ

فهــا  معرفــة عنــده هبــا أو بأكثرهــا، ومــن حيتــاج إٰىل أن يتعرَّ

ــياع  ــا للض ــًا هل ــه معرض ــالً ألموال ــفيهًا مهم ــان س ــا ك ويتعلَّمه

ــه إ ــاّمي ورجوع ــا الع ــف، فأمَّ ــإنَّام والتل ــوٰى ف ــامل يف الفت ٰىل الع

ساغ من حيث مل يكن العـاّمي متوّليـًا للحكـم فـيام اسـتفتٰى فيـه 

وال له رئاسة وإمامة يف شــيء منـه، ولـيس هـذه حالـة اإلمـام، 

ألنَّه املنصـوب للحكـم يف مجيـع الـدين، فـال بـدَّ مـن أن يكـون 

ا قـد مضــٰى، عـٰىل أّنـا مل نمنـع يف  اإلمـام عاملًا به، وهذا أيضـًا ممـَّ

ــط  ــواز الغل ــل ج ــام ألج ــامء يف األحك ــوع إٰىل العل ــن الرج م

م ذكرنـا لـه، فـال معنـٰى لالعـرتاض  عليهم، وإنَّام منعناه ملـا تقـدَّ

علينا بأنَّ العـاّمي يرجـع إٰىل العـامل يف الفتـوٰى مـع جـواز الغلـط 

 .عليه

إذا ُنِصــَب للقيــام : فــإن قــالوا: (قــال صــاحب الكتــاب

ــا ف ــور كّله ــذه األُم ــوٰى هب ــٰىل أق ــبه ع ــيم أن ُينصِّ ــب يف احلك يج

ــه،  ــٰىل حّق ــذلك ع ــوم ب ــط ويق ــا إٰىل أن ال يغل ــوه وأقرهب الوج

فـال : قيـل هلـم. وذلك ال يكون إالَّ مـع العلـم باألحكـام كّلهـا

ــأحوال مــن  يكــون ذلــك إالَّ مــع العلــم ببــواطن األحكــام، وب

 ...).حيكم له وعليه وبأحوال الشهود

نرتضـــي مـا حكيتــه عنّــا لسـنا : يقـال لــه]] ٤١ص /[[

تنــا قــد  نه مــن االعــتالل وعلَّ مــن الســؤال، وال نعتــلُّ بــام تضــمَّ

مت، ومضـٰى أيضـًا فرقنـا بـني العلـم بالظـاهر وبـني العلـم  تقدَّ

ــدلول  ــام امل ــض األحك ــام إذا جهــل بع ــا أنَّ اإلم ــاطن، وبيَّن بالب

ــيس  ــدَّ مــن أن يكــون غالطــًا، ول ــد بإقامتهــا فــال ب عليهــا املتعبّ

ــذلك إ ــل ك ــهود، فبط ــب الش ــور، ومغي ــواطن األُم ــم ب ذا مل يعل

ــؤال ــواب الس ــك يف ج ــم : (قول ــع العل ــك إالَّ م ــون ذل وال يك

 ).ببواطن األحكام ومع العلم بأحوال من حيكم له وعليه

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــم: (ق ــرٰى هل ــبهة ُأخ ــام : ش وربَّ

من حقِّ اإلمـام أن يكـون أفضـل مـن يف الزمـان، وذلـك : قالوا

الَّ بـالنصِّ عليـه، ألنَّـه ال ُيعَلـم أنَّـه أفضـل إالَّ بـأن ال ُيستَدرك إ

ــه أكثــر ثوابــًا مــن غــريه، وال  ُيعَلــم ســالمة طاعتــه وثواهبــا، وأنَّ

ـــام  ـــون اإلم ـــب أن يك ـــك، فيج ـــاد يف ذل ـــدخل لالجته م

منصوصًا عليه مـن جهـة العقـل، فـإن أوجبـوه سـمعًا فللكـالم 

ن جهـة إنَّـه مـ: عليهم موضـع سـوٰى هـذا الفصـل، فـإن قـالوا

ـــم ـــل هل ـــل، قي ـــا : العق ــــي م ـــل يقتض ـــل يف العق ـــأّي دلي ف

 ...).ذكرمتوه

ــه ــون : يقــال ل ــام جيــب أن يك ــدلُّ عــٰىل أنَّ اإلم ــذي ي ال

أفضـل مـن رعيَّتـه يف الثــواب والعلـوم وسـائر رضوب الفضــل 

املتعّلقة بالـدين، الداخلـة حتـت مـا كـان رئيسـًا فيـه، مـا نعلمـه 

شــيء بعينـه إمامـًا  وكّل العقـالء مـن قـبح جعـل املفضـول يف

ورئيسًا للفاضـل فيـه، أَال تـرٰى أنَّـه ال حيسـن منّـا أن نعقـد ملـن 

كان ال حيسن مـن الكتابـة إالَّ مـا حيسـنه املبتـدئ املـتعّلم رياسـًة 

ــن  ــة عــٰىل م ــام ]] ٤٢ص /[[يف الكتاب ــذق هبــا والقي هــو يف احل

ــٰى نجعلــه حــاكًام عليــه فيهــا،  بحــدودها بمنزلــة ابــن مقلــة حتَّ

ــاً  ــًا يف  وإمام م رئيس ــدِّ ــن أن ُنق ــذلك ال حيس ــا، وك ــه يف مجيعه ل

ــض  نه بع ــمَّ ــام يتض ــه إالَّ ب ــن علــوم الفق ــو ال يقــوم م الفقــه وه

املختصـــرات عــٰىل مــن هــو يف الفقــه بمنزلــة أيب حنيفــة، وهــذه 

ــا يــدخل عــٰىل أحــد فيهــا شــبهة، وإن جــاز أن  اجلملــة لــيس ممَّ

ــا، و ــا هب ــاق غريه ــيلها وإحل ــن تفص ــدخل يف رضوب م ــا  ت م

ن مـن دفـع العلـم بقـبح تقـديم مـن ذكرنـاه يف  نعلم عاقالً يتمكَّ

ــاه  عين ــا ادَّ ــان م ــه، وإذا ك ــه يف الفق ــفنا حال ــن وص ــة، وم الكتاب

ــون  ــة إالَّ ك ــه علَّ ــد بقبح ــول، ومل نج رًا يف العق ــرِّ ــًا متق معلوم

املرؤوس أفضل من الـرئيس يف الشــيء الـذي كـان رئيسـًا فيـه 

م هـو بداللة ارتفاع القـبح عنـد ارت فـاع العلَّـة بـأن يكـون املقـدَّ

ر هــو املفضــول، وثبوتــه عنــد ثبوهتــا، وجــب  الفاضــل واملــؤخَّ

قبح كّل واليـة كـان املتـويلِّ هلـا أنقـص منزلـًة يف الشــيء الـذي 

ٰ عليـه، وإذا ثبـت أنَّ اإلمـام لنـا يف مجيـع الـدين  ه من املتـوىلَّ توالَّ

ذلـك، وعلومه وأحكامـه وجـب أن يكـون أفضـل منّـا يف مجيـع 

ويف ثبوت كونـه أفضـل وأكثـر ثوابـًا وجـوب الـنّص عليـه، ألنَّ 

 .ذلك ممَّا ال طريق إٰىل معرفته باالختيار

ا ذكرمتـوه لـو : فإن قال قائل]] ٤٣ص /[[ ليس جييء ممـَّ

َم كون اإلمام أكثر ثوابًا من رعيَّته، وأكثر ما جيب إذا كان إمامًا  ُسلِّ

فيهـا، بمعنـٰى أنَّـه أحسـن هلم يف العبادات أن يكون أفضل منهم 

ظاهرًا وأفضل حاالً فيام يظهر من طاعاته وعباداته، وكـون تلـك 

ا عليـه ثـواب يف  العبادات ممَّا يستحقُّ عليه أكثـر مـن ثوابنـا أو ممـَّ

اجلملة ليس بمعلوم وال دليل عليه، فمن أين لكم أنَّ اإلمام جيب 

 أن يكون أكثر ثوابًا من رعيَّته؟
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بـام ذكرنـاه أن يكـون اإلمـام أفضـل إذا وجـب : قيل لـه

من رعيَّتـه يف العبـادات التـي كـان إمامـًا هلـم فيهـا، وأن يكـون 

ظاهرة أفضـل مـن ظـاهرهم، وجـب أن يكـون أكثـرهم ثوابـًا، 

ألنَّـه ال خيــرج عــن أن يكــون أكثـرهم ثوابــًا مــع فضــل طاعاتــه 

ــاهره، والداللــة  ــالف ظ ــا إالَّ ألنَّ باطنــه خي ــه وكثرهت وعبادات

مته متنــع مــن ذلــك، فــإذا وجــب بــدليل عصــمته أن عــٰىل عصــ

يكــون ظــاهره كباطنــه، وكــان أفضــل ظــاهرًا يف العبــادات مــن 

 .رعيَّته وجب أن يكون أكثرهم ثواباً 

إذا كنتم ترجعون يف العلم بأنَّ اإلمام أكثر ثوابـًا : فإن قال

من رعيَّته إٰىل عصمته، وكان هذا العلم الذي هو علـم بأنَّـه أكثـر 

 يثبت إالَّ بعد ثبوت العصـمة، والعصـمة إن ثبتـت دلَّـت ثوابًا ال

بنفسها عٰىل وجوب النّص، فأّي حاجة بكم إٰىل االستدالل بكـون 

اإلمام أكثر ثوابًا عٰىل وجوب النّص، وذلك ال ُيعَلم إالَّ بعد العلم 

بـام يقتضــي وجـوب الــنّص وهـو العصـمة؟ وهـذا يوجــب أنَّ 

ة، وأنَّ طريقة الفضل وكثرة الطريقة الصحيحة هي طريقة العصم

 .الثواب ال فائدة فيها

ــه ــل ل ــل : قي ــٰىل دلي ــة ع ــت مبنيَّ ــة وإن كان ــذه الطريق ه

العصــمة، فقـــد  يمكـــن أن يعلـــم هبـــا املســـتدّل يف األصـــل 

ــم أنَّ اإلمــام  ــه إذا عل ــدَّ ]] ٤٤ص /[[وجــوب الــنّص، ألنَّ ال ب

ــه ال  أن يكــون أفضــل مــن رعيَّتــه يف العبــادات والطاعــات، وأنَّ

ــر  ــه أكث ــم أنَّ ــمته، عل ــدليل عص ــاطن ب ــليم الب ــون س ــدَّ أن يك ب

ثوابــًا، وهــو إذا علــم أنَّ اإلمــام ال بــدَّ أن يكــون معصــومًا 

فليس بواجـب أن يعلـم أنَّ العصـمة ال يمكـن املعرفـة هبـا مـن 

ــه ال بـدَّ فيهــا مــن الـنّص، ألنَّ هــذا ممَّــا ال   طريـق االختيــار، وأنَّ

رضب مــن االســتدالل مفــرد، ُيعَلــم إالَّ بنظــر مســتأنف، و

فليس يمتنع أن يعلمـه معصـومًا وأكثـر ثوابـًا ثـّم ينظـر يف كونـه 

ــتنباط أم ال  ــَرف باالس ــحُّ أن ُيع ــا يص ــو ممَّ ــل ه ــًا، وه ــر ثواب أكث

ــالنّص  ــم إالَّ ب ــا ال ُيعَل ــه ممَّ ــرف أنَّ ــإذا ع ــالنّص؟ ف ــَرف إالَّ ب ُيع

ــان ال  ــنّص وإن ك ــوب ال ــم بوج ــق العل ــذا الطري ــه هب ــص ل خل

ــ ــم إالَّ يعل ــا ال ُتعَل ــار وأهنَّ ــم باالختي ــواب ال ُتعَل ــرة الث م أنَّ كث

ــذا ال  ــة، وه ــذه املنزل ــمة هب ــه أنَّ العص ــم ب ــام ُيعَل ــالنّص إالَّ ب ب

ــنّص  ــوب ال ــم وج ــام عل ــل إنَّ ــون يف األص ــن أن يك ــه م ُخيِرج

بطريقــة كثــرة الثــواب، وبعــد حصــول العلــم هــو خمــريَّ بــني أن 

ـــرة يســـتدلَّ عـــٰىل املخـــالف يف وجـــوب  الـــنّص بطريقـــة كث

ــرتاكهام يف  ــمة، الش ــة العص ــتدلَّ بطريق ــني أن يس ــواب، وب الث

ـــتدالل  ـــان االس ـــيهام، وإن ك ـــتنباط ف ـــول االس ـــاع دخ امتن

ــه  بالعصــمة مــع تقــّدم العلــم الــذي ذكرنــاه أخــّص وأوٰىل، ألنَّ

ــاج يف  ــة حيت ــالم ثاني ــن الك ــة م ــا رتب ــتامد عليه ــزيح يف االع ي

ــة،  ــن الكلف ـــرٍب م ــحيحها إٰىل ض ــال يف تص ــع مث ــذا املوض وهل

ــل  ــود الفاع ــٰىل وج ــتدلُّ ع ــا نس ــو أّن ــحيح، وه ــول ص األُص

ــت قدرتــه تــارًة بكونــه قــادرًا، وتــارًة بكونــه عاملــًا،  القــديم جلَّ

ــه موجــودًا،  ألنَّ الطــريقتني مجيعــًا تشــرتكان فــيام يقتضـــي كون

ــادرًا،  ــه ق ــد أن نعلم ــًا إالَّ بع ــه عامل ــا ال نعلم ــم أّن ــن نعل ونح

عاملـًا يف الرتبـة تاليـة لكونـه قـادرًا، ولـيس يصـحُّ ومنزلة كونـه 

: أن ُيقــَدح يف االســتدالل عــٰىل وجــوده بكونــه عاملــًا بــأن يقــال

ــان  ــادرًا، وك ــوه ق ــد أن تعلم ــًا إالَّ بع ــه عامل ــتم ال تعلمون إذا كن

كونــه قــادرًا يــدلُّ بنفســه عـــٰىل وجــوده، فــال فائــدة مـــن 

هـذا القـدح هـو  االستدالل بكونـه عاملـًا، ألنَّ الـذي يبطـل بـه

 .ما ذكرناه يف جواب السؤال أو قريب منه

ــلتموه أن : فــإن قــال]] ٤٥ص /[[ فيجــب عــٰىل مــا أصَّ

يكـــون األُمـــراء واحلّكـــام والقضـــاة ومجيـــع خلفـــاء اإلمـــام 

ــم إذا كــانوا رؤســاء يف  منصوصــًا علــيهم بمثــل طــريقتكم، ألهنَّ

ــىلٰ  ــه ع ــاء يف مجيع ــوا رؤس ــدين، وإن مل يكون ــور ال ــن ُأم ــري م  كث

قـون بـه بيـنهم وبـني األ عونه وُتفرِّ ـةحسب ما تدَّ ، فيجـب أن ئمَّ

 .يكونوا أكثر ثوابًا من رعاياهم، وجيب النّص عليهم لذلك

ــل لــه ــراء : قي ــرت مــن األُم ــيمن ذك الــذي جيــب ف

واحلّكام أن يكونوا أفضـل مـن رعيَّـتهم فـيام كـانوا رؤسـاء فيـه، 

ــدَّ أن ــال ب ــدين ف ــة ال ــن مجل ــه م ــاء في ــانوا رؤس ــا ك ــوا  وم يكون

تهم فيـه، وكثـرة الثـواب لـيس يـدلُّ عـٰىل  أفضل ظاهرًا من رعيـَّ

م  الفضل يف الظاهر، وإذا كانـت عصـمتهم غـري واجبـة بـام تقـدَّ

يف كالمنا مل جيـب أن يكونـوا أكثـر ثوابـًا، ألنَّ ذلـك إنَّـام وجـب 

ـــةيف األ ـــَم أنَّ بـــواطنهم كظـــواهرهم،  ئمَّ مـــن حيـــث ُعِل

 .ال جتب يف األُمراء واالستناد إٰىل العصمة التي

فكيـف الســبيل لإلمـام الــذي خيتـار األُمــراء : فـإن قــال

ــاهر  ــاهم يف ظ ــن رعاي ــل م ــم أفض ــم أهنَّ ــام إيل أن يعل واحلّك

العبادات، ويف العلم بسـائر مـا كـانوا رؤسـاء فيـه، فإنَّـه متـٰى مل 

ـــوا أنَّ لأل ـــةُيثبِت ـــه  ئمَّ ـــل إلي ـــذلك ســـبيالً يتوصَّ إٰىل العلـــم ب

ةلنّص فيهم كوجوبه يف األباالختيار وجب ا  .ئمَّ
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ــل ــق : قي ــيام يتعلَّ ــاهر ف ــل يف الظ ــبهة يف أنَّ األفض ال ش

بالعبــادات يمكــن العلــم بــه مــن غــري نــصٍّ وارٍد مــن جهــة اهللا 

تعاٰىل عـٰىل عينـه، ألّنـا نعلـم مـن أحـدنا أنَّـه أفضـل أهـل بلـده 

ٰى أّنـا  ص /[[عبادًة، وأحسـنهم ظـاهرًا، وأظهـرهم زهـدًا، حتـَّ

ــام املســتحيل أن نشـ]] ٤٦ ري إليــه بعينــه، وُنميِّــزه مــن غــريه، وإنَّ

ــا مــا يرجــع  ُيعَلــم باطنــه واســتحقاقه للثــواب عــٰىل أفعالــه، فأمَّ

ــًة يف  ــو أدون مرتب ــن ه ــوم مل ــه معل ــكَّ يف أنَّ ــال ش ــاهر ف إٰىل الظ

 .املعرفة من اإلمام

ــاٍر  ــا فج ــري جمراه ــا جي ــوم وم ــل يف العل ــا األفض فأمَّ

ــ ه معلــوم أيضــًا باالســتنباط واالختيــار، جمــرٰى مــا ذكرنــاه يف أنَّ

ألّنــا نعلــم حــال مــن هــو أفضــل أهــل بلــدنا يف العلــم بالفقــه 

ــوم،  ــن العل ــاه م ــا ذكرن ــرٰى م ــرٰى جم ــا ج ــة، وم ــو واللغ والنح

ــام التــبس،  ــام اتَّضــح ذلــك حتَّــٰى ال يشــكل عــٰىل أحــد، وربَّ وربَّ

ــوم  ــل والعل ـــروب الفض مني يف ض ــدِّ ــال املتق ــة فح ويف اجلمل

ـن ال معروفــ ة عنــد مــن خــالطهم وجــاورهم، ومتيّــزهم ممـَّ

ــام عرفنــا أيضــًا مــن  يــدانيهم يف فضــلهم وعلــومهم ظــاهر، وربَّ

طريــق اخلــرب حــال األفضــل يف فــنٍّ مــن العلــم وإن نــأٰى بلــده 

عـن بلـدنا حتَّــٰى ال نشـّك يف فضـله ومتيّــزه مـن غـريه، وتقّدمــه 

هـذا ألهل بلـده، وإذا كـان طريـق املعرفـة بـذوي الفضـل عـٰىل 

ــراء  ــار األُم ــام يف اختي ــة باإلم ــأّي حاج ــوح ف ــن الوض ــّد م احل

ــق يف  واحلّكــام إٰىل نــّص مــن ِقبَــل اهللا تعــاٰىل وهــو املعصــوم املوفَّ

 كّل ما يأيت ويذر؟

ــال ــإن ق ــل يف : ف ــان أفض ــن ك ــة مل ــتم اإلمام إذا أوجب

الشـيء الذي كان إمامـًا فيـه مـن رعيَّتـه وضــربتم إلبطـال مـا 

مت، فهــذا دخــول يف مــذهب خــالف ذلــك األمثــال ا لتــي تقــدَّ

 .من قال يف اإلمامة باالستحقاق الذي أنكرمتوه

ــه ــل ل ــزام : قي ــف وإل ــا التكلي ــد هب ــة إذا ُأري ــا اإلمام أمَّ

ـةاإلمام القيام باألُمور التـي يقـوم هبـا األ ة،  ئمَّ فليسـت مسـتحقَّ

ألنَّ املشـــاّق والكلـــف ال جيـــوز أن تكـــون ثوابـــًا وال جاريـــة 

والقــول يف اإلمامــة عــٰىل هــذا الوجــه كــالقول جمــرٰى الثــواب، 

ة وإن ُأشــري باإلمامــة إٰىل احلــال  ــا غــري ُمســتَحقَّ يف الرســالة وأهنَّ

التــي حيصــل عليهــا اإلمــام بعــد ثبــوت رئاســته ]] ٤٧ص /[[

وإمامتـه وتكّلفــه بالقيـام بــام ُأســند إليـه، وإٰىل مــا جيـب لــه مــن 

ون أفضــل التعظــيم والتبجيــل فــذلك مســتحّق، وال بــدَّ أن يكــ

فيه من رعيَّته ملا ذكرناه واإلمامـة مـن هـذا الوجـه جتـري جمـرٰى 

ــّي  ــتحّقه النب ــا يس ــا إٰىل م ــري هب ة إذا ُأش ــوَّ ــة  9النب ــن الرفع م

ــة  ــذه الطريق ًا، وه ــتحقَّ ــون إالَّ مس ــك ال يك ــل يف أنَّ ذل والتبجي

ــٰىل أنَّ اإلمــام جيــب أن يكــون  ــي ســلكناها يف الداللــة ع الت

ٰى مــا ُيعتَمــد يف هــذا البــاب، وإن كــان أفضــل مــن رعيَّتــه أقــو

ــا  ــة إالَّ أنَّ مجيعه ــرق معروف ــيهم ط ــوان اهللا عل ــحابنا رض ألص

معرتض، وأكثرها يلـزم عليـه أن يكـون األُمـراء ومجيـع خلفـاء 

ــه يف  ــذي يوجبون ــدِّ ال ــٰىل احل ــتهم ع ــن رعيَّ ــل م ــام أفض اإلم

اإلمـام، ولــوال أنَّ كتابنــا هــذا موضــوع للــنقض عــٰىل املخــالف 

االعــرتاض عـــٰىل املوافـــق ألوردنـــا مجـــالً مـــن الطـــرق دون 

 .املسلوكة فيام ذكرناه، وأرشنا إٰىل جهة االعرتاض عليها

ــون  ــب أن يك ــام جي ــالم يف أنَّ اإلم ــرد للك ــا أن نف ن ولعلَّ

أكثر ثوابـًا مـن رعيَّتـه موضـعًا نسـتوفيه إن شـاء اهللا تعـاٰىل، فلنـا 

 .يف تلخيص الداللة عٰىل هذا املوضع نظر

ــر  ويمكــن أن ُيعتَمــد يف االســتدالل عــٰىل أنَّ اإلمــام أكث

ــًا مــن رعيَّتــه عــٰىل أن يقــال ــة يف : ثواب قــد ثبــت أنَّ اإلمــام حجَّ

ــه  ــة فــيام جيــب قبول مــة، ومــن كــان حجَّ ــة املتقدِّ الشـــرع باألدلَّ

ــا  ــّل م ــب ك ــب أن جيتن ــه، فالواج ــره في ــاء إٰىل أم ــه، واالنته من

ــ ــه أنف ــول من ــن القب ــون م ــه املكلَّف ــون مع ــٰىل يك ــون ع ر، ويك

 .األحوال التي يكونون عندها إليه أسكن

زوا يف  ـــون إذا جـــوَّ ـــا أنَّ املكلَّفـــني ال يكون وقـــد علمن

ــًا عنــد اهللا منــه،  إمــامهم أن يكــون كــّل واحــد مــنهم أكثــر ثواب

وأعٰىل رتبًة وأرفـع منزلـًة فـيام يرجـع إٰىل السـكون والنفـور عـٰىل 

زوا ذلـك، و قطعـوا عـٰىل أنَّـه أكثـرهم ما يكونون عليـه إذا مل ُجيـوِّ

ــالتنّفر  ــي ب ــيس نعن ــل، ول ــيم وتبجي ــّل تعظ ــم بك ــًا وأواله ثواب

ما يمنـع مـن قبـول القـول وال يصـحُّ معـه ]] ٤٨ص /[[هاهنا 

امتثال األمر فيُعـَرتض علينـا بمـن امتثـل وانقـاد مـع جتـويزه يف 

ــاهلم يف  ــاه أنَّ ح ــذي أردن ــًا، وال ــص ثواب ــون أنق ــام أن يك اإلم

ــرب  ــكون والق ــاهلم إذا مل الس ــون كح ــول ال يك ــول الق إٰىل قب

ــالتنفري أن  زوا ذلــك، وأكثــر مــا جيــب فــيام يقضـــٰى عليــه ب ُجيــوِّ

ــع أن يقــع الفعــل مــع  ــه حكــم الصــارف، ولــيس يمن يكــون ل

ــت، وال  ــدواعي وقوي ــت ال ــوارف إذا غلب ــض الص ــوت بع ثب

خيرج مع هـذا الصـارف عـن حكمـه، وقـد مثـل مـا ذكرنـاه بـام 

ــو ــن أنَّ قط ــوم م ــو معل ــه ه ــًا إٰىل دعوت ــتدعٰى قوم ــن اس ب م

ــام أنَّ  ــه، ك ــور دعوت ــن حض ــارف ع ــم الص ــام حك ــه هل وعبوس
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للبشـر حكـم الـداعي، ومـع هـذا فـال يمتنـع أن يقـع احلضـور 

رنـاه مـن العبـوس، وال خيـرج بوقـوع  ممَّن دعي مع ثبـوت مـا قرَّ

 .احلضور عنده من أن يكون له حكم الصارف

ـــدٍ  ـــيس ألح ـــول ول ـــذه الطري: أن يق ـــي إنَّ ه ـــة الت ق

لتم  ــوَّ ــل، ألنَّكــم ع د العق ــة عــٰىل جمــرَّ اســتأنفتموها ليســت مبنيَّ

ز  ــوِّ ــل ُجي ـــرائع، والعق ــة يف الش ــام حجَّ ــون اإلم ــٰىل ك ــا ع فيه

ارتفاع التعبّد بجميعهـا، وكالمنـا معكـم إنَّـام هـو فـيام يقتضــي 

من طريق العقـل كـون اإلمـام أكثـر ثوابـًا، ألنَّ األمـر وإن كـان 

بنـاء داللتنـا عـٰىل العبـادة بالشــرائع وجتويزنـا عٰىل ما قالـه مـن 

ــة إالَّ يف  ــع الدالل ــم نض ــا فل ــادة هب ــع العب ــل أن ال تق يف األص

موضعها، ألنَّ قصـدنا هبـا كـان إٰىل أنَّ العقـل يـدلُّ بعـد العبـادة 

ــون إالَّ األفضــل باالعتبــار  ـــرائع عــٰىل أنَّ اإلمــام ال يك بالش

ــه أف ــوع يف أنَّ ــري رج ــن غ ــاه م ــذي ذكرن ــؤدٍّ ال ــه م ــع أنَّ ــل، م ض

ــاوالً  ــار متن ــذا االعتب ــا هب ــار كالمن ــمع، فص ـــرع إٰىل الس للش

ــل  ــة الفاض ــال بإمام ــن ق ــذهبنا ممَّ ــارق م ــن ف ــع م ــالف مجي خل

ــبهة يف  ــول ال ش ــة املفض ــال إمام ــن ق ــًا، ألنَّ م ــول مع واملفض

تناول الكالم لـه، ومـن قـال بـأنَّ اإلمـام ال يكـون إالَّ األفضـل 

ــــام رجــــع يف قولــــه إيل ]] ٤٩ص /[[ اإلمجــــاع، وفعــــل إنَّ

الصــحابة ومــا جــرٰى جمــرٰى ذلــك، ومل يــذهب قــّط إٰىل أنَّ فــيام 

يقوم بـه اإلمـام يقتضــي كونـه أفضـل، فتنـاول كالمنـا لـه مـن 

ـم يف الفصـل الـذي  هذا الوجـه، وصـاحب الكتـاب حيـث قسَّ

ــَردُّ خصــومة الداللــة عــٰىل كــون  حكينــاه عنــه الكــالم، وهــل ُت

ــل إٰىل ال ــام أفض ــن اإلم ــاه م ــا بيَّن ــِن إالَّ م ــل مل يع ــمع والعق س

 .السمع من الرجوع إٰىل اإلمجاع وفعل الصحابة

ــي أوضــحناها ــا مــع هــذه اجلملــة الت ــل لن مــا : ولــو قي

ــة  ــة وصــفات اإلمــام العقلي ــدليل عــٰىل أنَّ مــن رشوط اإلمام ال

التــي يــدلُّ العقــل عــٰىل أنَّ اإلمــام ال ينفــكُّ منهــا كونــه أفضــل 

 .ثوابًا؟ مل نعتمد هذه الطريقة بمعنٰى أنَّه أكثر

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــالوا: (ق ــإن ق ــّل : ف ــّل حم ــه حي ألنَّ

ــذلك  ــل، وك ــو األفض ــون ه ــه أن يك ــب في ــإذًا وج ــول ف الرس

ومــن أيــن ذلــك واجــب يف : قيــل هلــم. القــول يف اإلمــام

إنَّ الرسـول : الرسول عقالً فتقيسـوا عليـه اإلمـام؟ ومـن قولنـا

ـــو ـــوالً أو أن يك ـــون مفض ـــوز أن يك ـــريه يف جي ـــاويًا لغ ن مس

ــه يكــون أفضــل بعــد أن  ــام ُيرَجــع إٰىل الســمع يف أنَّ الفضــل، وإنَّ

ــو  ــون ه ز أن ال يك ــوِّ ــا ُنج ــمع كنّ ــوال الس ــوالً، ول ــري رس يص

تــه مــن يســاويه يف ذلــك، فيجــب أن  األفضــل وأن يكــون يف ُأمَّ

 ...).يكون هذا حال اإلمام من جهة العقل أيضاً 

عتمــدة يف كــون اإلمــام قــد ذكرنــا الطريقــة امل: يقــال لــه

ــة عــٰىل  أفضــل مــن رعيَّتــه وهــي متناولــة للرســول أيضــًا، ودالَّ

تـه يف مجيـع مـا كـان إمامـًا هلـم فيـه،  وجوب كونه أفضل مـن ُأمَّ

وال حاجة بنـا إٰىل محـل اإلمـام عـٰىل الرسـول مـع كـون الداللـة 

ــت يف  ــد ارتكب ــت ق ــام، وإن كن ــل جيمعه ــوب الفض ــٰىل وج ع

ــد  ــان حيي ــا ك ــذا م ــك ه ــن كالم ــون م ــلفك، ويمتنع ــه س عن

ـــم كـــانوا إذا  ألـــزمهم أصـــحابنا ]] ٥٠ص /[[إطالقـــه، ألهنَّ

رضـوان اهللا علــيهم جتــويز كــون الرســول مفضــوالً قياســًا عــٰىل 

ـــًا  ـــك طرق ـــلكوا يف ذل ـــنهام، وس ـــرق بي ـــاطوا الف ـــام تع اإلم

مشــهورة، ومــا علمنــا أحــدًا مــنهم يقبــل اإللــزام وســّوٰى بــني 

ونبثّــه  عــٰىل ســبيل االقتصــار  الرســول واإلمــام، ومل نــذكر هــذا

مـة، وإنَّـام أردنـا أن ُنبـنيِّ  تنـا هـي املتقدِّ ـة، بـل حجَّ عليه يف احلجَّ

مفارقة هـذا القـول املـذكور ملـا كـان يظهـر مـن مـذهب سـلف 

 .خصومنا

ــاب ــاحب الكت ــول : (قــال ص ــت يف الرس ــد فلــو ثب وبع

ما قالوه مل جيـب يف اإلمـام، ألنَّ الـذي أوجـب ذلـك فيـه كونـه 

ــو[ ــه يف ] ه ــون منزلت ــن أن يك ــدَّ م ــال ب ــه، ف ــيام يؤّدي ــة ف حجَّ

ــٰى ال يقــع النفــور عــن القبــول عنــه،  ويقــع [الفضــل عاليــة حتَّ

يتم  السكون إٰىل ذلـك، ولـيس كـذلك حـال اإلمـام، فلـامذا سـوَّ

بينــه وبــني الرســول، بــل مــا أنكــرتم أن يكــون بــاألمري أشــبه، 

ــ ــا األم ــوم هب ــي يق ــام الت ــوم باألحك ــام يق ــه إنَّ ــل ألنَّ ري والعام

 ]...).واحلاكم

ق : يقـال لـه بأمثـال هـذا الفـرق الـذي ذكرتـه كـان ُيفـرِّ

ـة  شـيوخك بـني اإلمـام والرسـول، وقـد بيَّنـا كـون اإلمـام حجَّ

ــًا هلــا وجــب أن  ــه إذا كــان مؤّدي فــيام يؤّديــه مــن الشـــرائع، وأنَّ

ــه،  ــول قول ــكون إٰىل قب ــع الس ــه ليق ــن رعيَّت ــل م ــون أفض يك

ــع  ويرتفــع النفــور، وأنَّ  ــاب األداء مفارقــة حلــال مجي حالــه يف ب

خلفائــه، وإن كانــت علَّتــك يف الرســول صــحيحة ففــي اإلمــام 

ــا  ــذا إذا عملن ــا، ه ــن ]] ٥١ص /[[مثله ــالم م ـــرة ك ــٰىل نص ع

نــا إذا مل نفعــل  محــل اإلمــام عــٰىل الرســول يف بــاب الفضــل، فإنَّ

الً تتنـاول األمـرين وتغنـي عـن  ذلك فالداللة التـي ذكرناهـا أوَّ

 .ف غريهاتكلّ 

إذا مل جيـز عنـدكم عـٰىل : فإن قالوا: (قال صاحب الكتاب
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ـا تـؤّدي عـن الرسـول  ة املعصية واخلطأ فيام اتَّفقت عليه ألهنَّ األُمَّ

ه يقوم بام كـان يقـوم  وتقوم بحفظ الشـرع فاإلمام بذلك أوٰىل، ألنَّ

ة اإلمجاع عقالً فيكـون لـك : قيل هلم. به هو  إّنا مل نعلم صحَّ

لتعّلق، بل ال يمتنع من جهة العقل أن يتَّفقـوا عـٰىل خطـأ، بذلك ا

 ...).وإنَّام رجعنا يف ذلك إٰىل السمع فقل بمثله يف اإلمام

ــه ــٰىل : يقــال ل ــديعها جتــويزك ع ــور وب ــف األُم مــن طري

ا مؤّديـة للشــرع وحافظـة لـه االّتفـاق عـٰىل اخلطـأ،  ة مع أهنَّ األُمَّ

ــالً  ــا عق ــوز عليه ــك جي ــأنَّ ذل ــذارك ب ــف  واعت ــمعًا، وكي ال س

ـة مؤّديـة عـن الرسـول، وحافظـة لشــرعه  يمكن أن تكـون األُمَّ

وهي هبذه الصـفة التـي أجزهتـا عليهـا؟ أم كيـف جيـوز أن َيِكـَل 

اهللا تعاٰىل إليهـا أداء الشــرع مـع جـواز تضـييعه وإمهالـه منهـا؟ 

ــَل اهللا تعــاٰىل يف األصــل  ــه وبــني أن َيِك ــا أجزت ــني م وأيُّ فــرق ب

ـة؟ األداء عنه ج لَّ اسـمه إٰىل مـن جيـوز عليـه مـا جـاز عـٰىل األُمَّ

وأيُّ علَّة يمكـن أن ُتـذَكر يف عصـمة النبـّي ألجـل كونـه مؤّديـًا 

ــة  ــت مؤّدي ــة إذا كان ــل إٰىل األُمَّ ــن أن ُتنَق ــا ال يمك ـــرع إلين للش

ــيس  ــتدبره؟ ول ــر إالَّ كمس ــذا األم ــتقبل ه ــل مس ـــرع؟ وه للش

ــاد، وال ــن الفس ــالم م ــذا الك ــا يف ه ــٰى م ــة يف خيف ــري احلوال  جي

ـة مـع كوهنـا مؤّديـة للشــرع عـٰىل السـمع  األمان من خطـأ األُمَّ

ــول  ــون الرس ــمع يف ك ــٰىل الس ــة ع م ــة املتقدِّ ــرٰى احلوال  جم

ــزم  ــا يل ــوز أن خيفــٰى م ــا جي ل ممَّ تــه، ألنَّ األوَّ ــن ُأمَّ ــل م أفض

عليــه ويشــتبه، والثــاين ال شــبهة فــيام يلــزم عليــه ]] ٥٢ص /[[

ــة عـٰىل األنبيـاء مـن جتـويز مثـل مــا  ، وهــذا جـاز عـٰىل األُمَّ

ــالرجوع إٰىل  ــَن ب ــك مل تع ــٰىل أنَّ ــدلُّ ع ــك ي ــن كالم ــع م املوض

ــرناه فـيام سـلف مـن كالمنـا مـن الرجـوع إٰىل  السمع إالَّ ما فسَّ

اإلمجاع أو ما جيـري جمـراه مـن األُمـور السـمعية، ومل ُتـرد بـذكر 

ه، ألنَّـك لـو السمع الرجـوع إليـه فـيام يقـوم بـه اإلمـام ويتـوالَّ 

إنَّ كــون اإلمــام مؤّديــًا : أردت ذلــك لقلــت يف جــواب الســؤال

ــالً  ــوم عق ــيس بمعل ــه ل ــوم ب ــان يق ــام ك ــائًام ب ــول وق ــن الرس ع

ز عــٰىل مــذهبكم وجــود إمــام غــري مــؤدٍّ  عنــدكم، والعقــل ُجيــوِّ

ــل،  ــو يف العق ــام ه ــا إنَّ ــول، وكالمن ــل عــن رس لشـــرع، وال ناق

ــرناه، وصـحَّ فلامَّ مل تقل ذلك علمنـا أنَّ  مـرادك بالسـمع مـا فسَّ

ــام  ــون اإلم ــا بك ــا فيه ــي تعلَّقن ــة الت ــك بالطريق ــا علي احتجاجن

ــة عــٰىل الســمع  ــا غــري مبنيَّ ــة يف الشـــرائع، ومؤّديــًا هلــا ألهنَّ حجَّ

 .الذي عيَّنته ومنعت من الرجوع إليه

قــد ثبــت مــن جهــة الســمع : ([قــال صــاحب الكتــاب

خالـد بـن الوليـد عـٰىل أيب قد وّىلٰ عمـرو بـن العـاص و أنَّه 

ــه يف  بكــر وعمــر وغريمهــا مــن الفضــالء، فــام الــذي يمنــع مثل

 ]...).اإلمام؟

م يف كالمنــا أنَّ واليــة املفضــول عــٰىل : يقــال لــه قــد تقــدَّ

الفاضــل يف غــري مــا كــان الفاضــل فاضــالً فيــه ال يمتنــع، ولــو 

ــا أفضــل مــن عمــرو بــن العــاص  ثبــت أنَّ أبــا بكــر وعمــر كان

ــن الو ــد ب ــرة وخال ــدين وكث ــتهام علــيهام يف ال ــد يف حــال والي لي

ــرب  ــرة احل ــيهام يف إم ــا عل ي ــن أن يولَّ ــك م ــع ذل ــواب مل يمن الث

ــة اجلــيش، فلــيس بمنكــر أن يكــون عمــرو وخالــد  وسياس

هــذا هــو الظــاهر ]] ٥٣ص /[[أفضـل مــنهام فــيام ذكرنــاه، بــل 

مــن أحــواهلام، فــإنَّ شــجاعة خالــد وتقّدمــه يف معرفــة احلــروب 

ــ ــدبريها ممَّ ــه وت ــف حيلت ــرو ولط ــاء عم ــه، وده ــكال في ا ال إش

 .وخفاء مكيدته أيضًا معروف

ــأن  ــالم ب ــذا الك ــن ه ــحابنا ع ــض أص ــاب بع ــد أج وق

لـيس ُينَكـر أن يكـون عمـرو وخالـد يف تلـك احلـال التـي : قال

ــع إٰىل  ــيام يرج ــنهام ف ــل م ــر أفض ــر وعم ــٰىل أيب بك ــا ع ــا فيه وّلي

ــان  ــحيح، وإن ك ــواب ص ــذا ج ــن ه ــع م ــيس يمن ــدين، ول ال

ل أقوٰى يف النفس وأبعد من الشغب  .األوَّ

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــم: (ق ــرٰى هل ــبهة ُأخ ــام : ش وربَّ

ــًا مــن هــذه الطريقــة فيقولــون ال جيــوز يف العقــل : ســلكوا قريب

ن جيـوز أن يكـون كـافرًا منافقـًا جـاهالً بـاهللا  أن ُجيَعل اإلمـام ممـَّ

زتم أن يكــو ن تعــاٰىل ملحــدًا زنــديقًا إٰىل غــري ذلــك، ومتــٰى جــوَّ

ــاه،  ــة وهــم ال يعلمــون باطنــه أّدٰى إٰىل مــا ذكرن اختيــاره إٰىل األُمَّ

: ، قـال)فال بدَّ يف إثباته مـن نـصٍّ مـن ِقبَـل مـن يعـرف البـاطن

ــه غــري واجــب مــن جهــة العقــل، كــام ال ( ل يف أنَّ وهــذا كــاألوَّ

ـــام نقـــول يف  جيـــب مثلـــه يف األُمـــراء والعـــّامل واحلّكـــام، وإنَّ

ـة فـيام يؤّديـه عــن اهللا إنَّـه مـأمون ال: الرسـول بـاطن لكونـه حجَّ

 ...).تعاٰىل عٰىل ما بيَّناه يف باب النبّوات

ــه ــال ل ــو : يق ــا ه ــه عنّ ــذي حكيت ــتدالل ال ــذا االس ه

ـــارة  ت اآلن العب ـــريَّ ـــام غ ـــه، وإنَّ ـــمة بعين ـــتدالل بالعص االس

ــه  ــام يف باطن ــون اإلم ــن ك ــؤمن م ــذي ي ــد، ألنَّ ال ــٰى واح واملعن

العصـمة، فمتـٰى ثبـت فـال بـدَّ  عٰىل الصـفات التـي ذكرهتـا هـو

ــام جتــوز هــذه  ــه، وإنَّ ــه مجيــع مــا ذكرت ــًا من مــن أن يكــون مأمون

ــع  ــه م ــور علي ـــٰى ]] ٥٤ص /[[األُم ــد مض ــمة وق ــد العص فق
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ـا الفـرق بـني اإلمـام  الكالم يف دليـل العصـمة مستقصــٰى، فأمَّ

ـــٰى أيضــًا  ــد مض ــواطن فق ــالمة الب ــام يف س ــراء واحلّك واألُم

قنا بينهم   .يف وجوب العصمةحيث فرَّ

ـــول  ـــاطن الرس ـــالمة ب ـــامك يف س ـــا اعتص  9فأمَّ

ـة فـيام يؤّديـه فغـري نـافع، وال واقـع موقعـه، ألنَّـه ال  بكونه حجَّ

ــيام  ــة ف ــه حجَّ ــول بكون ــاطن الرس ــالمة ب ــت س ــع أن تثب يمتن

ــام  ــة، وإنَّ ــاطن اإلمــام بغــري هــذه العلَّ يؤّديــه، وتثبــت ســالمة ب

يف سـالمة بـاطن الرسـول  يصحُّ كالمك لـو ثبـت مـع أنَّ العلَّـة

ــة تقتضـــي ســالمة بــاطن أحــد غريهــا، ومل  مــا ذكرتــه أن ال علَّ

ــني  ــرق ب ــبيل الف ــٰىل س ــال، أو ع ــورد االنفص ــك م ــورد كالم ت

ــٰىل  ــام ع ــل اإلم ــا مح ــزم هاهن ــك مل تل ــام، ألنَّ ــول واإلم الرس

الرسول، بل أوردتـه عـٰىل سـبيل الطعـن يف قـول مـن ادَّعـٰى أنَّ 

ــدَّ أن يكــو ــاطن، ولــيس بطعــن يف هــذا اإلمــام ال ب ن ســليم الب

ــر أن  ــيس بمنك ــه ل ــمة الرســول، ألنَّ ــة عص ــرك علَّ املــذهب ذك

تكـون علَّتــك صـحيحة، ومــذهب مـن اعتقــد أنَّ اإلمـام ال بــدَّ 

ة ُأخرٰى   .من أن يكون سليم الباطن صحيحًا لعلَّ

وبعــد، فلــو وجــب أن ُيقَطــع : (قــال صــاحب الكتــاب

جـع إٰىل األُمـور التـي يقـوم عٰىل ذلـك لكـان إنَّـام جيـب ألمـر ير

ــري  ــك غ ــا أنَّ ذل ــد بيَّن ــط، وق ــا وال يغل ــئ فيه ــي ال خيط ــا لك هب

ــه إن أخطــأ يف ذلــك مل يوجــب فســادًا، وألنَّ ذلــك  واجــب، وأنَّ

ــنهم  ــه ال يمك ــا أنَّ ــد بيَّن ــه يف األمــري، وق ــب وجــب مثل لــو وج

 التعّلق بأنَّه أوسع عمـالً ألنَّـه ال معتـرب بـذلك، وبيَّنـا أنَّ األمـري

يف بعـض األحـوال قــد يكـون أوســع عمـالً بــأن يكـون اإلمــام 

 ...).مقهورًا مغلوبًا دونه

ـت مـن أنَّ سـالمة بـاطن : يقال له لـيس األمـر كـام تومهَّ

ــو  ــام ل ــيال ]] ٥٥ص /[[اإلم ــب لك ــام جت ــت إنَّ ــت لكان وجب

خيطئ يف األُمور التـي يقـوم هبـا، بـل الـذي لـه وجبـت سـالمة 

وجـب كونـه معصـومًا لـبعض مـا  باطنه كونـه معصـومًا، وإنَّـام

م من األدلَّة  .تقدَّ

ــا الفــرق بــني األمــري واإلمــام بســعة العمــل فمــامَّ ال  فأمَّ

ــل  ــعة العم ــت يف س ــد ظنن ــك ق ــٰىل أنَّ ــيه، ع ــده وال نرتض نعتم

خالف املـراد هبـذه اللفظـة، ألنَّ املـراد بالعمـل وسـعته وضـيقه 

ــدبِّ  ــا أو ُي ف فيه ـــرَّ ــل أن يتص ــاحب العم ــي لص ــاكن الت ر األم

ــه  أهلهــا، ولــيس بمنكــر أن حيــول بــني صــاحب العمــل وعمل

حوائــل تقطعــه عــن التصـــّرف، وال خيــرج بــذلك العمــل مــن 

أن يكـــون عمـــالً لـــه، فاإلمـــام وإن جـــاز أن حيـــول بعـــض 

الظاملني بينه وبـني كثـري مـن أعاملـه ويقطعـوه عـن تـدبري أهلهـا 

وسياسـتهم، فلـيس خيـرج فعلهــم تلـك األعـامل مـن أن تكــون 

 . له من حيث كان له التصـّرف فيها وتدبري أهلهاأعامالً 

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــالوا: (ق ــإن ق ــه : ف ــا علي زن إن جوَّ

ـــي بــه، ألنَّ طاعــة  ــه والتأّس ــزم طاعت ــط مل يصــّح أن تل الغل

: قيــل هلــم. العــايص تكــون خطــًأ، وكــذلك التأّســـي بالعــايص

ـر أمـريًا يوجـب طاعتـه والتأّســي بـه؟  أَوليس كـان  إذا أمَّ

عـاء كونـه فاضـالً ال أفيج ب من ذلـك القطـع عـٰىل باطنـه؟ وادِّ

ــري  ــك غ ــأنَّ ذل ــول ب ــن الق ــدَّ م ــال ب ل، ف ــدِّ ــريِّ وُيب ــوز أن ُيغ جي

ــيام  ــه ف ــا أنَّ طاعت ــد بيَّن ــام، وق ــه يف اإلم ــزمهم مثل ــب، فيل واج

ُيعَلم قبحه ال جتـب، وأنَّـه بمنزلـة اإلمـام يف الصـالة، وقـد بيَّنـا 

 ...).تنع وإن كان عاصياً أنَّ وجوب التأّسـي به ال يم

قــد مضــٰى الفـرق بــني اإلمـام وخلفائـه مــن : يقـال لـه

ــا  األُمــراء والعــّامل واحلّكــام يف معنــٰى االقتــداء والتأّســـي، وبيَّن

ــــب لأل ــــذي جي ــــةأنَّ ال ــــداء  ئمَّ ــــن االقت ]] ٥٦ص /[[م

ــا  ــزم م ــيس يل ــتهم، فل ــن رعيَّ ــد م ــب ألح ــوص ال جي املخص

ــةمة األأوردتــه مــن عصــمتهم قياســًا عــٰىل عصــ ــا ئمَّ ، فأمَّ

التأّســـي بالعاصـــي مــع كــون املتأّســـي مطيعــًا أو غــري عــاٍص 

ــه غــري صــحيح، ألنَّ التأّســـي ال يصــحُّ إالَّ مــع وقــوع فعــل  فإنَّ

املتأّسـي عـٰىل الوجـه الـذي وقـع عليـه فعـل املتأّســٰى بـه، وإذا 

كان ال بدَّ مـن اعتبـار وجـوه األفعـال مل يصـّح أن يكـون املطيـع 

ًا بالعـايص، ومـا ال نـزال نقولـه مـن نصــر هـذا املـذهب متأّسي

ــيًا  ــدمها متأّس ــون أح ــد يك ــق واح ــطحبني يف طري ــن أنَّ املص م

بصـاحبه يف سـلوكه وإن كـان أحـدمها ذاهبـًا إٰىل البيعـة واآلخـر 

هــا يف طاعــة أو مبــاح إنَّ زيــدًا قــد يتأّســٰى : وقــوهلم. متوجِّ

مـن حـرام  بعمرو وكـان أحـدمها آكـالً مـن حـّل واآلخـر آكـالً 

ــي  ــالوجوه الت ـــي إذا كــان ب غــري صــحيح، ألنَّ املعتــرب يف التأّس

ــل  ــيًا بآك ــلٍّ متأّس ــن ح ــل م ــن اآلك ــال مل يك ــا األفع ــع عليه يق

ــة،  ــاعي إٰىل البيع ــيًا بالس ــة متأّس ــاعي يف طاع ــرام، وال الس احل

ولو كان مـا ذكـره صـحيحًا لوجـب أن يكـون كـّل فعـل وافـق 

عـٰىل جهـة التأّســي بالفاعـل ظاهره فعل آخر واقعـًا مـن فاعلـه 

اآلخــر، وهــذا يوجــب أن يكــون اآلخــذ مــن غــريه مــاالً عــٰىل 



 ٤٦٥  .............................................................................................................  النّص ) ١٧٧/ (حرف النون 

متـٰى أخـذ مثـل  9جهة الغصـب أو القـرض متأّسـيًا بـالنبّي 

مبلغ ذلـك املـال منـه عـٰىل جهـة الزكـاة أو العشــر، ألنَّ املعتـرب 

عند من نحن يف الـردِّ عليـه إنَّـام هـو بظـاهر الفعـل، وقـد اتَّفـق 

لني اللـذين ذكرنامهـا يف بـاب أخـذ املـال، فيجـب أن ظاهر الفع

 .يثبت فيه معنٰى التأّسـي، وهذا ممَّا ال شبهة يف بطالنه

ـــريقتني يف  ـــر ط ـــاب بعـــد أن ذك ـــاحب الكت قـــال ص

م،  ــدَّ ــا تق ــض م ــٰى بع ــود إٰىل معن ــدامها تع ــنّص، إح ــوب ال وج

وأحـــال يف الكـــالم عليهـــا عـــٰىل مـــا مضــــٰى مـــن كالمـــه، 

الختيــار والكــالم يف صــفة املختــارين واألُخــرٰى متعّلقــة با

ــر الكــالم فيهــا إٰىل بــاب الكــالم ]] ٥٧ص /[[وعــددهم،  وأخَّ

ــار ــم: ([يف االختي ــرٰى هل ــبهة ُأخ ــالوا: ش ــن : ق ــة م إنَّ اإلمام

أركـان الــدين، فــإذا مل جيــز يف أركـان الــدين أن يثبــت إالَّ بــنصٍّ 

كالصــالة والزكــاة والصــيام ومــا شــاكلها وجــب مثلــه يف 

وربَّـام قـّووا ذلـك بـأنَّ وجـه الصـالح فيـه يعـمُّ الكـّل، اإلمام، 

ــد بالصــالة يعّمهــم ــه كــان ال : (، قــال])كــام أنَّ التعبّ واعلــم أنَّ

ــق  ــون طري ــيام أن يك ــاة والص ــالة والزك ــدنا يف الص ــع عن يمتن

التعبّد هبا االجتهـاد، وإنَّـام نمنـع اآلن ذلـك ألنَّ السـمع بـذلك 

ــل ال يف ورد فيجــب مثلــه يف اإلمــام، ألنَّ ك ز العق ــا يف جمــوِّ المن

 ]...).والثابت فيه[واجب السمع 

ــه ــال ل ــحُّ : يق ــيس يص ــا ل ــي حكيته ــة الت ــذه الطريق ه

ــة اجلمــع بــني اإلمامــة ومــا  االعــتامد عليهــا إالَّ بعــد أن ُتبــنيِّ علَّ

قـت العلَّـة اجلامعـة بـني األمـرين  ذكرته مـن األركـان، وإذا ُحقِّ

م مـن صــفات مل يكـن ُبـدٌّ مـن الرجــوع إٰىل ذكـر  بعـض مــا تقـدَّ

ا كونـه معصـومًا أو فاضـالً أو مـا جيـري جمـرٰى ذلـك  اإلمام، أمَّ

ــة التــي مــن أجلهــا أحلنــا  ممَّــا ال جمــال فيــه لالجتهــاد، ألنَّ العلَّ

ثبــوت األركــان املــذكورة باالجتهــاد هــي قيــام الــدليل عــٰىل أنَّ 

ــل  ــالح يف فع ــن الص ــا م ــا علين ــود هب ــا يع ــا م ــة وجوهب جه

عقليــة، واالمتنــاع مــن املقبَّحــات، وأنَّ اختيــار مــا الواجبــات ال

هذه صفته من مجلـة األفعـال ال سـبيل إليـه، فـإذا محلنـا اختيـار 

ــا إٰىل أن  ــادات احتجن ــذه العب ــار ه ــٰىل اختي ــاد ع ــام يف الفس اإلم

ــاد،  ــنيِّ يف اإلمــام صــفة ال يكــون فيهــا االجته ]] ٥٨ص /[[ُنب

م الكالم  .فيها وصفاته التي هذه سبيلها قد تقدَّ

ــالة والصــيام ــك يف الص ــا قول ــيهام : (فأمَّ ــاد ف إنَّ االجته

، فهـذا إنَّـام هـو بنيتـه عـٰىل مـذهبك يف )ال يمتنع أن جيـب عقـالً 

ا ُيبطِــل ذلــك،  م طــرٌف ممـَّ ته، وقـد تقــدَّ جـواز االجتهــاد وصــحَّ

ومن ارتكـب يف الصـالة ومـا أشـبهها مـا ارتكبـه صـار الكـالم 

واحـدًا، وبطـل أن حيمـل أحـد عليه يف اإلمامـة وهـذه األركـان 

ــة عــٰىل أنَّ  ــه إٰىل املوافق ــر مع ــر، وآل األم ــٰىل اآلخ ــرين ع األم

 .الصالة واإلمامة ختتّصان بصفتني ال جمال لالجتهاد فيهام

وبعــد، فـإنَّ الصـالة إنَّـام وقــع : (قـال صـاحب الكتـاب

ــه  ــنصُّ من ــالة  ال ــّل ص ــوز يف ك ــذلك جي ــفتها، ول ــٰىل ص ع

عــٰىل وجــه الغلــط، وال جيــوز ذلــك يف معيَّنــة أن تكــون واقعــة 

ــه  ـــرط، فكأنَّ ــفة والش ــّم  الص ــا، ث ــفتها ورشوطه ــنيَّ ص ب

ألـزم املكلَّـف اختيارهـا عـٰىل الوجـه الـذي حيصـل معـه إصــابة 

ــع  ــه ال يمتن ــام، ألنَّ ــذلك نقــول يف اإلم صــفتها ورشوطهــا، وك

ــه  ــٰىل  من ــف ع ــِزم املكلَّ ــّم ُيل ــه، ث ــفته ورشوط ــنيِّ ص أن ُيب

فة والشــرط، فـإن كانـت الصـفة والشــرط وجـه يصـيب الصـ

حاصلني يف مجاعـة اختـري الواحـد مـنهم، كـام أنَّ صـفة الصـالة 

تا يف أفعــال فهــو خمــريَّ فيهــا، فقــد بــان بــام  ورشوطهــا إذا صــحَّ

ــة  ــه يف اإلمام ــا نقول ــالً مل ــالة أص ــا الص ــو جعلن ــا ل مناه أّن ــدَّ ق

 ...).لكانت أقرب ممَّا ذكروه

ــه ــا ذ: يقــال ل ــام جــاز م ــث إنَّ ــن حي ــه يف الصــالة م كرت

ـــز  ـــا وُيميِّ ـــن املكلَّـــف أن يصـــيب صـــفتها ورشوطه أمك

ــة أفعالــه، واإلمــام ال يمكــن  صــحيحها مــن فاســدها مــن مجل

ــتَدرك  ــن أن ُيس ــا ال يمك ــفاته م ــن ص ــه، ألنَّ م ــك في ــل ذل مث

ـــف ]] ٥٩ص /[[ ـــبيل للمكلَّ ـــار، وال س ـــاد واالختي باالجته

ات الصـالة يف يف متيّزه، ولـو كانـت مجيـع صـفات اإلمـام كصـف

زنـا اختيـار اإلمـام عـٰىل  إمكان إصابتها مـن جهـة االختيـار جلوَّ

ــٰىل  ــالم ع ــالة، ومــدار الك ــار الص ــه يف اختي رت ــذي قرَّ الوجــه ال

ــفة  ــه ال ص ــوا أنَّ ــوم أن ُيبيِّن ــن اخلص ــإن أمك ــع، ف ــذا الوض ه

لإلمــام إالَّ وللمكلَّفــني ســبيل إٰىل إصــابتها ومتييــز املخــتّص هبــا 

ــذهبهم ــحَّ م ــد ص ــذهبنا يف  فق ــل م ــار، وبط ــواز االختي يف ج

وجوب الـنّص، والتشـاغل بعـد أن يثبـت هلـم مـا ذكرنـا بغـريه 

ــه إذًا ال ينفعنــا بعــد ثبــوت هــذا املوضــع هلــم  ال معنــٰى لــه، فإنَّ

ــت  ـــّرهم، وإن مل يثب ــنّص وال يض ــوب ال ــاب وج ـــيء يف ب ش

هلم هـذا وكـان الثابـت مـا نـذهب إليـه مـن اختصـاص اإلمـام 

ــبيل ــفات ال س ــد  بص ــنّص، فق ــة ال ــن جه ــا إالَّ م ــم هب إٰىل العل

وجب الـنّص وبطـل االختيـار وصـار كـّل مـا يتكلَّفـه اخلصـوم 
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ة مـا ذكرنـاه ال يـنفعهم يف إبطـال وجـوب الـنّص وال  بعد صـحَّ

ــنّص  ــا إالَّ ال ــن فيه ــالة ال يمك ــٰىل أنَّ الص ــه، ع ـــّرنا يف إثبات يض

ــا أ ــف، وهل ــل املكلَّ ــا فع ــني ألهنَّ ــفة دون الع ــٰىل الص ــال يف ع مث

ــفة  ــدها إالَّ بالص ــن فاس ــحيحها م ــه ص ــز ل ــال يتميَّ ــدوره، ف مق

والشــرط، واإلمــام يمكــن الــنّص عـٰىل عينــه عــٰىل وجــه يتميَّــز 

ــم  ــام حك ــم اإلم ــون حك ــب أن يك ــيس جي ــريه، فل ــن غ ــه م ب

ــاد  ــبهة لالنقي ــالة مش ــون الص ــب أن تك ــل الواج ــالة، ب الص

ذلـك  لإلمام واالقتداء به يف هذا الوجـه، مـن حيـث رجـع كـّل 

ـــفتها  ـــنّص عـــٰىل ص ـــز يف الصـــالة ال ـــا، فكـــام نجي إٰىل أفعالن

ــف،  ورشوطهــا، ونجعــل اختيــار مــا لــه تلــك الصــفة إٰىل املكلَّ

ــن  ــف عــٰىل صــفة مــا يلزمــه م ــز أن يــنصَّ للمكلَّ فكــذلك نجي

ــه تلــك  ــار مــا ل ض اختي ــداء بــه، وُيفــوِّ االنقيــاد لإلمــام واالقت

 .الصفة إٰىل اجتهاده

ــل ــإن قي ــنّص يف اإل: ف ــبيل ال ــٰىل س ــن ع ــام وإن أمك م

التعيني ومل يمكن يف الصـالة، فـام املـانع مـن جـواز الـنّص عـٰىل 

ــن يف  ــالة، وإن أمك ــاز يف الص ــام ج ــه ك ــام دون عين ــفة اإلم ص

 اإلمام النّص عٰىل العني ومل يمكن يف الصالة؟

إنَّــام أردنــا بــام ذكرنــاه أن ُنبــنيِّ : قلنــا]] ٦٠ص /[[

ــام يف  ــالة واإلم ــم الص ــتالف حك ــذي اخ ــاب، وأنَّ ال ــذا الب ه

أوجب الـنّص عـٰىل الصـفة دون العـني يف الصـالة غـري حاصـل 

زنـاه يف  يف اإلمام، والـذي يمنـع مـن أن يكـون يف اإلمـام مـا جوَّ

م ذكــره مــن  الصــالة وإن كــان ممكنــًا خالفــه يف اإلمــام مــا تقــدَّ

ــف وال  ــز للمكلَّ ــفات ورشوط ال تتميَّ ــام بص ــاص اإلم اختص

ــا باالج ــه إليه ــبيل ل ــادس ـــي . ته ــه يقتض ــذي ذكرت ــٰىل أنَّ ال ع

ــل  ــٰىل التأوي ــام ع ــادات واألحك ــع العب ــار يف مجي ــول االختي دخ

لتـه، ألنَّـه ال شــيء مـن العبـادات إالَّ وحكمـه حكـم  الذي تأوَّ

الصــالة يف تنــاول الــنّص لصــفته دون عينــه، وتفــويض اختيــار 

ــؤّدي إٰىل  ــذا ي ــف، وه ــاد املكلَّ ــفة إٰىل اجته ــك الص ــه تل ــا ل م

ـــالن ـــاء بط ـــني والفقه ـــع املتكلِّم ـــول مجي ـــادات : ق إنَّ العب

ـــرعية تنقســم قســمني قســم منصــوص عليــه، وآخــر : الش

 .موكول إٰىل االجتهاد

ت القسـمة التــي حكيتموهــا مــن : فـإن قلــت ــام صــحَّ إنَّ

ــه  ــفته ورشط ــٰىل ص ــنّص ع ــع ال ــا وق ــام م ــل أنَّ يف األحك ِقبَ

 كالصــالة فُجِعــَل مــن بــاب الــنّص، وفيهــا مــا مل حيصــل نــّص 

 .عٰىل صفته فُجِعَل من باب االجتهاد

هــذا خــالف أصــلك يف االجتهــاد، ألنَّ : قلنــا لــك

أحكام االجتهاد عندك بمنزلـة مـا وقـع الـنّص عـٰىل صـفته مـن 

ــق  ــي إذا تعلَّ ــفة الت ــذهبك أنَّ الص ــن م ــا، ألنَّ م ــالة وغريه ص

ظنُّ املجتهد هبـا لـزم احلكـم قـد تناوهلـا الـنّص، فكـأنَّ املكلَّـف 

إذا ظننــت شــبه بعــض الفــروع بــبعض األُصــول : هقــد قيــل لــ

ــن  ــه م ــا يلزم ــفة م ــٰىل ص ــصٌّ ع ــذا ن ــم، وه ــك احلك ــد لزم فق

ــًا عــٰىل صــفة مــا يلزمــه مــن  األحكــام كــام كــان مــا أوردتــه نصَّ

ــع  صــالة وغريهــا، فيجــب عــٰىل موجــب قولــك أن يكــون مجي

ـــا  ـــل أهنَّ ـــا عـــٰىل تأوي ــــرعية منصوصـــًا عليه ـــادات الش العب

و تكــون بأرسهــا مــن بــاب االختيــار منصــوص عــٰىل صــفاهتا أ

ــأمور  ــف م ــل أنَّ املكلَّ ــٰىل تأوي ــه ]] ٦١ص /[[ع ــا ل ــار م باختي

الصفة التـي تناوهلـا الـنّص مـن مجلـة أفعالـه، ويبطـل انقسـامها 

 .عٰىل قسمني

قـد  وبعـد، فقـد ثبـت أنَّـه : (قال صاحب الكتـاب

ــلحة،  ــب املص ــة بحس ــوه خمتلف ــٰىل وج ــام ع ــٰىل األحك ــصَّ ع ن

نه، وفيهـا مـا خـريَّ املكلَّـف فيـه كالكّفـارات، وفيهـا ففيها ما عيَّ 

ــزاء  ــات، وج ــيم املتلف ــات، وق ــاد كالنفق ــه إٰىل االجته ض ــا فوَّ م

الصيد، إٰىل غري ذلـك، وكـّل ذلـك مـن بـاب الـدين، فـام الـذي 

ــار  ــاد واالختي ــا االجته ــون طريقه ــن أن يك ــة م ــع يف اإلمام يمن

ـــيد،  ـــزاء الص ـــاد كج ـــارات أو االجته ـــ[كالكّف ه إٰىل والتوّج

 ...).، إٰىل غري ذلك]الكعبة

ــال لــه ــع يف اإلمامــة عقــالً أن جيــري : يق لــيس يمتن

ـــامَّ  ــارات، ألنَّ الــنصَّ ل ــنّص عــٰىل الكّف ــا جمــرٰى ال الــنّص عليه

تنــاول الكّفــارات الــثالث عـــٰىل ســبيل التخيــري علمنـــا أنَّ 

صــالحنا متعّلــق بــاجلميع، وأنَّ لكــّل واحــدة منهــا صــفة 

ــا خمــ ــا إحــداهنَّ الوجــوب، وأّن ــٰى فعلن ــثالث، فمت ــني ال ون ب ريَّ

ــة  ــن جه ــة م ــائز يف اإلمام ــذا ج ــل ه ــا، ومث ــا وراءه ــقط عنّ س

ــة  ــٰىل إمام ــا ع ــاٰىل لن ــنصَّ اهللا تع ــع أن ي ــري ممتن ــه غ ــل، ألنَّ العق

نفســني أو ثالثــة، بــأن ُيبــنيِّ وجــوب طاعــة كــّل واحــد مــنهم، 

ــداء  ــدين، واملصــلحة باالقت ــن اللطــف يف ال ــا م ومــا حيصــل لن

ــة، واال ــن الثالث ــد م ــّل واح ــداء بك ــا يف االقت ن ــه، وُخيريِّ ــاد ل نقي

ـــدينا  ـــٰى اقت ـــال ]] ٦٢ص /[[فمت ـــض األفع ـــدهم يف بع بأح

سقط عنّا االنقيـاد لغـريه بـه يف ذلـك الفعـل، ولـيس كـذلك أن 

ــام ألزمــت أن يكــون طريــق اإلمامــة االختيــار بمعنــٰى : تقــول إنَّ

ــ ــذا إذا أردت ــام، ألنَّ ه ــار اإلم ــف اختي ــبٍه أن ُنكلَّ ــيس بُمش ه ل
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ألمر الكّفارات، ألّنا مل ُنكلَّـف اختيـار مـا هـو مصـلحة لنـا مـن 

عرض األفعال ليكـون كّفـارة، بـل ُنـصَّ لنـا عـٰىل أفعـال ثالثـة 

ــّل  ــل ك ــني فع ــا ب ن ــا، وُخريِّ ــلحة فيه ــا أنَّ املص بأعياهنــا، وُأعِلمن

ـةواحٍد واآلخرين، فقيـاس ذلـك أن ُيـنَصَّ لنـا عـٰىل  وُنخـريَّ  أئمَّ

ــني  ــار ب ــف اختي ــرين ال أن ُنكلَّ ــاع اآلخ ــد واّتب ــّل واح ــاع ك اّتب

ــري  ــار والتخي ــول االختي ــت دخ ــام ألزم ــل، وإنَّ ــام يف األص اإلم

يف اإلمامة قياسـًا عـٰىل الكّفـارات، فيجـب أن يكـون مـا ألزمتـه 

 .مطابقًا هلا

ــإنَّام  ــة ف ــة الكعب ــيد وجه ــزاء الص ــاد يف ج ــا االجته وأمَّ

ــف وجــود طريقــه وكانــت عليــه  ســاغ مــن حيــث أمكــن املكلَّ

أمارات الئحـة، وقـد بيَّنـا أنَّ اإلمـام خيـتصُّ بصـفات ال سـبيل 

ــا وال  ــة عليه ــه ال دالل ــاد، ألنَّ ــة االجته ــن جه ــابتها م إٰىل إص

 .أمارة، ففارق حكم اإلمامة مجيع ما ذكرته

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــاء : (ق ع ــوم يف ادِّ ــٰى الق ــام أت وإنَّ

ــدَّ  ــي ق ــوه الت ــن الوج ــل م ــة العق ــن جه ــنّص م ــي ال مناها، وه

ــول،  ــان كالرس ــاٰىل يف الزم ــة هللا تع ــام حجَّ ــم أنَّ اإلم أو [زعمه

عه الرسـول ، ]أنَّه جيب أن يكـون قـيًِّام حيفـظ الـدين الـذي شــرَّ

َض إليـه، فتسـلَّقوا بـذلك  وأنَّه جيب أن يكون معصـومًا فـيام ُفـوِّ

إٰىل أنَّـه ال بــدَّ مــن أن يكــون منصوصــًا عليــه أو معيَّنــًا بــاملعجز، 

نحــن ال نخــالف يف ذلــك لــو كــان صــفة اإلمــام مــا ذكــروه، و

ــَل  ــيام ُجِع ــفة اإلمــام وف ــنهم يف ص ــا وبي ــالم بينن ــع الك ــام يق وإنَّ

ص /[[إنَّـه : إليه، وقد بيَّنا من قبـل أنَّ قـائالً لـو قـال يف اإلمـام

جيــب أن يكــون خــالق اإلمــام، لكنّــا نوافقــه يف أنَّــه ]] ٦٣

 ...).نا وبينه عن اإلمامةيستحّق العبادة، وخيرج الكالم بين

قــد اعرتفــت بــأنَّ اإلمــام لــو وجــب لــه مــن : يقــال لــه

الصفات ما ذهبنـا إليـه وكـان قـيًِّام بـام نـذهب إٰىل أنَّـه القـيِّم بـه 

. واملتوّيل لـه لوجبـت إبانتـه بـالنصِّ أو بـاملعجز وبطـل اختيـاره

ة مـا نـذهب إليـه يف  م عـٰىل صـحَّ لنـا بحمـد اهللا فـيام تقـدَّ وقد دلَّ

فاته وما يقـوم بـه بـام ال شـبهة فيـه وال اعـرتاض عليـه، فقـد ص

ــل  ــاملعجز وبط ــه ب ــام أو إبانت ــٰىل اإلم ــنّص ع ــإقرارك ال ــب ب وج

 .اختياره

إنَّ التشـاغل يف وجـوب : وهلـذا قلنـا قبيـل هـذا الفصـل

ــالكالم يف صــفات اإلمــام،  ــه جيــب أن يكــون ب ــنّص أو إبطال ال

ة الـنّص أم ال، عـٰىل وهل يف مجلتهـا مـا ال ُيسـتَدرك إالَّ مـن جهـ

إنَّـام ُأتيـت وُأيت مـن يـذهب إٰىل مـذهبك يف دفـع : أّنا نقول لـك

النّص والقول باالختيـار مـن جهـة اعتقـادكم أنَّ اإلمـام جيـري 

جمــرٰى الوكيــل والوصـــّي والشــاهد، وأنَّ اّتباعــه واالقتــداء بــه 

غري واجبني، وأنَّ الذي جيب مـن االقتـداء بـه مـا جيـب يف إمـام 

ــة إٰىل  الصــالة ــه هــذه املنزل ــرٰى جمــراه، فتســلَّقتم بإنزال ومــن ج

ــن ال  ــه، ونح ــنّص علي ــوب ال ــال وج ــاره وإبط ــحيح اختي تص

ننكر مذهبكم فيه لـو صـحَّ أنَّـه جيـري جمـرٰى مـن ذكرمتـوه، كـام 

إنَّـه كـاألجري أو العبـد لكنّـا نوافقـه : أنَّ قائالً لو قـال يف اإلمـام

علينـا شــيء مـن تعظيمـه  يف أنَّ قوله لو صحَّ يف صـفته مل جيـب

ــن  ــال م ــردودًا إٰىل اجلّه ــاره م ــون اختي ــاز أن يك ــه، وجل وتبجيل

ة فضالً عن العلامء  .األُمَّ

*   *   * 

 :الذخرية يف علم الكالم

ــه ]] ٤٣٢ص [[ ــدلُّ عــٰىل وجــوب الــنّص علي والــذي ي

أنَّ العصـمة ال جيـوز أن يصـل البشــر : من بعد ثبـوت عصـمته

فجــرت . عليهــا  تيــار، وال دليــل هلــمإٰىل مــن كــان عليهــا باالخ

يف أنَّ الــنصَّ فيهــا واجــب جمــرٰى مــا هــو مصــلحة مــن أفعالنــا 

 .الرشعية يف أنَّه ال بدَّ من نصٍّ عليه

ــول ــٍد أن يق ــيس ألح ــاٰىل : ول ــا اهللا تع زوا أن ُيكلِّفن ــوِّ ج

ــار إالَّ  ــا أن ال نخت ــق منّ ــه ال يتَّف ــم أنَّ ــوم إذا عل ــار املعص اختي

وذلـك أنَّ املـانع مـن هـذا هـو املـانع . بـذلك املعصوم، وأعلمنا

ــز،  ــل مميّ ــري دلي ــاء بغ ـــرائع واألنبي ــار الش ــا اختي ــن أن ُيكلِّفن م

وُيعِلمنا أنَّـه ال يتَّفـق منّـا إالَّ اختيـار املصـلحة ومـن هـو بصـفة 

 .9النبّي 

وبعد، فإنَّ تكليـف مـا ال دليـل عليـه وال أمـارة متميّـزة 

ــف قبــيح، وال ُخيِرجــه مــن  القــبح العلــم بوقــوع مــا هــو للمكلَّ

 .الغرض بااليقاع

ــل  ــل أن يفع ــز قب ــل متميّ ــف يفتقــر إٰىل دلي عــٰىل أنَّ املكلَّ

ليختار ما له الصفة املطلوبـة، وعلمـه بعـد وقـوع الفعـل بصـفة 

ــاج  ــه ال حيت ــه، ألنَّ ــي عن ــه ال يغن ــل إٰىل [فعل ــوع الفع ــد وق بع

 .إٰىل ذلك قبل الفعل]  التمييز وإنَّام حيتاج

   *   ** 

 :رشح مجل العلم والعمل

: ٰى ـد املرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة]] ١٩٩ص [[

ــنصُّ  ــب ال ــمته وج ــت عص ــإذا وجب ــبحانه  ف ــن اهللا س ــه م علي
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ــار األُ  ــل اختي ــوبط ــه، ألنَّ مَّ ــق لألُ  ة ل ــمة ال طري ــالعص ة إٰىل مَّ

 . العلم بمن هو عليها

ــك ــد دلَّ  :رشح ذل ــٰىل أنَّ ق ــا ع ــدَّ  لن ــام ال ب ــن أن  اإلم م

ــوماً  ــون معص ــدَّ يك ــال ب ــك ف ــت ذل ــإذا ثب ــنصَّ  ، ف ــن أن ي اهللا  م

ر عـٰىل يـده َعَلـًام معجـزًا ظِهـأو يُ  9ه تعاٰىل عليه عٰىل لسـان نبيـِّ

م عَلـوال يمكـن أن يُ . م بـذلك أيضـًا إمامتـهعلَ عند اإلمامـة، فـيُ 

 . من هذين الوجهنيإمامة املعصوم إالَّ 

 العصمة معناهـا أن ال ام قلنا ذلك ألنَّ وإنَّ ]] ٢٠٠ص /[[

خيتار يف املستقبل القبيح ال باطنًا وال ظاهرًا وإن كان قادرًا، وهـذا 

رائر، أو مـن ـلـع عـٰىل السـال يعلمه غري اهللا العامل بالعواقـب املطَّ 

 فبان بـام ذكرنـاه وجـوب الـنصِّ  .يعلمه ذلك من رسله ومالئكته

 .بطل االختيار واملرياث عليه، وإذا ثبت النصُّ 

أن يكــون االختيــار طريقــًا إٰىل  ال جيـوز مَ ـولـِـ: فـإن قيــل

ــاٰىل أنَّ  ــم اهللا تع ــريه إذا عل ــن غ ــوم م ــز املعص ــارهم ال  متيي اختي

  عٰىل املعصوم؟يقع إالَّ 

فهم اختيار معصوم من غري ن كلَّ إه ال جيوز ذلك، ألنَّ : قلنا

فهم مـا ال دليـل عليـه، وذلـك م عليه، فقد كلَّ زه هلم ويدهلُّ ميِّ أن يُ 

فنـا اختيـار األنبيـاء كلِّ از ذلـك جلـاز أن يُ ولو جـ. قبيح باالّتفاق

خبار بالغائبات من غـري رائع واإلـوالش]] ٢٠١ص /[[ والرسل

 عـٰىل اختيارنـا ال يقـع إالَّ  من ذلك إذا علـم أنَّ  نا عٰىل يشءٍ دلَّ أن يُ 

فاختيـار املعصـوم جيـري . فقنا عٰىل بطالن ذلكالصحيح، وقد اتَّ 

 .جمراه، بل هو أقوٰى منه

ــا ــأَال . ه مثــال يف الشــاهدوملــا ذكرن ه يقــبح مــن  تــرٰى أنَّ

ف غـريه اإلخبـار بـام وراء احلـائط مـن غـري كلِّـالواحد منّـا أن يُ 

ــ ــه دليــل، وإن غلــب يف ظنِّ خــربه صــدق  ه أنَّ أن يكــون لــه علي

 .ه تكليف ال دليل عليهام قبح ذلك ألنَّ نَّ إو ؟ عنهِرب فيام ُخي 

عــٰىل مــارة أجيــوز أن ينصــب اهللا تعــاٰىل : فــإن قــالوا

كم أو علمــتم صـفة مــن إذا غلـب يف ظـنِّ : املعصـوم ويقـول لنــا

 .ه معصومصفاته فاعلموا أنَّ 

ــه  هـذا نـصٌّ : قلنـا ـًا عـٰىل صـفته، ألنَّ عليـه وإن كـان نصَّ

لـه صـفة كـذا : (أو يقـول) هـذا إمـامكم: (ال فرق بني أن يقول

ــذا  ــق  _وك ــا طري ــا إليه ــفة لن ــري إٰىل ص ــه  _ويش ــاعلموا أنَّ ف

نَّه يف احلـالني معـًا يكـون قـد نـصَّ عـٰىل اإلمـام، ويف فإ). اإلمام

 .ذلك ثبوت ما أردناه

*   *   * 

ّت اإ:  

 ):خ(جوابات املسائل الطرابلسيَّة 

ـــألة ]] ١٧٠ص [[ ـــة : األُوىلٰ املس ـــض املعتزل ـــال بع ق

ً عىلٰ  ةإبطـال مـا تـذهب إليـه الشـيعة  مستدالَّ مـن كـون  اإلماميـَّ

يار أنَّـه لـو كـان ملـا تـذهب إليـه هـذه اإلمامة بالنصِّ دون االخت

الطائفـة مــن ذلـك حقيقــة الســتحال أن يكـون خمفيّــًا ولوجــب 

ــا  ــاركته إّياه ــة ملش ــرائض العاّم ــائر الف ــه كس ــم ب ــون العل أن يك

ـة االسـتمرار عــىلٰ  عـىلٰ   حـدٍّ سـواء، والسـتحال أيضــًا مـن األُمَّ

ــول  ــيان الرس ــه وعص ــاره وكتامن ــد  9إنك ــانوا ق ــه، إذ ك في

ــة أتباعــه باّتباعــه، وبعــد  أطــاعوه مــن قبــل يف حــال خوفــه وقلَّ

ذلــك يف قتــل األبنــاء واآلبــاء واخلــروج عــن الــديار واألوطــان 

ــن  ــة م ــن طاع ــّق م ــار أش ــحيح االعتب ــك بص ــوال، وذل واألم

 .استخالفه وفرض طاعته ينصُّ عىلٰ 

ـة عقـدت إلمـام بعـد إمـام : قـالوا ـد ذلـك أنَّ األُمَّ وُيؤكِّ

ــلوات عقــدهتا ألمــري ا] أن[ إىلٰ  ــن أيب طالــب ص ملــؤمنني عــيل ب

وجــه االختيــار واحلكمــة، فلــو كــان  اهللا عليــه، كــلُّ ذلــك عــىلٰ 

د ذكــره، ويســتفيض مــن  ــنصِّ حقيقــة لوجــب أن يتجــدَّ لل

ــا  ــرة م ــاس يف دار اهلج ــاوض الن ــره، ويتف ــه أم ــوص علي املنص

ــرٰى  ــد ُأخ ــارًة بع ــاء ت ــه، ويف  يقصــده الرؤس ــراض عن مــن اإلع

ق فيهـا سـامعو الـنّص منـه كلِّ مصــر مـن األمصـار التـ ي تفـرَّ

 .صلوات اهللا عليهام]] ١٧١ص /[[عليه 

ــالوا ــب : ق ــن أيب طال ــيل ب ــّم إنَّ ع ــن  ث ــرض ع يع

فــال يشــري  ، وعنــد دخولــه يف الشــورٰى ذكــره تــارًة بعــد ُأخــرٰى 

ذكـره والتـذكار  إليه فضالً عـن أن يفصـح بـه، وال يعتمـد عـىلٰ 

الفضـائل التــي  بـه يعنـي الــنّص اجلـّيل دون مــا سـواه، بـل عــىلٰ 

 .يسوغ اختيار من تكون فيه

مقتضــى مسـاواتكم  وقـد كـان جيـب عليـه عـىلٰ : قـالوا

ــارون  ــة ه ــه وحال ــة حلالت ــال ُأمَّ ــة وح ــذه األُمَّ ــال ه ، وح

ــٰى  ــري   موس ــة غ ــن املامنع ــتمّكن م ــدم ال ــد ع ــون عن أن يك

ــه  ــاح ب ــل اإلفص ــه، ب ــارة إلي ــه باإلش ــه علي ــذكره والتنبي ــغ ل مل

ــام ــه ك ــوعظ ملطرحي ــارون  وال ــل ه ــه  مل هيم ــوعظ والتنبي ال

ــه ُن : يف قول
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ــالوا ــك جــرٰى : ق ــه  ولــو كــان ذل ــىلٰ  من  لوجــب ع

ــاىلٰ  ــام  اهللا تع ــه ك ــذر ب ــع الع ــًا ليقط ــاهرًا مستفيض ــه ظ أن جيعل
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ــو ــل ق ــارون جع ــٰى  ل ه ــذلك حتَّ ــاول  ك ــاول حم ــو ح ل

ن مــن  إخفــاءه بعــد انتشــاره الــذي قــد فعلــه اهللا تعــاىلٰ  مل يــتمكَّ

ة اهللا تعاىلٰ  ة البالغة ذلك، ألنَّ حجَّ  .هي احلجَّ

ـًا بفريـق : قالوا ولو كـان كـذلك مل يكـن العلـم بـه خمتصَّ

ــومكم، وارصفــوا  ــق، فحــاّجوا أنفســكم قبــل خص دون فري

ــه إن  عــن قلــوبكم، اهلــوٰى  ــوا مــا عنــدكم يف ذلــك لنعلم وقول

 .شاء اهللا تعاىلٰ 

ــق ــاهللا التوفي ــواب وب ــة إذا كانــت : اجل ــم أنَّ األدلَّ اعل

ــىلٰ  ــة ع ــىلٰ  داّل ــع ع ــب القط ــوله وج ــر وحص ــوت أم ته  ثب ــحَّ ص

مـا يقـدح بـه فيـه أو يعـرتض بـه عليـه مـن  وترك االلتفـات إىلٰ 

ق مـا يطـاب ُأمور حمتملـة، ووجـب محـل مـا يشـتبه وحيتمـل عـىلٰ 

ة، ولـو كـان عـىلٰ  أصـعب الوجـوه لتلـك األشـياء  مدلول األدلَّ

ــة ظــواهر تنــايف مــدلول تلــك  املعــرتض هبــا عــىلٰ  مــدلول األدلَّ

مطابقـة  األدلَّة وجـب العـدول هبـا عـن ظواهرهـا ومحلهـا عـىلٰ 

ــالف  ــا وال خ ــيل منه ــدَّ ألُويل التحص ــة ال ب ــذا مجل ــة، وه األدلَّ

ــا ــنهم يف مجلته ــرٰى . بي ــة إذا أنَّ األ أَال ت ــة العقلي ــرج ... دلَّ مل خي

ات ... واالعــرتاض عليهـا بـإيالم األطفــال . القـدح مـن ذلـك

ــواف  ــامل والط ــي اجل ــلحة كرم ــه املص ــا وج ــا فيه ــر لن ال يظه

بالبيت وما شاكل ذلك، الحـتامل هـذا كّلهـا ملـا يطـابق مـدلول 

ة، وأنَّـه لـيس بخـالص للمنافـاة هلـا، وهلـذه اجلملـة محلنـا  األدلَّ

ــة العقليــة يف توحيــد أو عــدل مــا ظــواهره  منــاٍف ملــدلول األدلَّ

ــاىلٰ  ــه تع ــاهبة، كقول ــرآن املتش ــات الق ــن آي  : م
َ

ــك ــاَء َر��  وَج

ــر[ ءٍ ، و]٢٢: الفج ْ َ
� 

� ُ
ــاِلُق � ــد[ اُهللا خ ــا ]١٦: الرع ، وم

مـا يوافـق مـدلول  وهـو كثـري عـىلٰ ]] ١٧٢ص /[[شابه ذلـك، 

ــة، وعــدلنا عــن ظــواهر ذلــك أمجــع ومحلنــاه عــ املجــاز  ىلٰ األدلَّ

ــة، وحفظــًا  واالّتســاع واالســتعارة حراســًة ملــا تــدلُّ عليــه األدلَّ

 .لذلك من االنثالم واالنخرام

لنــا عــىلٰ   9أنَّ النبــّي  وإذا ثبــت هــذه اجلملــة ودلَّ

ــىلٰ  ــصَّ ع ــه  ن ــىلَّ اهللا علي ــب ص ــن أيب طال ــيل ب ــؤمنني ع ــري امل أم

ــة الواضــحة الصــحيحة عــىلٰ  ــه  وســلَّم باإلمامــة، ودلَّ باألدلَّ أنَّ

اخلليفــة لــه بعــده مل يســغ ألحــٍد أن يعــرتض ذلــك ويقــدح فيــه 

ــة  م يف اخلالف ــدَّ ــن تق ــه مل ــو مبايعت ــتبهة كنح ــة مش ــُأمور حمتمل ب

، وإمســاكه عــن ادِّعــاء األمــر عليــه، ودخولــه يف الشــورٰى 

لنفسـه واملنازعـة فيــه، وعدولـه عــن نقـض أحكــامهم ملـا عقــد 

ثـري، ألنَّ ذلـك األمر لـه وُصـريِّ فيـه، ومـا شـاكل ذلـك وهـو ك

ــة عــىلٰ  مــا بيَّنــاه يف  كّلــه حمتمــل أن يكــون مطابقــًا ملــدلول األدلَّ

غـــري موضـــع مـــن كتبنـــا، ويف الكتـــاب الشـــايف يف اإلمامـــة 

ــة، وســنبيّنه يف اجلــواب عــن هــذه املســائل بــإذن اهللا، وإن  خاصَّ

موافقـة األدلَّـة، وغايـة  احتمل خـالف ذلـك فيجـب محلـه عـىلٰ 

ر ينـايف مـدلول تلـك األدلَّـة ويكــون مـا فيـه أن يكـون لـه ظـاه

بظاهره كاملعـارض هلـا، وإذا كـان كـذلك وجـب العـدول عـن 

ــىلٰ  ــع ع ــفنا، والقط ــاهره وإن تعسَّ ــا  ظ ــع، مل ــك أمج ــة ذل مطابق

 .دلَّت األدلَّة عليه كام بيَّناه يف األدلَّة العقلية

ــىلٰ  ــني ع ــيوخ املتكلِّم ــد زاد ش ــالوا وق ــة فق ــذه اجلمل : ه

فعـالً ينـايف ظـاهره مـدلول األدلَّـة العقليـة  وجدنا قـوالً أو متٰى 

يطابقهـا علمنـا عـىل جهـة اجلملـة  ومل يظهر لنا فيـه وجـه معنـٰى 

ــة إن  ــالوا. التفصــيل عــىلٰ ... أنَّ معنــاه مطــابق ملــدلول األدلَّ : ق

وتفصــيله، بــل  علينــا البحــث عــن تعيــني ذلــك املعنــٰى ... وال 

ــا ــٍن يف تكليفن ــا ومغ ــاٍف لن ــة ك ــذه اجلمل ــذا  .العلــم هب ــلُّ ه وك

 .صحيح واضح

ــام ســاغ لكــم مــا ذكــرتم يف محــل الظــواهر : فــإن قيــل إنَّ

ــة عــىلٰ  ــة والعــدول مــن كــلِّ ظــاهر  منافيــة لألدلَّ موجــب األدلَّ

ــواهر  ــذه الظ ــاز يف ه ــتامل واملج ــول االح ــواز دخ ــها جل عارض

ــة العقليـة عــىلٰ  ــة، فقضـينا باألدلَّ  كّلهـا وامتنــاع يف مـدلول األدلَّ

ــد اال ــه لفق ــك كّل ــة ذل ــا، وأدلَّ ــه يف غريه ــا وإمكان ــتامل فيه ح

ــام  ــم إنَّ ــر، ألنَّك ــذا األم ــالف ه ــدوهنا بخ ــي تعتم ــنّص الت ال

ظـواهر أخبـار وآيـات يسـوغ فيهـا االحــتامل  ترجعـون فيهـا إىلٰ 

واملجاز، فِلَم تعـدلون عـن ظـواهر ُأمـور ألجـل مـا هـو حمتمـل 

ــدل  ــني مــن عكــس ذلــك أو ع ــنكم وب يف نفســه؟ وأيُّ فــرٍق بي

أخبــاركم التــي تعلَّقــتم هبــا لتســلم ظــواهره التــي عــن ظــواهر 

الكـــّل حمـــتمالً والعـــدول ]] ١٧٣ص /[[اعتمـــدها إذ كـــان 

 .عن ظواهره ممكناً 

ــه شــبهًة، : قلنــا ــا ُيســئَل عن هــذا الســؤال مــن أقــوال م

الـنصِّ يمكـن أن  أنَّه لـيس كلَّـام ُيسـتَدلُّ بـه عـىلٰ : واجلواب عنه

ل مــا يطعــن بــه عليــه، يســاوي يف االحــتام يكــون حمــتمالً حتَّــٰى 

بـل نحــن نسـتدلُّ عليــه بطـرق قياســية وقسـم عقليــة رضوريــة 

ـــا، وال  ـــل فيه ـــق للتأوي ـــا وال طري ـــتامل عليه ـــال لالح ال جم

ــان  ــه إلمك ــرتض ب ــا يع ــني م ــة وب ــذه الطريق ــني ه ــة ب معارض

ــىلٰ  ــّذره ع ــّل ذلــك وتع ــرت  االحــتامل يف ك ــة، وج هــذه الطريق
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ــة يف تعــّذر االحــتامل عليهــا وا  ســتحالته فيهــا جمــرٰى هــذه األدلَّ

أدلَّـة العقــل يف التوحيــد والعــدل التــي ال يســوغ فيهــا احــتامل، 

كـّل معـارض هلـا مـن قـول أو فعـل،  ووجب القضـاء هبـا عـىلٰ 

 .جلواز االحتامل يف ذلك أمجع

ــه  ــؤال وج ــذا الس ــن ه ــواب ع ــًا يف اجل ــن أيض ويمك

ــا عــىلٰ  ــي ُيســتَدلُّ هب ــار الت ــو أنَّ األخب ــرب  آخــر، وه ــنّص كخ ال

ــُم : ر وخــرب تبــوك واآليــات كقولــه تعــاىلٰ الغــدي
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ظواهرهـا ... خطـاب جيـوز املجـاز فيـه والعـدول عـن  هي عىلٰ 

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــيه ت ــنصِّ وتقتض ــًا . ال ــالف بيان ــة ال خ ــت األُمَّ وأمجع

ــة  عـىلٰ  أنَّ هــذه األخبــار واآليــات إن احتملـت الــنّص فهــي دالَّ

إليه ال حمالة قطعـًا وبتاتـًا، وإن كـان ظاهرهـا يقتضـيه فـام املـراد 

ــة بــني قــائلني . هبـا إالَّ هــو دون غــريه ــام قلنــا ذلــك ألنَّ األُمَّ وإنَّ

ــول ــن يق ــا م ــ: إمَّ ــا يف إنَّ ه ــظَّ هل ــات ال ح ــار واآلي ذه األخب

، الـنصِّ وال هـو مسـتفاد منهـا بظـاهر وال فحـوٰى  الداللـة عـىلٰ 

إنَّ ظاهرهــا يفيــد الــنّص : وهــم خمــالفو الشــيعة، وقابــل يقــول

والقــول بــأنَّ ظاهرهــا يقتضـــي . ويقتضــيه ومل يعــن هبــا ســواه

النّص لكنَّه مل يرد هبـا لوجـٍه مـن الـدليل لـيس بمـذهب ألحـٍد 

ةمن   .األُمَّ

لنا عىلٰ  إجياب هذه الظواهر للـنصِّ فيجـب  وإذا كنّا قد دلَّ

أنَّه مل يرد هبا سواه باإلمجاع الذي ذكرناه، وصارت هذه  القطع عىلٰ 

وجٍه ال يدخله االحـتامل  أنَّ املراد هبا النّص عىلٰ  كّلها مقطوعًا عىلٰ 

ضاء هبـا واملجاز، فبانت ممَّا وقعت املعارضة به ومتيَّزت، وصار الق

ونحـن اآلن . من القضاء بتلـك عليهـا تلك األُمور كّلها ُأوىلٰ  عىلٰ 

 .نذكر ما جيوز ذكره من أدلَّة النّص 

ــت  مــا دلَّ عــىلٰ  أقــوٰى  ــة قــد دلَّ ــة العقلي الــنصِّ أنَّ األدلَّ

أنَّ اإلمـام ال بــدَّ منـه يف كــلِّ زمـان، وأنَّـه ال بــدَّ مـن كونــه  عـىلٰ 

ــلِّ  ــن ك ــومًا م ــىلٰ ا]] ١٧٤ص /[[معص ــًا ع ــه قطع ــائح، وأنَّ  لقب

ــاً  ــك وبتات ــة يف . ذل ــدنا األُمَّ ــة ووج ــذه اجلمل ت ه ــتقرَّ وإذا اس

أقــوال ثالثــة ال رابــع هلــا،  عــىلٰ  9اإلمامــة بعــد وفــاة النبــّي 

منها قـول الشـيعة بـأنَّ اإلمـام بعـده أمـري املـؤمنني عـيل بـن أيب 

إنَّ اإلمــام يف تلــك احلــال : ومنهــا قــول العبّاســية. طالــب 

ومنهـا القـول . لعبّـاس بـن عبـد املطَّلـب رضـوان اهللا عليـههو ا

اخـتالف مـن  بأنَّ اإلمام بعده عليه وآلـه السـالم أبـو بكـر، عـىلٰ 

ــه  ــه إمامــًا بــنصٍّ مــن الرســول علي القــائلني، فمــنهم مــن جعل

ــًا  ــه إمام ــن أثبت ــنهم م ــة، وم ــم البكري ــه وه ــالم علي ــه الس وآل

ـة لـه وهـم املعتزلـة واخلـوارج وأصـحاب احلـديث  باختيار األُمَّ

 .ومن وافقهم من الِفَرق

ــاس  ــة العبّ ــائلني بإمام ــذهب الق ــان م ...  وإذا ك

ــيهام  ــي ف ــمة، إذ ه ــو العص ــذي ه ــيل ال ـــرط العق ــد الش ... لفق

رط الـذي ال بـدَّ مـن إثباتـه والقطـع عليـه ـهبا، وإذا مل يكن الشـ

يف اإلمام مقطوعـًا إليهـا فـيهام فـال إمامـة هلـام، فلـم يبـَق إالَّ أن 

ــن أيب  ــيل ب ــؤمنني ع ــري امل ــال هــو أم ــك احل ــام يف تل يكــون اإلم

ــب  الن طال ــل األوَّ ــام بط ــذهب ك ــذا امل ــل ه ــه إن بط ، ألنَّ

ــّد يف  ــنهم مل يعت ــدًا م ــإنَّ أح ــة، ف ــع األُمَّ ــن مجي ــقُّ ع ــرج احل خ

 .اإلمامة بتلك احلال غري هؤالء الثالثة

ــىلٰ  ــدلَّ ع ــَق إالَّ أن ن ــمة  ومل يب ــة والعص ــوب اإلمام وج

ـة بالعقل ، وهذا ممَّا قد بيَّنـاه يف مواضـع كثـرية مـن كتبنـا وخاصَّ

ــايف ــروف بالش ــاب املع ــىلٰ . يف الكت ــدلُّ ع وجــوب  والــذي ي

ــم رضورًة  ــا نعل ــان أّن ــلِّ زم ــة يف ك ــن الرياس ــة م ــنس األُمَّ ج

ــٰى  خلــوا مــن رئــيس مــذهب  وباختبــار العــادات أنَّ النــاس مت

م اجلــاين وُيــ ب نافــذ األمــر باســط اليــد ُيقــوِّ ؤدِّب املــذنب مهــذَّ

ــم متــٰى   فشــا بيــنهم التظــامل والتغاشــم واألفعــال القبيحــة، وأهنَّ

االرتـداع واإلنزجـار ولـزوم  دعاهم مـن هـذه صـفته كـانوا إىلٰ 

ـة املـثىلٰ  كلَّفهـم وأراد مـنهم فعـل الواجــب  أقـرب، ومتـٰى  احلجَّ

ب مــن  وكــره فعــل القبــيح ال بــدَّ أن يلطــف هلــم بــام هــو مقــرِّ

، فيجـب أن ال خيّلـيهم مـن إمـام يف مراده مبعـد مـن مسـخوطه

وإذا بيَّنــا أنَّ صــفات هــذا اإلمــام ال ُتســتَدرك . كــلِّ زمــان

 .عينه باالختيار فال بدَّ من النصِّ عىلٰ 

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــذي ي ــة  وال ــة احلاج ــمته أنَّ جه ــوب عص وج

ـة،  إليه عـىلٰ  مـا بيَّنـا هـي جـواز اخلطـاء وفعـل القبـيح مـن األُمَّ

 جيوز عليـه مـن اخلطـأ مـا جـاز عـىلٰ  فليس خيلو أن يكون اإلمام

ل وجــوب إثبــات إمــام  رعيَّتــه أو ال جيــوز ذلــك عليــه، ويف األوَّ

ــة احلاجــة إليــه موجــودة  ــه، وإالَّ ]] ١٧٥ص /[[لــه، ألنَّ علَّ في

 إثبـات مـا ال يتنـاهٰى  كان ذلـك نقضـًا للعلَّـة، وهـذا يـؤّدي إىلٰ 

ةمن األ  .بإمام معصوم وهو املطلو أو االنتهاء إىلٰ  ئمَّ

ــل ــإن قي ــذي : ف ــدليل ال ـــرة ال ــم يف نص ــٍة بك أيُّ حاج

ــرٰى  ذكرمتــوه إىلٰ   إثبــات وجــوب اإلمامــة يف كــلِّ زمــان، ومــا ن

 لذلك تأثريًا كتأثري إجياب العصمة؟
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وجــوب اإلمامــة يف كــلِّ زمــان  مل نــدّل عــىلٰ  متــٰى : قلنــا

ــن  ــرج ع ــقَّ ال خي ــم أنَّ احل ــام مل نعل ــلِّ إم ــمة لك ــوت العص وثب

ــة، وجوَّ  ــىلٰ األُمَّ ــة ع ــع األُمَّ ــا أن جتم ــتمرُّ  زن ــال يس ــل، ف الباط

الدليل الذي اعتمـدناه، وهـذا الـدليل هـو الـذي أرشنـا إليـه يف 

ــا إىلٰ  ــه احــتامل وال جمــاز صــدر كالمن ــه ال يدخل ــيمكن أن . أنَّ ف

عٰى  أنَّ لـه ظـواهر تنافيـه وتعارضـه، بـل هـو مبنـيٌّ  تقابل بام ُيـدَّ

ــىلٰ  ــ ع ــة ال جي ــة رضوري ــة وطريق ــمة عقلي ــا قس ــدول عنه وز الع

 .وال االعرتاض عليها بيشء من األقوال واألفعال

*   *   * 

ــا مــا افتــتح بــه الســؤال مــن أنَّ الــنصَّ ]] ١٧٦ص [[ أمَّ

ــون  ــب أن يك ــًا ولوج ــون خمفيَّ ــتحال أن يك ــًا الس ــان حقَّ ــو ك ل

ل مــا نقــول فيــه ــة، فــأوَّ إنَّ : العلــم بــه كــالعلم بــالفرائض العامَّ

 يليــق مــن أدلَّــة الـــنّص إالَّ الطعــن ال]] ١٧٧ص /[[هــذا 

بالطريقــة األخــرية التــي ذكرناهــا، وهــي التــي نقلتهــا الشــيعة 

إنَّ هـذا الطعـن ال يليـق إالَّ هبـذا دون : وإنَّـام قلنـا. بالنصِّ اجليلِّ 

القســمة الضــــرورية  املبنيَّـــة عــىلٰ  غــريه ألنَّ الطريقــة األُوىلٰ 

ــوم ــؤال، ومعل ــذا الس ــق هب ــة ال تلي ـــروط العقلي ــدها  والش بع

 .عنه

وهــذا الطعــن أيضــًا ال يســتمرُّ يف خــرب الغــدير وتبــوك، 

ألنَّ العلم هبـذين اخلـربين شـائع ذائـع، والشـّك مرتفـع زايـل، 

تهام مساٍو لكلِّ علم جيلٍّ واضح  .والعلم هبام وبصحَّ

إنَّ العلــم بإجيــاهبام للــنصِّ : ولــيس ألحــٍد أن يقــول

ــهام مع ــربان يف أنفس ــان اخل ــوم وإن ك ــيس بمعل ــومنيل ألنَّ . ل

مـا قـال فـإنَّ العلـم بفائـدة هـذين اخلـربين  األمر وإن كان عـىلٰ 

ــام  ــرب والنقــل وإنَّ ــيس طريقــة اخل ــنصِّ ل وفحوامهــا وإجيــاهبام لل

طريقة االسـتدالل والنظـر، فمـن نظـر فـيهام مـن الوجـه الـذي 

ـه ورشوطـه علـم، ومـن علـم الـنصَّ  ن عليه ويف النظـر حقَّ يدالَّ

ــن  ــه، وم ــكُّ في ــه، وال زال الش ــل نفس ــن ِقبَ ــإنَّام ُأيت م ـــر ف قصَّ

ــة  ــي دالل ــر أن ينف ـــري يف النظ ــم التقص ــث مل يعل ــن حي ــب م جي

 .النصِّ  اخلربين عىلٰ 

لسـت أعلـم : أنَّ الربمهـي والـذّمي إذا قـاال لنـا أَال ترٰى 

عون، ولــو  إعجـاز القـرآن، وال كونــه دلـيالً عــىلٰ  ة كــام تـدَّ النبـوَّ

ــىلٰ  ً ع ــان داالَّ ــاحبكم  ك ــدق ص ــىلٰ  ص ــه  ع ــذهبون إلي ــا ت م

ــىلٰ  ــًا ع ــك معلوم ــون ذل ــب أن يك ــاألُمور  لوج ــم ب ــدِّ العل ح

ــا  ــدان وم ــاهرة والبل ــوادث الظ د احل ــدَّ ــة، وع ــائعة الذائع الش

ــه جمــرٰى  جــرٰى  ــول ل ــه أن نق ــا ل ــا كّلن ــك، كــان جوابن ــا : ذل أمَّ

 وجـــود القـــرآن وورود التحـــّدي بـــه وقصـــور اخللـــق عـــىلٰ 

ــاه ــّل ظ ــالعلم بك ــوم ك ــو معل ــته فه ــات، معارض ــن املعلوم ر م

ــا داللــة القـرآن عــىلٰ  اإلعجــاز  ألنَّ طريقـه النقــل والتـواتر، وأمَّ

ــن وّىفٰ  ــتدالل، فم ــر واالس ــه النظ ة فطريق ــوَّ ــه  والنب ــر حقَّ النظ

ـــر مل يعلمـه، وال جيــب تســاوي كـّل مــن علــم  علمـه ومــن قصَّ

ل يف العلـــم بالثـــاين لتباعـــد مـــا بيـــنهام وللفـــرق الـــذي  األوَّ

 ذكرناه؟

ــذا  ــل ه ــار ومث ــرتض يف أخب ــا املع ــه أجبن ــواب بعين اجل

ــواردة  ــار ال ــور األخب ــني الســبب يف قص ــَق إالَّ تبي ، ومل يب الــنصِّ

دت الشـيعة  بنقلهـا عـىل سـبيل  اإلماميَّـةبالنصِّ اجليلِّ التـي تفـرَّ

ــداد  ــة وأع ــن القبل ــة م ــائعة الذائع ــات الش ــن املعلوم ــواتر ع الت

 .الصلوات وما أشبه ذلك يف الظهور

ـــ ـــبب يف ذل ـــاهرات والس ـــات الظ ـــذه املعلوم ك أنَّ ه

ــان  ــد، فك ــَذب جاح ــازع وال مك ــارض وال من ــري مع ــت بغ ُنِقَل

ة واجلــالء، ]] ١٧٨ص /[[العلــم  ــوَّ هبــا بالغــًا الغايــة يف الق

ب هبـا خمـالف الشـيعة ويطعـن فيهـا  وأخبار الـنصِّ اجلـيلِّ ُيكـذِّ

ـا متخّرصـة مكذوبـة، وكيـف يتسـاوٰى  األمـران مـع  ويعتقد أهنَّ

ــت ــذا االخ ــباب يف ه ــاوت األس ــو تس ــنهام، ول ــاهر بي الف الظ

األمــرين لتســاويا يف العلــم وظهــوره، ولكــن األســباب خمتلفــة 

 .ما بيَّناه عىلٰ 

ــا مــا مضـــٰى  مــن الســؤال ممَّــا حكينــاه والســتحال  وأمَّ

ة كّلهـا االسـتمرار عـىلٰ  إنكـاره وكتامنـه وعصـيان  أيضًا من األُمَّ

ــول اهللا  ــ 9رس ــاعوه م ــد أط ــانوا ق ــه، إذ ك ــل في ــل يف قت ن قب

األنفــس مــن  األبنــاء واآلبــاء يف كــذا وكــذا ممَّــا هــو أشــقُّ عــىلٰ 

طاعـة مـن نـصَّ عليــه، فهـذا الطعـن ال يليــق مـن األدلَّـة التــي 

ــة مــا أنكــرت بارسهــا  ــاه إالَّ بالطريقــة األخــرية، ألنَّ األُمَّ ذكرن

ــا  ــل نقلومه ــا، ب ــوك وال كتمومه ــدير وتب ــرب الغ ــها خ وال بعض

ــ حومها، وإنَّ ام يليــق لــو صــحَّ بــالنصِّ اجلــيلِّ الصـــريح، وصــحَّ

ـة كّلهـا مـا كتمـت هـذا  وهو مع ذلـك غـري الزم فيـه، ألنَّ األُمَّ

الــنّص الــذي ذكرنــاه وال أنكرتــه، وكيــف يكــون كـــذلك 

ــةوالشــيعة  ــه  اإلماميَّ ــة تروي ــَرق األُمَّ ــن فِ ــرية م ــة كب ــي فرق وه

ــىلٰ  ــه ع ــادي ب ــه وتن ــة  وتنقل ــت األُمَّ ــو كان ــهاد، ول رؤوس األش

 .كّلها كامتة له ملا وصل إلينا وال عرفناه وال نقلناه

ـــريح،  عــىلٰ  ــنّص الص ــذا ال ــرد بنقــل ه أنَّ الشــيعة مل تنف
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ــنيفاهتم، إالَّ  ــبهم وتص ــوه يف كت ن ــة ودوَّ ــه رواة العامَّ ــد نقل ــل ق ب

ــة مــن جهــة اآلحــاد ومــن جهــة الشــيعة  ــه وارد يف نقــل العامَّ أنَّ

تلــف يف تــواتر وآحــاد طريــق التــواتر، فالنقــل عــاّم وإن اخ عـىلٰ 

ا منكرة وكامتة عىلٰ  الدعوٰى ...  ة بأهنَّ  .األُمَّ

ــه  ــاعتهم ل ــن ط ــب م ــا التعّج ــاء  وأمَّ ــل األبن يف قت

واآلباء واألُمور الشـاقَّة وامتنـاعهم مـن طاعتـه فـيام نـصَّ عليـه 

ــل أن  ــع، ألنَّ لقائ ــري موض ــب يف غ ــو تعّج ــة، فه ــن اإلمام م

وبـذل األمـوال ملـا علمـوا إنَّـام أطـاعوه يف قتـل النفـوس : يقول

وجــوب طاعتــه علــيهم ومل تــدخل علــيهم شــبهة فيــه ومل يطعــه 

ــىلٰ  ــك ع ــاء ذل ع ــن ادِّ ــه ال يمك ــار  بعضــهم، فإنَّ ــيعهم يف أخب مج

ــه يمكــن دخــول الشــبهة  الـنّص كّلهــا اجلــّيل منهــا واخلفــّي، ألنَّ

ــىلٰ  ــٰى  ع ــّق حتَّ ــه احل ــى علي ــراد، وخيف ــر يف امل ــنعم النظ ــن مل ي  م

ــ ــد يف األدلَّ ــىلٰ يعتق ــدلُّ ع ــا ال ت ــا،  ة أهنَّ ــتفاد منه ــنصِّ وال يس ال

إمـام بعـده  ومن دخلت عليـه الشـبهة فاعتقـد أنَّـه مل يـنّص عـىلٰ 

ــد أنَّ يف  ــه يعتق ، ألنَّ ــالنصِّ ــه ب عي إمامت ــدَّ ــن ي ــع م ــو ال يطي فه

وخروجــًا عـن طاعتـه، وهــذا ال  طاعتـه معصـية للرسـول 

ــه يف طا ــاه وابن ــه أب ــه وقتل ــه ومال ــه نفس ــايف بذل ــول ين ــة الرس ع

 ــام ــه إنَّ ــل املشــاّق ]] ١٧٩ص /[[، ألنَّ ــذل ذلــك ويتحمَّ يب

ـا إذا اعتقـد أنَّـه معصـية لـه فيه إذا اعتقد أنَّه طاعة لـه  ، فأمَّ

يمتنـع منـه  نفسـه طاعـة الرسـول  فهو بحكـم إجيابـه عـىلٰ 

 .وال يدخل فيه

هـؤالء القـوم الـذين : ثّم يقـال للمتعلِّـق هبـذه الطريقـة

م األمـــوال  9بـــذلوا يف طاعـــة رســـول اهللا  مــدحتهم بـــأهنَّ

وقتلـــوا األقـــارب واألصـــدقاء وفـــارقوا الـــديار واألوطـــال 

ــدين  ــن ال ــنهم ع ــق م ــدَّ خل ــذين ارت ــم ال ــاّق ه ــوا املش ل وحتمَّ

ـــروه  ــد أن حص ــان بع ــن عّف ــثامن ب ــوا ع ــاة، وقتل ــوا الزك ومنع

ــب  ــه قري ــم بأنَّ ــع علمه ــام، م ـــراب والطع ــوه الش ــًا ومنع أّيام

صـهاره وخلصـائه، وهـم الـذين قـاتلوا وأحـد أ نسيب له 

ــه  ــوا بيعت ــن أيب طالــب صــلوات اهللا ونكث أمــري املــؤمنني عــيل ب

تـــه تـــارًة بالبصــــرة وُأخـــرٰى  بصـــّفني  وخلعـــوا عهـــده وذمَّ

ـــرٰى  ـــه  وُأخ ـــم بتقّدم ـــع علمه ـــالنهروان م ـــدين  ب يف ال

ــل  ــه ســيّد األهــل واملمــدوح بكــلِّ لســان واملفضَّ والفضــل وأنَّ

ــم ا ــلِّ أوان، وه ــدكم ال يف ك ــه عن ــع أنَّ ــة م ــايعوا معاوي ــذين ب ل

يصلح لإلمامة وال ملا هـو دوهنـا مـن الواليـة، وخلعـوا احلسـن 

غـريه، وهـم الـذين  تسـليم األمـر إىلٰ  وأجلـؤوه إىلٰ  بن عيل 

ومـن كـان يف الطـفِّ معـه مـن ...  قتلوا احلسـني بـن عـيل 

ـــيالً  أهلـــه عـــىلٰ  أفحـــش الوجـــوه وأقبحهـــا وأظهرهـــا تنك

م الذين بـايعوا يزيـد بـن معاويـة ومـن كـان بعـده وتقبيحًا، وه

ــىلٰ  ــوا ع ــروان وأمجع ــي م ــن بن ــاعتهم  م ــوب ط ــامتهم ووج إم

أحكـــام تـــدبريهم، ومل يعصـــمهم كـــوهنم  والتصــــّرف عـــىلٰ 

بالصـفات املـذكورة مـن قتــل النفـوس وبـذل املهـج والنفــائس 

ــيهم، ومــا دفــع  يف طاعتــه  مــن جــواز كــّل مــا ذكرنــاه عل

 .ما ذكرناهالنّص إالَّ دون كّل 

فإن اعتذر يف يشء من ذلك بدخول شبهة ووقوع تقصـري 

احلق ومعتقـدًا لـه باطنـًا أو  ولزوم تقيَّة وخوف رضر ممَّن كان عىلٰ 

وطلب دنيا وغـري ذلـك مـن األعـذار املعروفـة، فهـو  اّتباع هوٰى 

 .جواب له بعينه عن النصِّ حذو النعل بالنعل

ـــؤال ـــه يف الس ـــا قول ـــك : (وأمَّ ـــد ذل ـــة ويؤكِّ أنَّ األُمَّ

أن عقـدت ألمـري املـؤمنني  عقدت اإلمامـة إلمـام بعـد إمـام إىلٰ 

  ٰــىل ــك ع ــّل ذل ــار ك ــه االختي ــه أن )وج ــا علي ــذي لن ، فال

ــة إلمــام بعـد النبــّي : نقـول باالختيــار  9مــا عقــد مجيـع األُمَّ

عــٰى  عــىلٰ  ــام عقــد أليب بكــر يف األصــل نفــر ألســباب مــا ادَّ ، وإنَّ

ــىلٰ  ــبعهم ع ــّم أت ــة ث ــد، ذ معروف ــبهة والتقلي ــات للش ــك مجاع ل

روا  ــأخَّ ــد وت ــذا العق ــّق يف ه ــل احل ــالف أه ]] ١٨٠ص /[[وخ

يف ذلــك مــن األفعــال واألقــوال مــا هــو  البيعــة، وجــرٰى  عــىلٰ 

املختــارين والتفــاف النــاس ... معــروف منقــول، ثــّم آلــت قــو 

ــيهم إىلٰ  ــور إل ــّل واجلمه ــوا اجل ــم وانض ـــٰى  هب ــا اقتض ــار  م إظه

بــاألمر خوفــًا مــن الفتنــة واشــفاقًا  ٰىض أهــل احلــّق البيعــة والــر

مــن تفــّرق الكلمــة وحقنــًا للــدماء، فــأظهروا املوافقــة ويف طــّي 

قلـــوهبم املخالفـــة، وقـــد رشحنـــا ذلـــك يف كتـــاب الشـــايف، 

 .وأوضحناه وأوردنا فيه ما هو كالشمس وضوحاً 

ا قوله د ذكـره : وأمَّ فلو كان للنصِّ حقيقة لوجب أن يتجدَّ

ليـه أمـره ويتفـاوض النـاس يف دار ويستفيض مـن املنصـوص ع

من اإلعراض عنـه ويف  اهلجرة ما يقصده الرؤساء تارًة بعد ُأخرٰى 

ق فيها سامعوا النّص شفاهًا منـه  كّل مصـر من األمصار التي تفرَّ

 . ثّم إنَّ عـيل بـن أيب طالـب  ... عـن ذكـره تـارًة بعـد

أن . ..، فـال يشـري إليـه فضـالً ، وعند دخوله يف الشـورٰى ُأخرٰى 

ذكره والتذكار به يعني النّص اجلّيل دون  يفصح به وأالَّ يعتمد عىلٰ 

 .الفضائل التي يسوغ اختيار من تكون فيه ما سواه، بل عىلٰ 
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ــع ــك أمج ــن ذل ــاجلواب ع ــؤمنني : ف ــري امل ــانع ألم أنَّ امل

صــلوات اهللا عليــه مــن التصـــّرف يف اإلمامــة التــي ُجِعَلــت لــه 

ــول  ــد الرس ــه بع ــانع  9وفي ــو امل ــه ه ــذاكرة ب ــن امل ــه م بعين

ــه  األمـر وحيــل  لــامَّ ُغِلـَب عــىلٰ  والتصــريح بوقوعـه، ألنَّ

ــىلٰ  ــوف ع ــة واخل ــت التقيَّ ــه، وأوجب ــه وبين ــه  بين ــدين وأهل ال

ــدَّ مــن اإلعــراض عــن  ــة، فــال ب الكــّف عــن املنازعــة واملحارب

عائه، ألنَّ املوجـب لكـلِّ ذلـك واحـد، وقـد بيَّنـا  ذكر النّص وادِّ

ــدَّ  ــع ع ــزال يف مواض ــذي ال ي ــؤال ال ــذا الس ــا أنَّ ه ــن كتبن ة م

قونه مــن أضـعف ســؤال وأوضــحه  خصـومنا يــدلون بـه وُيشــقِّ

ـًا عـىلٰ  مـا  مـا نـذهب إليـه وعـىلٰ  سقوطًا، ألنَّ النصَّ إذا كان حقَّ

يفرضــه التأّمــل عــن هــذا الســؤال يف ســؤاله فــال بــدَّ البتَّــة مــن 

ــع مــا جــرٰى  ــدَّ أن يقــول هــذا الســائلمجي ــه ال ب ــان  :، ألنَّ إذا ك

ًا عىلٰ  عون فـام بـال املنصـوص عليـه مل ينـازع يف  النصُّ حقَّ مـا تـدَّ

ر به وحيتجُّ عـىلٰ  مـن عمـل بخالفـه بوقوعـه؟ ألنَّـه  األمر أو ُيذكِّ

ــه يقــول متـٰى  مل  مــا بــال أمــري املــؤمنني : مل يقــل ذلــك فكأنَّ

ـة اإلمامـة بـام مل يكـن إليـه وال ُنـصَّ بـه  ينازع ويطالب مـن األُمَّ

 ، وإذا وجب هذا الفـرض والتقـدير فـال بـدَّ مـع مـا جـرٰى عليه

ه  ــدِّ ــتامد لض ــنّص واالع ــب ال ــل بموج ــن العم ــدول ع ــن الع م

وخالفــه مــن اإلمســاك عـــن املنازعــة واملحاربــة واملغالبـــة 

ــايض  ــة، ]] ١٨٢ص ... /[[والتغ ــن البيع ــر ع ــداء األم ــع ابت م

ــه  وأظهــر الســخط ملــا جــرٰى  ــه، وأنَّ ــه والعتــاب علي والنكــري ل

ــقُّ  ــك  أح ــزاع وأمس ــع الن ــّم قط ــريه، ث ــَد لغ ــذي ُعِق ــاألمر ال ب

ة ومل خيــُل يف طـول أّيـام أيب بكــر وعمـر مـن كــالم  بحكـم التقيـَّ

ن تأملّـًا وتظّلـًام، وقـد  يلقيه إىلٰ  خواّصه يسـمعه منـه ثقاتـه يتضـمَّ

ــه  ــن كالم ــك م ــل ذل ــوٰى  نق ــّم ق ــدّو، ث ــوّيل والع ــذا  ال ه

ــه  ــنس من ــر و اجل ــثامن وزاد وظه ــام ع ــام يف أّي ــن يف أّي عل

مـا زلـت مظلومـًا منـذ ُقـبَِض رسـول «: كان يقـول واليته حتَّٰى 

ـــىلٰ «، و»9اهللا  ـــك ع ـــتعيذ ب ـــّم إّين اس م  الّله ـــإهنَّ ـــريش ف ق

ض »منعــوين احلجــر واملــدر ، ومــا كــان خيطــب خطبــة إالَّ ُيعــرِّ

ح بشـــفيهــا، بــل ُيصــ يء مــن هــذا اجلنــب، وكتــب األخبــار ـرِّ

ة مـن طلبـه فيهـا وجـده وهـذه األخبـار وإن كانـت . بذلك مملوَّ

كـلِّ حـاٍل مـن القطـع والبتـات بأنَّـه  أخبار آحاد فهي متنـع عـىلٰ 

  ٰاستحقاقه يدع األمر ومل يرش إىل. 

ــىلٰ  ــؤال ع ــب هــذا الس ــّم ُيقَل ــه فيقــال  ث املعــرتض ب

أحــقُّ  لــو كــن احلســن بــن عــيل بــن أيب طالــب : للمعتزلـة

خلـع نفسـه منـه، باإلمامة من معاوية ملـا سـلَّم األمـر إليـه وملـا 

ــوال  ــلُّ األح ــه، وأق ــاذب علي ــر وجي ــازع يف األم ــب أن ين ولوج

ــه مغلــوب عليــه، وكــذلك  ح بــأنَّ األمــر لــه وفيــه وأنَّ أن ُيصـــرِّ

كــان جيــب أن يفعــل معتقــد احلــّق وأهــل العلــم يف أّيــام واليــة 

ــوا أن  ــة، وال يرتك ــي ُأميَّ ــن بن ــده م ــن بع ــة وم ــن معاوي ــد ب يزي

ــو ــك العق ــأقواهلم تل ــروا ب ــة، ينك ــات الباطل ــدة والوالي د الفاس

 .وأيُّ يشٍء قالوه يف ذلك قيل هلم مثله فيام سألوا عنه

ا مـا مضـ يف الفصـل مـن أنَّـه كـان جيـب إذا كـان  ٰى ـفأمَّ

  ــٰى ــن موس ــارون م ــة ه ــه  بمنزل ــا فعل ــل م ــل مث أن يفع

ــٰى  ــوم موس ــلَّ ق ـــامَّ ض ــارون ل ــار  ه ــن اإلنك ــل م ــادة العج بعب

ن  .آخر الفصل من املدافعة إىلٰ  والوعظ والزجر ملا مل يتمكَّ

ــام وعــظ وأنكــر لـــامَّ  أنَّ هــارون : فــاجلواب عنــه إنَّ

نفســه وال ديــن، فمــن أيــن لكــم أنَّ  مل يكــن عليــه خــوف عــىلٰ 

ــؤمنني  ــري امل ــا  أم ــك؟ وم ــر ذل ــن ذك ــائٍف م ــري خ ــان غ ك

مـن  مـع مـا جـرٰى  أنكرتم أن يكـون املعلـوم رضورًة بأنَّـه 

ــول  ــالف الرس ــد اإلما 9خ ــون يف عق ــن أن يك ــدَّ م ــة ال ب م

م عــىلٰ   خائفــًا مــن إظهــار احلــّق واملواقفــة عليــه؟ ألنَّ مــن صــمَّ

خمالفـة نبيّــه وإطــراح عهــده ال ينجــع فيــه وعــظ وال ينفــع معــه 

 .إذكار، وإنَّام ذلك من متكلِّفة ضاّر له غري نافع ألحدٍ 

 .كفاية]] ١٨٣ص /[[ويف هذا 

*   *   * 

 :الذخرية يف علم الكالم

ــل] ]٤٦٤ص [[ ــإن قي ــنّص : ف ــذا ال ــرب ه ــان خ ــو ك ل

ــًا لوقــع العلــم الضـــروري لوجــوب فــيام تنقلــه اجلامعــات   حقَّ

لوجــب أن يكــون : الكثــرية، أو قيــل مــن غــري ذكــر الضـــرورة

ــا  ــدان، وم ــني، والبل ــدر، وحن ــاهلجرة، وب ــالعلم ب ــه ك ــم ب العل

 .جرٰى جمرٰى ذلك

ا األخبـار فقـد بيَّنـا عنـد كالمنـا يف األخبـار: قلنا مـن  أمَّ

ــل  ــم احلاص ــه عــٰىل أنَّ العل ــل ُيقَطــع ب ــه ال دلي ــاب أنَّ هــذا الكت

عنــدها رضوري، بــل جيــوز يف العلــم بالبلــدان ومــا أشــبهها أن 

يكــون مكتســبًا كــام جيــوز أن يكــون رضوريــًا، وبيَّنــا أنَّ يف 

األخبـار مــا ُيقَطــع عــٰىل أنَّ العلــم بــه عــن اكتســاب ال رضورة، 

القـرآن وخـرب الـنصِّ  سـوٰى  9كاخلرب عـن معجـزات النبـّي 

ــالنصِّ  ة اخلــرب الواحــد ب ــم بصــحَّ اجلــّيل، وإذا كــان طريــق العل
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ــه  اجلــّيل هــو االســتدالل، فالســبب يف ارتفــاع علــم املخــالف ب

ته، ودخلت عليه شبهة يف طريقه ه مل يستدّل عٰىل صحَّ  .أنَّ

ـــيام ]] ٤٦٥ص / [[ ـــم ف ـــاع العل ـــب يف ارتف وال عج

ب مـن ذلــك يف علــم عَجــام يُ نَّـإطريـق العلــم بـه االســتدالل، و

ــ ــا نُ إا االضــطرار، غــري أّن ــدان جــوِّ ذا كن ــم بالبل ز أن يكــون العل

تعــاٰىل بمجــرٰى اهللا يفعــل  ومــا أشــبهها مــن احلــوادث رضوريــاً 

ــذي يُ  ــم ال ــأن العل ــن ش ــادة، وم ــالع ــد فَع ــادة عن ــار إل بالع خب

 مـن جـرٰى جمـراهم، وإالَّ  خبـار كـّل إل مثلـه عنـد فعَ مجاعة أن يُ 

ك يف بلــدان زائــدة عــٰىل مــا عرفنــاه، ٰىل التشــكّ إأّدٰى ذلــك 

 .وحوادث غري ما علمناه

ٰى ارتفــاع العلــم ـفــام الــذي اقتضــ: ن قيــل لنــاإفــ

، وأنـتم جتيـزون أن يكـون يف خمـرب األخبــار روري بـالنصِّ ـالضـ

 ؟م رضورةً علَ ما يُ 

شــارتنا إليــه يف بــاب إمت واجلــواب عــن ذلــك مــا تقــدَّ 

ــار ــالم يف األخب ــ: الك ــن أنَّ ــون ه م ــع أن يك ــري ممتن ــاٰىل اهللا غ تع

روري عنــد خــرب ـأجــرٰى العــادة بــأن يفعــل العلــم الضــ

ــاد  ــه واعتق ــرب ورّد ل ــذيب للخ ــن تك ــوا م ــٰى خل ــات مت اجلامع

ــاه مل يفعــل يء ممَّـــومتــٰى جــرٰى شــ ،لبطالنــه ونــزاع فيــه ا ذكرن

ــ ــم الض ــٰىل . روريـالعل ــوف ع ــر موق ــر يف أم ــري منك ــذا غ وه

روط مــا يقتضــيه ـمــن الشــاختيــار خمتــار وأن يعتــرب فيــه 

 املصلحة، وليس بـأمر موجـب فرياعـٰى وقـوع موجبـه عـٰىل كـلِّ 

فالسـبب يف أن مل جيـر  ن كـان العلـم بالبلـدان رضوريـاً إحال، فـ

 .جمراه ما ذكرناه العلم هبذا النّص اجليلّ 

هـذه الطريقـة  بـأنَّ : أن يطعـن فـيام ذكرنـاه وليس ألحـدٍ 

ــ ـــتقتض ــم الض ــاع العل ــدـي ارتف ــبههاروري بالبل ــا أش . ان وم

ــ ألنَّ  ــهمَ السُّ ــذلك وتدفع ــذب ب ــ. ينية تك ــك أّن ــرف وذل ــا نع ا م

ــ ــطّ  مينياً ُس ــا ق ــ وال رأين ــا باملُ ــان قبلن ــن ك ــا، وال م دد وال ناظرن

ــإٰىل هــذا املــذهب، وإ الطــوال منتســباً    ت هــذه املقالــة يفرَ ِكــام ذُ نَّ

ـــاالت]] ٤٦٦ص / [[ ـــب املق ـــؤالء . كت ـــبه واألوٰىل ه واألش

ــامع هــذه القــوم خــالفوا يف  صــفة العلــم احلاصــل عنــد س

ــار وادَّ  ــاألخب ــوا أنَّ ــاه يف ع ــام قلن ــني ك ــم يق ــيس بعل ــّن ول ه ظ

 .ت هذا الكالم عليهملَ قِ نُ  السوفسطائية، ثمّ 

ــول ــنّص إ: فنق ــذا ال ــم هب ــريتم العل ــإ ذا أج ــان حقَّ  اً ذا ك

ــّل  ــأن ك ــن ش ــام، فم ــوادث العظ ــدان واحل ــم بالبل ــرٰى العل جم

الـذي وصـفتموه  هـذا العلـم اجلـيلّ ذا وقـع إوقوعه  مَ لِ يء عُ ـش

ــأن يُ  ــاؤه ام عَل ــن الظهــور إنتف ــه م ــذا الوج ــٰىل ه ــٰى ع ذا انتف

النبــّي صــلوات  والوضــوح، فــام بالنــا ال نعلــم نحــن وأنــتم أنَّ 

ــلوات اهللا  ــؤمنني ص ــٰىل أمــري امل ــنّص ع ــه مل ي ــه وآل وســالمه علي

ــه باإلاهللا  ــعلي ــم أنَّ ــام نعل ــة، ك ــرة مام ــٰىل أيب هري ــنّص ع ه مل ي

ه مل يـنّص عـٰىل قبلـة ختـالف الكعبـة، وصـوم شـهر نَّ أمامة، وباإل

وكيــف مل يعــّم العلــم بنفــي الــنّص الــذي  غــري شــهر رمضــان؟

دناها؟ مـور التــي عــدَّ مجيــع مـن عّمــه بنفــي األُ  اإلماميَّــةعيـه يدَّ 

ــا يف الــنصِّ ـوكيــف مل يكــن علمكــم معشــ ــأنَّ ر خمالفين هــذا  ، ب

خـرٰى، وصـوم أُ بلـة النّص مل يكن كعلمكـم بنفـي الـنّص عـٰىل ق

 شهر رمضان آخر يف اجلالء والظهور؟

ــاز أن يُ إو ــنّص ذا ج ــٰى ال ــٰىل   نتف ــيُ أُ ع ــور ف ــاؤه علَ م م انتف

ــدَّ  ــرين، وال ح ــوم دون آخ ــها ق ــن بعض ــور دون  ع ــن الظه م

ــدّ  ــاً . ح ــاز أيض ــيعمُّ  ج ــرين، ف ــٰىل أم ــنّص ع ــع ال ــم  أن يق العل

ــدمها و ــدمهإبأح ــم بأح ــر العل ــاآلخر، ويظه ــم ب ــّم العل ا ن مل يع

 .ن مل يظهر العلم باآلخرإو

ــالنصِّ إو ــم ب ــتم خمالفــة العل ــؤمنني  ذا جعل ــٰىل أمــري امل ع

  ًلــو كــان : عــٰىل بطالنــه، وقلــتم لعمــوم مــا ذكرنــاه دلــيال

ــ ــنّص  اً حقَّ ــه ال ــع علي ــا وق ــائر م ــم بس ــاوٰى العل ــلوا . لس فافص

عٰى مـن العلـم بانتفـاء الـنّص دَّ بينكم وبني من جعل كـون مـا ُيـ

للعلـم بانتفـاء مجيـع  عليـه خمالفـاً اهللا نني صـلوات عٰىل أمري املؤم

: عــٰىل صــحة الــنّص، وقــال دلــيالً ]] ٤٦٧ص / [[  دناهمــا عــدَّ 

لسـاوٰى العلـم ببطالنـه العلـم بـبطالن سـائر مـا  لو كان بـاطالً 

 .انتفٰى النّص عنه

ــذا الكــالم إالَّ  ــيس بعــد ه ــأهنَّ ول ــوا القــول ب م  أن يرتكب

اهللا أمــري املــؤمنني صــلوات  يعلمــون رضورة انتفــاء الــنّص عــىلٰ 

عليه كـام يعلمـون انتفـاءه عـن أيب هريـرة، وكـام يعلمـون انتفـاء 

ــة  ــل أُ قبل ــابلهم بمث ــة، فيق ــري معروف ــام غ ــرٰى وحــوادث عظ خ

ذلــك وال حيســمها خالفهــم فيــه، كــام مل حيســمهم خالفنــا فــيام 

ٰىل إقـوا بـني األمـرين، فلـيس يفزعــون فرِّ ه رضورة أو يُ عـوا أنَّـادَّ 

ــ ــا ذكرن ــم ــا أن نتعلَّ ــا يمكنن ــدم اه أو م ــذر يف ع ــه، ونعت ق بمثل

 .لغريه بنظريه مساواة العلم بالنصِّ 

*   *   * 

ــ لــو كــان الــنصُّ : ن قيــلإفــ]] ٤٧٤ص [[ ملــا بــايع  اً حقَّ

ــلوات  ــؤمنني ص ــري امل ــده اهللا أم ــان بع ــن ك ــر وم ــا بك ــه أب علي

ــ ،مامــةباإل ــب حّق ــك عــن طل ــه، وال أمس ــة القــوم في ه ومنازع
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ــل يف ال ــورٰى وال دخ ــدهيم،  ،ش ــت أي ــن حت ــاءه م ــذ عط وال أخ

وال أفتـــاهم يف األحكـــام مبتـــدئًا أو مســـتفتًى فيهـــا، ولقـــال 

 9أدِخــل بنــا إٰىل رســول اهللا : وقــد قــال لــه _ للعبّــاس 

ــي  ــو يعن ــيمن ه ــر ف ــذا األم ــن ه ــأله ع ــٰى نس ــه حتَّ ــل وفات قبي

ــإن  ــة، ف ــان[اخلالف ــا عرف]  ك ــا وّىصٰ فين ــان يف غرين ــاه، وإن ك ن

ولـو كـان . »؟والـنّص عـيلَّ  نقـول ذلـك واألمـر يفَّ  كيف«: _بنا

وكيـف . اس ومل يقـل مـن ذلـك مـا قـاللعرفـه العبّـ اً حقَّ  النصُّ 

ــن اخلّطــ ــنّص  نَّ أاب عــٰىل بنتــه وعنــدكم صــاهر عمــر ب دفــع ال

ــ وكيــف أقــرَّ  ؟كفــر ال جيــوز معــه املناكحــة  امَّ ـأحكــام القــوم ل

ـة عنـه التـي تـدَّ ٰى األمر إليه، وزالـت التقيـَّـأفض ا منعتـه عون أهنَّ

ــن  ــإم ــا يف أيَّ ــدك ؟ لام األوَّ ظهاره ــرد ف ــف مل ي ــا إوكي ٰىل جهته

وجممــوع مــا ذكرنــاه  ؟ها، وقــد متكــن مــن ذلــكوعــٰىل مســتحقّ 

 .مل يكن النصَّ  عٰىل أنَّ  وتفصيله يدلُّ 

ــا ــه : قلن ــفتموه إلي ــام وص ــم ب ــة  إن أردت ــن البيع م

ن إو. قــطّ  ذلــك مل يــُك  الرضــا بالقلــب والتســليم، فعنــدنا كــّل 

ــد و ــفقة بالي ــم الص ــا إأردت ــار الرض ــد ]] ٤٧٥ص /[[ظه فق

جيـاب وقـع إل م طويـل، ثـمّ كـان ذلـك بعـد مطـل شـديد وتلـؤّ 

 .الديانة والسياسة له

ع الكــالم عــٰىل هــذا الفصــل عنــد الكــالم عــٰىل شــبِ وسنُ 

 .مجاع عليهاعٰى وقوع اإلإمامة أيب بكر والرّد عٰىل من ادَّ 

ـ ظهارهـا إر فالسـبب يف ا بيعـة مـن كـان بعـد أيب بكـوأمَّ

مســـاك عـــن املنازعـــة يف األمـــر وٰىل، واإلهـــو الســـبب يف األُ 

ــ ــح، ألنَّ ــببه واض ــه فس ــة علي ــلوات واملحارب ــه اهللا ه ص ذا إعلي

مامـة يف نصـبه باإل 9قـدام القـوم عـٰىل خمالفـة الرسـول إرأٰى 

ــتحقّ  ــٰىل مس ــه ع ــيّ وتعيين ــن وص ــدوهلم ع ــيَّ [ه ها، وع ]  تهوقض

ــ ــام دافــع لوق ــد هل ــدول جاح ــأيُّ ع ــع يبقــٰى يف  وعهام، ف طم

 بــوعظ أو تــذكري، وهــل يبقــٰى بعــد ذلــك إالَّ  ٰىل احلــقِّ إعــودهم 

رف مـن رجـوعهم عـن أمـرهم، واخلـوف الشـديد ـاليأس الص

 ؟من مباينتهم بينهم

ــدٍ  ــيس ألح ــول ول ــلُّ : أن يق ــدَّ  ك ــباب م ــذه األس عاة ه

ــة ــري معلوم ــك أنَّ . غ ــة ال حمالــة  وذل ــباب معلوم ــذه األس ه

ــاهرة غــري جم ــودة، وظ ــا أســباباً نَّــإح ملــا  ام اخلــالف يف كوهن

 .ذكرناه

ــرٰى أنَّ أَال  ــدهم اإل  ت ــدوها عق ــن عق ــار مل ــة باالختي مام

ــه، و ــنّص إل ــر ال ــن ذك ــهم ع ــ عراض ــو ـيف تص ــويح ه ريح أو تل

عـٰىل أمـري املـؤمنني صـلوات  ذا فرضـنا كـون الـنّص إو ؟املعلوم

ــًا، ألنَّ الســائل ال يســأل فيقــول يطالــب كيــف مل : اهللا عليــه حقَّ

بحّقه إالَّ وقـد فـرض وسـلَّم أنَّ اإلمامـة حـّق لـه؟ ومـن كانـت 

ــًا لــه  فيهــا  9وقــد جــرٰى يف خــالف الرســول  _اإلمامــة حقَّ

ن مــع  _مـا جــرٰى ممَّــا ال يمكــن دفعـه وال تغطيتــه  كيــف يــتمكَّ

دناه فضالً عـن كّلـه مـن خطـاب عليهـا أو منازعـة  بعض ما عدَّ

 فيها؟

مســـاك يف ســـبب اإل األمـــر وهبـــوا أنَّ ]] ٤٧٦ص /[[

ــن أن  ــانع م ــل امل ــا املحي ــاه، م ــا ذكرن ــن م ــاهرة مل يك ــن املج ع

ــلوات  ــون ص ــا اهللا يك ــال م ــارات احل ــن أم ــه م ــر ل ــه ظه علي

مسـاك الديانـة والسياسـة توجبـان اإل بـأنَّ  ٰى غلبـة الظـنّ ـاقتضـ

ــه يُ عــن التنكــري وأنَّــ فيــه ال  يف الــدين ورضراً  ب فســاداً عقِّ

 يتالٰىف؟

ــ عـــن  لشــورٰى فلــم يكــن أيضــاً ا الــدخول يف اوأمَّ

ٰىل الــدخول فيهــا، إجلــئ عليــه الصــالة والســالم أُ بــل  ،اختيــار

ــه ولــه ويُ  ٰىل اعتقــاده أنَّ إ َب ِســولــو امتنــع منهــا لنُ  ــاألمــر في  دُّ َع

ٰىل مــا ال يــؤمن إذلــك منــه جمــاهرة ومظــاهرة، وعــدنا يف ذلــك 

 .ٰىل الفساد الديني والدنيويإ

ـــه ـــبب دخول ـــر يف س ـــن ذك ـــحابنا م يف   ويف أص

أن يقـع  آخـر، وهـو جتـويزه  الشورٰى مـع مـا ذكرنـاه سـبباً 

ـــه، وتُ  ـــاحلقوق د اإلســـنَ االختيـــار علي ـــه، فيقـــوم ب مامـــة إلي

 .الواجب عليه القيام هبا

ــ: وقــالوا أيضــاً  ن مــن لــو مل يــدخل يف الشــورٰى ملــا متكَّ

ٰىل إمامــة ووســائله ٰىل اإلإظهــار فضــائله ومناقبــه وذرائعــه إ

 هبـا مـنهم، وال ذكـر مـن األخبـار مـا يـدلُّ  قُّ ه أحـالرئاسة، وأنَّـ

ــنصِّ  ــٰىل ال ــه باإل ع ــة، واإلعلي ــرب مام ــة كخ ــه باخلالف ــارة إلي ش

 .الغدير وتبوك

ه،  مـن حّقـا أخـذ العطـاء مـن أيـدهيم فـام أخـذه إالَّ فأمَّ 

 .وال لوم عٰىل من فعل ذلك

ـإا وأمَّ  ون للواليـة فيـه، فـام م مسـتحقّ ظهاره يف أخذه أهنَّ

عـٰىل  تدلُّ  يظهار غريه من األفعال واألقوال التإ كظهار ذلك إالَّ إ

ه ون ملقامهم الذي قاموا فيه، وسبب ذلك كلّ م يستحقّ القوم أّهي  أنَّ 

 .دينية ة واالستصالح واخلوف من مضارّ التقيّ 

ــــ]] ٤٧٧ص /[[ عليــــه يف اهللا ا فتيــــاه صــــلوات فأمَّ

 حلـّق ظهـار اإعليـه  فـام يلزمـه، ألنَّ  أو مسـتفتًى  األحكام مبتـدئاً 
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ــب  ــوٰى بالواج ــف رضراً إوالفت ــاداً  ذا مل خي ــؤال وال فس ، وال س

 .ظهارهإبطاله وترك إام السؤال يف نَّ إ، وظهار احلّق إيف 

ــ ــفأمَّ ــه جهــالً  اس ا العبّ ــل مــا روي عن  فلــم يق

 عــٰىل أمــري املــؤمنني عليــه الصــالة والســالم وال ناســياً  بــالنصِّ 

هلــم  مـر يسـتقرُّ هــل األ 9ام أراد أن يعلــم مـن النبـّي نَّـإلـه، و

حصـل  أمـراً  مـن اسـتحقَّ  ه لـيس كـّل نَّـإف ؟م إلـيهمسلَّ بعده ويُ 

ــد يــنصُّ  مَ لِّ فيــه وُســ ــه، وق ــّي  ل مامــة عــٰىل مــن ال باإل 9النب

ــل ســلَّ يُ  ــه وال حتص ــ[م ل ــأراد العبّ ــه، ف ــه في ــل ل ــم ه اس أن يعل

 ؟النّص ممتثل أو غري ممتثل

ــ ــ] اأمَّ ــن اخلّط ــر ب ــاهرة عم ــا مص ــٰىل م ــوم ع اب فمعل

ــتظــا ــات أهنَّ ــه الرواي ــار، وإا مل تكــن عــن هرت ب ــار واختي  نَّ أيث

ــ ــه امَّ ـعمــر ل ــ  خطــب إلي ــع حتَّ ــداف ــني العبّ اس ٰى جــرٰى ب

ــض الشــديد   ــٰى العتــاب املح ــر يف هــذا املعن ــني عم وب

ــد، ولــ ــد والوعي ــاد العبّــامَّ ـوالتهدي ــؤمنني إاس  ع ــري امل ٰىل أم

أمرهــا  نكاحهــا ردَّ إٰىل إجابــة عليــه وألزمــه اإلاهللا صــلوات 

ــاس إليــه، فزوَّ  كــراه عــٰىل ؛ والشــيعة تــروي يف اإلجــه العبّ

 .هذا األمر ما تروي

ــ ــيح الش ــع أن يب ــيس يمتن ــان ـول ــن ك ــة م ريعة مناكح

ــ ــع اإل كاً متمسِّ ــع رشائ ــاهر بجمي ــالم ويف الظ ــيامً إس ــان مق  ن ك

عقابــه عقــاب الكفــر، وقــد  الــدليل عــٰىل أنَّ  عــٰىل فعــل قــد دلَّ 

ــع املســلمني إالَّ  ــيعة أجــاز مجي ــة الش ــود إالنكــاح  اإلماميَّ ٰىل اليه

ــر، وفرَّ  ــٰىل الكف ــامهم ع ــع مق ــارٰى م ــني والنص ــنهم وب ــوا بي ق

ــدّ  ــاملرت ــأالَّ . ةين بالذمَّ ــه إ جــاز ف ــرق بين ــاه للف ــن ذكرن ــاح م نك

ــدّ  ــني املرت ــار اإلإب وب ــالم واإلظه ــامنس ــوز يف  ؟ي ــان جي ــد ك وق

ريعة ـام الشــنَّــإ، وتعــاٰىل نكــاح املرتــدّ اهللا العقــول أن يبــيح 

ذلــــك، وفعــــل أمــــري املــــؤمنني ]] ٤٧٨ص /[[  حظــــرت

 .ة، حيث جعل ووقععليه حجَّ اهللا صلوات 

 صـار األمـر إليـه، امَّ ـأحكـام القـوم لـ قـراره إا وأمَّ 

مــة ام املتقدّ ة يف األّيــفالسـبب فيــه واضــح، وهــو اســتمرار التقيّــ

ام أفضـت اخلالفـة إليـه باالسـم دون نَّـإمـا زال وال حـال، و باٍق 

ـــٰى  ـــإ، واملعن ـــرهم نَّ ـــرٰى أكث ـــان ي ـــن ك ـــه م ـــاره وبايع ام اخت

ــحَّ  ــيهم ص ــب عل ــورهم والغال ــدَّ ومجه ــن تق ــة م ــة إمام ا م، وأمَّ

ــلوات  ــه ص ــه كاهللا إمامت ــار، إعلي ــا باالختي ــامتهم يف انعقاده ق

ظهــار إن مــن ومــن هــذه صــورته يف أصــل إمامتــه كيــف يــتمكَّ 

 خالف يف األحكام عٰىل القوم عٰىل وجه يقدح يف إمامتهم؟

األمـر الـذي هـو لـه عـٰىل احلقيقـة وفيـه  ل ام تقبَّ نَّ إو

قامـة بعـض احلقـوق التـي كـان ال إن بالـدخول فيـه مـن ليتمكَّ 

 ا كـان ممنوعــاً قامتهــا، وليقـوم بــام وجـب عليـه ممَّــإن مـن يـتمكَّ 

 .من القيام به

*   *   * 

 ):٢ج (الشايف يف اإلمامة 

ـــنّص الـــذي ]] ٦٨ص [[ ـــق إٰىل تصـــحيح ال والطري

أنُ نبـنيِّ صـفة اجلامعـة التـي إذا أخـربت كانـت صـادقة، ذكرناه 

ــالً إٰىل  ــة وموص ــا دالل ــون خربه ــا يك ــي معه ـــروط الت والش

العلم باملخرب، ثـّم ُنبـنيَّ أنَّ تلـك الصـفات والشــروط حاصـلة 

 .يف نقل الشيعة للنصِّ عٰىل أمري املؤمنني 

ــم  ــن أن ُيعَل ــربت أمك ــي إذا أخ ــة الت ــا رشوط اجلامع أمَّ

ة خم  :ربها فثالثةصحَّ

أن ينتهي يف الكثرة إٰىل حدٍّ ال يصحُّ معـه أن يتَّفـق : أحدها

الكذب عٰىل املخرب الواحد منها، والشـرط اآلخـر أن ُيعَلـم أنَّـه مل 

جيمعها عٰىل الكذب جامع من تواطؤ وما يقوم مقامه، واآلخـر أن 

ت عنه  .يكون اللبس والشبهة زائلني عامَّ خربَّ

ــــذا إذا]] ٦٩ص /[[ ــــة  ه ــــالم يف اجلامع ــــان الك ك

املخربة عـن املخـرب بـال واسـطة، فـإن كانـت خمـربة عـن غريهـا 

ٰى ُيعَلـم أنَّ  ت عنـه حتـَّ وجب اعتبار هذه الشــروط فـيمن خـربَّ

ت عنهـا هـذه اجلامعـة صـفتها فـيام ذكرنـاه  اجلامعات التـي خـربَّ

ـط بينهـا وبــني  صـفة هـذه اجلامعـة، وبـه نقطـع عـٰىل أنَّـه مل يتوسَّ

 .عنه مجاعة مل تكمل هلا هذه الرشوطاملخرب 

بيِّنــوا تــأثري الشـــروط التــي ذكرمتوهــا : فــإن قــال قائــل

ة اخلــرب، وأنَّ فقــدها أو فقــد بعضــها خمــلٌّ  يف العلــم بصــحَّ

ــوا  ــّم بيِّن ــم، ث ــق العل ــل لطري ــا حمصِّ ته ووجوده ــحَّ ــالعلم بص ب

 .كيف السبيل إٰىل العلم بحصوهلا، وما الطريق إليه

ــه ــل ل ــ: قي ــا ت ، ألنَّ أمَّ ــذكورة فبــنيِّ ـــروط امل أثري الش

ــه  ــد بلوغ ــا عن ــتحيل عليه ــذي يس ــدِّ ال ــغ احل ــة إذا مل تبل اجلامع

ــوع  ــن وق ــأمن م ــًا مل ن ــوص اّتفاق ــرب املخص ــن املخ ــذب ع الك

ــني إذا  ــد واالثن ــام أنَّ الواح ــه، ك ــذا الوج ــٰىل ه ــا ع الكــذب منه

أخربا عـن أمـر مل نـأمن يف خربمهـا أن يكـون كـذبًا، مـن حيـث 

ذكرناه مـن اّتفـاق الكـذب غـري مـأمون مـنهام، وكـذلك كان ما 

ــام  ــوم مق ــا يق ــا م ــل فيه ــأ أو حص ــا مل تتواط ــم أهنَّ ــٰى مل نعل مت

ــبيل  ــٰىل س ــا ع ــع منه ــذب وق ــون الك ــا أن يك زن ــؤ جوَّ التواط
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التواطــؤ، ألّنــا نعلــم أنَّ بــالتواطؤ جيــوز عــٰىل اجلامعــة مــا 

ا جيمـع  عـٰىل يستحيل لـواله، والشـبهة ووقـوع اللـبس أيضـًا ممـَّ

الكــذب، أَال تــرٰى إٰىل جــواز الكــذب عــٰىل اخللــق العظــيم مــن 

املبطلــني يف اإلخبــار عــن ديانــاهتم ومــذاهبهم التــي اعتقــدوها 

ــاز أن  ــام ج ــد، وإنَّ ــن التقلي ــا م ــري جمراه ــام جي ــبهات، أو ب بالش

ــن  ــذب عــٰىل ســبيل الشــبهة وإن مل يك ــِربوا مــع كثــرهتم بالك ُخي

ــل ــبهة ُختيِّ ــؤ، ألنَّ الش ــاك تواط ــرب صــادقًا  هن ــون اخل ــم ك هل

ــِربوا  ــم إذا علمــوه صــدقًا جــاز أن ُخي ــًا، فكــام أهنَّ واملــذهب حقَّ

وكــان علمهــم ]] ٧٠ص /[[عنـه مــع الكثــرة مــن غــري تواطــٍؤ 

ــه صــدق يــدعوهم إٰىل اخلــرب ويقــوم مقــام الســبب اجلــامع،  بأنَّ

ــا، ألنَّ  ــه عليه ــفة أنَّ ــيس هبــذه الص ــيام ل فكــذلك إذا اعتقــدوا ف

ــ ــيام جي ــرب ف ــه املعت ــام علي ــاد ال ب ــو باالعتق ــرٰى ه ــذا املج ري ه

الشــيء يف نفســه، وهلــذا جيــوز أن خيتـار الكــذب عــٰىل الصــدق 

يف بعــض املواضــع مــع تســاوهيام يف املنــافع ودفــع املضــاّر متــٰى 

ــن  ــاه م ــيام رشطن ــرق ف ــدق، وال ف ــه ص ــذب أنَّ ــد يف الك اعتُِق

ارتفـاع اللــبس والشــبهة بــني أن يكــون املخــرب عنــه مشــاهدًا أو 

غــري مشــاهد، ألنَّ الشــبهة كــام يصــحُّ دخوهلــا فــيام لــيس 

بمشــاهد كالــديانات ومــا أشــبهها فقــد يصــحُّ دخوهلــا يف 

املشــاهد عــٰىل بعــض الوجــوه، وهلــذا ُنبطِــل نقــل اليهــود 

إنَّ نقلهــم لــو اتَّصــل : ونقــول والنصــارٰى صــلب املســيح 

بــاملخرب عنــه مــع اســتيفاء مجيــع أســالفهم للشـــروط احلاصــلة 

ــؤال ــون يف ه ــن أن يك ــا ألمك ــرة وغريه ــن الكث ــالف م ء األخ

ــوع االلتبــاس، ألنَّ  خــربهم بــاطالً مــن جهــة الشــبهة ووق

املصــلوب ال بــدَّ أن يتغــريَّ حليتــه، وتنكــر صــورته، فــال يعرفــه 

ن كـان يعرفـه، وبعـده عـن النـاظرين معـٌني أيضـًا عـٰىل  كثري ممـَّ

 .دخول الشبهة

عــوا قتلــه مل يكــ ن هلــم بــه معرفــة وألنَّ اليهــود الــذين ادَّ

مستحكمة، ألنَّـه مل يكـن خمالطـًا هلـم وال مكاســرًا، ومـن هـذه 

إنَّ اهللا : صورته ال يمتنـع أن يشـتبه احلـال فيـه بغـريه، وقـد قيـل

ا جيـوز عـٰىل  سبحانه ألقٰى شـبه املسـيح عـٰىل غـريه، وإنَّ ذلـك ممـَّ

عهد األنبياء، وإن كـان غـري جـائز يف أحـوال ُأخـر، وكـّل هـذه 

ــوه ت ــا، وإن الوج ــذلك ذكرناه ــبس، فل ــبهة والل ــع إٰىل الش رج

كانــت كاخلارجــة عــن مقصــدنا، فــال بــدَّ مــن اشــرتاط ارتفــاع 

 .الشبهة يف املخرب عنه مشاهدًا كان أو غري مشاهد

ــه  ــرب عن ــني املخ ــطة ب ــات املتوّس ــا يف اجلامع ــام رشطن وإنَّ

مثل ما رشطنـاه يف اجلامعـة التـي تلينـا، ألّنـا متـٰى مل نعلـم ذلـك 

ــن ]] ٧١ص /[[زنــا كــون اجلامعــة املخــربة لنــا جوَّ  صــادقة عمَّ

ت عنــه، وإن كــان اخلــرب يف األصــل بــاطالً، فلــيس يصــحُّ  خــربَّ

أن ُيعَلم كـون اخلـرب يف األصـل صـدقًا واملخـرب عنـه عـٰىل احلـدِّ 

ــذكورة يف  ـــروط امل ــل الش ــأن حتص ــرب إالَّ ب ــه اخل ــذي تناول ال

أخبـار اليهـود عـن طبقات املخربين، ومـن هاهنـا مل نلتفـت إٰىل 

تأبيــد الشـــرع وإخبــارهم وإخبــار النصــارٰى عــن صــلب 

ــل ال  املســيح  مــن حيــث كــان نقلهــم ينتهــي إٰىل عــدد قلي

 .يصحُّ أن يؤمن فيه التواطؤ وغريه

ــام قلنــا إنَّ تكامــل الشـــروط التــي وصــفنا مقــتٍض : وإنَّ

كون اخلرب صـدقًا مـن حيـث خـرب اجلامعـة املوصـوفة ملـا مل خيـُل 

ــن أن ي ــدَّ أن م ــذبًا ال ب ــه ك ــان وقوع ــذبًا، وك ــدقًا أو ك ــون ص ك

ا اّتفاقـًا أو لتواطـٍؤ أو لشـبهٍة، وقـد علمنـا ارتفـاع كـّل  يكون إمَّ

ــال ــن أن يق ــه ال يمك ــدقًا، ألنَّ ــون ص ــب أن يك ــك فوج إنَّ : ذل

ـــي االجــتامع عليــه، وال حيتــاج إٰىل أحــد  كونــه كــذبًا يقتض

ق، ألّنــا ســنُبنيِّ األقســام التــي ذكرمتوهــا كــام تقولــون يف الصــد

 .عن بطالن تساوي الصدق والكذب يف هذا الوجه

ـــروط يف  ــذه الش ــول ه ــم بحص ــق إٰىل العل ــا الطري وأمَّ

ا  اجلامعة فواضـح، ألنَّـه متعّلـق بالعـادات، وال شــيء أجـٰىل ممـَّ

 .استند إليها

ا اّتفاق الكـذب عـن املخـرب الواحـد فكـّل مـن عـرف  أمَّ

ــه ال  ــم رضورًة أنَّ ــادات يعل ــال الع ــة، وأنَّ ح ــن اجلامع ــع م يق

ــني ــد واالثن ــال الواح ــة حل ــه خمالف ــة في ــوز أن . اجلامع ــذا جي وهل

ُخيــِرب أحــد مــن حضـــر اجلــامع يــوم اجلمعــة بــأنَّ اإلمــام ســها 

فتـنكَّس عــٰىل رأسـه مــن املنـرب وهــو كـاذب، وال جيــوز أن ُخيــِرب 

مجيع من حضــر اجلـامع بـذلك إالَّ لتواطـؤ أو مـا يقـوم مقامـه، 

ــ ل املتكلِّمــون امتنــاع وقــوع الكــذب مــنهم إذا مل يكــن وقــد مثَّ

خمصـــوص، ]] ٧٢ص /[[تواطـــؤ بامتنـــاع وقـــوع تصــــّرف 

ــا  ــيدة بعينه ــم قص ــد، ونظ ـــيء واح ــل ش ، وأك ــنيَّ ــاس مع ولب

مـنهم مـن غـري أن يكــون هلـم سـبب جــامع، ومثَّلـوه أيضـًا بــام 

ــن  ــة ع ــد أو اجلامع ــِرب الواح ــتحالة أن ُخي ــن اس ــوم م ــو معل ه

ة فيقــع خــربهم باالّتفــاق صــدقًا مــن غــري علــم األُمـور الكثــري

م، وبـام يعلمـه أيضـًا مـن اسـتحالة وقـوع الكتابـة املنتظمـة  تقـدَّ

أو الصــنعة املحكمــة مــن اجلامعــة وهــي جاهلــة بــام وقــع منهــا 

عــٰىل ســبيل االّتفــاق، وإن كــان كــّل واحــد منهــا جيــوز أن يقــع 
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ــحيح،  ــروه ص ــذي ذك ــّل ال ــرفني، وك ــرف واحل ــة احل ــه كتاب من

ــي ــن ول ــًا م ــذب اّتفاق ــوع الك ــتحالة وق ــم باس ــة العل س منزل

ــد  ــٰى عن ــًة وأخف ــأدون رتب ــؤ ب ــري تواط ــن غ ــرية م ــة الكث اجلامع

العقالء مـن مجيـع مـا ُذِكـَر، بـل منزلـة هـذه العلـوم أمجـع عنـد 

من خرب العادات واحـدة، وإنَّـام ُحيَمـل بعضـها عـٰىل بعـض عـٰىل 

ــدٍّ  ــٰىل ح ــّل ع ــاح، وإالَّ فالك ــف واإليض ــبيل الكش ــد، س واح

وليس خيـرج العلـم الـذي ذكرنـاه مـن حيّـز الضــرورة وقوعـه 

عند ضــرب مـن االختبـار للعـادة، ألنَّـه غـري ممتنـع يف العلـوم 

الضــــرورية أن تقـــع عنـــد تقـــّدم اختبـــار أو غـــريه كـــالعلم 

بالصـــنائع ووقوعـــه عنـــد مزاولتهـــا واحلفـــظ الواقـــع عنـــد 

 .الدرس

امعـــة إذا جـــاز أن ُخيـــِرب اجل: ولـــيس ألحـــد أن يقـــول

الكثرية بالصدق ومـن غـري تواطـؤ، فـأالَّ جـاز أن ُخيـِرب اجلامعـة 

الكثــرية بالكــذب عــٰىل هــذا الوجــه؟ وأيُّ فــرٍق بــني األمــرين؟ 

ــن  ــة، م ــاب معلوم ــذا الب ــذب يف ه ــدق للك ــة الص ألنَّ مفارق

جهة أنَّ الصـدق جيـري يف العـادة جمـرٰى مـا حصـل فيـه سـبب 

ــه، جــامع، وعلــم اجلامعــة بكونــه صــدقًا داٍع إ ــه وجــامع علي لي

ولــيس كــذلك الكــذب، ألنَّ الكــذب ال بــدَّ يف فعلــه مــن أمــر 

ة مـا ذكرنـاه مـا اسـتحال يف العـادة  زائد وسبب جـامع، ولصـحَّ

أن ُخيِرب أهل بلد كبـري بوقـوع حادثـة عظيمـة وهـم كـاذبون مـع 

تواطؤ وما يقـوم مقامـه، وجـاز أن ُخيـِرب بـذلك وهـم صـادقون 

 .مع ارتفاع التواطؤ

ــن ]] ٧٣ص /[[ ــؤ ع ــاع التواط ــم ارتف ــه ُيعَل ــا ب ــا م فأمَّ

ـــاة  ـــًا باملالق ـــون واقع ـــا أن يك ـــؤ إمَّ ـــو أنَّ التواط اجلامعـــة فه

رت هــذه األُمــور  ــام تكــرَّ واملشــافهة أو باملكاتبــة واملراســلة، وربَّ

فيــه بمجــرٰى العــادة، بــل الغالــب تكــّرره، ألنَّ اجلامعــات 

ــه ــل علي ــا ُيعَم ــا م ــتقرُّ بينه ــدد ال يس ــرية الع ــٰىل  الكث ــع ع وُجيَم

ل وهلـة، وبأيســر سـبب، ومـا هـذه حالـه ال  اإلخبار به مـن أوَّ

بدَّ أن يظهـر ظهـورًا يشـرتك كـّل مـن كـان لـه اخـتالط بـالقوم 

ــوب  ــوره إٰىل وج ــدم ظه ــد ع ــؤّدي عن ــٰى ي ــه، حتَّ ــة ب يف املعرف

القطع عٰىل انتفائـه وظهـور مـا يقـع مـن تواطـؤ اجلامعـة واجـب 

ٰى أنَّ مـن خالطهـا عـٰىل قلَّـة يف اجلامعة القليلة العـدد أي ضـًا، حتـَّ

ــع منهــا، وإذا وجــب  ــدَّ أن يقــف عــٰىل ذلــك إن وق عــددها ال ب

ظهور ما ذكرناه فـيمن قـلَّ عـدده مـن اجلامعـات فهـو يف العـدد 

ــام بلغــت يف الكثــرة مبلغــًا  الكثــري أوجــب، عــٰىل أنَّ اجلامعــة ربَّ

ألّنــا يسـتحيل معـه عليهــا التواطـؤ مجلـًة، ونقطــع عـٰىل تعـّذره، 

نعلــم أنَّ أهــل بغــداد بأســـرهم ال جيــوز أن يواطــؤا مجيــع أهــل 

 .خراسان، ال باجتامع ومشافهة، وال بمكاتبة ومراسلة

ــال الق ــٰىل األفع ــة ع ــباب اجلامع ــا األس ــاوأمَّ ــام  ةئم مق

ــن  ــًا م ــدَّ أيض ــال ب ــه ف ــلطان وإرهاب ــف الس ــؤ كتخوي التواط

ة عـٰىل ظهورها ووقوف النـاس عليهـا، ألنَّـه لـيس جيمـع اجلامعـ

األمــر الواحــد مــن خــوف الســلطان إالَّ مــا ظهــر هلــم ظهــورًا 

ــون  ــدَّ أن يك ــغ ال ب ــذا املبل ــور ه ــن الظه ــغ م ــا بل ــديدًا، وم ش

معروفًا، فمتـٰى مل تكـن املعرفـة بـه حاصـلة وجـب القطـع عـٰىل 

 .ارتفاعه

ت  ــا مــا ُيعَلــم بــه ارتفــاع الشــبهة واللــبس عــامَّ خــربَّ فأمَّ

ــو أنَّ الشــبه ــه اجلامعــة، فه ة إنَّــام تــدخل فــيام يرجــع إٰىل عن

ــم رضورًة  ــا ُيعَل ــاب م ــن ب ــرج ع ــادات، وخي ــذاهب واالعتق امل

م، فــإذا كــان خــرب  ص /[[عــٰىل الوجــه الــذي ذكرنــاه فــيام تقــدَّ

ــن ]] ٧٤ ــوم باملشــاهدة رضورًة خــرج ع اجلامعــة عــن أمــر معل

 .هذا الباب

وقــد تــدخل الشــبهة ويقــع االلتبــاس أيضــًا يف األشــياء 

عــض الوجــوه، ألنَّ املشــاهد للشـــيء مــن بعــد املدركــة عــٰىل ب

ــام  ــّق، ك ــالف احل ــه خ ــد في ــٰى يعتق ــره حتَّ ــه أم ــتبه علي ــام اش ربَّ

ــد  ــه مــاء، وكــذلك ق يصــيب مــن شــاهد الســـراب واعتقــد أنَّ

ق بـني  ُيسَمع الكالم من ُبعـد فيشـتبه عـٰىل السـامع، إالَّ أّنـا ُنفـرِّ

هة فيــه أحــوال املــدركات وُنميِّــز بــني مــا يصــحُّ اعــرتاض الشــب

ــاوالً  ــرب متن ــان اخل ــٰى ك ــبهة، فمت ــه ش ــحُّ أن يعرتض ــا ال يص وم

حلــال ال تــدخل الشــبهة يف مثلهــا، وتكاملــت رشوطهــا الباقيــة 

ته  .قطعنا عٰىل صحَّ

ــات  ــع الطبق ــذكورة يف مجي ـــرائط امل ــول الش ــا حص فأمَّ

ــا جاريــة بــأنَّ األقــوال  فــيُعَلم بــام يرجــع إٰىل العــادة أيضــًا، ألهنَّ

ــر وتُ  ــي تظه ــَرف الت ــدَّ أن ُيع ــذلك ال ب ــن ك ــد أن مل تك ـــر بع نَش

ٰى ُيعَلـم الزمـان الـذي ابتـدأت فيـه بعينـه،  ذلك مـن حاهلـا حتـَّ

ـــم  ـــا، وحك ـــوا إظهاره ـــدعوها، وتوّل ـــذين ابت ـــال ال والرج

األخبار التـي يقـوٰى فروعهـا ويرجـع نقلهـا إٰىل آحـاد أو مجاعـة 

ل قليلة العدد هـذا احلكـم، وال بـدَّ فـيمن كانـت لـه خلطـة بأهـ

ــذا  هتــا، هب ــًا بحــالتي ضــعفها وقوَّ ــار مــن أن يكــون عارف األخب

جــرت العــادات يف املــذاهب واألقــوال احلادثــة بعــد أن كانــت 

ة بعــد الضــعف، كــام علمنــاه مــن حــال مفقــودة، والقويَّــ
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اخلــوارج واجلهميــة والنّجاريــة ومـــن جــرٰى جمــراهم ممَّـــن 

ق  ـــٰى فـــرَّ م، حتَّ ـــة مل تتقـــدَّ أهـــل ]] ٧٥ص /[[أحـــدث مقال

ألخبـار بأســرهم بــني زمـان حـدوث أقــواهلم والزمـان الــذي ا

كانت فيه أقـواهلم مفقـودة، وبـني األحـوال التـي تظـاهرت فيـه 

ــوال التــي كانــت  ـــرت يف اجلامعــات واألح ــذاهبهم وانتش م

ــري يف  ــه جي ــذا يف باب ــل، وه ــدد القلي ــٰىل الع ــورة ع ــا مقص فيه

ــٰى  ــن ظهــور التواطــؤ مت ــه م ــرٰى مــا نوجب وجــوب الظهــور جم

 .من اجلامعاتوقع 

ــل ــد قي ــتيفاء اجلامعــة : وق ــه اس ــم ب ــد مــا ُيعَل إنَّ أح

املتوّسطة يف النقـل للشــروط أن ينقـل إلينـا اجلامعـة التـي تلينـا 

ــا أخــذت اخلــرب املخصــوص عــن مجاعــة هلــا مثــل صــفتها،  أهنَّ

ــن  ــرب ع ــًا اخل ــذت أيض ــا أخ ــربهتم بأهنَّ ــة أخ ــك اجلامع وأنَّ تل

ــٰى يتَّصــل ا لنقــل بــاملخرب عنــه، وهــذا مجاعــة هــذه صــفتها، حتَّ

ــك  ــل صــفتها، وأنَّ تل ــة هلــا مث ــم بحــال اجلامع وجــه، ألنَّ العل

اجلامعـــة يف امتنـــاع التواطـــؤ واالّتفـــاق عـــٰىل الكـــذب فيهـــا 

ـــادة يف  ـــرب الع ـــالطهم واخت ـــن خ ـــّل م رضوري، حيصـــل لك

ــة  ت اجلامع ــربَّ ــًا وخ ــاهلم رضوري ــم بح ــان العل ــاهلم، وإذا ك أمث

روط فـيهم ـعرفنـا ثبـوت الشـ التي تلينا عـن تلـك احلـال وقـد

وجــب أن تكــون صــادقة، وجــرٰى خربهــا عــن حــال اجلامعــة 

التي نقلت عنهـا يف أنَّـه ال يكـون إالَّ صـدقًا جمـرٰى نفـس اخلـرب 

ـا  ته عـن اجلامعـة، فكـام ال جيـوز أن تكـون كاذبـة يف أهنَّ الذي تلقَّ

ــوز أن  ــذلك ال جي ــه فك ــمعته من ــا، وس ــن غريه ــك ع ــت ذل تلقَّ

ت بــه مــن صــفته، ألنَّ األمــرين مجيعــًا تكــون كاذبــة فــيام  خــربَّ

ــ ــان إٰىل الض ــه ـيرجع ــرتض في ــحُّ أن تع ــا يص ــيس ممَّ رورة، ول

 .الشبهة

: وهذا ُيبطِـل قـول مـن اعـرتض هـذا الوجـه، بـأن قـال

وا بــه مــن صــفة ]] ٧٦ص /[[لعلَّهــم غــالطون  فــيام خــربَّ

ــه ــًا قول ــل أيض ــه، وُيبطِ ــل ل ــا ال أص ــون م ــة، ومتوّمه : اجلامع

ــ( ــف الس ــو كي ــدد وه ــات يف الع ــاوي اجلامع ــم بتس بيل إٰىل العل

أمر غـري منضـبط وال منحصــر؟ ومـن أّي وجـه يعلـم اجلامعـة 

، )التــي تلينــا مســاواة مــن نقلــت عنــه هلــا يف الكثــرة والعــدد؟

ه مـن تسـاوي العـدد والكثـرة، وإنَّـام  ألّنـا مل نعتمـد عـٰىل مـا ظنـَّ

ــه م ــأنَّ ملــن نقلــت عن ــِرب اجلامعــة ب ــا أن ُخت ثــل صــفتها يف اعتربن

اســتحالة التواطــؤ واالّتفــاق عــٰىل الكــذب، وهــذا معلــوم 

ــه بزيــادة العــدد وال  م، وال اعتبــار مع ــٰىل مــا تقــدَّ رضورًة ع

 .بنقصانه

روط التـي ذكرمتوهـا ـدّلـوا عـٰىل ثبـوت الشـ: فـإن قـالوا

 .فيمن نقل النّص من الشيعة كام وعدتم

ــم ــل هل ــ: قي ــان ق ــذه األزم ــيعة يف ه ــأنَّ الش ــبهة ب د ال ش

ــدان إٰىل حــدٍّ  ــّرق يف البل ــار والتف ــرة واالنتش ــن الكث ــوا م بلغ

معلوم رضورًة أنَّـه ال يبلغـه مـن جيـوز عليـه التواطـؤ واالّتفـاق 

عٰىل الكـذب عـن املخـرب الواحـد، وانتفـاء ذلـك عـن مجاعـات 

ــحُّ أن  ــا ال يص ــوائفهم ممَّ ــض ط ــن بع ــل ع ــا ب ــيعة يف وقتن الش

ــًا با ــان عارف ــالطهم وك ــل خ ــه عاق ــكَّ في ــٰىل أنَّ يش ــادات، ع لع

التواطؤ لـو وقـع مـنهم بمراسـلة أو بمكاتبـة أو عـٰىل وجـه مـن 

ــور  ــة بظه ــادة جاري ــوره، ألنَّ الع ــن ظه ــدٌّ م ــن ُب ــوه مل يك الوج

ذلــك إذا وقــع مــن اجلامعــة التــي ال تبلــغ يف الظهــور والتفــّرق 

ــذاهبهم  ــديد م ــالفيهم الش ــع خم ــع تتبّ ــيّام م ــيعة، الس ــغ الش مبل

ك مـا جيمـع عـٰىل الفعـل أو القـول مـن وتطّلب عثراهتم، وكـذل

إكراه السـلطان وختويفـه، ولـو كـان اتَّفـق هلـم لوجـب ظهـوره 

عــن آخــره عــٰىل جمــرٰى العــادة، وإن كــان العلــم بارتفــاع إكــراه 

ــالء، ألنَّ  ــع العق ــًا جلمي ــنصِّ معلوم ــٰىل ال ــه ع ــلطان ومحل الس

الظــاهر مــن أحــوال الســالطني الــذين نفــذ ]] ٧٧ص /[[

نــوا مــن بلــوغ مــرادهم، وكــانوا بحيــث أمــرهم وهنــيهم، و متكَّ

ــنّص  ــع ال ــا دف ــئ إليه ــار، وُيلج ــٰىل اإلخب ــويفهم ع ــل خت ُحيَم

ــوف  ــباب اخل ــه، فأس ــده وراوي ــد معتق ــة يف قص ــوغ الغاي وبل

ــاه، يف العــدول عــن نقــل  واحلمــل قــد حصــلت عــٰىل مــا ذكرن

النّص ال يف نقلـه، ويف حصـول العلـم بتعـّدد اإلشـارة إٰىل زمـن 

، ووجـوب ظهـوره لـو كـان بعينه وقع التو اطـؤ فيـه عـٰىل الـنصِّ

ــيعة  ــفة الش ــذه ص ــت ه ــه، وإذا كان ــٰىل بطالن ــة ع ــًا دالل واقع

ـم وجـدوا أسـالفهم وهـم فـيام ذكرنـاه  ووجدناهم يـذكرون أهنَّ

عــٰىل مثــل صــفتهم ينقلــون عــن أســالفهم، وهــذه صــفتهم إٰىل 

ــالنبّي  ــل ب ــل النق ــؤمنني  9أن يتَّص ــري امل ــٰىل أم ــصَّ ع ــه ن أنَّ

تــه بألفــاظ خمصوصـــة باإلما مــة بعــده، واســتخلفه عـــٰىل ُأمَّ

، »سـلِّموا عـٰىل عــيل بـإمرة املــؤمنني«: نقلوهـا، منهـا قولــه 

هـذا خليفتـي فـيكم مـن «: مشريًا إليـه وآخـذًا بيـده 9وقوله 

يف يـوم الـدار وقـد  9، وقولـه »بعدي فاسـمعوا لـه وأطيعـوا

ــم بكــالم مشــهور قــال يف آخــر : همجــع بنــي عبــد املطَّلــب وتكلَّ
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ــؤازرين « ــايعني، أو ي ــة  _أيُّكــم يب ــه الرواي ــاءت ب ــا ج ــٰىل م  _ع

ــي مــن بعــدي ــه »يكــن  أخــي ووصــيّي وخليفت ، فلــم يقــم إلي

  ــن ــد م ــؤمنني ]] ٧٨ص /[[أح ــري امل ــوٰى أم ــة س اجلامع

ــرين ــد أم ــن أح ــوه م ــيام نقل ــون ف ــيس خيل ــا أن : ، فل إمَّ

ــوه،  ــوا صــادقني، أو كــاذبني، فــإن كــانوا كــاذبني فــيام نقل يكون

ــه ال و ــٍد، وأنَّ ــرض زائ ــل إالَّ لغ ــذب ال ُيفَع م أنَّ الك ــدَّ ــد تق ق

ــي  ــام الت ــن األقس ــرج ع ــه ال خي ــدق، وأنَّ ــرٰى الص ــري جم جي

ــبهة، أو  ــراه، أو الش ــرٰى جم ــا ج ــؤ وم ــي التواط مناها، وه ــدَّ ق

االّتفاق، فيجب إذا علمنـا انتفـاء األقسـام الثالثـة عـن خـربهم 

ــه ال منزلــة  يف اخلــرب بــني الصــدق أن ُيقَطــع عــٰىل صــدقهم، ألنَّ

والكـذب، وقــد بيَّنــا اســتحالة التواطــؤ ومــا قــام مقامــه فــيهم، 

ــا ال  ــا أيضــًا اســتحالة وقــوع اخلــرب مــنهم اّتفاقــًا، وهــذا ممَّ وبيَّن

ــه معلـوم مـن حـاهلم رضورًة عنــد  يكـاد يشـتبه عـٰىل عاقـل، ألنَّ

حه  .اختبارها، وإنَّام املشتبه غريه ممَّا سنُوضِّ

ــا الشــبهة واال ــوم أيضــًا ارتفــاعهام، فأمَّ لتبــاس فمعل

ــتدالل  ــر واالس ــه إٰىل النظ ــع في ــر ُيرَج ــن أم ــِربوا ع ــم مل ُخي ألهنَّ

ــدرٍك  ــر م ــن أم وا ع ــربَّ ــل خ ــيهم، ب ــبهة عل ــول الش ــحُّ دخ فيص

ــم  ــريه، ألهنَّ ــًا التباســه بغ ــيس يصــحُّ أيض ــم رضورًة، ول ُيعَل

معرفـــة تزيـــل  وبـــأمري املـــؤمنني  9عـــارفون بـــالنبّي 

ــل أ ــّك، وحتي ــه الش ــول في ــل أو املق ــدوا يف القائ ــون اعتق ن يك

ــوز أن  ــول املســموع مــن بعــد فيج خــالف احلــّق، ومل يكــن الق

ــوا فيــه خــالف مــا هــو عليــه، فــإذا كانــت مجيــع أســباب  يتومهَّ

ــتباه  ــويز االش ــة، مل يكــن لتج ــبس ومظــاّهنام مرتفع الشــبهة والل

وجـــه، ومل يبـــَق إالَّ أن نـــدلَّ عـــٰىل حصـــول مـــا رشطنـــاه يف 

ـــالف ال ـــك أس ـــم ذل ـــم، وُيعَل ـــوله يف أخالفه ـــيعة كحص ش

منامها  :بالوجهني اللذين قدَّ

ــدمها ــله إٰىل : أح ــي يف أص ــان ينته ــو ك ــنّص ل ــرب ال أنَّ خ

فرقة قليلة العـدد أو آحـاد ولَّـدوه وأحـدثوا االحتجـاج بـه بعـد 

أن مل يكــن معروفــًا ونشـــروه يف اجلامعــات، لوجــب بمقتضـــٰى 

ــ ــن دفع ــورًا ال يمك ــر ظه ــادة أن يظه ــن الع ــّل م ــرتك ك ه، ويش

ــه،  ــار واالخــتالط بأهلهــا يف العلــم ب ــة باألخب ــه معرف كانــت ل

ولكــان الزمــان الــذي ظهــر فيــه الــنّص بعــد أن مل يكــن ظــاهرًا 

ــد ]] ٧٩ص /[[ ــواه بع ــدعوا دع ــذين أب ــال ال ــًا، والرج معروف

عوها معلــومني بأعيــاهنم مشــارًا إلــيهم بأســامئهم عــٰىل  أن مل يــدَّ

ــرَ  ــت يف الِف ــذي وجب ــه ال ــة الوج ــذاهب احلادث ــئة وامل ق الناش

ــاه يف  ــا ذكرن ــاع العلــم بشـــيء ممَّ منا ذكرهــا، ويف ارتف ــدَّ التــي ق

نقل الشيعة للنصِّ وتعـّذر إشـارة مـن محـل نفسـه مـن خمالفيهـا 

ــيهم إٰىل زمــان بعينــه، ورجــال بأســامئهم،  عــاء ذلــك عل عــٰىل ادِّ

واقتصــارهم عــٰىل التظنّــي والتــوّهم داللــة عــٰىل ســالمة نقلهــم 

 .االختاللمن 

وهــذا الــذي قضــينا بــه يف نقــل الشــيعة أوجــب منــه يف 

نقل سـاير الِفـَرق، ألنَّـه مل ُمتْـَن فرقـة، وال بـيل أهـل مـذهب بـام 

ــل  ــة أه ــور كلم ــد، وظه ــع والقص ــن التتبّ ــيعة م ــه الش ــت ب بلي

ــه  ــلمت في م س ــًا تقــدَّ ــرف زمان ــا ال نكــاد نع ــٰى أّن اخلــالف، حتَّ

ة،  وال حـاالً عريـت فيهـا مـن الشيعة من اخلمول، ولـزوم التقيـَّ

قصـد السـلطان، وعصــبيته وميلـه وانحرافـه، هــذا إٰىل كثـرة مــا 

جــرٰى بينهــا وبــني خصــومها مــن اخلــوض يف الــنصِّ عــٰىل مــرِّ 

الـدهر، واجتهــاد مجاعـة خمالفيهــا يف الطعــن عليـه، والــثلم لــه، 

وتطّلــب مــا يدحضــه، وبعــض هــذه األُمــور يكشــف الســـرائر 

ــامئر، وال يث ــر الض ــر، وُيظِه ــرب أن يظه ــعف اخل ــا ض ــت معه ب

ــه اثنــان، وال  ــّك في ــٰى ال يش ــَرف، حتَّ ــه أن ُيع ــان حدوث وزم

ــتمّكن،  ــّز وال ــن ذوي الع ــع م ــا وق ــيس م ــانان، ول ــرتي لس يم

ــرة  ــلطان وكث ة الس ــوَّ ــا ]] ٨٠ص /[[وق ــا حكمن ــوان، ممَّ األع

ــه يف العــادة خيفــٰى وينكــتم، فكيــف بــام يقــع مــن  بظهــور أمثال

د تظـافر عليهـا املفرقـون واصـطلح فرقة مغمـورة مقهـورة، وقـ

ــل صــورة الشــيعة بعــني  يف قصــدها املختلفــون، ومــن تأمَّ

ة قولنا  .منصف علم صحَّ

أّنـا وجـدنا مـن يلينـا مـنهم والشــروط : والوجه اآلخر

ـم نقلـوا  التي اعتربناها حاصـلة بغـري شـكٍّ فـيهم، يـذكرون أهنَّ

ــن صــفته يف امتنــاع التواطــؤ واال ّتفــاق خــرب الــنّص وتلّقــوه عمَّ

ــذب  ــويز الك ــادقني، ألنَّ جت ــوا ص ــدَّ أن يكون ــال ب ــفتهم، ف كص

ــامع  ــويزه يف س ــه كتج ــرب عن ــذوا اخل ــن أخ ــفة م ــيهم يف ص عل

اخلــرب، ألّنــا قــد بيَّنــا أنَّ األمــرين مجيعــًا يعــودان إٰىل علــم 

مناها فقـد وضـح كـون  الضـرورة، وإذا ثبتـت اجلملـة التـي قـدَّ

 .لعمل عليهخرب النّص صدقًا، ووجب املصري إليه وا

ــًا ونقلكــم لــه متَّصــالً، : فــإن قــالوا لــو كــان الــنّص حقَّ

ــّل  ــه لك ــم ب ــب أن يقــع العل ــاهرًا، لوج ــل ظ ووقوعــه يف األص

عـٰىل أنَّ  9من سـمع األخبـار عـٰىل حـدِّ وقوعـه بـنصِّ النبـّي 
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الكعبــة قبلــة، وعــٰىل صــيام شــهر رمضــان، ومــا أشــبههام مــن 

حصــول العلــم أركـان العبــادات الظـاهرة، وجيــري يف وجـوب 

زيــد بــن حارثــة وخالــد بــن الوليــد، إٰىل  بـه جمــرٰى تــأمريه 

غــري مــن ذكرنــاه مــن والتــه وقضــاته، ويف علمنــا بــالفرق بــني 

النّص وبني هـذه األُمـور يف بـاب العلـم دليـل عـٰىل الفـرق بينـه 

ة النقل وسالمته  .وبينها يف صحَّ

ـًا واملخـرب عنـه : قيل هلم لـيس جيـب إذا كـان الـنّص حقَّ

دقًا واخلـرب بـه متـواترًا أن جيـري جمـرٰى كـّل مـن كـان هبـذه صا

الصفة يف عمـوم العلـم بـه، وارتفـاع الشـّك فيـه، ألّنـا وإن كنّـا 

ــه يف  ــا ذكرت ــر مل ــاواة النظ ــاملني بمس ة ]] ٨١ص /[[ع ــحَّ الص

وسالمة النقل، فقـد علمنـا أيضـًا أنَّ الـنصَّ قـد اتَّفـق فيـه مـا مل 

الــنصَّ عــٰىل الكعبــة، وإجيــاب  يتَّفــق يف ســائر مــا قصصــته، ألنَّ 

ا مل َيـْدعُ ِ أحـدًا يف  صوم شهر رمضـان، وتـأمري فـالن وفـالن، ممـَّ

ــٰىل  ــة ع ــدت رئاس ــه، وال انعق ــتقبٍل داٍع إٰىل كتامن ــاٍض وال مس م

ــذيب، أو  ــه بالتك ــله أو فرع ــه يف أص ــل راٍو ل ــه، وال قوب ابطال

لقي بالتبديع، بـل سـلَّم مجيـع النـاس عـاملهم وجـاهلهم مّلـيهم 

ذّمــيهم، فاتَّضــح لــذلك طريــق العلــم بــه، وارتفــع كــّل شــكٍّ و

دناه اتَّفـق فيـه  فيه، وليس هـذا حـال الـنّص، فـإنَّ مجيـع مـا عـدَّ

ـــي  ــا يقتض ــه م ــاق بعض ــه، ويف اّتف ــوله وفروع ــرض يف ُأص وع

ــٰىل  ــع ع ــا ُأمج ــاواة م ــن مس ــع م ــبهة، ويمن ــّرق الش ــب وتط الري

م  .تسليمه وتصديق راويه ممَّا تقدَّ

 أنَّ حصـــول اليقـــني بـــام ذكـــره الســـائل، وممَّـــا ُيبـــنيِّ 

ــه، أو  ته يف نفس ــحَّ ــل ص ــن ألج ــه، مل يك ــكوك عن ــاع الش وارتف

ــة بــه، عــٰىل  ظهــوره يف أصــله، أو عمــوم فرضــه، أو لــزوم احلجَّ

ما يظنّه خصومنا أنَّـه لـو كـان كـذلك لوجـب حصـول اليقـني، 

وزوال الشــبهة يف كــّل مــا جــرٰى جمــراه يف وقــوع الــنّص عليــه، 

ــة بــه، وعمــوم فرضــه وظهــوره، ولــو كــان ذلــك ولــزوم ا حلجَّ

واجبـًا لكــان علمنــا بكيفيــة الصـالة والطهــارة وصــفات احلــّج 

ـــرعية  ــادات الش ــن العب ــاه م ــا ذكرن ــري م ــاة إٰىل غ ــدود الزك وح

ــنّص يف  ــوع ال ــا بوق ــدِّ علمن ــٰىل ح ــا ع ــٰىل أحكامه ــوص ع املنص

د مــن  اجلملــة عــٰىل وجوهبــا، وعــٰىل حــدِّ علمنــا بســائر مــا تعــدَّ

ـــّي  ـــوال النب ـــه،  9أح ت ـــراءه وحجَّ ـــأمريه ُأم ـــاهرة كت الظ

ــذه  ــائر ه ــم بس ــان العل ــامَّ ك ــهورة، فل ــه املش ــه، وغزوات وهجرت

ــه،  ــه، وال جمــال للشــبهة في ــًا ال طريــق للشــكِّ علي األُمــور عامَّ

ــا  ــة أحكامه ــا وكيفي ــي ذكرناه ــادات الت ــدود العب ــم بح والعل

ـــًا قـــد تنازعـــه أهـــل العلـــم وجتـــاوبوه،   ]]٨٢ص /[[خاصَّ

ــرٰى،  ــذهب األُخ ــالف م ــذهبًا خي ــه م ــة في ــّل فرق ــدت ك واعتق

ـة َهَدْتـه إليهــا  ــك يف ذلـك بطريقـة يــرٰى أنَّ احلجَّ وكـّل مـن متسَّ

وأنَّ الشـبهة رصفــت خمالفيـه عنهــا، بطــل أن يكـون مــا اشــرتك 

ــب  ــه جي ــة ب ــرض أو لــزوم احلجَّ ــوم الف ــنّص أو عم يف وقــوع ال

أنَّ اشـــرتاكه يف حصـــول العلـــم، وزوال الشـــّك، وثبــــت 

االعتبار الـذي اعتربنـاه هـو الواجـب، ولـيس يمكـن أحـدًا أن 

يدفع وقوع الـنّص عـٰىل رشوط مجيـع مـا ذكرنـاه مـن العبـادات 

ــا،  ــان أحكامه ــه ال ســبيل إٰىل امتثاهلــا إالَّ بعــد بي وكيفياهتــا، ألنَّ

وكيفية فعلها، فـام يوجـب بيـان فرضـها ووجوهبـا عـٰىل اجلملـة 

تفـــاع أحـــد البيـــانني خمـــلٌّ يوجـــب بيـــان أحكامهـــا، ألنَّ ار

دناه ال طريـــق  باالمتثــال، وألنَّ كثــريًا مــن أحكــام مــا عــدَّ

ــوص، وال  ــه إٰىل النص ــم ب ــع يف العل ــل املرج ــه، ب ــاد في لالجته

ــه أن يقــول ــذه العبــادات وقــع يف : يمكن ــان أحكــام ه إنَّ بي

ــة  ــم بطريق ــع العل ــه، ومل يق ــٰىل اختالف ــَل ع ــًا فنُِق ــل خمتلف األص

مًا، ألنَّ هــذا ال يمكــن أن  واحــدة فيــه كــام وقــع بــام ُذِكــَر متقــدِّ

يقال يف مجيـع مـا اختلـف فيـه، وإنَّـام ُيـذَكر يف األذان، فـإنَّ أذان 

وقــع خمتلفـًا، وإن ُذِكــَر يف غـريه فــال بـدَّ أن يكــون  مؤّذنيـه 

ممَّــا طريقــه التخيــري، أو ممَّــا يســوغ فيــه اخــتالف العمــل، وكــّل 

ــذه  ــالم، ألنَّ ه ــع للك ــري داف ــك غ ــا ذل ــان بياهن ــام إن ك األحك

وقع يف األصـل عـٰىل وجـه واحـد فـاالعرتاض هبـا الزم للقـوم 

ظــاهر اللــزوم، وإن كــان وقــع خمتلفــًا إلباحــة أو ختيــري أو 

ــي أن  ــه، ويكف ــنا ب ــا عارض ــّل م الً يف ك ــذا أوَّ ــيس ه ــا فل غريمه

ـــروه يف أنَّ  ـــا ذك ـــالف م ـــد خي ـــم واح ـــه حك ـــون يف مجلت يك

هة  .معارضتنا تكون متوجِّ

ــوع اجلميــع خمتلفــًا ]] ٨٣ص /[[ ثــّم لــو ســلَّمنا وق

ــا نقــول ــم : لكــان الكــالم أيضــًا الزمــًا، ألّن كــان جيــب أن ُيعَل

وقوعه عٰىل الوجه الـذي وقـع عليـه مـن االخـتالف كـام علمنـا 

ا وقـع متَّفقـًا، ألنَّـه ال فـرق بـني أن ُيظِهـر بيـان  سائر ما ُذِكـَر ممـَّ

ــر ــني أن ُيظِه ــًا، وب ره متَّفق ــًا يف أنَّ احلكــم وُيكــرِّ ره خمتلف ه وُيكــرِّ

ــذا  ــوله، وه ــب حص ــاق جي ــتالف واالّتف ــه يف االخ ــم بحال العل

ـــه  ـــٰى، ووقوع ـــوع األذان مثن ـــاملني بوق ـــون ع ـــب أن نك يوج

ــه  ــردًا، وبأنَّ ــة، إٰىل  9مف ــع خمتلف ــن مواض ــارق م ــع الس قط
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مجيــع مــا وقــع االخــتالف فيــه، وكــان مرجعــه إٰىل الــنصِّ عــٰىل 

ــوب األذان يف ــا بوج ــدِّ علمن ــة،  ح ــٰىل الكعب ــه ع ــة ونّص اجلمل

، ويف عـــدم العلـــم بأحـــد األمـــرين  وصـــيام الشـــهر املعـــنيَّ

ودخـول الشـبهة فيــه وحصـوله يف اآلخـر وانتفائهــا عنـه داللــة 

ة قولنـا، ولـو سـلَّمنا هلـم مـا ال يزالـون يقولونـه عنـد  عٰىل صحَّ

ــع  ــا، ووق ــم إليه ــي أرشت ــام الت ــن أنَّ األحك ــة م ــذه املعارض ه

ــ ــاس فيه ــول اخــتالف الن ــا،  9ا مل يكــن مــن الرس نــصٌّ فيه

ـــه إٰىل االســـتدالل  ت ـــام وكـــل فيهـــا ُأمَّ ـــف عليهـــا، وإنَّ وتوقي

ــٰى  ــان معن م لك ــدَّ ــام تق ــاده ب ــا فس ــد بيَّن ــا ق ــاد، وإن كنّ واالجته

ــاه مــن  ــة مــا ذكرن ــه، ألنَّ مــن مجل كالمنــا هــذا أيضــًا مــبطالً ل

، وأنَّـه قـد 9األحكام ما علمنـا حدوثـه عـٰىل عهـد الرسـول 

قـد كـان  فيـه فعـل خمصـوص، كعلمنـا بأنَّـه  نه كان م

ر يف كثـري مـن األوقـات بـني أصـحابه يف السـفر واحلضــر  يتطهَّ

ــة  ــوم والليل ــه يف الي ــاهدونه، ويــؤذَّن ل ــث يش ــم بحي وُيصــّيل هب

بعـض الســّراق،  مخس دفعـات، أذانـًا ظـاهرًا، وقـد قطـع 

جمــاالً يف تفصــيل أحكــام ]] ٨٤ص /[[فهــب أنَّ لالجتهــاد 

ــه الع ــفة فعل ــم ص ــا ال نعل ــا بالن ــدودها، م ــادات وح ــا  ب مل

ــت  ــف ذهب ــع؟ وكي ــارة وأذان وقط ــالة وطه ــن ص ــاه م ذكرن

ـة عــن نقـل ذلــك عـٰىل وجهــه إن كانـت مل تنقلــه، أو كيــف  األُمَّ

ــفة  ــا بص ــرٰى علمن ــَل؟ وأالَّ ج ــان ُنِق ــه إن ك ــن علم ــت ع ذهب

ــه  دناه مـن أفعالــه جمــرٰى علمنــا بنصِّ طهارتـه وصــالته ومــا عــدَّ

 اجلملة عٰىل الصالة والطهور وكذا وكذا؟يف 

ــدٍ  ــيس ألح ــول ول ــّي : أن يق ــه النب ــا فعل ــا  9إنَّ م ممَّ

ــام  ــه، وإنَّ ــة ب ــوت الرواي ــتالف يف ثب ــه ال اخ ــوه وروي عن ذكرمت

ذهـب املختلفــون مـع اعــرتافهم بصــفة فعلـه إٰىل جــواز خــالف 

ـه مل يصـّح  ما فعله لتأويـل آيـات أو لطـرق مـن االسـتدالل، ألنَّ

ــدهم أ ــول عن ــادات  9نَّ الرس ــذه العب ــل يف ه ــر أن ُيفَع حظ

خالف ما فعلـه كـام يصـحُّ عنـدهم صـفة مـا فعلـه منهـا، وألنَّ 

وقوع العلم بفعله عـٰىل بعـض الصـفات إنَّـام يـدلُّ عـٰىل صـواب 

اّتباعـه يف تلـك الصـفة، وال يمنـع مـن قيـام داللـة ُأخـرٰى عـٰىل 

ات يف جـواز إيقاعــه عــٰىل وجــه آخــر، والــذي وردت بــه الروايــ

ــرأس ال  ــع ال ــح مجي ــحهام ومس ــرجلني ال مس ــل ال ــه غس طهارت

ــيس  ــغ ول ــن الرس ــارق م ــع الس ــه قط ــع أنَّ ــه، ويف القط بعض

ــه  ــذا عن ــالف يف ه ــٰىل  خي ــح ع ــواز املس ــالف يف ج ــن خ م

ــابع أو  ــن األص ــارق م ــع الس ــرأس، وقط ــبعض ال ــرجلني وب ال

ــة  ــه هناي ــذي ذكرنــاه، ألنَّ هــذا مــن قائل املنكــب مــن الوجــه ال

ــابرة ــع املك ــح مجي ــالف يف مس ــن خ ــم رضورًة أنَّ م ــا نعل ، ألّن

ــن  ــدالً م ــرجلني ب ــل ال ــيعة ويف غس ــن الش ــرأس م ص /[[ال

ـــن ]] ٨٥ ـــارق وم ـــع الس ـــنهم يف قط ـــالف م ـــحهام، وخ مس

ح الروايــة عــن النبــّي  بخــالف مذهبــه،  9اخلـوارج ال ُيصــحِّ

فعـل شـيئًا مـن ذلـك إالَّ عـٰىل الوجـه الـذي  وال ُيسلِّم أنَّه 

م هــذا عاقــل وهــو ذهـب هــو دون خم الفيــه إليــه، وكيــف يتــوهَّ

ع مـن مسـح مجيـع رأسـه أو غسـل رجليـه،  يعلم أنَّ الشيعة ُتبـدِّ

إنَّ غسـل الـرجلني ال جيـزي عـن مسـحهام، وال صـالة : وتقول

ملـن اسـتعمل الغسـل بـدالً مــن املسـح، وكـذلك ال صـالة ملــن 

ــه إالَّ بــه،  ــرض ال يــتمُّ ل ــدًا أنَّ الف ــع رأســه معتق ــح مجي مس

ــ ــّي وعن ــح  9دهم أنَّ النب ــه إالَّ املس ــّط يف رجلي ــتعمل ق مل يس

دون الغســـل، وال قطـــع الســـارق إالَّ مـــن حيـــث يقتضــــي 

 .مذهبهم قطعه

وبعـد، فــإذا جــاز أن يكــون الروايـة بــذلك ظــاهرة عــن 

ــّي  ــدّينهم  9النب ــا، وت ــيعة فيه ــالف الش ــع خ ــة م مستفيض

ــًا  مــع ببطالهنـا، جــاز أن يكـون الــنّص صـحيحًا واخلــرب بـه حقَّ

خــالف مــن خــالف فيــه، وأّي شـــيء قيــل يف خــالف الشــيعة 

ــبهة  ــول الش ــوم، أو دخ ــع املعل ــابرة، ودف ــم باملك ــذف هل ــن ق م

، وكــان هلــم  أمكـن أن يقــول الشــيعة مثلــه ملخـالفيهم يف الــنصِّ

ـــم]] ٨٦ص /[[أن  ـــل هل ـــًا إذا قي ـــوا أيض ـــة : يقول إنَّ الرواي

م بخـالف مــذهبكم يف املســح وغــريه ولكــنَّكم ذهبــتم عــن علــ

كيــف أمكــن أن تــدخل الشــبهة علينــا يف هــذا : ذلــك بالشــبهة

ومل تــدخل يف العلــم بالوضــوء عــٰىل اجلملــة؟ وأالَّ علمنــا صــفة 

ــوئه  ــه  وض ــا أنَّ ــام علمن ــارق ك ــه الس ــع قطع  وموض

ــاز أن  ــامن ج ــذان العل ــف ه ــاز أن خيتل ــع، وإن ج ــأ وقط توضَّ

ــراء، ــأمري األُم ــن ت ــَر م ــا ُذِك ــائر م ــالنصِّ وس ــم ب ــالف العل  خي

 .والنّص عٰىل الكعبة وغريها

ــول ــه أن يق ــيس ل ــّي : ول ــن النب ــنصَّ م وإن  9إنَّ ال

كـان واقعــًا عــٰىل أحكــام مــا ذكرمتــوه مــن العبــادات، وتفصــيل 

حدودها فلـم يقـع ذلـك منـه ظـاهرًا بحضــرة مجيـع أصـحابه، 

ـــه  ـــة بيان ـــتصَّ بمعرف ـــل اخ ـــادًا  ب ـــام آح ـــذه األحك هل

ــذهبكم يف ا ــذا م ــيس ه ــة، ول ــات قليل ــم ومجاع ، ألنَّك ــنصِّ ل



 ٤٨٣  .............................................................................................................  النّص ) ١٧٧/ (حرف النون 

ــدود  ــوب ح ــم وج ــا نعل ــة، ألّن ــع األُمَّ ــوره جلمي عون ظه ــدَّ ت

ــا  ــا هب ــا، ولــزوم العمــل لن ــادات املــذكورة ورشوطهــا علين العب

، فـال بـدَّ 9عٰىل حدِّ لزومهـا ووجوهبـا عـٰىل مـن شـهد النبـّي 

ــه  ــع بيان ــذر  أن يق ــه ع ــع ب ــدٍّ ينقط ــٰىل ح ــل ع ــا يف األص هل

ومـــن مل  9ـره احلـــارضين والغـــائبني، ومـــن شـــهد عصـــ

يلحـق بعصــره ممَّــن يـأيت مــن بعـد، ألنَّ التكليــف عـاّم يف كــّل 

ــه  ــوع بيان ــب وق ــؤالء، ومل نوج ـــرة  ه ــاه بحض ــا ذكرن مل

ة أو أكثرهم، بل الـذي نوجبـه أن يقـع عـٰىل مـن تقـوم  مجيع األُمَّ

ــتصَّ  ــذلك وإن اخ ــع ك ــد يق ــذر، وق ــع الع ــة، وينقط ــه احلجَّ ب

ــان  ــة، وإذا ك ــض األُمَّ ـــرة بع ــة بحض ــه احلجَّ ــٰىل وج ــوره ع ظه

، ألّنــا ال نــذهب إٰىل أنَّ  واجبــًا فقــد ســاوٰى مــا نقولــه يف الــنصِّ

الـنّص الـذي ُنسـّميه  نـصَّ عـٰىل أمـري املـؤمنني  9النبّي 

ـــرة  ــطرار بحض ــه باض ــارضوه مــراده من ــم ح ــذي عل اجلــّيل، ال

ـة  ن تقـوم احلجَّ ة، بـل نـذهب إٰىل أنَّـه وقـع بمشـهد ممـَّ مجيع األُمَّ

فــإن مل جيــب عنــد املخــالف حصــول العلــم بكيفيــة مــا  بنقلــه،

دناه مـــن  ـــادات عـــٰىل حـــدِّ حصـــوله ]] ٨٧ص /[[عـــدَّ العب

بوجوهبا، ولـزوم العبـادة هبـا مـن جهـة أنَّ بيـان كيفيتهـا مل يقـع 

ــة فكــذلك ال جيــب وقــوع العلــم بــالنصِّ  بحضـــرة مجاعــة األُمَّ

ــىلٰ  ــنّص ع ــة، وال ــالة يف اجلمل ــاب الص ــه بإجي ــدِّ وقوع ــٰىل ح  ع

ــان  ــة، وإن ك ــة األُمَّ ـــرة مجاع ــع بحض ــنصَّ مل يق ــة، ألنَّ ال الكعب

ة به من مجاعتهم  .واقعًا بحضـرة من تقوم احلجَّ

ـــول ـــه أن يق ـــيس ل ـــام : ول ـــالف أحك ـــنصَّ خي إنَّ ال

ــف وفــروض العبــادات  العبــادات، ألنَّ فرضــه عــاّم لكــّل مكلَّ

ــن  ــري م ــقط يف كث ـــرها تس ــا بأس ــاص، ألهنَّ ــدخلها االختص ي

ــام ألزمنــاكم عمــوم  األحــوال وعنــد رضوب مــن األعــذار، وإنَّ

ــدِّ  ــٰىل ح ــوله ع ــه، وحص ــبهة عن ــاع الش ــالنّص وارتف ــم ب العل

ــوه مــن  ــام ذكرمت ــه، فمعارضــتكم ب ــوم فرض ـــرورة لعم الض

ــن  ــَر م ــا ُذِك ــوص م ــة، ألنَّ خص ــري الزم ــادات غ ــام العب أحك

العبــادات وســقوطه يف بعــض األحــوال بالعــذر غــري مــدفوع، 

ــامّ  ــه ع ــارة مــن  إالَّ أنَّ ــر، ألنَّ للصــالة والطه ــه آخ مــن وج

العمــوم مــا لــيس للزكــاة واحلــّج واجلهــاد، فلــيس فيهــا إالَّ مــا 

ــم  ــافات، والعل ــب اإلض ــوص بحس ــوم واخلص ــه العم يدخل

بالنصِّ قد يدخله اخلصـوص عـٰىل وجـه مـن الوجـوه، ألنَّـه قـد 

ـل بـه  يسقط مع فقـد العقـل أو نقصـانه عـن احلـدِّ الـذي ُيتوصَّ

ــ ــائر إٰىل معرفت ــالف س ــًة وخ ــوص مجل ــه اخلص ــو مل يدخل ه، ول

ــه كــان  هــًا أيضــًا، ألنَّ ــا متوجِّ العبــادات الشـــرعية لكــان كالمن

جيــب أن يعــمَّ العلــم بحــدود الصــالة والطهــارة ومــا أشــبههام 

ـه فرضـها، ولزمـه العمـل  من العبادات وكيفيتهـا مجيـع مـن عمَّ

ٰى يشـرتك مجيـع مـن وجبـت عليـه الطهـارة والصـالة  يف هبا حتـَّ

فـيهام وصـفة فعلـه هلـام  9العلم بـام وقـع مـن بيـان الرسـول 

ــا  ــد علمن ــوهبام، وق ــة بوج ــٰىل اجلمل ــم ع ــرتكوا يف العل ــام اش ك

ــد  ــم بوجــوب الطهــارة والصــالة ق خــالف هــذا، عــٰىل أنَّ العل

عــمَّ مــن لزمتــه هــذه العبــادات ومــن مل تلزمــه، ألنَّ مــن ســقط 

]] ٨٨ص /[[عنـــه فــــرض الطهــــارة أو فــــرض الصــــالة 

رب من العـذر ألنَّـه يعلـم وجـوب هـاتني العبـادتني عليـه لضـ

عـــٰىل حــدِّ علمــه بســائر األُمـــور  9مــن ديــن الرســول 

الظـاهرة، ومل ُخيِرجــه ســقوط فرضــهام عنـه عــن عمــوم علمهــام 

له، وهـذا يوجـب أنَّ عمـوم العلـم غـري تـابع لعمـوم الفـرض، 

ق  وُيبطِل اعتبار مـن اعتـرب يف هـذا البـاب عمـوم الفـرض، وفـرَّ

ــ ــا ب ــتنا، ألّن ــق معارض ــذلك، وُحيقِّ ــادات ب ــني العب ــنّص وب ني ال

إذا كـان العلـم بعمـوم فـرض الطهـارة والصـالة : نقول حينئـذٍ 

ًا لكّل مـن لزمـه فعلهـام ومـن مل يلزمـه فـاألعّم  وما أشبههام عامَّ

ــه  ــن لزمت ــا م ــًا وأحكامه ــادات أيض ــذه العب ــفات ه ــم بص العل

 .ومن مل تلزمه

م بوجـوب هـذه العبـادات التـي إنَّـام عـمَّ العلـ: فإن قيل

ذكرمتوهـا ملــن ســقط عنــه فعلهـا بالعــذر، ومــن مل يســقط عنــه، 

من جهـة أنَّـه مـن سـقط عنـه فـرض العمـل هبـا مل يسـقط عنـه 

فــرض العلــم، وعــذره يف اإلخــالل بالعمــل ال يكــون عــذرًا يف 

ــا ــالعلم، قلن ــالل ب ــادات : اإلخ ــذه العب ــم هب ــق إذًا العل ــد حل ق

نصِّ عــٰىل اإلمـام، وبطـل فـرقهم بــني وأحكامهـا يف العمـوم بـال

العلم هبا وبـني العلـم باإلمـام باخلصـوص والعمـوم، ونحـن مل 

ــع  ــإذا وق ــل، ف ــوب العم ــم ال بوج ــوب العل ــارض إالَّ بوج نع

االعرتاف بـأنَّ العلـم بالعبـادات عـاّم وإن سـقط العمـل هبـا يف 

 .بعض األحوال صحَّ محل النّص عليها

نـع مـن وقـوع العلـم نـراكم تـذكرون فـيام يم: فإن قيـل

ــاكم  ــي ألزمن ــاهرة الت ــاألُمور الظ ــه ب ــدِّ وقوع ــٰىل ح ــالنّص ع ب

ة عـٰىل مـذهبكم  ـًا، أسـبابًا مبنيـَّ وجوب مساواته هلـا لـو كـان حقَّ

ــولكم ، كق ــنصِّ ــَي : يف ال ــور، وُلِق ــه اجلمه ــدل عن ــنصَّ ع إنَّ ال
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راويه بالتكـذيب وُرِمـَي بالتضـليل، وانعقـدت الرئاسـات عـٰىل 

متموه يف صــدر كالمكــم، وهــذا غــري بطالنــه، إٰىل ســ ائر مــا قــدَّ

ة الــنّص، ]] ٨٩ص /[[مســلَّم لكــم،  ألنَّــه كالتــابع لصــحَّ

 فكيف يصحُّ أن جيعلوه عذرًا يف ارتفاع العلم به؟

قــد غلطــت علينــا غلطــًا ظــاهرًا، ألّنــا مل نــذكر يف : قلنــا

مجلة جوابنـا مـن األسـباب املانعـة مـن حصـول العلـم بـالنصِّ 

يه إالَّ مـا هـو معلـوم ومسـلَّم، وإنَّـام اخلـالف يف وزوال الريب ف

ً بوقـوع العلـم بـه عـٰىل  كونه سببًا مانعًا من العلـم بـالنصِّ وخمـالَّ

احلــدِّ املــذكور، أو يف وقوعــه عــٰىل جهــة الصــواب والوجــوب، 

وقـع مـن أكثـر  9ألنَّه ال خالف يف أنَّ العمـل بعـد الرسـول 

ــة بخــالف الــنّص، والرئاســة املنعقــ دة ملــن انعقــدت لــه يف األُمَّ

ــن  ــه، وأنَّ م ــنّص وإبطال ــٰىل ردِّ ال ــة ع ــت مبنيَّ ــال كان ــك احل تل

ــتمّكن  ــد ال ــوال عن ــه يف مســتقبل األح ــدّين ب ــر الت عــاه وأظه ادَّ

بـه ألـف،  قه واحـد وُيكذِّ نَـًا ُيصـدِّ بًا ُمَهجَّ من إظهـاره كـان مكـذَّ

ــد  ــت واح ــذا وق ــا ه ــنّص إٰىل زمانن ــع ال ــذ وق ــق من ــه مل يتَّف وأنَّ

ــان ســلَّ  ــه، أو ك ــذيب راوي ــه، أو أمســكت عــن تك ــة في مته األُمَّ

ب املنـازع، ونحـن نعلـم أنَّـه  املسلِّم أو املمسك أكثـر مـن املكـذِّ

مل يتَّفق فـيام عورضـنا بـه مـن العلـم بـالنصِّ عـٰىل الكعبـة، ومـا 

ا ذكرنـاه، بـل احلاصـل فيـه عكـس هـذه  جرٰى جمراها بشـيء ممـَّ

مجــاع والتصــديق ووقــوع األُمــور وأضــدادها مــن التســليم واإل

ــدفع  ــدًا أن ي ــن أح ــيس يمك ــروع، ول ــول والف ــل يف األُص العم

ــه، ألنَّ وقــوع العمــل  دناه أو يشــري إٰىل خــالف في ــا عــدَّ شــيئًا ممَّ

بخــالف الــنّص ال ينكــره أحــد مــن خمــالفي الشــيعة وال أحــد 

ــة، وخمــالفو  ن اخــتلط بأهـل األخبــار مـن اخلــارجني عـن امللَّ ممـَّ

ـــدون يف ذ ـــيعة يزي ـــونالش ـــيهم ويقول ـــك عل ـــل : ل إنَّ العم

ــم مــا فعلــوا مــن  ــة، وأهنَّ بخــالف الــنّص وقــع مــن مجيــع األُمَّ

ــذا  ــوه، وه ــم أن يفعل ــذي هل ــب ال ــه إالَّ الواج ــل بخالف العم

عمـــل  ]]٩٠ص /[[إنَّ األكثـــر : زيـــادة عـــٰىل قـــول الشـــيعة

ــام اقتصــ ــا صــحَّ ـبخالفــه، وإنَّ رت الشــيعة عــٰىل ذكــر األكثــر مل

ة الــنّص والعمــل عنــدها مــن اعتقــاد مج اعــة مــن القــوم صــحَّ

عــٰى  عليــه باطنــًا، واملخــالف للشــيعة أيضــًا يعــرتف بــأنَّ مــن ادَّ

ــًا  بًا مرميَّ الــنّص وأظهــر القــول بــه يف مجيــع األزمــان كــان مكــذَّ

ــول ــان يق ــة، وإن ك ــالف اجلامع ــة وخ ــه : بالبدع ــني ل إنَّ التهج

ــا  ــول م ــالف يف حص ــه ال خ ــه، فكأنَّ ــع موقع ــذيب واق والتك

ــا ــًا، أو ذكرن ــوابًا وواجب ــه ص ــالف إٰىل وقوع ــع اخل ــام يرج ه، وإنَّ

ــوا ــم أن يقول ــيس هل ــيح، ول ــأ والقب ــة اخلط ــٰىل جه ــذي : ع إنَّ ال

ــا  ــارهم م ــنّص وإظه ــالف ال ــة بخ ــل األُمَّ ــن عم ــوه م رمت قرَّ

ــًا ملــا  يقتضــي إبطالــه دالٌّ عــٰىل عــدم الــنّص، ألنَّـه لــو كــان حقَّ

ــة بخالفــه، ألنَّ هــذا عــدول عــن الســؤال  جــاز أن تعمــل األُمَّ

ــام وقــع اجلــواب عــن قــوهلم ــه، وإنَّ ــا عن ــان : الــذي أجبن لــو ك

ـًا لسـاوٰى العلـم بـه العلـم بـالنصِّ عـٰىل الكعبـة ومـا  النّص حقَّ

ــن  ــع م ــا يمن ــرين وم ــني األم ــرق ب ــا الف ــد بيَّن ــبهها، وإذ ق أش

ــر مل  ــؤال آخ ــدلوا إٰىل س ــم أن يع ــن هل ــني مل يك ــاوي العلم تس

ن مـا ســألوا عنـه وال  معنـاه، وســيأيت اجلـواب عـن هــذه يتضـمَّ

ــاحب  ــٰىل ص ــنقض ع ــد ال ــد عن ــيام بع ــا ف ــا ماثله ــبهة وم الش

 .الكتاب بعون اهللا تعاىلٰ 

مل يـنّص  9مـا بـال العلـم بـأنَّ النبـّي : ثّم يقال للقـوم

ــؤمنني  ــري امل ــك  عــٰىل أم ــٰى ذل ع ــن ادَّ ــذب م ــة، وك باإلمام

ــه مل يــنّص باإلمامــة  غــري حاصــل عــٰىل حــدِّ حصــول العلــم بأنَّ

ــة  ــنّص عــٰىل قبل ــه مل ي عــٰىل أيب هريــرة أو املغــرية بــن شــعبة، وأنَّ

ختــالف جهــة الكعبــة، وصــوم شــهر آخــر غــري شــهر رمضــان، 

وما بـال العلـم بنفـي الـنّص الـذي ادَّعتـه الشـيعة مل يعـّم مجيـع 

ــدكم أنَّ  دناها، وعن ــدَّ ــي ع ــور الت ــي األُم ــم بنف ــه العل ــن عمَّ م

، وإذا جــاز أن ينتفــي انتفـاء الــنّص عـن اجلميــع بمنزلــة واحـدة

ــيعلم انتفــاءه  عــن أحــدمها ]] ٩١ص /[[الــنّص عــن أمــرين ف

، وال يعلــم العلــم بانتفائــه  قــوم دون قــوم وعــٰىل حــدٍّ دون حــدٍّ

ـه العلـم بانتفـاء اآلخـر جـاز أيضـًا أن يقـع الـنّص  مجيع من عمَّ

ــاآلخر،  ــم ب ــمُّ العل ــدمها وال يع ــم بأح ــيعمُّ العل ــرين ف ــٰىل أم ع

ا عــٰىل وجـه ال يقــع العلــم بــاآلخر عليــه، ويقـع العلــم بأحــدمه

ــؤمنني  ــري امل ــٰىل أم ــالنصِّ ع ــم ب ــون العل ــتم ك  وإذا جعل

خمالفــًا للعلــم بــام ذكرمتــوه مــن النصــوص دلــيالً عــٰىل بطالنــه، 

ـًا لسـاوٰى العلـم بـه سـائر مـا وقـع الـنصُّ : وقلتم لـو كـان حقَّ

عٰى مـن العلـم بانتفـاء ن جعـل كـون مـا ُيـدَّ  عليه، فانفصـلوا ممـَّ

ــي  ــاه مــن النصــوص الت ــًا للعلــم بانتفــاء مــا ذكرن الــنّص خمالف

علمنــا انتفاءهــا كــالنصِّ عــٰىل أيب هريــرة وعــٰىل خــالف الكعبــة 

ة الـنّص، وقـال لـو كـان بـاطالً تسـاوٰى العلـم : دليالً عٰىل صحَّ

 .ببطالن سائر ما انتفٰى النّص عنه

عيــه : فــإن قــالوا لــيس جيــب وإن كــان الــنّص الــذي تدَّ

تفيـًا أن يعلـم انتفـاءه كـّل مـن علـم انتفـاء غـريه عـٰىل الشيعة من
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ــان  ــن، وإن ك ــيام مل يك ــب ف ــري واج ــذا غ ــٍد، ألنَّ ه ــدٍّ واح ح

 .واجبًا فيام كان، ووقع من النصوص

ــيس : ة وقــالانفصــلوا ممَّــن عكــس القضــيَّ : قلنــا هلــم ل

ـًا أن يعلمـه كـّل  عيـه الشـيعة حقَّ جيب إذا كـان الـنّص الـذي يدَّ

ــىلٰ  ــنّص ع ــم ال ــن عل ــدٍّ  م ــٰىل ح ــاهرة ع ــور الظ ــن األُم ــريه م غ

واحٍد، ألنَّ هـذا ال جيـب يف كـّل مـا كـان، وإن كـان واجبـًا فـيام 

 .مل يكن

ــالوا ــإن ق ــول: ف ــنحن نق ــنّص : ف ــاء ال ــم بانتف إنَّ العل

عونــه كــالعلم بانتفــاء الـنّص عــٰىل أيب هريــرة باإلمامــة  الـذي تدَّ

ــال ــدمها كح ــٰى أح ع ــال مــن ادَّ دمتوه، وح ــدَّ ــا ع ــن  وســائر م م

عٰى اآلخر  .ادَّ

ــم ــل هل ــم إٰىل : قي ــا معك ــّد بلغن ــذا احل ــتم إٰىل ه إذا بلغ

إنَّ العلـم بثبـوت الـنّص الـذي نـذهب إليـه : مثله، وقلنـا لكـم

ــه،  ــني ب ــول اليق ــه، ]] ٩٢ص /[[يف حص ــكوك عن وزوال الش

ــد  ــأمري زي ــة، وت ــٰىل الكعب ــالنصِّ ع ــه كــالعلم ب ــن دفع وهبــت م

عــٰى خالفــه أو دف عــٰى وخالــد وحــال مــن ادَّ عــه كحــال مــن ادَّ

 .خالف النّص عٰىل الكعبة، أو دفع النّص عليها

 كيف يقال هذا فيام خيالف فيه أمثالنا؟: فإن قالوا

ــل هلــم ــه : قي ــيام خيــالف في ــوه ف ــف يصــحُّ مــا قلتم وكي

ــا  ــل م ــع مث ــا دف ــحُّ عليه ــي ال يص ــرة الت ــا الكث ــا؟ وفين أمثالن

ــه رضورًة وت ــا بمذهب ــدّين أكثرن ــم بت ــع علمك ــوه م ــًا ذكرمت قّرب

 .باعتقاده إٰىل رّبه جلَّ وعزَّ 

وهـــذه املعارضـــة ال خملـــص منهـــا للقـــوم الـــدافعني 

ــألوا  ــام س ــؤال، وربَّ نه الس ــمَّ ــا تض ــٰىل م ــدين ع ــنصِّ واملعتم لل

لو كـان اخلـرب متـواترًا بـالنصِّ لوقـع العلـم الضــروري : فقالوا

روط ـبه لكّل مـن سـمعه، ألنَّ اخلـرب إذا ورد مـن كثـرة هلـا الشـ

عوهنا فال بدَّ من وقوع العلم الرضوري عندهالتي   .تدَّ

ـــاه  ـــذي رشحن م ال ـــدِّ ـــؤال املتق ـــن الس ـــواب ع واجل

وأحكمنـــاه هـــو جـــواب عـــن هـــذا الســـؤال، ألنَّ معنامهـــا 

متشابه وإن كـان حيتـاج عنـد ذكـر الضــرورة عـٰىل هـذا الوجـه 

إٰىل ضـرب من التفصـيل ونـوع مـن الكـالم ال حيتـاج إليـه فـيام 

م، ونحــن نســ ــاب، تقــدَّ ــنقض عــٰىل صــاحب الكت ــد ال توفيه عن

فقد تعلَّق بـه، ونجيـب أيضـًا عـن مجيـع مـا يسـألون عنـه مثـل 

ـة وأظهـرت خالفـه، : قوهلم ـًا ملـا كتمتـه األُمَّ لو كان الـنّص حقَّ

ونــازع القـوم فيـه، وملـا دخــل  ولطالـب بـه أمـري املـؤمنني 

أيُّ فـرٍق بـني : يف الشورٰى، وال فعـل كـذا وكـذا، ومثـل قـوهلم

ــٰىل ا ــنصِّ ع ــية لل ــة والعبّاس ــوٰى البكري ــنصِّ ودع ــائكم لل ع دِّ

ــاحبيهام؟ إٰىل  ــد ]] ٩٣ص /[[ص ــبههم، فق ــن ش ــك م ــري ذل غ

ــد  ــه عن ــب عن ــن نجي ــًا نح ــا طرف ــاب منه ــاحب الكت ــر ص ذك

ة، وإذ االنتهاء إليـه، ونسـتويف ذكـر مـا أخـلَّ بـه مـن زيـادة قويَّـ

نعـود قد انتهٰى مـا أردنـا تقديمـه مـن الكـالم يف الـنصِّ فـنحن 

 .إٰىل حكاية كالم صاحب الكتاب يف الفصل والنقض عليه

بعــد أن ذكــر اخلـــالف يف  _قــال صــاحب الكتـــاب 

عيـه مـن ضــرورة أو  النصِّ وما يمكـن أن ينقسـم إليـه قـول مدَّ

والـذي يـدلُّ عـٰىل بطـالن الـنّص عـٰىل وجـه ُيعَلـم : (_اكتساب 

مـن  فيه باضطراٍر أنَّ ذلـك لـو كـان ثابتـًا لكـان كـّل  مراده 

تــه  ة نبوَّ ــٰى ال يصــّح أن ُيَشــكَّ  علــم صــحَّ يعلــم ذلــك حتَّ

فيه، ُيبـنيِّ ذلـك أنَّـه لــامَّ كـان العلـم بوجـوب الصـالة وصـوم 

ــٰىل  ًا ع ـــروريَّ ــك ض ــري ذل ــر إٰىل غ ــريم اخلم ــان وحت ــهر رمض ش

ٰى  تـه، حتـَّ احلدِّ الذي ذكرناه مل َجيُـز أن يشـكَّ فيـه أحـد يعلـم نبوَّ

يف ذلــك أو شـــيء منـه داللــة الكفــر  أّنـا نجعــل إظهــار الشـّك 

، ولــو كــان ]عـٰىل مــا بيَّنـاه مــن قبـل[، 9وتكـذيب الرســول 

ــه،  ــّك في ــنّص وال نش ــذا ال ــم ه ــب أن نعل ــذلك لوج ــر ك األم

وكذلك سائر أهـل القبلـة، بـل كـان جيـب أن ال يشـّك يف ذلـك 

ــع  يف  ــك ممتن ــا، ألنَّ ذل ــه وإن مل يعلمه ت ة نبوَّ ــحَّ ــد ص ــن يعتق م

ــاد، وإن  ــك االعتق ــالن ذل ــوٰى، وبط ــم أق ــه يف العل ــان امتناع ك

ــا  ــا أّن عوا علين ــدَّ ــنهم أن ي ــول، وال يمك ــذا الق ــاد ه ــنيِّ فس ُيب

نعرف ذلك، ألّنـا نعـرف باضـطرار خـالف ذلـك مـن أنفسـنا، 

ذلـك، ]] ٩٤ص /[[بل يعلمون مـن حالنـا أّنـا نعتقـد خـالف 

ــا  ــدوا م ــوز أن جيح ــيم ال جي ــع العظ ــت أنَّ اجلم ــد ثب ــه ق وألنَّ

ة هــذه الطريقــة يف يعلمــون  أو يظهــروا خالفــه، وقــد بيَّنــا صــحَّ

 ...).باب املعارف

قــد بيَّنــا يف صــدر كالمنــا مــا نــذهب إليــه يف : يقــال لــه

ــن مل  ــه بم ــاملراد مع ــه وب ــم ب ــق العل ــا أنَّ طري ، وذكرن ــنصِّ ال

ــول  ــن الرس ــمعه م ــطرار،  9يس ــتدالل دون االض ــو االس ه

ــه  ــمعه من ــن س ــان ممَّ ــرا وإن ك ًا إٰىل م ــطرَّ ــيس مض ده، ول

ُيقَطـع يف شــيء مـن األخبـار عـٰىل حصـول العلـم الضــروري 

ــريم  ــالة وحت ــاب الص ــم بإجي ــون العل ز أن يك ــوِّ ــا ُنج ــده، ألّن عن
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اخلمــر وســائر مــا ذكرتــه وبالبلــدان أيضــًا واقعــًا عــن ضـــرب 

من االسـتدالل قريـب، وأن ال يكـون مـن فعـل اهللا تعـاٰىل فينـا، 

ــم  ــة العل ــّك يف مفارق ــا ال نش ــه وإن كنّ ــور يف طريق ــذه األُم هب

ــوم  ــن العل ــه لغــريه م ــبهات في ــول الشــكوك والش ــاع دخ وامتن

ــرتاض  ــاع اع ــراه، ألنَّ امتن ــري جم ــي ال جي ــار الت ــرب األخب بمخ

الشبهة ودخـول الشـّك يف بعـض العلـوم لـيس جيـب أن يكـون 

داللة عٰىل أنَّه مـن فعـل اهللا تعـاٰىل، ولنـا يف هـذا البـاب يعنـي يف 

 .ما أشبهها رضوري أم ال؟ نظرهل العلم بالبلدان و

ــه اآلن  ــا يف أنَّ العلــم ب ــا العلــم بــالنصِّ فــال نظــر لن فأمَّ

ــو ختطَّينــا  ــا ل ــٰىل أّن ــاب، ع ــتدالل واالكتس ــق االس ــن طري م

اخلــالف يف هــذا املوضــع وســلَّمنا لــك أنَّ العلــم بالبلــدان ومــا 

ــك ــول ل ــن أن نق ـــروي ألمك ــا ض ــون : ماثله ــدفع أن يك ــَم ن بِ

صــوم ومـا ذكرتــه مـن العبــادات إنَّـام علمــه إجيـاب الصـالة وال

تـه عليـه  ة نبوَّ اضـطرارًا، ومل يصـّح أن  كّل مـن علـم صـحَّ

ــل أنَّ أحــدًا مل يعرتضــه بتكــذيب ورّد يف  يقــع شــكٌّ فيــه مــن ِقبَ

ــات، وأن  ــن األوق ــٍت م ــنّص ]] ٩٥ص /[[وق ــرب ال ــون خ يك

ممَّا يصـحُّ أن ُيعَلـم املـراد منـه باضـطرار لـو سـلم مـن تكـذيب 

ــامَّ مل اجل ــه، فل ــة في ــادات الباطل ــبقهم إٰىل االعتق ــه وس ــات ب امع

يسلم مـن ذلـك مل يقـع العلـم بـه ضــرورًة كـام وقـع بسـائر مـا 

ــتبعده،  ــزام أو تس ــذا اإلل ــل ه ــك أن حتي ــيس يمكن ــه، ول دت عدَّ

ألنَّ العلم الضــروري عنـد خـرب املخـربين إذا كـان عنـدك مـن 

ري العـادة فيـه بـأن فعل اهللا تعـاٰىل ومتعّلقـًا بالعـادة جـاز أن جيـ

يفعلـه إذا مل يقــع تكـذيب مــن اجلامعــات بـه، وســبق إٰىل اعتقــاد 

فساده، ومتٰى وقع ذلـك مل يفعلـه كـام جـاز أن يفعلـه عنـد خـرب 

ــه  ــربوا عن ــا أخ ــطّرين إٰىل م ــرب املض ــد خ ــدٍد، وعن ــدٍد دون ع ع

 .دون املستدّلني

لـو كـان املعتــرب يف وجـود العلــم : ولـيس لـك أن تقــول

ــب أن الضـــروري بم ــذيب لوج ــه بالتك ــار وارتفاع ــرب األخب خ

ب  ال يقــع علــم بشـــيء مــن خمــرب األخبــار، ألنَّ الســمنية ُتكــذِّ

 .باجلميع

ــام ُيــؤثِّر تكــذيب مــن ُعِلــَم وجــوده : ألّنــا نقــول لــك إنَّ

ــام  وُعــِرَف تكذيبــه مــن العقــالء، ونحــن مل نــَر ســمينًا قــّط، وإنَّ

 .نسمع بذكرهم خرباً 

ـــه ال: ويمكـــن أن يقـــال ـــم  إنَّ ـــرب يف ارتفـــاع العل معت

ــات  ــردِّ اجلامع ــل ب ــني، ب ــد واالثن ــذيب الواح ـــروري بتك الض

ــا  ــا م زن ــادة جوَّ ــه إٰىل الع ــع في ــان املرج ــذا إذا ك ــذيبها، وه وتك

 .ذكرناه فيه ومل يستنكر

ــول ــك أن تق ــيس ل ــًا يف : ول ــديق رشط ــان التص ــو ك ل

ة وقوع العلـم مل خيـُل التصـديق مـن أن يكـون عـن معرفـة  صحَّ

 معرفة، فإن كـان عنهـا مل ختـُل املعرفـة مـن أن تكـون أو عن غري

ا جيـري  إذا مل حتصل عـن مشـاهدة واقعـة هبـذا اخلـرب وبغـريه ممـَّ

جمراه، فـإن كانـت حاصـلة عـن هـذا اخلـرب أو عـامَّ جـرٰى جمـراه 

م،  ة اخلــرب، وإن مل يقــع تصــديق متقــدِّ فقــد صــحَّ أن نعلــم صــحَّ

م، فــــيهم جــــاز يف غــــريه]] ٩٦ص /[[وإذا جــــاز هــــذا 

إّنـا مل نلزمـك : واستغني عـن تقـّدم التصـديق، ألّنـا نقـول لـك

ــام  ـــروري، وإنَّ ــم الض ــوع العل ـــرطًا يف وق ــديق ش ــون التص ك

ألزمناك أن يكون التكـذيب عـن تكـذيب اجلامعـة بـاخلرب مانعـًا 

مــن حصــول العلــم الضـــروري وارتفــاع هــذا التكــذيب 

حًا لوجوده، فتشاغلك بالتصديق ال معنٰى له  .مصحِّ

ــالنصِّ فأ ــم ب ــحابك العل ــك وأص ــن نفس ــك ع ــا نفي مَّ

عيه عليك عاقل فتفسده  .فصحيح، وليس ذلك ممَّا يدَّ

إنَّــام كالمــي عــٰىل مــن أوجــب العلــم : فــإن قلــت

ــع  ــٰىل اجلمي ــٰى ع ع ــمعه وادَّ ــن س ــلِّ م ــالنصِّ لك ـــروري ب الض

ته، ومل يثبت مانعًا من العلم به  .االضطرار إٰىل صحَّ

ــك ــا ل ــىلٰ : قلن ــك إذًا ع ــه  فكالم ــذهب إلي ــذهب ال ي م

نا ال نعرف أحدًا هذا قوله  .عاقل، فإنَّ

ن الـرّد عــٰىل  _قـال صـاحب الكتـاب  بعـد كـالم يتضـمَّ

عــٰى عليــه وعــٰىل أصــحابه العلــم الضـــروري بــالنصِّ ال  مــن ادَّ

ــيهم  ــك عل عي ذل ــدَّ ــا ال ن ــره، ألّن ــا إٰىل ذك ــٰى : (_حاجــة بن ومت

عنـدنا، وإنَّـام ُيعَلـم بـه  ُيعتَرب ذلك، ألنَّ التـواتر ال يضـطرّ : قالوا

ــل  ــس األص ــوا نف ــد نقض ــاب، فق ــة االكتس ــن جه ـــيء م الش

عي  ــدَّ ــام نريــد إبطــال قــول مــن ي ــا إنَّ ــه، ألّن ــا علي الــذي تكلَّمن

ــل أنَّ الصــحيح يف  ــا مــن قب ــا قــد بيَّن االضــطرار يف ذلــك، وألّن

التواتر أنَّـه يقتضــي العلـم الضــروري، وأنَّـه لـيس بطريـق إٰىل 

 ...).أوضحنا القول يف ذلكاالستدالل، و

، وأنَّـه : يقال لـه قـد مضــٰى مـا نقولـه يف العلـم بـالنصِّ

ــن  ــع اآلن م ــة ]] ٩٧ص /[[واق ــن جه ــتدالل ال م ــة االس جه

، )إنَّ كالمــي عـٰىل مــن قـال باالضــطرار: (االضـطرار، وقولـك

ــري إٰىل  ــّل وال يش ــٰىل الك ــطرار ع عي االض ــدَّ ــن ي ــه م إن أردت ب

إنَّ هــذا لــيس بمــذهب لعاقــل يف  :مــانع يمنــع منــه، فقــد قلنــا
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ــوت  ــاز ثب ــطراٍر وإن ج ــم باض ــا ُيعَل ــه ممَّ ، وإن أردت أنَّ ــنصِّ ال

ــا ال  ــاك م ــه، وألزمن ــذا الوج ــٰىل ه ــا ع ــد تكلَّمن ــه فق ــانع من م

 .انفصال لك عنه

ا قولـك أنَّ التـواتر يوجـب العلـم (إنَّـك قـد بيَّنـت : فأمَّ

ـــروري ـــيء يف املو)الض ــك بش ــت ذل ــدناك بيَّن ــام  وج ــع ، ف اض

لـت إالَّ عـٰىل أنَّ  الذي أرشت إليـه مـن كتابـك، ومل نـَرك قـد عوَّ

ــٰىل  ــه ع ــتدّل مع ــد يمكــن أن يس ــٰى إٰىل أح ــة إذا انته خــرب اجلامع

صدقهم، فـال بـدَّ مـن وقـوع العلـم الضــروري عنـد خـربهم، 

هـذا : وهذه دعـوٰى منـك ال برهـان عليهـا، ولنـا أن نقـول لـك

اهللا العـادة بـأن يفعـل من أين قلته؟ ومـا أنكـرت مـن أن جيـري 

العلــم الضـــروري عنــد خــرب اجلامعــة إذا انتهــوا إٰىل عــدٍد 

ــع  ــات ال يق ــن اجلامع ــددهم م ــغ ع ــن مل يبل ــون م ــوم، ويك معل

ــه  ــتدالل ب ــن االس ــربهم وإن أمك ــد خ ـــروري عن ــم الض العل

عــٰىل صــدقهم؟ أَولــيس قــد حكيــت عــن أيب هاشــم يف كتابــك 

ــه قــال يف بعــض املواضــع أن ُيســتَدلَّ بخــرب  ال يمتنــع: (هــذا أنَّ

اجلامعـة عـٰىل صـدقهم وإن مل يقـع العلـم الضــروري بخـربهم، 

بأن ال يكونـوا بلغـوا املبلـغ الـذي أجـرٰى اهللا تعـاٰىل العـادة بـأن 

؟ ولــو مل يقــل مــا حكيتــه أبــو )يفعــل عنــده العلــم الضـــروري

 .هاشم أيضًا لكان القياس يقتضيه

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــل: (ق ــإن قي ــذ: ف عي ه ــدَّ ــا ن ا إّن

اجلنس من االضـطرار ملـن فـتَّش عـن األخبـار وأزال عـن قلبـه 

ــه  ــل في ــن حص ــا م ــٍد، فأمَّ ــاٍد فاس ــبق إٰىل اعتق ــبهة، ومل يس الش

بعــض هــذه الوجــوه مل حيصــل لــه الضـــرورة، ولــذلك حيصــل 

ــالفني ــل للمخ ــيعة وال حيص ــف الش ــطرار لطوائ ص . /[[االض

ــ: قيـل هلـم]] ٩٨ ـة وقـد أقـررتم أنَّ ه ال إذا كـان ذلـك هـو احلجَّ

حيصـــل للمخـــالف فيجـــب أن يكونـــوا يف أوســـع العـــذر يف 

إنَّـام نـذّمهم : فـإن قـالوا. خمالفتكم وأن ال يلحقهم الـذّم بـذلك

قيـل . لشـبهة من حيث اعتقدوا إمامـة غـري أمـري املـؤمنني 

ــم ــذّم : هل ــف ال ــك وتوقَّ ــكَّ يف ذل ــن ش ــق م ــب أن ال يلح فيج

مامــة، ويكــون معــذورًا يف ذلــك، وذلــك يــنقض أصــلهم يف اإل

ــائر  ــالً لس ــدين وأص ــان ال ــم أرك ــن أعظ ــا م ــم جيعلوهن ألهنَّ

ـــرائع،  ــع [الش ــالفهم م ــن خ ــا م ــحُّ أن ال يعلمه ــف يص فكي

علمــه بفــروع الــدين التــي هــي الصــالة والصــيام وغــري 

 ]).ذلك؟

ــه ــال ل ـــرورة يف : يق ــم الض عي عل ــدَّ ــا ال ن ــا أّن ــد بيَّن ق

ــ ــرف أح ــا نع ــا، وم ــٰىل خمالفين ــنا وال ع ــنصِّ ال ألنفس ــن ال دًا م

عاء ذلـك، ولكنّـا ُنكلِّمـك عـٰىل مـا يلزمـك  ح بادِّ أصحابنا صـرَّ

اً   .دون ما نذهب إليه ونعتقده حقَّ

ــذر  ــع الع ــا يف أوس ــالف لن ــون املخ ــاؤك أن يك ع ــا ادِّ أمَّ

ــبهة  ــه ش ــدخل يف مثل ــل ال ي ــنّص رضورًة، فباط ــرف ال إذا مل يع

ـــروري ــم الض ــع العل ــاك أن يرتف ــام ألزمن ــا إنَّ ــك، ألّن ــٰىل مثل  ع

عنهم بالنصِّ عـٰىل وجـٍه كـانوا فيـه هـم املـانعني ألنفسـهم منـه، 

ــة  ــن إزال ــون م ــه متمّكن ــن وقوع ــانعني م ــوهنم م ــع ك ــم م وه

ــن  ــالنصِّ م ــم ب ــه العل ــن أجل ــع م ــامَّ ارتف ــروج ع ــانع، واخل امل

ــك  ــارقوا ذل ــاءوا لف ــو ش ــاد، ول ــبق إٰىل االعتق ــبهة أو الس الش

ــذا أ ــٰىل ه ــب ع ــف جي ـــروري، فكي ــم الض ــم العل ــع هل ن فوق

يكونــوا معــذورين؟ وهــل إقامــة العــذر هلــم وهــذه حــاهلم إالَّ 

كإقامة العذر ملـن نظـر يف الـدليل، وقـد سـبق إٰىل اعتقـاد فاسـد 

ـــٍد أو  ـــا بتقلي ـــذلك ]] ٩٩ص /[[إمَّ ـــه ل ـــامتنع علي ـــبهة ف ش

حصول العلم من جهة الـدليل؟ فلـامَّ كـان مـن هـذه حالـه غـري 

ة الـدليل معذور وإن كان ال يصـحُّ حصـول العلـم لـه مـن جهـ

رناه مــن حيــث كــان متمّكنــًا  مــع الشــبهة واالعتقــاد الــذي قــدَّ

ــدليل  ــالنظر يف ال ــم ب ــول العل ــن حص ــع م ــا من ــة م ــن إزال م

ــن  ــالنصِّ م ــم ب ــه العل ــع ل ــن مل يق ــال م ــذلك ح ــه، فك ومفارقت

املخالفني، ويمكـن أن يكـون الـذّم الحقـًا هلـم مـن وجـه آخـر 

ـم وإن كـانوا كاملـانعي أنفسـهم مـن الع لـم الضــروري وهو أهنَّ

قـادرون عـٰىل إصــابة العلـم االسـتداليل بــأن ينظـروا يف أحــوال 

اجلامعــة املخــربة بــالنصِّ ويســتدّلوا عــٰىل كــوهنم صــادقني، وإذا 

كان هـذا طريقـًا إٰىل العلـم وهـم متمّكنـون منـه ضـاق عـذرهم 

ــه الــذمُّ إلــيهم، ولــيس جيعــل ذّمهــم مــن حيــث اعتقــدوا  وتوجَّ

بالشـبهة حسـب مـا سـألت عنـه  إمامة غري أمـري املـؤمنني 

نفسـك، وإن كــان مــا ذكرتــه وجهــًا يلحــق الــذّم مــن أجلــه إالَّ 

ــه  ، ألنَّ ًا مــن جهــة اإلخــالل بــالنصِّ ــًا مســتحقَّ ــه ال يكــون ذمَّ أنَّ

كـان جيــب لـو توقَّفــوا أو شــّكوا ومل يعتقـدوا إمامــة الغــري أن ال 

ن يلحقهم الذّم، وقـد بيَّنـا أنَّـه الحـق هلـم مـن الـوجهني اللـذي

منامها، وهــو أيضـًا الحــق هلـم مــن حيـث اعتقــدوا الباطــل  قـدَّ

 .يف إمامة من ليس بإمام

عــٰىل أنَّ هـذه الطريقـة توجــب : (قـال صـاحب الكتـاب

ــم مــن دينــه  زوا يف ســائر مــا ُيعَل ضـــرورًة  علــيهم أن ُجيــوِّ
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ــتصَّ بــه قــوم دون قــوم وإن اشــرتك الكــّل يف معرفــة  أن خي

ــنيِّ  ــالن ذلــك ُيب ــه، وبط ت ــل نبوَّ ــع مث ــوز أن يمتن فســاده، وال جي

هــذا االضــطرار ألجــل الشــبهة، ألنَّ العلــم الضـــروري يزيــل 

ــة، وهــذا  ــق األدلَّ ــحُّ يف طري ــام تص ــبهة إنَّ ــبهة، وألنَّ الش الش

ــن  ــع م ــم يق ــؤثِّر ]] ١٠٠ص /[[العل ــر، وال ُي ــل ونظ ــري دلي غ

يف ذلـــك أيضـــًا الســـبق إٰىل االعتقـــاد، بـــل جيـــب أن يـــزول 

ــام ن ــه ك ــاد ب ــوز االعتق ــام جي ـــروريات، وإنَّ ــائر الض ــه يف س قول

ــٰىل  ــتبه ع ــأن يش ــة ب ــة اجلمل ــٰىل جه ـــروريات ع ــبهة يف الض الش

ــبح الظلــم  ــرف ق ــذي يع ــه يف ال ــام تقول ــيل، ك ــامل التفص الع

ــطرار ــده : باض ــم ويعتق ــري ظل ــو غ ــا ه ــه م ــتبه علي ــد يش ــه ق إنَّ

 ...).ظلامً 

قـد كـان جيـوز أن يشـتبه سـائر مـا ذكرتـه مـن : يقال لـه

تــه، وخيــتصُّ بــالعلم بــه  مــن دينــه املعلــوم  مــع العلــم بنبوَّ

قوم دون قوم لو جـرٰى فيـه مـا جـرٰى يف الـنصِّ مـن السـبق إٰىل 

 .االعتقاد أو الشبهة

ــا قولــك ، فــال )العلــم الضـــروري يزيــل الشــبهة: (فأمَّ

ــدَّ أن حيصــل  ــه ال ب ــن أنَّ ــه يزيلهــا إذا وقــع، فمــن أي شــكَّ يف أنَّ

ٰى يزيلهــا؟ وقــد جعلنــا ا رتفاعهــا رشطــًا وحصــوهلا كاملــانع حتـَّ

ــل ــادة، ومل نق ــاه إٰىل الع ــ: ورددن ــع يف الض ــبهة تق رورة، ـإنَّ الش

ــا ــع أن يســبق قــوم : فتقــول لن ــل ال يمتن ــة، ب ــا ختــتصُّ األدلَّ إهنَّ

بشبهة أو تقليد إٰىل اعتقاد بطـالن مـا يـرد بـه اخلـرب فـال يقـع بـه 

كــذيب بــه العلــم الضـــروري إذا كنـّـا قــد فرضــنا أنَّ ارتفــاع الت

ــك ــه، وقول ة وقوع ــحَّ ــه رشط يف ص ــاد بطالن ــب أن : (واعتق جي

ل يف أنَّـه لـو وقـع لـزال بـه، والـذي ) يزول االعتقـاد بـه كـاألوَّ

 .ألزمناك أن ال يقع إذا كانت احلال هذه

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــوز أن : (ق ــه جي ــذا الوج ــٰىل ه وع

ة نبيّنـا  ة هـذه  9يشتبه عٰىل أحدنا نبـوَّ فـال يكـون عاملـًا بصـحَّ

تـه فغـري جـائز فـيام ُيعَلـم مـن  ة نبوَّ ا مع علمه بصـحَّ األُمور، فأمَّ

دينه باضـطرار، ُيبـنيِّ ذلـك أنَّ كـّل مـا هـذا حالـه مـن الشــرع 

ــحُّ أن  ــّل، فكيــف يص ــه عــاّم للك ــالتكليف في ]] ١٠١ص /[[ف

ــة، ومــن  ــض خاصَّ ــهم دون بع ــم بــذلك لبعض ــل العل حيص

ـة يف الزمـ ان كالرسـول يسلك هـذه الطريقـة جيعـل اإلمـام حجَّ

مـن مـات «من مل يعـرف إمامـه فهـو كـافر، ويـروي أنَّ : ويقول

، فـال بـدَّ مـن أن حيصـل »وال يعرف إمامـه مـات ميتـة جاهليـة

ــال ــّل، أو أن يق ـــرورة للك ــذلك : الض ــًا ب ــل عارف ــن مل حيص م

فلـيس بمكلَّـف أصـالً ولـيس بمكلَّـف لإلمامـة ومعـذور فيهـا 

ات، ولـو جـاز هلـم أن كام يقولـه أهـل املعـارف يف سـائر الـديان

إنَّ طـائفتهم تعـرف ذلـك دون مـن خـالفهم جلـاز مثـل : يقولوا

أنــتم : ذلــك يف ســائر أركــان الــدين، وجلــاز لليهــود أن يقولــوا

، وأنَّ ذلـك دينـه دوننـا، إٰىل 9تعرفون إنَّه ال نبـّي بعـد النبـّي 

ــطرار ال  ــة االض ــا أنَّ طريق ــد بيَّن ــائره، وق ــن نظ ــك م ــري ذل غ

لطـة إذا كنّـا نسـمع مـن األخبـار كـام يسـمعون ختتصُّ مـع املخا

 ).ونختلط هبم، فكيف يقع العلم بام ذكروه هلم دوننا؟

ا دعـواك أنَّ االشـتباه فـيام ُيعَلـم مـن دينـه ال : يقال له أمَّ

مـة، وقـد مضـــٰى  ة فهـي الــدعوٰى املتقدِّ جيـوز مـع العلــم بـالنبوَّ

لنــا عــٰىل جــواز اشــتباه مجيــع مــا  ذكرتــه مــا يلزمــك عليهــا، ودلَّ

ــرض يف  ــا ع ــض م ــه بع ــرض في ــأن يع ــوه ب ــض الوج ــٰىل بع ع

ا تعّجبك مـن اختصـاص العلـم مـع كـون التكليـف . النّص  فأمَّ

ــم  ــمَّ العل ــر أن ال يع ــري منك ــه غ ــه، ألنَّ ــع موقع ــري واق ــًا فغ عامَّ

ـًا هلــم، مـن حيــث مل  الضــروري الكــّل وإن كـان التكليــف عامَّ

ــــروري،  ـــم الض ـــوع العل ـــل رشوط وق ]] ١٠٢ص /[[حيص

ـــرط  ــن ش ــه م ــرج نفس ــن أخ ــّل م ــون يف الك ــاز أن يك وإذا ج

ــب أن  ــم رضورًة، وال وج ــب أن ُيعَل ــه مل جي ــم ل ــول العل حص

ــة،  ــم باإلمام ــف العل ــن تكلي ــًا ع ــذورًا، وال خارج ــون مع يك

مني ن من ذلك من الوجهني املتقدِّ ه يتمكَّ  .ألنَّ

ة  ــوَّ ــي النب ــم بنف ــم العل ــاليهود يف دفعه ــة ب ــا املعارض فأمَّ

ـم يعلمـون مـن ذلـك مـا عن أنفسـهم  فـنحن نعلـم رضورًة أهنَّ

نعلمــه، وهــم معرتفــون لنــا بــالعلم بــه، وإن كــانوا خيــالفون يف 

ـًا، وجيـرون  كون اخلرب صدقًا، ومـا ُعِلـَم مـن دينـه  منـه حقَّ

ــن  ــه م ــا يعلمون ــرٰى م ــده جم ة بع ــوَّ ــي النب ــن نف ــه م ــا يعلمون م

ــه يف أنَّ العلــم بج ميــع رشائعــه الظــاهرة ومــا دعــا إليــه وأوجب

ذلك حاصـل وإن كـان كـون مـا أوجبـه واجبـًا يف احلقيقـة ومـا 

نفـاه منتفيـًا فيــه اخلـالف والنــزاع، ولـو ســبقت اليهـود يف نفــي 

رت  ــدَّ ــإن ق ــوه، ف ــاز أن ال يعلم ــذيب جل ــردِّ والتك ة إٰىل ال ــوَّ النب

حاالً هلم ُأخـرٰى غـري التـي نعلمهـم عليهـا، فـام ألزمتنـا جتـويزه 

زه إذا اخ ـــوِّ ـــن ُنج ـــيهم نح ـــال، وإن أرشت إٰىل عل ـــت احل تلف

بون بنفــي  م ال ُيكـذِّ حـاهلم هـذه فليســت عـٰىل مــا ذكـرت، فــإهنَّ

رناه ة عٰىل الوجه الذي قرَّ  .النبوَّ

إنَّ طريقــة األخبــار ال ختــتصُّ هــي الــدعوٰى : (وقولــك

ـــه ال رشط إالَّ )التــي وقــع اخلــالف فيهـــا ، فِلــَم زعمــت أنَّ
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ــا أي ــون رشطن ــت أن يك ـــَم دفع ــة؟ ولِ ــن املخالط ــدَّ م ــًا ال ب ض

 قيامه؟

وبعــد، فــإن مل يقــع لنــا العلــم : (قــال صــاحب الكتــاب

ـا أن ال ُنكلَّـف يف : مع وقوعه هلـم مل خيـُل حالنـا مـن وجهـني إمَّ

ــف،  ــف[اإلمامـة شــيئًا أو ُنكلَّ فــال وجــه للمنــاظرة ] فــإن مل ُنكلَّ

ــك  ــا ذل ــٍد، وإن ُكلِّفن ــول ألح ــك بق ــيس ذل ــاب، ول ــذا الب يف ه

ــ ر طريقــه علينــا، فيجــب أن وغــري جــائز أن ُنكلَّ ف مــا قــد تعــذَّ

نعتقـــده يف اإلمامـــة إذا ]] ١٠٣ص /[[نكــون مصـــيبني فــيام 

بيَّنا الطريـق فيـه، وهـذا خـروج عـن اإلمجـاع، ألنَّـه يوجـب أنَّ 

ــالوا ــإن ق ــة، ف ــذاهب املختلف ــة يف امل ــوت : احلــقَّ يف اإلمام إنَّ ثب

يـه وإن كـان طريقـه االضـطرار فف اإلمامـة ألمـري املـؤمنني 

ــة  ــه طريق ــل ل ــن مل حيص ته، فم ــحَّ ــٰىل ص ــدلُّ ع ــواه ت ــرق س ط

إذًا الكـالم عـٰىل : قيـل هلـم. الضـرورة فهـو حمجـوج بـام عـداها

من يزعم أنَّ هذا طريقـه وحكـم بـذلك فيـه، فقـد بـان فسـاده، 

 ...).ونحن نتكلَّم من بعد عٰىل سائر الطرق

ــه ــاك أنَّ التكليــف ال جيــب ســقوطه : يقــال ل ــد أعلمن ق

العلــم الضــروري مرتفعــًا عـن بعــض املكلَّفــني، ألنَّ وإن كـان 

واضـحة مـن الـوجهني اللـذين أرشنـا  قائمـةالسـبيل إٰىل العلـم 

غـري ) كالمـي عـٰىل مـن يـزعم أنَّ هـذا طريقـه: (إليهام، وقولـك

ــنّص هــي  ــة يف ال ــذهب إٰىل أنَّ الطريق ــن ي ــًا، ألنَّ م الزم أيض

ــده الضـــرورة دون االكتســاب ال جيــب أن يكــون املخــال ف عن

معذورًا من حيث مل حيصـل لـه العلـم، ألنَّـه عنـده مـتمّكن مـن 

كالمـي : إزالة ما منـع مـن حصـول العلـم، الّلهـّم إالَّ أن تقـول

ـًا وقضــٰى  عٰىل من نفٰى العلم مـن جهـة الـدليل وأثبـت رضوريَّ

بأنَّ من مل حيصـل لـه العلـم لشـبهة أو غريهـا غـري مـتمّكن مـن 

م، فهــذا ممَّــا ال جيــوز أن يكــون مفارقــة مــا ارتفــع ألجلــه العلــ

ـه كالمـك إليـه، ألنَّ املعلـوم  مذهب عاقـل مـن خمالفيـك فتوجِّ

ــف مــع التجــويز  ــم يــذهبون إٰىل أنَّ خمــالفهم يف اإلمامــة مكلَّ أهنَّ

ــيس مــنهم مــن يقــول بتكليــف مــا ال  ــه خــالف احلــّق، ول علي

يطــاق فيــذهبون إٰىل مــا ظننتــه، وإن مل يكــن كالمــك هــذا عــٰىل 

ر، وإنَّام هو بحسـب مـا توجبـه القسـمة، فقـد كـان مذهب متق رِّ

ــرتداد،  ــذا ال ــرّدده ه ــاب وت ــذا اإلطن ــه ه ــب في ــب أن ال تطن جي

عـــٰىل خمالفـــك عـــٰىل ]] ١٠٤ص /[[وجتعـــل العنايـــة بـــالردِّ 

 .املذهب املستقّر له دون ما ال يصحُّ أن يذهب إليه

وبعــد، فــإنَّ هــذه الطريقــة إن : (قــال صــاحب الكتــاب

ــب ــلحة ل ــت مص ــم كان ــالح أن ُيعَل ــٰى أنَّ الص ــة حتَّ عض األُمَّ

ـة، ألنَّـه ال خـالف  اإلمامة مـن هـذا الوجـه فكـذلك سـائر األُمَّ

ــف يف  ــام ال خيتل ــف ك ــك ال ختتل ــل ذل ــة يف مث ــالح األُمَّ أنَّ مص

ـــرع يف  ــات الشـــرع قــد يكــون كالش ــق إثب الشـــرائع، ألنَّ طري

 ...).أنَّه قد خيتصُّ الصالح بوجه منه دون وجه

العلــم الضـــروري وإن كــان مصــلحة لســائر : لــه يقــال

ـــرط أن ال يســبق  ــلحة بش ــع أن يكــون مص ــري ممتن ــة فغ األُمَّ

املكلَّف إٰىل اعتقـاد بطالنـه، كـام ال يمتنـع عنـدك يف كـون العلـم 

ـــق بشـــرط وجـــود عــدد خمصـــوص عـــٰىل  مصــلحة أن يتعلَّ

صـفات خمصوصــة، فمتـٰى خــال املكلَّفــون مـن االعتقــاد الــذي 

وا اخلـرب فعـل فـيهم العلـم الضــروري وإن كـان ذكرناه وسـمع

ــيهم، ومل  ــل ف ــك مل يفع ــن ذل ــوا م ــٰى مل خيل ــم، ومت ــلحة هل مص

خيرج مـن كونـه مصـلحة هلـم إذا فعلـوا مـا هـم قـادرون عليـه 

من مفارقة االعتقاد، وجيـري هـذا املجـرٰى مـا نعلمـه مـن كـون 

ـــان  ـــًا وإن ك ــــي مع ـــدث واملتوض ـــلحة للمح ـــالة مص الص

ــرج املحــدث غــري حاصــل  عــٰىل رشطهــا مــن الطهــارة، وال خت

ــه  مــن أن تكــون مصــلحة لــه مــن حيــث مل حيصــل رشطهــا ألنَّ

 .قادر عٰىل إزالة احلدث وفعل الطهارة التي هي الشـرط

ــٰىل  ــدال ع ــدخلها األب ــب وت ــد ترتتَّ ــالح ق ــٰىل أنَّ املص ع

بعــض الوجــوه، أَال تــرٰى أنَّ مــن لزمتــه الصــالة وكــان واجــدًا 

ــه  ــاء قــدر كفايت ــّيل مــن امل ــارة كــان مــن مصــلحته أن ُيص للطه

ــم  ــار يف حك ــٰى ص ــيَّعه حتَّ ــاء وض ــه راق امل ــو أنَّ ــيًا، فل متوّض

الفاقــد للــامء املتعــّذر عليــه وجــوده مل يكــن مصــلحته أداء 

ــٰىل  ــالة ع ــيّمم ]] ١٠٥ص /[[الص ــام الت ــل ق ل، ب ــه األوَّ الوج

يف فرضــه ومصــلحته مقــام الوضــوء، وصــارت صــالته متــيّمًام 

لـو كـان مـن فقـد العلـم الضــروري بـالنصِّ ال هي املصلحة، ف

يمكنــه تــاليف مــا منــع مــن حصــول العلــم بــه جلــاز أن تنتقــل 

مصـــلحته إٰىل العلـــم االســـتداليل وال يكـــون معـــذورًا يف 

اإلخالل بالعلم، بـل مطالبـًا بـه مـن هـذا الوجـه، وملومـًا عـٰىل 

اقــرتاف مــا حصــل، كاملــانع مــن العلــم الضـــروري عــٰىل احلــدِّ 

 .رناه يف املضيّع ملاء الطهارةالذي ذك

إنَّ هـذا االضــطرار : فـإن قيــل: (قـال صـاحب الكتــاب

ـــه  ـــل، ألنَّ ـــب يف األص ـــري  واج ـــة أم ـــٰىل إمام ـــصَّ ع ن
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عــٰىل هــذا الوجــه، فاضــطرَّ بــه اخللــق إٰىل املعرفــة  املــؤمنني

ــة  ــراض خمتلف ــل ألغ ــريَّ النق ــك تغ ــد ذل ــن بع ــّم م ــه، ث بإمامت

املخــالفني، واســتمرَّ هــذا للنــاقلني ولتعّصــب دخــل يف قلــوب 

ــتمّر يف  ــطرار ومل يس ــم باض ــا العل ــل لن ــا فحص ــل لطائفتن النق

طائفتكم ملا ذكرنـاه فضـعف نقلكـم، فلـذلك علمنـاه مـن هـذا 

ــة هبــذه الطريقــة تقــوم : الوجــه دونكــم، قيــل لــه إن كــان احلجَّ

فأليَّــة علَّــة مل تنقـــل إلينــا جيـــب أن نكــون معـــذورين، ألنَّ 

ــتالف العلــل يف زوال ــة ال يمنــع مــن وجــوب مــا  اخ احلجَّ

وبعــد، فــإنَّ مــن . ذكرنـاه مــن زوال التكليــف وحصــول العـذر

ــالفهم خيــالطهم ويســمع أخبــارهم، فكيــف يصــحُّ أن ال  خ

ــوم  ــحُّ أن تق ــف يص ــيهم؟ وكي ــل عل ــذا النق ــة هب ــوم احلجَّ تق

ـــة بـــذلك عـــٰىل مـــن يـــدخل يف مـــذهبهم وينقطـــع إٰىل  احلجَّ

والدهــم وال يقــوم عــٰىل طــائفتهم، ويبلــغ مبلــغ التكليــف مــن أ

ــذلك يف ]] ١٠٦ص /[[ ــق ب ــني مــن تعلَّ خمــالفيهم؟ وال فــرق ب

ــق مــن اليهــود بمثلــه يف نقــل املعجــزات  اإلمامــة وبــني مــن تعلَّ

 ...).والتحّدي، إٰىل غري ذلك

: الصــحيح يف جــواب هــذا الســؤال أن يقــال: يقــال لــه

ــتصَّ  ــل واخ ــريَّ النق ــّم تغ ــل، ث ــل يف األص ــطرار حص إنَّ االض

ـــه االســـتدالل، وإذا أوردت بقـــوم ـــق العلـــم ب ، فصـــار طري

رنـاه، فـال بـدَّ أن يقـال فيـه بتـه ال عـٰىل مـا قرَّ : السؤال عٰىل مـا رتَّ

حيصل لنا العلم باالضطرار ملـا َخَلونـا مـن اعتقـاد بطـالن خمـرب 

ــفة،  ــا يف هــذه الص ــك ملفــارقتكم لن اخلــرب، ومل حيصــل لكــم ذل

ـــه حمـــا ـــادة ألنَّ ـــا هـــذه الزي ـــام أوجبن ـــم وإنَّ ل أن جيـــب العل

الضـــروري للشــيعة بنقــل أســالفهم وال جيــب ملخــالفيهم مــع 

املخالطـة والسـامع وحصــول سـائر الشـــرائط، ولـيس جيــب أن 

ال يقــع العلــم الضـــروري لألخــالف إالَّ بنقــل أســالفهم دون 

نقـل خمــالفيهم، بــل جيـب أن يقــع عنــد اخلـرب الــذي عنــد مثلــه 

ــا العــذر  جيــب العلــم ســواء كــان الناقــل خمالفــًا أو موافقــًا، فأمَّ

ـــه  فقـــد بيَّنـــا ارتفاعـــه عـــن خمالفينـــا، ألنَّ اخلـــرب وإن مل ينقل

ـة  بـه عـٰىل الكـّل، ولـو  قائمـةأسالفهم فقد نقله أسالفنا، فاحلجَّ

مل يســبق املخــالفون إٰىل االعتقــاد الــذي ذكرنــاه بالشــبهة أو 

غريها حلصل هلـم العلـم كحصـوله لغـريهم، وإذا فعلـوا ذلـك 

مفالتكليف غ  .ري ساقط عنهم ملا تقدَّ

ــك ــا قول ــا : (فأمَّ ــة علين ــوم احلجَّ ــحُّ أن ال تق ــف يص كي

ــائفتهم،  ــع إٰىل ط ــذهبهم وينقط ــدخل يف م ــن ي ــٰىل م ــوم ع وتق

ــم؟ ــن أوالده ــف م ــغ التكلي ــغ مبل ــة )وتبل ــإن أردت باحلجَّ ، ف

ــدِّ  العلــم الضـــروري فــإنَّام مل حيصــل ملخــالفي الشــيعة عــٰىل ح

ر، عــٰىل أن لــيس مــن حصــوله هلــم للوجــه الــذي تقــدَّ  م وتكــرَّ

ــام ســبق إٰىل  ــه ربَّ نشــأ مــن أوالدهــم حيصــل لــه هــذا العلــم، ألنَّ

االعتقاد الذي سبق إليه املخـالف فلـم حيصـل لـه العلـم وحلـق 

ـــة مـــا يلـــزم مـــن  باملخـــالفني يف اجلهـــل، فـــإن أردت باحلجَّ

ــة  ]] ١٠٧ص /[[عــٰىل الكــّل مــن غــري  قائمــةالتكليــف فاحلجَّ

ــزم امل ــاص، ويل ــا اختص ــة م ــن مفارق ــم م ــد للعل ــالف الفاق خ

كيـف : (يمنع منه مثل ما يلـزم غـريه، فقولـك عـٰىل هـذا الوجـه

ة عٰىل هؤالء دون هؤالء  .غلط بّني ) جاز أن تقوم احلجَّ

ــا تعّلــق اليهــود بمثــل مــا ذكرنــا يف نقــل املعجــزات  فأمَّ

عي عــٰىل اليهــود يف  والتحــّدي فغــري مشــبه ملســألتنا، ألّنــا ال نــدَّ

ــا  املعجــزات تن ــام حجَّ التــي هــي ســوٰى القــرآن االضــطرار، وإنَّ

 .عليهم فيها طريقة االستدالل

ــة بــه، فــاليهود  ــا التحــّدي الــذي ُنثبِتــه وتعّلــق احلجَّ فأمَّ

ــام  ــار، وإنَّ ــمع األخب ــن س ــالء ممَّ ــن العق ــد م ــره وال أح ال تنك

ــون  ــرون أن يك ــٰى  9ينك ــٰىل معن ــرب ع ــالقرآن الع ــّدٰى ب حت

جز عنــه وقصــد حمــافلهم وجمالســهم تقريعــه هلــم مشــافهة بــالع

ــذي  ــيل ال ــن التفص ــك م ــري ذل ــيهم، إٰىل غ ــه عل ــاج ب لالحتج

ـــا يمكـــن أن  ـــار، وهـــذا ممَّ ـــات واألخب وردت بـــأكثره الرواي

ــه  ــه غــري مــؤثِّر ألنَّ ــه، وخالفهــم في يكونــوا غــري مضــطّرين إلي

ــدليل عــٰىل التفصــيل  ــدليل، ولــو مل يكــن إٰىل إثباتــه بال ثبــت بال

ــه ســبيل لكــان مــا هــو م  9علــوم رضورًة لكــّل أحــد مــن أنَّ

ــًة يف صــدقه، وواردًا عليــه  تــه وحجَّ جعــل القــرآن علــًام عــٰىل نبوَّ

ـة، ومـن دفـع  من جهة املالئكـة رسـل رّبـه تعـاٰىل كافيـًا يف احلجَّ

ــرت  ــورته، وظه ــت ص ــريهم عرف ــود وغ ــن اليه ــاه م ــا ذكرن م

ــم يف  ــتعمل معه ــن اس ــني م ــن املتكلِّم ــان م ــه، وإن ك مكابرت

ــىلٰ  ــة ع ــة الدالل ــذه املدافع ــد ه ــالقرآن عن ــّدي ب ة التح ــحَّ  ص

 ...رضبًا من االستدالل هو مذكور يف الكتب

ــا قولــه]] ١١٩ص [[ ل مــن جتــارس عــٰىل : (فأمَّ إنَّ أوَّ

ــم ــن احلك ــام ب ــٰى وهش ــو عيس ــدي وأب ــن الراون ــك اب ــام )ذل ، ف

ـًا لوجـب أن يقـع  عـاه حقَّ ـه لـو كـان مـا ادَّ مناه ُيبطِله، عـٰىل أنَّ قدَّ

ولكـّل مـن سـمع األخبـار إذا خـالط أهلهـا مـن مـيلِّ لنا العلم 
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ــن  م زم ــدَّ ــنّص مل يتق ــاء ال ع ــأنَّ ادِّ ــبي ب ــيعي وناص ــي وش وذّم

ــن  ــّل م ــم ك ــام عل ــبلهم ك ــَرف ق ــه مل ُيع ــذكورين، وأنَّ ــؤالء امل ه

ــدوثهم،  ــان ح م زم ــدَّ ــوارج مل يتق ــول اخل ــار أنَّ ق ــمع األخب س

تـي نشـأت وكذلك قول اجلهميـة والنّجاريـة إٰىل سـائر الِفـَرق ال

ـــاختالف  ـــا ب ـــا، ويف علمن ـــبق إليه ـــواالً مل يس ـــدثت أق وأح

ــه  عي ــل فــيام يدَّ ــا ال حيي ــم وإنَّ مــن خالفن ــاب العل األمــرين يف ب

ــي  ــٰىل التظنّ ــره إالَّ ع ــن ذك ــان م ــدأ يف زم ــنّص مبت ــون ال ــن ك م

والتــوّهم واألشــبه واألليــق دليــل عــٰىل بطــالن دعــوٰى القــوم، 

دوث الـنّص يف زمـن فإن ارتكـب مـنهم مرتكـٌب أنَّـه يعلـم حـ

من ذكره كام نعلم مـا ذكرنـاه مل جيـد فرقـًا بينـه وبـني الشـيعة إذا 

ــدي  ــن الراون ــان اب ــّدم لزم ــنصَّ متق ــم أنَّ ال ــا تعل ــت أهنَّ ادَّع

ــزلتني  ــني املن ــة ب ــدل واملنزل ــول بالع ــم أنَّ الق ــام نعل ــام، ك وهش

متقّدم لزمـان النّظـام وأيب اهلـذيل، وأنَّ مـن ادَّعـٰى كـون الـنّص 

عــٰى كــون موق ــة مــن ادَّ وفــًا عــٰىل ابــن الراونــدي وعنــدنا بمنزل

 .القول بالعدل والوعيد موقوفًا عٰىل زمن النّظام

وبعد، فمن ارتكب مـا حكينـاه يف نفسـه ]] ١٢٠ص /[[

عيه عٰىل سائر الناس السـامعني  عاه علينا عليها ال يمكنه أن يدَّ وادَّ

ريه يعلم ما ادَّعـٰى لألخبار واملخالطني ألهلها، وإذا كنّا ال نجُد غ

علمه وجب أن نقطع عٰىل بطالن دعواه، ألنَّ مـا يوجـب تسـاوي 

الناس يف العلم بسائر األُمور الظاهرة وحدوث املـذاهب احلادثـة 

ي تساوهيم يف هذا العلم إن كان صحيحًا، ولـيس جيـب أن ـيقتض

يكون القول مقصورًا عٰىل مـن صـنَّف الكـالم يف نصــرته ومجـع 

ييده، بل قد يكون القـول معروفـًا ظـاهرًا فـيمن ال احلجاج يف تش

يعرف احلجاج والنظر وال يقدر عٰىل تصنيف الكتـب، وإذا صـحَّ 

هذا بطلت الشبهة يف كون النّص مبتدأ من جهة هشام أو من جهة 

ا إنَّام دخلت عٰىل املخالفني من حيـث مل جيـدوا  ابن الراوندي، ألهنَّ

لنّص وهتذيب طرق احلجاج فيـه للشيعة كالمًا جمموعًا يف نصـرة ا

مًا لزمان من أشاروا إليه وذلك لو صحَّ عٰىل ما فيه مل يكن فيه  متقدِّ

شبهة ملا بيَّناه من أنَّ التصنيف واجلمع ال يكونان داللًة عٰىل ابتـداء 

 .القول فيه من املصنِّف

*   *   * 

ـــاب]] ١٨٤ص [[ وقـــد ذكـــر : (قـــال صـــاحب الكت

أنَّ الــذي يـدلُّ عـٰىل الـنصِّ أنَّ الشــيعة يف كتابـه  اإلماميَّـةبعـض 

أنَّ  بأمجعهــا عــٰىل اختالفهــا روت كــّل عــن كــّل عــن عــيل 

ــول اهللا  ــه،  9رس ــرض طاعت ــه، وف ـــٰى إلي ــتخلفه وأوص اس

ــك،  ــذب يف ذل ــد الك ــوز أن يتعمَّ ــه، وال جي ت ــه ألُمَّ ــه مقام وأقام

ــذلك  ــب ب ــذب فيج ــٰىل الك ــؤا ع ــيعة أن يتواط ــوز يف الش وال جي

م، ألنَّ الــذي رواه : (، قــال)إثبــات الــنّص  وهــذا أبعــد ممَّــا تقــدَّ

فيــه تنــازع وكــّل الطوائــف املخالفــة لــه تــروي  عــن عــيل 

مـه وأنَّـه كـان يمـدحهم، ويظهـر عنـه  عنه الرضا ببيعـة مـن تقدَّ

ــد  ــة إالَّ عن ــه اإلمام ِع لنفس ــدَّ ــه مل ي ــامتهم، وأنَّ ــرتاف بإم االع

ــان يتع ــهورة ك ــف املش ــه يف املواق ــة، وأنَّ ــة البيع ــذكر البيع ــق ب لَّ

ــزبري ــٰى قــال لطلحــة وال ــتام «: دون الــنّص حتَّ ــّم نكث بــايعتامين ث

ا يـروٰى عنـه، فلـيس هـذا املسـتدّل بـأن »بيعتي ، إٰىل غري ذلك ممـَّ

ن ردَّ ذلـك ملـا نقلـه مـن خالفـه،  عاه أوٰىل ممـَّ ح إمامته بام ادَّ ُيصحِّ

 وكام ال جيوز التواطـؤ عـٰىل الشـيعة فكـذلك عـٰىل مـن خـالفهم،

ــره، وألنَّ  منا ذك ــدَّ ــا ق ــة مل ــديث التقيَّ ــوا بح ــوز أن يتعلَّق وال جي

ة مـع السـالمة يطــرق علـيهم جتـويز إظهـار الشـــيء  جتويزالتقيـَّ

ــٰى  ــه، ومت ــراد خالف ــطرار يف ]] ١٨٥ص /[[وامل ــوا االض ع ادَّ

ــؤمنني  ــري امل ــن أم ــوه ع ــذي نقل م يف  ال ــدَّ ــام تق ــاهم ب كلَّمن

عاء االضطرار إٰىل نصِّ الرسو  ...).9ل ادِّ

ــه ــال ل ة : يق ــحَّ ــيعة يف ص ــاج الش ــن احتج ــروف م املع

ــة  9الــنّص هــو مــا ترويــه عــن الرســول  مــن األقــوال الداّل

ـــار  ـــت األخب ، وإن كان ـــنصِّ ـــٰىل ال ـــا ع ــــرحيها أو بمعناه بص

ــؤمنني  ــري امل ــن أم ــاهرة ع ــه  متظ ــيعته وأوليائ وأوالده وش

ـــتحقاقه   ــــريح باس ـــنّص والتص ـــذكر ال ـــرة،  ب لإلم

ــتظّلم مــن ــه  وال ــدلُّ عــٰىل وجــوب األمــر ل القــوم عــٰىل وجــه ي

ــا  ــي أرشن ــات الت ــه، والرواي ــن حقوق ــًا م ــه حقَّ ــا[وكون ] إليه

 .مشهورة يف الشيعة تغنينا شهرهتا عن التكثري بذكرها

ــا طعنــه بوقــوع التنــازع فــيام روينــاه، فالتنــازع لــيس  فأمَّ

حًا لباطل  .بمبطل حلّق وال ارتفاعه مصحِّ

ـــا رواه املخـــالفون ـــن: وم ـــام  م ـــة إنَّ الرضـــا بالبيع

معتمدهم فيه عـٰىل اإلمسـاك عـن النكـري والكـّف عـن املحاربـة 

والرباءة، وكـّل ذلـك ال يـدلُّ عـٰىل الرضـا إالَّ بعـد أن ُيعَلـم أنَّـه 

ال وجه له إالَّ الرضا، هـذا مـع التجـويز لصــرفه إٰىل غـري جهـة 

عٰى مــن املــدح للقــوم . الرضــا، فــال داللــة فيــه ومــا ُيــدَّ

م وال مسـلَّم، واالعرت اف بإمـامتهم غـري ظـاهر كظهـور مـا تقـدَّ

ولو ثبت مل يكن فيه داللـة ملـا ذكرنـاه آنفـًا مـن جـواز رصفـه إٰىل 
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غـري جهـة املــواالة والتعظـيم يف احلقيقـة، كــام مل يكـن يف إظهــار 

بعــد تسـليمه األمـر إٰىل معاويـة وصــلحه  احلسـن بـن عـيل 

ــ]] ١٨٦ص /[[ ــه ب ــه وخماطبت ــرتاف بإمامت ــؤمنني واالع إمرة امل

من داللـة عـٰىل واليـة باطنـة، واعـرتاف بإمامـة حقيقـة، وسـائر 

ــم  الصــاحلني واملحّقــني يف دول الظــاملني هــذه حــاهلم يف أهنَّ

ُيظِهرون تقيًَّة وخوفـًا االعـرتاف بـام ُيبطِنـون إنكـاره، وبـإزاء مـا 

ــليم،  ــا والتس ــٰىل الرض ــه دالٌّ ع ــدون أنَّ ــالفون ويعتق ــه املخ يروي

د بيَّنــا أنَّـه لــيس يـدلُّ علــيهام مـا يرويــه الشـيعة مــن وإن كنّـا قـ

ــره  ــٍه ال  جه ــٰىل وج ــًا ع ــاهرًا وباطن ــار ظ ــالتظّلم واإلنك ب

ــه  ــكَّ يف أنَّ ــتمالً، وال ش ــه حم ــل في ــن أن ُجيَع ِع  يمك ــدَّ مل ي

اإلمامة ظـاهرًا إالَّ عنـد البيعـة، غـري أنَّ ذلـك مل ينـِف أن يكـون 

  ،عاها عٰىل خالف هـذا الوجـه ونقـل مـا ُسـِمَع منـه مـن ادَّ

ة بنقله  .أوليائه من يقوم احلجَّ

ــا احتجاجــه  عــٰىل طلحــة والــزبري بالنكــث  فأمَّ

 ، ــام كانــا معرتفـني بالبيعــة وجاحــدين للــنصِّ دون الـنّص، فألهنَّ

علــيهام بــام مهــا معرتفــان بــه، وألنَّ يف االحتجــاج  فــاحتجَّ 

ــٰىل  ــه ع ــحابه وأعوان ــن أص ــور م ــريًا للجمه ــالنصِّ تنف ــال ب قت

مني  ــدِّ ــوم للمتق ــؤالء الق ــوّيل ه ــوم ت ــن املعل ــرجلني، ألنَّ م ال

ة إمـامتهم، ولـيس جيـوز أن  ـم كـانوا يعتقـدون صـحَّ عليه، وأهنَّ

 .يقاَبلوا بام يطعن عليهم ويفسد إمامتهم

ــا كــون خمــالفي الشــيعة ممَّــن ال جيــوز عليــه التواطــؤ  فأمَّ

ــم مل يعتقــدوا نفــ ي الــنّص مــن كالشــيعة فمــامَّ ال يضـــّرنا، ألهنَّ

ــام اعتقــدوا  طريــق الروايــة، ألنَّ مــا مل يكــن ال يــروٰى نفيــه، وإنَّ

ذلــك لشــبهاٍت دخلــت علــيهم يف طــرق االســتدالل وبألفــاظ 

ـا تـدلُّ عـٰىل نفـي الـنّص،  رووها وأفعال تعلَّقـوا هبـا، وظنّـوا أهنَّ

ــا،  ة أكثره ــحَّ تها أو ص ــحَّ ــا وص ــٰىل وقوعه ــوافقهم ع ــن ن ونح

ـوه مـن داللتهـا عـٰىل نفـٰى الـنّص، ونحمـل  ونخالفهم فيام تومهَّ

 .كّل ما تعلَّقوا بظاهره من قول أو فعل عٰىل التقيَّة

ــــة وقولــــه]] ١٨٧ص /[[ ــــي التقيَّ ــــا نف إنَّ : (فأمَّ

ــذا ــذا وك ــرق ك ــالمة يط ــع الس ــا م ــحيح، )جتويزه ــو ص ، فه

ويبقٰى أن ُيثبِت السـالمة، ولـو تثبـت لـه لصـحَّ كالمـه، غـري أنَّ 

عي االضــطرار . ددون ثبوهتــا خــرط القتــا م أنــا ال نــدَّ وقــد تقــدَّ

، وهكـذا حكـم مـا يف ثبوت الـنّص املنقـول عـن الرسـول 

ــؤمنني  ــري امل ــن أم ــل ع ــه  ُينَق ــوم بثبوت ــه معل ــدنا يف أنَّ عن

 .باالستدالل

ــه يقــال هلــم: (قــال صــاحب الكتــاب أالَّ جيــوز : عــٰىل أنَّ

ــت  ــام تثب ــواه، وإنَّ ــه ودع ــه قول ــٰىل إمامت ــدليل ع ــون ال أن يك

ــ ــن عص ــدَّ م ــه ال ب ــب أنَّ ــك يوج ــًا، وذل ــل إمام ــٰى حص مته مت

الرجــوع إٰىل أمــر ســوٰى قولــه، وال بــدَّ مــن ذلــك بوجــه آخــر، 

ــول  ــنصِّ الرس ــري إمامــًا إالَّ ب ــه ال يص ، وال جيــوز يف 9ألنَّ

ذلك الـنّص أن يعلمـه هـو دون غـريه، ألنَّ ذلـك يـؤّدي إٰىل أنَّـه 

 ــ ــال ل ــب، فيق ــام جي ــنّص ك ــة ال ــْم دالل ــكمل ُيِق ــد ذل : ه عن

فيجب أن تذكر تلـك الداللـة، وتعـدل عـن التعّلـق بقـول أمـري 

ــؤمنني  ــإن امل ــة ف ــك الدالل ــع إٰىل تل ــب أن يرج ، وإذا وج

كانت رضورة فقد قلنـا فيهـا مـا وجـب، وإن كانـت داللـة مـن 

جهة االكتساب فسـنذكر القـول فيـه مـن بعـد هـذا، عـٰىل أّنـا ال 

ـ: (نمضــي مـا ذكـره يف الشـيعة مــن قولـه ، )ا كثـرية عظيمــةإهنَّ

ألّنا عنـدنا أنَّ هـذا املـذهب حـدث قريبـًا، وإنَّـام كـان مـن قبـل 

يذكر الكـالم يف التفضـيل، ومـن هـو أوٰىل باإلمامـة ومـا جيـري 

 ...).جمراه، فكيف يصحُّ التعّلق بام قاله؟

عاه من إمامتـه : يقال له ة ما ادَّ إٰىل  ليس يفتقر يف صحَّ

ة عٰىل أن تثبت عصمته ح]] ١٨٨ص /[[ سب ما ظننت، ألنَّ األُمَّ

ِع لنفسه يف اإلمامة  اختالفها جممعة عٰىل أنَّ أمري املؤمنني  مل يدَّ

باطالً، ألنَّ من خالف الشيعة عٰىل تفـّرق نحلهـم  9عٰىل النبّي 

عـاء اإلمامـة  ة ما يضاف إليه من ادِّ معرتفون بذلك، ونافون لصحَّ

، والشيعة أمرها ظاهر يف نفي م ا حكمنا بحصول اإلطباق بالنصِّ

ر باإلمجـاع الـذي ذكرنـاه أنَّـه مل يضـف إٰىل  عٰىل نفيه عنه، فإذا تقرَّ

باطالً يف اإلمامة، وثبت عنه ادِّعاؤها، وجب القطع  9الرسول 

ة قوله لتقّدم اإلمجاع الذي أرشنا إليه  .عٰىل صحَّ

ــؤمنني  ــري امل ــمة أم ــت عص ــن ُيثبِ ــيعة م ــٰىل أنَّ يف الش ع

 ،وال يفتقــر يف الداللـة عليهـا عــٰىل كـلِّ حــال  بغـري الـنّص

ــا روي  ة م ــه ال خــالف يف صــحَّ ــنّص باإلمامــة، ألنَّ ــّدم ال إٰىل تق

ــّي  ــه 9عــن النب عــيل مــع احلــّق واحلــّق مــع عــيل «: مــن قول

ــا دار ــث م ــدور حي ــه »ي ــن وااله، «: 9، وقول ــّم وال م الّله

ــاداه ــن ع ــاد م ــربين، ويف ثبــوت »وع ــوم اخل ــت عم ــد ثب ، ق

، لــة عــٰىل نفــي ســائر األفعــال القبيحــة عنــه عمــومهام دال

ــن  ــل، وم ــب الباط ــوز أن يرتك ــّق ال جي ــه احل ــن ال يفارق ألنَّ م

حكم لـه بـأنَّ اهللا تعـاٰىل وّيل وليّـه وعـدّو عـدّوه ونـارص نـارصه 



 ٤٩٣  .............................................................................................................  النّص ) ١٧٧/ (حرف النون 

ــه لــو  وخــاذل خاذلــه ال جيــوز أيضــًا منــه أن يفعــل قبيحــًا، ألنَّ

ــن  ــاك ع ــه واإلمس ــه وخذالن ــه في ــب معادات ــان جي ــه لك فعل

ة  ص /[[نصـــرته، فقــد ثبــت مـــن الــوجهني مجيعــًا صـــحَّ

 .عٰىل إمامته االستدالل بقوله ]] ١٨٩

ــه ــا قول ــول : (فأمَّ ــنصِّ الرس ــًا إالَّ ب ــري إمام ــه ال يص إنَّ

، فلســنا نــدري مــن )، وال بــدَّ أن يعلــم الــنّص عليــه غــريه9

ــتدالل؟ ألنَّ  ــن االس ــاه م ــا حك ــٰىل م ــًا ع ــه طاعن ــٍه ظنَّ أيِّ وج

ري بـه يف ظهـوره لـه ووجـوب نقلـه أيضـًا لـو وجوب علـم الغـ

ســـلَّمناه عـــٰىل غايـــة مـــا يقرتحـــه املخـــالفون ال يمنـــع مـــن 

ــام يمكــن  االســتدالل بقولــه  مــن الوجــه الــذي بيَّنــاه، وإنَّ

 أن يطعـن بــام ذكــره عــٰىل مـن اعتمــد يف الــنّص عــٰىل قولــه 

ونفٰى أن يكون معلومـًا مـن غـري هـذه اجلهـة، فيكـون مـا أورده 

ــًا  ــي بيان ــري ونف ــة الغ ــن جه ــه م ــوره ونقل ــوب ظه ــن وج ع

اختصاصـه، ولــيس املقصـد بــام حكــاه عنّـا مــن االســتدالل إٰىل 

 .هذا لكن إٰىل إثبات النّص من هذه اجلهة املخصوصة

ا منازعته يف إثبات سلف الشـيعة فقـد سـلف الكـالم  فأمَّ

لنا عٰىل بطالن دعوٰى املخالفني انقطاع نقلهم وبيَّنا اّتصا له فيه، ودلَّ

عائه  .وسالمته من اخللل بام ال طائل يف ادِّ

ــد : (قــال صــاحب الكتــاب ــال هــذا الرجــل عن وقــد ق

إن جـاز أن ُيقــَدح يف نقــل الشـيعة هلــذه الــدعوٰى : هـذا الكــالم

ـــود وغـــريهم أن يقـــدحوا بمثلـــه يف نقـــل  ليجـــوزنَّ لليه

ــة  عينــاه مــن القلَّ ــه جعــل بــإزاء مــا ادَّ املعجــزات وغريهــا، فكأنَّ

ع عـاؤه لقلَّـة مـن نقـل املعجـز، فيمن يدَّ ي النصَّ مـن الشـيعة ادِّ

ــو  ــة فه ــذه املنزل ــه ه ــزل نفس ــن أن ــد، وم ــن بع ــروا م ــم كث وأهنَّ

ــلمني  ــرة املس ــم كث ــا نعل ــاهدات، ألن ــابر يف املش ــن ك ــة م بمنزل

ـــز،  ـــاقلني للمعج ـــرة الن ـــد]] ١٩٠ص /[[وكث ـــا ال : وبع فإّن

ــذ ــق هب ــوز أن يتعلَّ ــلمني فيج ــل املس ــز بنق ــون املعج ــت ك ه ُنثبِ

ـــرورة ــالتواتر والض ــه ب ــل ُنثبِت ــة، ب ــلم . الطريق ــدنا أنَّ املس وعن

والكــافر يف ذلــك ال خيتلــف، ولــذلك مل خيتلفــوا يف نقــل كــون 

املعجزات وإنَّام وقـع اخلـالف يف داللتهـا عـٰىل مـا بيَّنـاه يف بـاب 

النبوءات، وهـذه اجلملـة ُتسـِقط دعـوٰى كـّل مـن ادَّعـٰى إثبـات 

، و ــنصٍّ رضوريٍّ ــة ب ال يبقــٰى مــن بعــد إالَّ الكــالم يف اإلمام

ــل إٰىل : النصــوص التــي يقــال ــا داللــة عــٰىل اإلمامــة، ويتوصَّ إهنَّ

ــة  ــا إٰىل معرف ــل هب ــام يتوصَّ ــا ك ــتدالل هب ــة باالس ــة اإلمام معرف

ـــنَّة، وال يمكـــن يف هـــذه  األحكـــام بـــالنظر يف الكتـــاب والسُّ

القســمة اإلحالــة عــٰىل نــصٍّ غــري مبــّني بقــول معــروف لفظــه، 

ــ ــأن ألهنَّ م متــٰى أحــالوا عــٰىل نــصٍّ ال ُيعــَرف لفظــه مل يكونــوا ب

ــٰىل أمــري املــؤمنني  ــة الــنّص ع ــه دالل عوا أنَّ ــدَّ ــن  ي ــأوٰىل ممَّ ب

ــه،  ه وخالف ــدَّ عي ض ــدَّ ــن [ي ــة م عي بمنزل ــدَّ ــذا امل ــون ه ويك

عي مـذهبًا جيعـل الداللـة عليـه نـّص الكتـاب، وال يتلـو آيـة  يدَّ

ام يمكـن أن ال تقـع اإلحالـة عـٰىل إالَّ نظر فيها ويف داللتهـا، وإنَّـ

ع الـنصَّ الضــروري، ألنَّ مـا حـلَّ هـذا املحـّل  قول بعينه مل يـدَّ

ة فيـه وقـوع العلـم بقصـده ودينـه، وال معتـرب بـاللفظ كـام  احلجَّ

ـا فـيام ذكرنـاه فـال بـدَّ مـن ذكـر ] ال ُيعتَرب بأعيـان املخـربين، فأمَّ

ــق حتــوج ــتمَّ الغــرض، وهــذه الطري ــداّل لي ــنّص ال القــوم إٰىل  ال

ــنصِّ  ــٰىل ال ــدلُّ ع ــه ي عون أنَّ ــدَّ ــا ي ــر م ــٰىل [ذك ]] ١٩١ص /[[ع

ٰى ُينَظـر فيـه، ويف داللتـه، ] أمري املؤمنني ـنَّة حتـَّ مـن كتـاب أو سُّ

ويكون الكالم معهـم يف كيفيـة الداللـة ووجههـا، وربَّـام وقـع [

الكالم معهـم يف طريـق إثبـات تلـك الداللـة، وهـل هـي ثابتـة 

 يكــون مــن جهــة األثبــات، أو يلحــق بأخبــار بــالتواتر أو بخــرب

، وكــّل ذلــك ممَّــا ال ُيســتَنكر وقــوع اخلــالف فيــه، وال ]اآلحــاد

مناه من دعوٰى االضطرار  ...).حيلُّ يف املكابرة حمّل ما قدَّ

ــرة : يقــال لــه ــام أنَّ خمــالف امللَّــة يعلــم رضورًة كث ك

ــكَّ  ــحُّ أن يش ــا، وال يص ــا وااله ــان وم ــذه األزم ــلمني يف ه  املس

ٰى أّنـا نعـدُّ مـن أظهـر الشـكَّ يف ذلـك  يف كثرهتم وانتشارهم حتـَّ

 مكابرًا، فكـذلك املخـالفون يف الـنصِّ عـٰىل أمـري املـؤمنني 

ــذه  ــنّص يف ه ــذا ال ــل ه عي نق ــدَّ ــن ي ــرة م ــون رضورًة كث يعلم

ــرة  ــم، وكث ــال نقله ــّكوا يف اّتص ــحُّ أن يش ــإنَّام يص ــان، ف األزم

ــة يف هــذه احلــال مــن  ســلفهم يف النقــل، كــام يشــكُّ خمــالفوا امللَّ

نقــل املســلمني للمعجــزات، فقــد صــحَّ بــام ذكرنــاه أنَّ املوضــع 

عٰى فيه املكـابرة عـٰىل املخـالف لنـا مثلـه يف نقـل الـنّص  الذي ادَّ

ــه  عي في ــدَّ ــه أن ي ــع الــذي ال يمكن ــه، وبقــي املوض وكثــرة ناقلي

ـــات ســـلفنا  ـــام ال يمكننـــا ادِّعاؤهـــا يف إثب ــــرورة، ك الض

ــه واّتصــاهلم، و ــة علي لزمــه أن ينفصــل مــن دعــوٰى خمــالف امللَّ

ــن  ــتقبل م ــر يف املس ــا ظه عاءه ــزات، وأنَّ ادِّ ــل املعج ــاع نق انقط

ــة يف ذلــك إالَّ وهــي  ــراد حجَّ ــه ال يمكــن مــن إي األوقــات، فإنَّ

تنا عليه فيام طعن به يف نقلنا  .بعينها كانت حجَّ

ــو  ــز ه ــات املعج ــق إٰىل إثب ــون الطري ــه أن يك ــا نفي فأمَّ
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ــإنَّام يصــحُّ إذا ]] ١٩٢ص /[[ادِّعــاؤه النقــل و ـــرورة، ف الض

ــا مــا عــداه مــن املعجــزات فلــيس  كــان الكــالم يف القــرآن، فأمَّ

عي يف ثبوهتــا الضـــرورة وهــو يعلــم كثــرة مــن  جيــوز أن لــو يــدَّ

ــا  خيالفــه فيهــا مــن طوائــف أهــل امللــل ثــّم مــن املســلمني، فإّن

مـن املعجــزات، نعلـم أنَّ مجاعـة مــن املتكلِّمـني قــد نفـوا كثــريًا 

عونـه مـن حصـول العلـم بظهـور ذكرهـا يف زمـن  وليس مـا يدَّ

ـــول  ـــوم  9الرس ـــحابة بمعل ـــني الص ل ب ـــدر األوَّ ويف الص

أيضــًا وال مســلَّم، ألنَّ مــن خــالف املســلمني ينكــر ذلــك 

لو كـان جـرٰى يف الزمـان الـذي أشـاروا إليـه مـن ذكـر : ويقول

ــه لوجــب أن ينقلــه إيلَّ  عون أســاليف كــام  هــذه املعجــزات مــا يدَّ

نقلوا سـواه، ومـن خـالف مـن املسـلمني يف معجـزات بأعياهنـا 

م، فقـد وضـح بطـالن  ينكر أيضًا ظهور ذكر مـا أنكـره فـيام تقـدَّ

ما ادَّعـاه مـن الضــرورة يف إثبـات املعجـزات، فظـنَّ أنَّ دعـواه 

ة  ــحَّ ــٰىل ص ــه ع ــتدالل ب ــواتر واالس ــار الت ــن اعتب ــه ع ــذه تغني ه

ــه ــن أن يلزم ــرارًا م ــل ف ــاقلني  النق ــرة الن ــن كث ــن م ــن الطع م

 .واّتصاهلم ما ألزمناه

ا قوله عٰى : (فأمَّ إنَّه مل يبَق إالَّ الكالم يف النصوص التي ُيـدَّ

ا داللة عٰىل اإلمامة، وأنَّه ال بدَّ من ذكر ألفاظها لننظر يف كيفيـة  أهنَّ

 ، فقد بيَّنا أنَّه مل تثبت النصوص إالَّ من هذه اجلهة، ألنَّه ال)داللتها

بدَّ فيه عندنا من اعتبار األلفاظ املنقولـة وكيفيـة داللتهـا، وإّنـا مل 

 .نحل يف ثبوته وال يف املراد به عٰىل علم الرضورة

ــاب عون مــن ألفــاٍظ : (قــال صــاحب الكت ــدَّ ــا مــا ي فأمَّ

ــه  ــائهم أنَّ ع ــو ادِّ ــة نح ــري منقول ــؤمنني  9غ ــري امل ــال يف أم ق

 ــه ــار إلي ــد أش ــدي«: وق ــن بع ــامكم م ــذا إم ــا ، »ه إٰىل م

ــالً  ــه فض ــل في ــلَّم، وال نق ــري مس ــاكله، فغ ]] ١٩٣ص /[[ش

ــل  ــه النق ــحُّ في ــذي يص ــام ال ــواتر، وإنَّ ــه الت عٰى في ــدَّ ــن أن ُي ع

األخبــار التــي يــذكروهنا كخــرب غــدير ُخــّم وغــريه، ممَّــا نــورده 

عوا أيضـًا أنَّـه غـري حمتمـل مـن غـري  من بعد، وال يمكنهم أن يدَّ

ــه إذا مل ــطرار، ألنَّ ــة االض ــه  جه ــم مع ــطرار ُيعَل ــه اض ــن في يك

ــّي  ــد النب ــتدالل  9قص ــه االس ــه كوج ــتدالل ب ــه االس فوج

ــه  ــحُّ في ــه يص ــذه حال ــا ه ــام، وم ــٰىل األحك ــنَّة ع ــالقرآن والسُّ ب

طريقــة التأويــل، ورصف الظــاهر إٰىل غــريه بــدليل، ألنَّــه ال 

يكــون يف األلفــاظ التــي يــذكرون يف ذلــك أوكــد مــن أن يقــول 

ــم مــراده »هــذا إمــامكم مــن بعــدي«: 9  9، فمتــٰى مل ُيعَل

ــال ــن أن يق ــطرار أمك ــة، : باض ــمُّ اإلمام ــول ال يع ــذا الق إنَّ ه

ــة يف  ــالة أو اإلمام ــامكم يف الص ــه إم ــد أنَّ ــع أن يري ــه ال يمتن ألنَّ

ــة،  ن الوالي ــمَّ ــي تتض ــة الت ــن اإلمام ــّل م ــي أج ــي ه ــم الت العل

ــه ــال في ــن أن يق ــة، ألنَّ : وأمك ــمُّ اإلمام ــول ال يع ــذا الق إنَّ ه

ــ ــام: (هقول ــذا إم ــه) ه ــة قول ــدكم : بمنزل ــكم وقائ ــذا رئيس ه

ا يقتضــي صـفة ال تســتوعب، وال  وسـائقكم، إٰىل غـري ذلـك ممـَّ

عـاء العمـوم فيهـا، فـال بـدَّ مـن بيـان إذا مل يكـن هنـاك  يمكن ادِّ

ــِظ  عٰى يف لف ــدَّ ــن أن ُي ــه، وال يمك ــالم علي ــل الك ــارف ُحيَم تع

ـا اإلمامة التعـارف مـن جهـة اللغـة، ألنَّـه ال يُ  عَقـل يف اللغـة أهنَّ

عــاء  تفيــد القيــام بــاألُمور التــي ختــتصُّ باإلمــام، وال يمكــن ادِّ

ــام  العــرف الشـــرعي فيــه، والــذي حصــل فيــه مــن التعــارف إنَّ

ـــلَّ  ـــا ح ـــذاهب، وم ـــاب امل ـــطالح أرب ـــل باص ص /[[حص

ــذلك مل ]] ١٩٤ ــه، ول ــاب علي ــل اخلط ــُب مح ــّل ال جي ــذا املح ه

ــ ام كـانوا يـذكرون األمــري يـرو عـن الصــحابة ذكـر اإلمامـة، وإنَّ

ــقيفة ــوم الس ــالوا ي ــذلك ق ــة، ول ــنكم : (واخلليف ــري وم ــا أم منّ

ــري ــول اهللا، ولعــيل أمــري : ، وقــالوا أليب بكــر)أم خليفــة رس

ــؤمنني  ــام روي امل ــام، وإنَّ ــنهم باإلم ــدًا م ــفوا أح ، ومل يص

ـةاأل«: يف هذا الباب ،  ووجـب محـل ذلـك عـٰىل »مـن قـريش ئمَّ

لكـّل منــه هـذا املــراد ال بظــاهره، مـا ذكرنــاه مـن حيــث عقــل ا

عـاء لفـظ يف الـنصِّ غـري  وإنَّام أردنـا هبـذا الكـالم أن ُنبـنيِّ أنَّ ادِّ

 ...).حمتمل ال يمكن

لـيس خيلـو نفيـك لنقـل ألفـاظ الـنّص مـن أن : يقال لـه

ـه ال نقــل فيــه مـن جهــة اخلصـوم، فــذلك إذا أردتــه  تريـد بــه أنَّ

ة إٰىل نقـل وصحَّ ال يضــّرنا، ألنَّـه لـيس يفتقـر الـ نّص يف الصـحَّ

ــة بنقلــه، وإن أردت  اخلصــوم إذا كــان قــد نقلــه مــن تقــوم احلجَّ

ــيعة  ــم رضورًة أنَّ الش ــت تعل ــه فأن ــٰىل وج ــه ع ــل في ــه ال نق أنَّ

ــواتر، وتســمع منهــا ذلــك أنــت  عي نقــل لفــظ الــنّص والت تــدَّ

ــري  ــه غ ــم ل عي أنَّ نقله ــدَّ ــت ت ــك، وإن كن ــن قبل ــالفك م وأس

ــه ممَّــا وُ  ــَد بعــد زمــان الرســول متَّصــل وأنَّ ، الّلهــّم إالَّ أن 9لِ

ــا  ــي م ــل نف ــي النق ــك مــن نف ــه يف كالم ــام ذكرت تكــون أردت ب

ذكرنـاه آنفــًا مــن االّتصــال واالسـتمرار، وهــذا إن كنــت أردتــه 

غري مفهوم من كالمـك واملفهـوم منـه خالفـه، وقـد مضــٰى مـا 

ــنّص  ــل ال ــلفهم يف نق ــيعة، وأنَّ س ــل الش ــال نق ــٰىل اّتص ــدلُّ ع ي

هــم، وليجــب إذا مل يكــن مجيــع األلفــاظ التــي يرووهنــا يف كخلف
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ــون  ــدير أن تك ــرب الغ ــل خ ــنّص مث ــة، ]] ١٩٥ص /[[ال باطل

ــلِّمه  ــا مل ُيس ــّل م ــال ك ــؤّدي إٰىل إبط ــه ي ــذا الوج ــا هب ألنَّ إبطاهل

ــتصَّ  ــد اخ ــان ق ــار، وإن ك ــن األخب ــومهم م ــالفون خلص املخ

ـة، عـٰىل أنَّ خـرب الغـدير مل ي فـارق الـنّص بنقله فرقـة فـيهم احلجَّ

ــالفون،  ــه املخ ــث نقل ــن حي ــن م ــة لك ــث احلجَّ ــن حي ــّيل م اجل

ـة بـام ال إمجـاع فيـه  فأمجع الناس عٰىل تسـليمه، وقـد ثبتـت احلجَّ

ة  .وال تسليم من مجيع األُمَّ

ــه ــا قول ــع مــا نعتمــده مــن النصــوص إذا مل : (فأمَّ إنَّ مجي

ــّي  ــد النب ــه قص ــم من ــدَّ أن يكــون  9ُيعَل ــال ب ــطرار ف باض

فليس خيلـو االحـتامل الـذي عنـاه مـن أن يريـد بـه مـا  ،)حمتمالً 

مل يمكن القطـع فيـه عـٰىل وجـه دون وجـه، وكانـت األقـوال يف 

وهــو املفهــوم  _املــراد منــه كاملتكافئــة املتحاذيــة، فــإن أراد هــذا 

فـالنّص عنــدنا بمعـزل عنــه،  _يف األغلـب مـن لفــظ االحـتامل 

فؤ بـني األقـوال املختلفـة ألنَّه ممَّا ُيقَطع عـٰىل املـراد منـه، وال تكـا

ــدم  ــبهة وع ــول الش ــواز دخ ــاالحتامل ج ــه، وإن أراد ب يف تأويل

ــم  ــا مل ُيعَل ــّل م ــيس ك ــه ل ــط، ألنَّ ــو غل ـــروري فه ــم الض العل

ــتمالً،  ــبهة حم ــاهره بالش ــن ظ ــه ع ــل رصف ــن املبط رضورًة وأمك

ــاالحتامل لوجــب أن  ــًا ب ــه لــو كــان مــا هــذه صــفته موهوم ألنَّ

ــا حم ــل كّله ــة العق ــون أدلَّ ــرآن تك ــوص الق ــذلك نص ــة، وك تمل

ٰى يكـون قولـه تعــاىلٰ  ـنَّة التـي نقطـع عـٰىل املــراد منهـا حتـَّ : والسُّ
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ــٰىل ]] ١٩٦ص /[[وإن  ــتامل ع ــظ االح ــالق لف ــن إط ــاه م منعن

ما جاز دخول الشبهة فيه ملـا ذكرنـا أنَّـه مـؤدٍّ إليـه ال يمتنـع مـن 

ــدها يف  ــا ونعتم ــي نروهي ــاظ الت ــبهة يف األلف ــول الش ــواز دخ ج

، ومــن أن يصـــرفها املبطــل عــن ظاهرهــا  الداللــة عــٰىل الــنصِّ

ــام ــاه مــن إطــالق لفــظ االحــتامل،  عــٰىل ســبيل اخلطــأ، وإنَّ منعن

ـــن  ـــاهر أو ع ـــن الظ ـــدول ع ـــواز الع ـــاالحتامل ج وإن أراد ب

ــالم  ــن يف الك ــك ممك ــإنَّ ذل ــوه ف ــن الوج ــه م ــٰىل وج ــة ع احلقيق

ــة  ــة العقــول، فهــذا أيضــًا مــؤدٍّ إٰىل أنَّ مجيــع أدلَّ ــة دون أدلَّ خاصَّ

ــنَّة حمتملــة، ومــا نظنّــه يستحســن إطــالق ذلــك،  الكتــاب والسُّ

ــٰىل أنَّ  ــن أن  ع ــو م ــة ال خيل ــن احلقيق ــاهر وع ــن الظ ــدول ع الع

يكون مستعمالً بـدليل أو بشـبهة، فـإن كـان عـن دليـل فسـنُبنيِّ 

ــائها  ــن اقتض ـــراف ع ــوز االنص ــنّص ال جي ــاظ ال ــع ألف أنَّ مجي

النّص إٰىل غـريه بشــيء مـن األدلَّـة، وأنَّـه ال يصـحُّ قيـام دليـل 

يـه وإن كـان يقتضـي محلها عٰىل خـالف الـنّص الـذي نـذهب إل

ز أن تـدخل الشـبهة  العـدول عـن الظـاهر بالشـبهة فـنحن ُنجـوِّ

ــه  ــنّص إٰىل غــري موجب ــاظرين فيصـــرف لفــظ ال عــٰىل بعــض الن

ومدلوله، غـري أنَّ ذلـك ال يوجـب أن يكـون حمـتمالً هلـا تقـّدم، 

إنَّـه ال شــيء نـورده مـن ألفـاظ : (فقد بطل هبـذه اجلملـة قولـه

 ).النصوص إالَّ وهو حمتمل

، »هـذا إمـامكم مـن بعـدي«: 9ا ختصيصـه قولـه فأمَّ 

عاؤه أنَّ الضــرورة إذا ارتفعـت أمكـن أن ُحيَمـل عـٰىل إمامـة  وادِّ

الصالة أو العلم، فغري صحيح، وقد أجـاب أصـحابنا عـن هـذا 

الذي يؤمننا من جتـويز مـا ألزمنـاه مـن : اإللزام وأمثاله بأن قالوا

ونـا بـأنَّ التخصيص أنَّ الذين نقلوا إلينـا ألفـاظ النصـ وص خربَّ

وهم عــن أســالفهم إٰىل أن يتَّصــل اخلــرب بزمــان  أســالفهم خــربَّ

فهموا من قصده النصَّ عٰىل اإلمامة التي قد اسـتقرَّ  9الرسول 

: يف الشـريعة حكمها وصفتها وعمومها لسـائر الواليـات، قـالوا

ممَّا يصحُّ أن يقع االضـطرار  كان مراده ]] ١٩٧ص /[[وإذا 

زنـا  إليه كام يصحُّ  أن يقع االضطرار إٰىل خطابه وكالمـه، فلـو جوَّ

زنـاه يف اآلخـر، ومـن  عٰىل الناقلني الكذب يف أحـد األمـرين جوَّ

ذهب من أصحابنا إٰىل أنَّ اللفظ املحتمل ألُمور خمتلفة عـٰىل جهـة 

احلقيقة إذا ارتفع بيان املخاطب وختصيصه مراده بوجٍه دون وجـٍه 

ه، إالَّ ما منع منه الـدليل يسـقط هـذا جيب محله عٰىل سائر حمتمالت

إذا كان لفـظ اإلمامـة حمـتمالً : املذهب السؤال عن نفسه، فنقول

لسائر الواليات التي تستغرقها اإلمامة كاحتامله لبعضها، ومل ُيبنيِّ 

مراده عٰىل سـبيل التعيـني والتخصـيص وجـب أن  9الرسول 

 .ُحيَمل اللفظ عٰىل مجيع ما حيتمله

ـــه خمـــالف وهــذا اجلـــواب غـــ ري معتمـــد عنـــدنا، ألنَّ

ألُصــولنا، ومبنــيٌّ عــٰىل أصــل نعتقــد فســاده وبطالنــه، وأصــحُّ 

ــة يف هــذا : مـا جيــاب بـه عــن الســؤال أن يقـال قــد وجـدنا األُمَّ

ــولني ــني ق ــيعة ب ــه الش عي ــذي تدَّ ــوص ال ــرب املنص ــدمها : اخل أح

قول من نحاه وحكـم ببطالنـه، واآلخـر قـول مـن أثبتـه وقطـع 

ته، و ق يف عـٰىل صــحَّ ته ال ُيفــرِّ وجــدنا كــّل مــن قطــع عــٰىل صــحَّ

تناوله لإلمامة بني واليـة وغريهـا، بـل حيكـم باسـتيعابه جلميـع 

ز بـني  الواليات التـي تـدخل حتـت اإلمامـة الشــرعية، وال ُيميـِّ
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علم وصـالة وغريمهـا، فـالقول بإثبـات اخلـرب مـع التخصـيص 

ة، فوجب إطراح ة املستقرَّ  .هقول خارج عن أقوال األُمَّ

ا نفيه أن يكون يف لفظ اإلمـام عـرف رشعـي وقولـه : فأمَّ

، فهو طريـق )إنَّام حصل التعارف فيها باصطالح أرباب املذاهب(

: إٰىل نفي العرف الشـرعي يف مجيع األلفاظ الشـرعية، حتَّٰى يقـال

إنَّ لفظ الصالة والزكاة ليس برشعي، وإنَّـام اصـطلح عـٰىل معنـٰى 

 .هبهذه األلفاظ أرباب املذا

كيف يصحُّ إخراج لفظ الصالة وما أشبهها مـن : فإن قيل

نَّة بـذكرها، ]] ١٩٨ص /[[عرف  الشـرع وقد ورد الكتاب والسُّ

ـنَّة هـذه األفعـال  وفهم املخاطبون من مجيع ألفاظ الكتـاب والسُّ

عي  املخصوصة، وكيـف ينفـي كـون لفـظ اإلمامـة رشعيـًا ويـدَّ

ـنَّة بلفـظ اإلمامـة اصطالح أهل املذاهب وقد ورد الكتـاب وا لسُّ

وفهم املخاطبون منها اإلمامة الشـرعية، فمامَّ ورد به الكتاب قوله 
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ةاأل«: يروونه من قوله  ، وقد فهـم السـامعون »من قريش ئمَّ

هذا القول واملخاطبون به منه اإلمامة الشـرعية، فإن جاز لكم أن 

م فهموا ذلك ال من ِقبَل الظاهر جاز أن يقال يف مجيـع : تقولوا إهنَّ

ما فهموه من معنٰى لفـظ الصـالة والزكـاة ومجيـع األلفـاظ التـي 

ــم مل يفهمــوا معانيهــا املخصوصــة  ُتنَســب إٰىل عــرف الشـــرع إهنَّ

بالظاهر، وهذا ُيبـنيِّ أنَّ الطريـق إٰىل إثبـات العـرف الشــرعي يف 

سائر األلفاظ ثابت يف لفظ اإلمامة، فإنَّ القادح يف كوهنـا رشعيـة 

 .قادح يف مجيع ألفاظ الرشع

ــه ــا قول ــن والة : (فأمَّ ــدًا م ــة أح ــّموا باإلمام ــم مل يس إهنَّ

ــم عــدلوا عــن لفــظ اإلمــام إٰىل لفــظ اخلليفــة  األمــر، وإهنَّ

ـم قـد اسـتعملوا لفـظ اإلمامـة يف األنبـاء )واألمري ، فقد بيَّنـا أهنَّ

ـــري  ـــظ األم ـــتعملوا لف ـــام اس ـــة، ك ـــة املخصوص ـــن الوالي ع

ـــه ـــام رووه مـــن قول ـــةاأل«: واخلليفـــة، واســـتدللنا ب مـــن  ئمَّ

، وفهـم مجـيعهم معنـٰى اإلمامـة الشــرعية منـه، ولـيس »قريش

ــ ــظ اإلمام ــتعملوا لف ــب إذا اس ــتعملوا جي ــع أن ال يس ة يف موض

غــريه ممَّــا يقــوم مقامــه يف موضــع آخــر، ولفــظ إمــارة املــؤمنني 

ــن  ــئ ع ــرفهم، وتنب ــة يف ع ــظ اإلمام ــام لف ــوم مق ــة تق واخلالف

ون بـني مجيـع هـذه األلفـاظ، ومسـتعملون ملـا  معناها، فهم خمريَّ

ــتعامله  ــدهم اس ــن عن ــون ]] ١٩٩ص /[[حس ــام يك ــا، وإنَّ منه

وا لـــامَّ اسـتعملوا لفـظ أمـري وخليفــة مل يف كالمـه شـبهة لـو كـان

ــع  ــا م ــع، فأمَّ ــن املواض ــع م ــة يف موض ــظ اإلمام ــتعملوا لف يس

 .استعامهلم للكلِّ فال شبهة

ـــالوا ـــة : فـــإن ق ـــص الوالي ـــن خصَّ ـــتم عمَّ ـــد أجب ق

وقصـــرها عــٰىل بعــض دون بعــض، فــام جــوابكم ملــن ألــزمكم 

زوا أن يريــد بقولــه: ختصــيص األحــوال فقــال ــوِّ هــذا «: ج

بعـد عـثامن، فيكـون مسـتعمالً للخـرب عـٰىل » كم من بعـديإمام

 .الوجه الذي يشهد له اإلمجاع

م : قيل له هذا السؤال يسقط باألجوبـة الثالثـة التـي تقـدَّ

 9ذكرها، وأحدها االعتامد عٰىل نقل ما ُفِهـَم مـن مـراد النبـّي 

والعلم بقصده، واآلخر محل اللفظ عٰىل مجيع حمتمالته إالَّ ما منـع 

الدليل عٰىل مذهب من يرٰى ذلـك، واآلخـر اعتبـار اإلمجـاع، منه 

ة جمتمعة عٰىل أنَّ النبّي  مل يـنّص  9وطريقة اعتباره هاهنا أنَّ األُمَّ

ًا يتناول احلال التـي هـي بعـد  عٰىل أمري املؤمنني  باإلمامة نصَّ

قتل عثامن دون ما قبلها من األحوال، ألنَّ من نفٰى النّص مجلة من 

يف تلـك  يمنع من حصول اإلمامة ألمري املـؤمنني  املخالفني

احلال بالنصِّ وُيثبِتها باالختيار، ومـن ذهـب إٰىل الـنصِّ ال خيـصُّ 

مها، فالقول بأنَّ النصَّ تنـاول تلـك احلـال  تلك احلال دون ما تقدَّ

ة فيه  .دون ما قبلها خارج من اإلمجاع واألقوال املستقرَّ

ا يروونـه مـن الـنصِّ فـام اجلـواب ملـن محـل مـ: فإن قـال

إٰىل مـا شـاكله مـن األلفـاظ » هـذا خليفتـي مـن بعـدي«: كقوله

ـــه : قــال عــٰىل اخلــرب دون األمــر واإلجيــاب، فكأنَّــه  إنَّ

ص /[[ســيكون بعــدي إمامــًا يف احلــال التــي ُعِقــَدت لــه 

اإلمامة فيهـا باالختيـار، ويكـون ثبـوت إمامتـه بالعقـد ]] ٢٠٠

 . 9له ال من جهة قول الرسول 

هـذا يسـقط بطريقـة اعتبـار مـا فهمـه النـاقلون : يل لـهق

، ألنَّ من نقـل ألفـاظ الـنّص ينقـل عـن أسـالفه من مراده 

ٰى يتَّصـل النقـل بزمـان الرسـول  م ذكـروا عـن أسـالفهم حتـَّ أهنَّ

ــراده  9 ــن م ــوا م ــم فهم ــاب  أهنَّ ــنّص اإلجي ــاظ ال بألف

ــقط  ــتقبل، ويس ــيكون يف املس ــامَّ س ــرب ع ــتخالف دون اخل واالس

يضًا بطريقة محل اللفـظ عـٰىل سـائر حمتمالتـه عـٰىل مـذهب مـن أ

هــذا إمــامكم «، و»هــذا خليفتــي مــن بعــدي«: يــراه، ألنَّ قولــه

، حيتمـل أن يكـون خـربًا وأمـرًا أو إجيابـًا، وال مـانع »من بعـدي

يمنع من أن يريـد املخاطـب بـه األمـرين مجيعـًا، والصـحيح أنَّ 
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لهـا إٰىل املعـاين املختلفـة اللفظة الواحـدة جيـوز أن يقصـد هبـا قائ

التـي ال يمنــع مــن إرادتــه هلــا عـٰىل االجــتامع مــانع، عــٰىل أنَّ مــا 

ــة يف  ــاظ املنقول ــع األلف ــوغ يف مجي ــائل ال يس ــه الس ــرتض ب اع

ــه  الــنّص، وال يصــحُّ محلهــا عــٰىل اخلــرب دون اإلجيــاب، ألنَّ قول

 :»ــؤمنني ــإمرة امل ــيل ب ــٰىل ع ــلِّموا ع ــون » س ــوز أن يك ال جي

امَّ يكـون يف املسـتقبل، ألنَّـه يـدلُّ عـٰىل اسـتحقاقه منزلـة خربًا عـ

ن  ــمِّ ــليم املتض ــر بالتس ــة األم ــال، بدالل ــؤمنني يف احل ــرة امل إم

لذكرها، ولو كان إشـارة إٰىل مـا يقـع يف املسـتقبل، ونحـن نعلـم 

أنَّ الـذي حيصـل يف املسـتقبل ولــامَّ حصـل سـببه غـري مسـتحّق 

ــا صــحَّ الكــالم، وملــا جــ بالتســليم  از أن يــأمر يف احلــال مل

ــذلك  ــال، وك ــببه يف احل ــتحقاق وس ــول االس ـــي حلص املقتض

أيُّكم يبـايعني يكـن أخـي ووصـيّي وخليفتـي مـن «: قوله 

ــه » بعــدي ال يصــحُّ أن يكــون خــربًا عــامَّ يقــع يف املســتقبل، ألنَّ

  ــن ــه م ــا إلي ــا دع ــٰىل م ــزاًء ع ــذكورة ج ــازل امل ــل املن جع

ــ ــب ف ــرج الرتغي ــه خم ــه وأخرج ــزاًء مبايعت ــازل ج ــل املن يام جع

ــّل  ــه، وك ــظ ]] ٢٠١ص /[[علي ــَل اللف ــحُّ إذا ُمحِ ــك ال يص ذل

ــَل عــٰىل اإلجيــاب هبــذا القــول،  ــام يصــحُّ إذا ُمحِ عــٰىل اخلــرب، وإنَّ

مـن يبـايعني مـنكم فقـد أوجبـُت كونـه أخــًا : قـال فكأنَّـه 

 .يل ووصيًَّا وخليفًة من بعدي

ــه ال وممَّــا ُيبــنيِّ أيضــًا بطــالن محــل اللفــظ عــىلٰ   اخلــرب أنَّ

ــيَّ  ــازل كالوص ــن املن ــة م ــر اخلالف م ذك ــدَّ ــا تق ــبهة يف أنَّ م ة، ش

ــال أن  ــه حم ــرب، ألنَّ ــاب دون اخل ــا اإلجي ــرض فيه ة الغ ــوَّ واألُخ

مــن بــايعني صــار بعــدي أخــًا يل ووصــيًَّا ألمــر ال : يريــد 

يتعلَّـق بإجيــايب ذلــك لــه هبـذا القــول، وإذا ثبــت الوجــوب فــيام 

ــ م ذكــر اخلالف ــتحالة أن تقــدَّ ــا أيضــًا الس ة ثبــت الوجــوب فيه

بعـــض املنـــازل عـــٰىل بعـــض، ويريـــد بـــاجلميع  يتَّســـق 

ــا يف  ــي حكمه ــة اخلالفــة الت ــدا منزل ــرب مــا ع اإلجيــاب دون اخل

مها، أَال تـرٰى أنَّـه ال حيسـن مـن أحـدنا أن  اللفظ حكـم مـا تقـدَّ

ــأمر ــمَّ ب ــفر أو ه ــٰىل س ــزم ع ــد ع ــول وق ــحبني يف : يق ــن ص م

عـٰىل األمـر الـذي مهمـت بـه كـان رشيكـي سفري أو سـاعدين 

يف صـــنعتي، واملســـموع القـــول عنـــدي، واملقـــدم مـــن بـــني 

نه الكـالم  أصحايب، ولـه ألـف درهـم، ويريـد بجميـع مـا ضـمَّ

اإلجياب ما عدا ذكر األلـف فإنَّـه يريـد أنَّـه سـينال ألفـًا ويصـل 

إليــه مــن غــري جهتــه، ومــن غــري أن يكــون هــو ســببًا يف 

يبطـل تأويـل مـن محـل مجيـع األلفـاظ  االستحقاق، ويمكـن أن

مت يف اعتبــار  املرويــة يف الــنصِّ عــٰىل اخلــرب بــالطريق التــي تقــدَّ

اإلمجـاع، ألنَّ النـاس يف األخبــار التـي يرووهنــا يف الـنصِّ اجلــّيل 

ب هبـا،  تها، وبـني نـاٍف هلـا مكـذِّ بني مثبت هلا قـاطع عـٰىل صـحَّ

اينـة محلهـا عـٰىل ومن نفاها ال يشكُّ يف محلهـا عـٰىل اإلجيـاب ومب

اخلـرب لقولـه، ومـن أثبتهـا ذهـب إٰىل اإلجيـاب فيهـا دون اخلــرب، 

ــحابنا  ــن أص ــق م ــن تعلَّ ــواب م ــٰىل ج ــًا ع ــرين مجيع أو إٰىل األم

ــٰىل  ــا ع ــه فحمله ــائر حمتمالت ــٰىل س ــظ ع ــل اللف ــاالحتامل، ومح ب

 .اخلرب دون اإلجياب لإلمامة قول خارج عن اإلمجاع

واعلـــم أنَّ : (قـــال صـــاحب الكتـــاب]] ٢٠٢ص /[[

ــه  ــذي ترّتب ــاع ال ــن اإلمج ــر م ــة أيب بك ــت إمام ــه تثب ــذي ب ال

ــٰىل  ً ع ــه داالَّ ــه، ويزعمون ــون ب ـــيء يتعلَّق ــّل ش ـــي يف ك يقتض

ل  إمامـة أمــري املـؤمنني  ــه مصـــروف عـن ظــاهره متــأوِّ وأنَّ

عونـه، ألنَّـه قـد ثبـت أنَّ اإلمجـاع  إن كان ظاهره يدلُّ عـٰىل مـا يدَّ

ــب  ــه جي ــحَّ أنَّ ــة، وص ــاهره، حجَّ ــن ظ ــه رصف الكــالم ع ألجل

ــه  ــة العقليـة والســمعية يف ذلـك، وقــد بيَّنـا أنَّ وأنَّـه بمنزلـة األدلَّ

ال يمكن أن يقـال يف يشٍء مـن أدلَّـتهم إنَّـه ال احـتامل فيهـا، بـل 

ال بـدَّ مــن دخــول االحــتامل يف مجيعهـا فيصــحُّ ألجــل ذلــك أن 

ل مــا يـوردون يف هــذا البـاب، وُيصـــَرف إٰىل غـري  ظــاهره، ُيتـأوَّ

أو خيصُّ بـدليل اإلمجـاع، وإذا كـان مشـائخنا إنَّـام قـالوا بإمامـة 

أيب بكر مـن جهـة دليـل اإلمجـاع، فمتـٰى ثبـت هلـم ذلـك صـحَّ 

تهم أصـالً لصـحَّ  الطعن به يف مجلة أدلَّـتهم، فلـو مل نشـتغل بـأدلَّ

ــو  ــل ه ــدليل ه ــذا ال ــا يف ه ــك أن ُيكلِّمون ــد ذل ــزمهم عن ولل

نـا عـٰىل مـا نرّتبـه فقـد كفينـا مؤونــة صـحيح أم ال؟ فـإن صـحَّ ل

ل لنـا  تهم واحـدًا واحـدًا، وإن مل يصـّح وال معـوِّ االشـتغال بـأدلَّ

يف إمامة أيب بكـر إالَّ عليـه فقـد كفـوهم مؤونـة االشـتغال هبـذه 

ـــّح  ـــر إذا مل تص ـــة أيب بك ـــالف أنَّ إمام ـــه ال خ ـــة، ألنَّ األدلَّ

لتشـاغل ، وهـذا ُيبـنيِّ أنَّ الواجـب افالصحيح إمامـة عـيل 

ــّح  ــتهم، وإن مل تص ت فــال وجــه ألدلَّ ــا إن صــحَّ ــة، ألهنَّ بالدالل

ألنَّ يف كـال الطـرفني اإلمجـاع يغنـي [فقد استغنوا عـن أدلَّـتهم، 

] إنَّ إيـراد األدلَّـة: عن إيراد هذه األدلَّـة، ولـيس هلـم أن يقولـوا

عي إمامــة أيب بكــر مــن جهــة  املقصــد هبــا إبطــال قــول مــن يــدَّ

ل  الــنّص، ألّنــا قــد ــه ال معــوِّ بيَّنــا أنَّ ذلــك القــول مــرتوك، وأنَّ

ــار  ــة أخب ــن جه ــه إالَّ م ــنصَّ علي ِع ال ــدَّ ــدًا مل ي ــه، ألنَّ أح علي
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ــديث، ]] ٢٠٣ص /[[ ــحاب احل ــا أص ــق هب ــي يتعلَّ ــاد الت اآلح

أو من جهة التقـديم للصـالة الـذي ُيبـّني أنَّـه أشـّد احـتامالً مـن 

ملـذاهب املعتمـدة، سائر ما ُيـذَكر مـن النصـوص، وإنَّـام ذكرنـا ا

ولــيس إالَّ مــا ذكرنــاه مــن الــوجهني، عــٰىل أنَّ ذلــك يوجــب أن 

يـوردوا هـذه احلجـج عـٰىل البكريـة وأصـحاب احلـديث دوننـا، 

وهم إنَّام يقصـدون باحلجـاج هـذه الطائفـة التـي تـدخل معهـم 

ــك ألنَّ  ــل ذل ــوهلم، ومل نق ــٰىل ق ــد ع ــر، وتعتم ــة النظ يف طريق

ــحُّ  ــة ال يص ــذه األدلَّ ــذه إيــرادهم ه ــنيِّ أنَّ ه ــاه لنُب ــام أوردن ، وإنَّ

ــا متــٰى  الطريقــة يمكــن أن يعــرتض هبــا عــٰىل اجلميــع وأهنَّ

ــاب  ــزم يف ب ــام يل ــأدلَّتهم إالَّ ك ــتغال ب ــزمهم االش ت مل يل ــحَّ ص

 ).التوحيد من االشتغال بتأويل اآلي املتشاهبة

ة كام ذكرت لكن إذا ثبت ومل يقتصـر : يقال له اإلمجاع حجَّ

عٰى من اإلمجاع عـٰىل إمامـة فيه عٰىل ال دعوٰى، وسنُبنيِّ بطالن ما ُيدَّ

 .أيب بكر إذا رصنا إٰىل الكالم يف إمامته بعون اهللا

ــه،  ــا في ــا م ــد بيَّن ــا فق تن ــٰىل أدلَّ ــتامل ع ــول االح ــا دخ فأمَّ

وأبطلنـا دخـول االحـتامل الـذي هـو بمعنـٰى التكـافؤ وتســاوي 

النصـــراف األقــوال فيهــا، وذكرنــا أنَّ ظواهرهــا ال جيــوز ا

ــامَّ  ــدول ع ـــي الع ــل يقتض ــوم دلي ــحُّ أن يق ــه ال يص ــا، وأنَّ عنه

ــرب  ــٰىل أنَّ خ ــد ع ــيام بع ــندّل ف ــا، وس ــه يف مفهومه ــذهب إلي ن

ــه  ــو قول ــدير وه ــواله«: الغ ــيل م ــواله فع ــت م ــن كن ، »م

أنـت منّـي بمنزلـة هـارون مـن «: وخرب املنزلة وهـو قولـه 

ــدي ــّي بع ــه ال نب ــٰى إالَّ أنَّ ــحُّ أ»موس ــٰىل ، ال يص ــال إالَّ ع ن ُحيم

اإلمامــة ال حقيقــًة وال جمــازًا، وأنَّ محلهــا عــٰىل خــالف اإلمامــة 

يقتضـــي إخــراج اخلطــاب عــن حــدِّ احلكمــة والصــواب، وأنَّ 

اإلمامــة يتنــاول احلــال التــي تــيل وفاتــه ]] ٢٠٤ص /[[إجيــاب 

  ـــة ال ـــة قاطع ـــك إالَّ أدلَّ ـــذكر يف ذل ـــل، وال ن ـــال فص ب

عيــه املخــالفون مــن  يــدخلها تأويــل وال احــتامل، عــٰىل أنَّ مــا يدَّ

اإلمجــاع عــٰىل إمامــة أيب بكــر حمتمــل أيضــًا، ألنَّ إطبــاق الكــّل 

ــه  ــق في ــام ُيتعلَّ ــوم رضورًة، وإنَّ ــري معل ــه غ ــا بإمامت ــٰىل الرض ع

باإلمساك عن النكـري والكـفِّ عـن املنازعـة واملخالفـة، وذلـك 

 مجيعهـا غري معلوم وال مسـلَّم يف مجيـع األحـوال، ولـو ُسـلِّم يف

ــوع  ــم بوق ــا ال ُيعَل ــا، ألنَّ الرض ــٰىل الرض ــة ع ــه دالل ــن في مل يك

ــه ال وجــه للكــفِّ إالَّ  الكـّف عــن النكــري فقــط دون أن ُيعَلـم أنَّ

عونـه  ر بـام ذكرنـاه دخـول االحـتامل عـٰىل مـا يدَّ الرضا، فقد تقرَّ

من اإلمجاع، وجـاز أن ُيصــَرف عـن ظـاهره لـو كـان لـه ظـاهر 

كـذلك عـٰىل احلقيقـة، وإذا ثبتـت هـذه  يقتضـي الرضـا، ولـيس

تنـا  مناه مـن نفـي االحـتامل عـن أدلَّ اجلملة فلـو مل يصـّح مـا قـدَّ

عونـه مـن اإلمجـاع الـذي هـو  الذي إذا ثبتت قضــي عـٰىل مـا يدَّ

عيــه املخــالف  حمتمــل يف نفســه، ودخلهــا االحــتامل عــٰىل مــا يدَّ

ـــل  ـــرين أن يبط ـــالً يف األم ـــتامل داخ ـــان االح ـــب إذا ك لوج

تـه، الرتج يح، وجيب أن ينظر كـّل واحـد مـن األمـرين عـٰىل حدَّ

 .فإذا صحَّ قضينا به عٰىل فساد اآلخر

ا قوله  _يعني دليـل اإلمجـاع  _فمتٰى ثبت هلم ذلك : (فأمَّ

تهم وهذا ُيبنيِّ أنَّ الواجب : (، إٰىل قوله)صحَّ الطعن به يف مجلة أدلَّ

ت فال وجـه ا إن صحَّ ألدلَّـتهم وإن مل  التشاغل هبذه الداللة، ألهنَّ

: ، فعليه فيه مثل ما له، ألّنا نقول له)تصّح فقد استغنوا عن أدلَّتهم

تـه صـحَّ  ة الـنّص، وقامـت حجَّ وإذا صحَّ ما ُيستَدلُّ به عٰىل صـحَّ

الطعن به يف مجلة أدلَّة من خالفنا التي من مجلتها التعّلق باإلمجاع، 

، وللـزمه تهم أصـالً لصـحَّ م أن ُيكلِّمونـا فـيام فلو مل نشتغل بـأدلَّ

ص /[[نعتمده هل هو صـحيح أم ال، فـإن صـحَّ فقـد كفينـاهم 

ا نعتمـده ]] ٢٠٥ مؤونة االشتغال بأدلَّتهم، وإن مل يصّح شـيء ممـَّ

تنا، ألنَّ إمامة أمري  من أدلَّة النّص فقد كفاهم مؤونة االشتغال بأدلَّ

ابلـة إذا مل تصّح فالصحيح إمامة أيب بكر، وهـذه مق املؤمنني 

له بمثل لفظه أو بقريب منه، فإن وجـب بـام ذكـره العـدول عـن 

عي مـن اإلمجـاع وجـب بمثلـه  تنا إٰىل الكالم فيام يدَّ الكالم يف أدلَّ

تنا  .العدول عن الكالم يف اإلمجاع إٰىل الكالم يف أدلَّ

ــن  ــه م م مــا نروي ــيام تقــدَّ ــه يعــارض ف ومــن العجــب أنَّ

بـام ُحيكـٰى عـن العبّاســية  الـنصِّ اجلـّيل عـٰىل أمـري املــؤمنني 

ــني  ــّوي ب ــاس ويس ــاحبهم العبّ ــٰىل ص ــنصِّ ع ــن ال ــه م عي ــا تدَّ م

إنَّـه ال خـالف أنَّ إمامـة : (القولني، وهو يقـول يف هـذا الفصـل

ــيل ــة ع ــحيح إمام ــّح فالص ــر إذا مل تص ــا ال )أيب بك ــو هاهن ، فه

حيفــل بقــول العبّاســية، وُيســِقطه عــن مجلــة أقــوال املجمعــني، 

م جي علــه مســاويًا لقــول الشــيعة التــي ال خيــرج قوهلــا وفــيام تقــدَّ

ــارض  ــه ع ــة، ألنَّ ــاب البكري ــنع يف ب ــذا ص ــاع، وهك ــن اإلمج م

م، وأنكــر عــٰىل مــن حكــم فــيهم  بقـوهلم قــول الشــيعة فــيام تقــدَّ

يف ســـائر  بالشـــذوذ، وجعلهـــم كشـــيعة أمـــري املـــؤمنني 

ل : (األحـوال، وقــال يف هــذا الفصــل إنَّ قــوهلم مــرتوك ال معــوَّ

فهــو إذا شــاء أن حيــتجَّ بقــوهلم قــّواه وشــيَّده، وإذا رأٰى  ،)عليــه



 ٤٩٩  .............................................................................................................  النّص ) ١٧٧/ (حرف النون 

ــن  ــورة م ــذه ص ــه، وه ن فه ووهَّ ــعَّ ــه ض ــوهلم علي ــة يف ق أنَّ احلجَّ

 .ينصـر الباطل

عي  تنــا إبطــال قــول مــن يــدَّ ولــيس مقصــدنا بــإيراد أدلَّ

ــل  ــه، ب ــأل عن ــا س ــب م ــنّص حس ــة ال ــن جه ــر م ــة أيب بك إمام

لــنّص عــٰىل أمــري مقصــدنا بإيرادهــا إبطــال كــّل قــول خيــالف ا

تنـــا تتنـــاول املـــؤمنني  ص /[[، فكيـــف يظـــنُّ أنَّ أدلَّ

خالف البكريـة دون خـالف مـن أثبـت إمامـة أيب بكـر ]] ٢٠٦

من جهة االختيار، والوجـه الـذي منـه يتنـاول خـالف البكريـة 

من مثله يتناول خـالف مـن عـداهم، ألنَّـه كـام يبطـل قـول مـن 

عٰى النّص عـٰىل أيب بكـر متـٰى ثبـت  الـنّص عـٰىل أمـري املـؤمنني ادَّ

  كذلك يبطـل قـول مـن ادَّعـٰى ثبـوت إمامـة أيب بكـر مـن

 .] عليه[جهة االختيار متٰى ثبت النّص 

ا قولـه ومل نقـل ذلـك ألنَّ إيـرادهم هـذه األدلَّـة ال : (فأمَّ

إٰىل آخر الفصـل، فمبطـل لفائـدة مجيـع مـا تكلَّفـه، ألنَّـه ) يصحُّ 

ــ ــا يص تن ــا ألدلَّ ــان إيرادن ــٰى إذا ك ــا مت ــتكلَّم فيه ــب أن ي حُّ وجي

احتججنا هبـا وال يعـدل بنـا إٰىل الكـالم فـيام يعتمـده املخـالف، 

ــة وأيُّ ثمــرة ملــا تكلَّفــه وأطــال الكــالم  فــأيُّ تــرجيح بــني األدلَّ

فيـه؟ وال شــكَّ أنَّ طــريقتهم يمكــن أن يعـرتض هبــا عــٰىل مجيــع 

تنـا إ ت مل يلـزم االشـتغال بأدلَّ ا لـو صـحَّ الَّ كـام يلـزم طرقنا، ألهنَّ

ــري أنَّ  ــره، غ ــا ذك ــب م ــاهبة حس ــل اآلي املتش ــتغال بتأوي االش

تنــا، ألنَّـه ال إشــكال يف أنَّ كــّل طريقــة  ذلـك ثابــت أيضــًا يف أدلَّ

ــر،  ــة أيب بك ــه يف إمام ــا يعتمدون ــرتض م ــنصِّ يع نعتمــدها يف ال

ــة  عونــه مــن األدلَّ ت مل جيــب أن نشـتغل بــام يدَّ ـا متــٰى صــحَّ وأهنَّ

غل بتأويل اآلي املتشـاهبة، فقـد ثبـت عـٰىل كـلِّ حـاٍل إالَّ كام يشت

ــن  ــيهم، وإنَّ م ــب عل ــدناها جي ــٰى اعتم ــا مت تن ــالم يف أدلَّ أنَّ الك

ــو  ــه ه ــٰى أنَّ ع ــاع وادَّ ــه إٰىل اإلمج ــا ونقل ــالم عليه ــن الك ــاد ع ح

 .الواجب مطالب بام ال يلزم

ــام ســلكوا : دليــل هلــم آخــر: (قــال صــاحب الكتــاب ربَّ

ــدَّ  ــن ي ــلك م ــام مس ــواه، يف اإلم ــة س ــحُّ لإلمام ــه ال يص عي أنَّ

ــب أن  ــون إالَّ بــنصٍّ فيج ــة إذا مل يصــّح أن تك ــزعم أنَّ اإلمام وي

ـــم  ـــل، وهل ـــه حاصـــالً وإن مل ُينَق ـــنصُّ علي ص /[[يكـــون ال

ــوا]] ٢٠٧ ــا أن يقول ــرق، وإمَّ ــك ط ــام ال : يف ذل ــان اإلم إذا ك

ــم  بــدَّ مــن أن يكــون معصــومًا، ومل يثبــت يف الصــحابة مــن ُيعَل

ــام قــالوا عصــمته إذا : غــريه، فيجــب أن يكــون هــو اإلمــام، وربَّ

ــه  ــت في ــل، وثب ــون إالَّ األفض ــام ال يك ــت أنَّ اإلم ــه  ثب أنَّ

األفضل، فكـأنَّ الـنصَّ عـٰىل إمامتـه منقـول وإن مل ُينَقـل، وربَّـام 

ــالوا ــن : ق ــوه م ــة لوج ــلح لإلمام ــه ال يص ــريه أنَّ ــحَّ يف غ إذا ص

فيجــب أن يكــون اإلمــام القــدح يــذكروهنا يف أيب بكــر وغــريه، 

 ...).عليًَّا وأن يكون هناك نصٌّ وإن مل ُينَقل

قـد أوردت دليـل التعّلـق بالعصـمة عـٰىل غـري : يقال لـه

بتــه عـٰىل وجــه ال يــدلُّ معـه عــٰىل مـا جعلنــاه دلــيالً  وجهـه، ورتَّ

ــدالً مــن قولــك ــو جعلــت ب ــه، ول ــحابة : علي ومل يثبــت يف الص

فـيمن ادَّعيـت لـه اإلمامـة  من ُيعَلـم عصـمته غـريه أنَّـه مل يكـن

ــة عــٰىل ارتفــاع العصــمة  9بعــد الرســول  إالَّ مــن تقطــع األُمَّ

 .لصحَّ الكالم عنه غريه 

ــا  ــنيِّ م ــّم ُنب ــه، ث ــدليل عــٰىل وجه ــب هــذا ال ونحــن ُنرتِّ

 .وليه من األدلَّة التي ذكرها

ــلني ــٰىل أص ــيٌّ ع ل فمبن ــدليل األوَّ ــا ال ــدمها أنَّ : أمَّ أح

ــومًا كعصــمة األنبيــاء، واألصــل اإلمــام ال يكــون إالَّ   معص

ة  .الثاين أنَّ احلقَّ ال جيوز خروجه عن مجيع األُمَّ

مت األدلَّـة عليـه، ومضــٰى  ل فقـد تقـدَّ ا األصل األوَّ فأمَّ

ـــٰى  ــا مستقص ــالم فيه ــاين ال ]] ٢٠٨ص . /[[الك ــل الث واألص

خالف بيننا وبني صاحب الكتاب فيه، وإن كنّا خمتلفـني يف علَّتـه، 

نوجب أنَّ احلقَّ ال خيرج من مجلتهم من حيث ثبـت أنَّ بيـنهم ألّنا 

معصومًا ال جيوز أن خيلو منه زمان من األزمنة، وصاحب الكتاب 

مت األدلَّـة عـٰىل أنَّ  تنـا، وقـد تقـدَّ يوجب مثل ما أوجبنا بغـري علَّ

اإلمام ال خيلو الزمان منه، وأنَّه ال يكون إالَّ معصومًا، فقـد صـار 

ــاين ل، وإذا ثبــت  األصــل الث ــاألوَّ ــه وحلــق ب أيضــًا مــدلوالً علي

ة يف اإلمامة بعـد الرسـول  األصالن اللذان ذكرنامها ووجدنا األُمَّ

 :عٰىل ثالثة أقوال ليس وراءها رابع 9

قول من ذهب إٰىل أنَّ اإلمام بعـده أمـري املـؤمنني : أحدها

  ه  .باإلمامة، وهو قول الشيعة عٰىل اختالفها 9بنصِّ

ــ: واآلخــر ــام ق ــو اإلم ــر ه ــا بك ــب إٰىل أنَّ أب ــن ذه ول م

بعـــده عـــٰىل اخـــتالف مـــذاهبهم يف اعتقـــاد الـــنّص عليـــه أو 

ــة  ــن املعتزل ــة م ــا يف اإلمام ــر خمالفين ــول أكث ــو ق ــار، وه االختي

 .وأصحاب احلديث واملرجئة ومن وافقهم

ــاس : والثالــث ــوا إٰىل أنَّ العبّ ــذين ذهب قــول العبّاســية ال

ٰىل شـــذوذهم عـــ 9هـــو اإلمـــام بعـــد الرســـول  
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ــن  ــول م ــدنا ق ــل، ووج ــددهم يف األص ــة ع ــهم، وقلَّ وانقراض

إمامــة  ]]٢٠٩ص /[[أثبــت إمامــة أيب بكــر وقــول مــن أثبــت 

ــا  ــاحبيهام مل يكون ــٰىل أنَّ ص ــة ع ــاع األُمَّ ــاطلني إلمج ــاس ب العبّ

ــومني  ــا معص ــا، وإذا مل يكون ــي عنيناه ــمة الت ــومني بالعص معص

معصـومًا بطلـت دعـوٰى  وثبت بالعقـل أنَّ اإلمـام ال يكـون إالَّ 

ــول  ــت ق ــوالن ثب ــذان الق ــل ه ــامتهام، وإذا بط ــٰى إم ع ــن ادَّ م

ــه لــو حلـق هبــام يف الــبطالن لكــان احلــّق  ــه حــّق، ألنَّ الشـيعة وأنَّ

ــد  ــام بع ــذا الرتتيــب أنَّ اإلم ــد ثبــت هب ــة، فق ــن األُمَّ خارجــًا م

ــول  ــؤمنني  9الرس ــري امل ــه  أم ــة، ألنَّ  9بنصِّ باإلمام

 9صـلوات اهللا عليـه اإلمـام بعـد الرسـول إنَّـه : كّل من قـال

 .إالَّ بالنصِّ  بال فصل مل ُيثبِت اإلمامة له 

عون اإلمجاع عـٰىل ارتفـاع : أن يقول وليس ألحدٍ  كيف يدَّ

العصمة عن أيب بكر ويف الناس مـن يـذهب إٰىل عصـمته، ألّنـا مل 

م  عيها بعض الناس، ألهنَّ ننِف باإلمجاع العصمة التي يمكن أن يدَّ

قالوا فيه ويف غريه إنَّه معصوم باإليامن، أو بام يرجـع إٰىل هـذا  وإن

املعنٰى، فليس فيهم من ُيثبِت لـه العصـمة التـي نوجبهـا لألنبيـاء 

 وال اعتبار بقول من محل نفسه عٰىل ما خيـالف املعلـوم مـن ،

ة  .املذاهب املستقرَّ

ا دليل التعّلق باألفضل فهـو عـٰىل النحـو الـذي ذكـره  فأمَّ

الكتاب، ألنَّه إذا دلَّ الدليل عٰىل أنَّ اإلمـام ال يكـون إالَّ  صاحب

 .األفضل، وجبت إمامته األفضل، وثبت أنَّه 

بــام يقــارب هــذا  وقــد ُيســتَدلُّ أيضــًا عــٰىل إمامتــه 

قـد ثبـت باألدلَّـة القاطعـة أنَّ اإلمـام ال : الوجه، وهـو أن يقـال

ــة بجميـع الـدين دقيقــه  وجليلـه، حتَّــٰى ال يكـون إالَّ أعلـم األُمَّ

يشّذ عنـه شــيء مـن علومـه، وقـد ثبـت باإلمجـاع أنَّ أبـا بكـر 

ــد  ــامتهام بع ــيعة إم ــالفوا الش ــٰى خم ع ــذان ادَّ ــا الل ــاس ومه والعبّ

ــا فاقــدين لكثــري  9الرســول  مل يكونــا هبــذه الصــفة، بــل كان

علــوم الــدين، وذلــك ظــاهر مــن حــاهلام، ]] ٢١٠ص /[[مــن 

ــ ــة أم ــت إمام ــامتهام وثبت ــت إم ــؤمنني فبطل ــه ال ري امل ، ألنَّ

ة بعد األقوال الثالثة التي ذكرناها  .قول ألحٍد من األُمَّ

ــا طريقــة الطعــن يف أنَّ غــريه ال يصــلح لإلمامــة  فأمَّ

ــيوخنا  ــدها ش ــد اعتم ــحة، وق ــروا  فواض ــام ذك ــديًام، وربَّ ق

فيام ُخيِرج أبا بكـر مـن الصـالح لإلمامـة ارتفـاع العصـمة عنـه، 

وم الـدين، وهـو األقـوٰى وإن رجـع إٰىل وإخالله بكثـري مـن علـ

ــه  م علي ــر عــن الواليــات وقــدَّ ــه أخَّ ــام ذكــروا أنَّ م، وربَّ مــا تقــدَّ

ــا،  ــه هب ــد أن توجَّ ــراءة بع ــورة ب ــن أداء س ــِزَل ع ــه ُع ــريه، وأنَّ غ

وُعِزَل أيضًا عن اجلـيش املبعـوث لفـتح خيـرب بعـد أن بـان قـبح 

ال  عقيـب عزلـه مــن القـول مــا 9أثـره فيـه، وأورد الرســول 

ــريًا  ــٰى أنَّ كث ــوبيخ، حتَّ ــني والت ــرج التهج ــه خم ــكَّ يف خروج ش

ــه  نه قول ــمَّ ــا تض ــوا إٰىل أنَّ م ــحابنا ذهب ــن أص ــك  9م يف تل

حمبَّتــه هللا ورســوله  احلــال يف الوصــف ألمــري املــؤمنني 

ــن  ــِزَل ع ــن ُع ــه عمَّ ــٰىل انتفائ ــدلُّ ع ــه ت ــوله ل ــة اهللا ورس وحمبَّ

اجلــيش هــي مــذكورة  الواليـة، ويــذكرون أشــياء كثــرية يف هــذا

ن  يف الكتب مشـهورة يسـتخرجون مـن مجيعهـا كـون الرجـل ممـَّ

ـــروحًا عنــد  ــا مش ــيأيت الكــالم فيه ــلح لإلمامــة، وس ال يص

 .انتهائنا إٰىل الكالم يف إمامة أيب بكر بمشيئة اهللا وعونه

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــام ال : (ق ــاؤهم أنَّ اإلم ع ــا ادِّ وأمَّ

ــا فيــه بــام وجــب، فــال يمكــنهم  يكــون إالَّ معصــومًا، فقــد قلن

جعــل ذلــك أصــالً يف هــذا البــاب، عــٰىل أنَّ طريــق العلــم بــأنَّ 

الــنّص ]] ٢١١ص /[[معصــوم ثبــوت  أمــري املــؤمنني 

عـٰىل عينـه، ألنَّ الـذي يـدلُّ مــن جهـة العقـل عـٰىل ذلــك إن دلَّ 

ـة مـن غـري تعيـني، وإذا صـحَّ ذلـك فمتـٰى  إنَّام هو عصـمة احلجَّ

ــالوا ــوص عل: ق ــه منص ــالنصِّ إنَّ ــومًا ب ــه معص ــه لكون ــام [ي وإنَّ

فقــد علَّقــوا الـنصَّ عليــه بالعصــمة، ] حيصـل معصــومًا بـالنصِّ 

ــب أنَّ كــّل واحــد مــنهام ال  ، وهــذا يوج ــمة بــالنصِّ والعص

]. فكيـف التعّلـق بـام هـذا حالـه؟[يدخل يف أن يكون معلومـًا، 

ــوهلم ــا ق ــول: فأمَّ ــن يق ــالفهم م ــيمن خي ــل، فف ــه األفض إنَّ : إنَّ

ــل ــذلك؟  األفض ــنّص ب ــات ال ــن إثب ــف يمك ــر، فكي ــو بك أب

وفيمن خيالفهم مـن ال ُيسـلِّم أنَّ األحـقَّ باإلمامـة األفضـل بـل 

ز إمامـة املفضـول  ز إمامـة املفضـول عـٰىل كـّل وجـه، أو ُجيـوِّ ُجيوِّ

ــة تقعــده، أو كــان هنــاك عــذر، وفــيهم  إذا كــان يف الفاضــل علَّ

 .)...جيوز إمامة من غريه مثله يف الفضل: من يقول

ـا مـا أحلـت عليـه مـن كالمـك يف العصـمة : يقال له أمَّ

ــون  ــوب ك ــٰىل وج ــا ع لن ــاده، ودلَّ ــان فس ــه وبي م نقض ــدَّ ــد تق فق

ــو كــان  ــومًا بــام اســتحكمناه واستقصــيناه، ول اإلمــام معص

ــؤمنني  ــري امل ــأنَّ أم ــم ب ــق العل ــنّص  طري ــوت ال ــوم ثب معل

عليه وال طريـق إليـه غـريه حسـب مـا ظننـت ال يلزمنـا شــيء 

ــ ــتممَّ ــده فقل ــا ال نعتم ــٰىل م ــُه ع ــك َبنَيْتَ ــه، ألنَّ ــٰى : (ا أوردت ومت
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ــالوا ــل : ق ــام حيص ــومًا وإنَّ ــه معص ــه لكون ــوص علي ــه منص إنَّ

ــذا ــذا وك ــب ك ــالنصِّ وج ــومًا ب ــه وال )معص ــا مل نقل ــذا ممَّ ، وه

ــه  ــدناه يف كون ــذي اعتم ــه، وال ــد  نقول ــه فق ــًا علي منصوص

نــا عــىلٰ  م، ومجلتــه أنَّ الــدليل إذا دلَّ أنَّ اإلمــام يف اجلملــة ال  تقــدَّ

ــن  ــة عــٰىل ارتفــاع العصــمة عمَّ بــدَّ مــن عصــمته، وأمجعــت األُمَّ

عيـــت إمامتـــه بعـــد  ســـوٰى  9الرســـول ]] ٢١٢ص /[[ادَّ

فقـد وجـب بطـالن إمامـة مـن عـداه وثبتـت  أمري املؤمنني 

ــه  ــولإمامت ــوز أن نق ــف جي ــه : ، فكي ــوص علي ــه منص إنَّ

 نا ملن ليس بإمام؟لكونه معصومًا، وقد ثبتت العصمة عند

مـن هـذا  فكيف السبيل إٰىل العلم بعصمته : فإن قيل

االستخراج وعٰىل هذه الطريقة، وأنتم تعلمون أنَّه لـيس كـّل مـن 

قال بأنَّه املنصوص عليه بعد الرسول يذهب إٰىل عصمته، ألنَّ من 

 ذهب من الزيدية إٰىل النصِّ ُيثبِته وخيالف يف العصمة؟

املنصـوص عليـه باإلمامـة، وكـان  ه إذا ثبت أنَّ : قلنا

ً عٰىل أنَّ اإلمام ال يكون إالَّ معصومًا وجب عصمته  .العقل داالَّ

ـــه  ـــا يف كون ـــن نازعن ـــة م ـــق بمنازع ـــا التعل  فأمَّ

ــه ال خــالف  األفضــل فغــري نــافع، ألّنــا مل نعتمــد ذلــك، عــٰىل أنَّ

فيه، ولـيس كـّل مـا وقـع فيـه خـالف جيـب أن يبطـل االعـتامد 

ــه، وإذ ــالف، علي ــه األفضــل ســقط خــالف املخ ــا عــٰىل أنَّ لن ا دلَّ

 .وسندلُّ عليه عند الكالم يف التفضيل

ـا الـدليل عـٰىل أنَّ املفضـول ال جيـوز أن يكـون إمامـًا  وأمَّ

م فيام مضـٰى من الكتاب  .فقد تقدَّ

ــاب ــام : (قــال صــاحب الكت ــا توّصــلهم إٰىل الــنصِّ ب فأمَّ

ــه إمــام فبعيــ: يقــدح يف ســائر مــن يقــال د، ألنَّ مــن خــالفهم إنَّ

ــم يصــلحون لإلمامــة  ينفــي عــنهم مــا يــذكرون، ويزعمــون أهنَّ

ــؤمنني  ــري امل ــالح أم ــو كص ــن يعل ــالفهم م ــيمن خ ــل ف ، ب

ال يصـلح بعـد الرسـول لإلمامـة غـري أيب بكـر، ويقـول : فيقول

ــيس إالَّ مــن تــوّىلٰ : يف كــّل وقــت ــذي يصــلح لإلمامــة ل . إنَّ ال

ــل]] ٢١٣ص /[[ ــإن قي ــام: ف ــيس ربَّ ــل  أل ــع أه ــلكون م يس

ــن  ــا م ــامذا منعتمون ــة؟ فل ــة معاوي ــك يف إمام ــل ذل ــديث مث احل

ألنَّ الوجــوه التــي ال يصــلح معاويــة لإلمامــة : مثلــه؟ قيــل لــه

ــا  ــذكرها علــيهم ال أّن معهــا ظــاهرة وال شــبهة فيهــا، فنقــرب ب

نجعل ذلـك أصـالً، ألنَّ عنـدنا أنَّ اإلمامـة فـيمن يصـلح هلـا مل 

يف معاويـــة وثبتـــت يف أمـــري  تثبـــت إالَّ بوجـــوه مل تثبـــت

ــام يــدفع شــيوخنا إٰىل ذكــر ذلــك عنــد ســؤال املــؤمنني ، وإنَّ

ــم أمجعــوا عــٰىل إمامــة معاويــة، : يــورد علــيهم، نحــو قــوهلم إهنَّ

ــن  ــليم احلس ــد تس ــه عن ــإذا مل  وأنَّ ــة، ف ــام اجلامع ــّمي ع ُس

يوجب ذلـك إمامتـه فكـذلك القـول يف إمامـة أيب بكـر، فنـذكر 

ــذا ا ــك أنَّ ه ــد ذل ــة عن ــلح لإلمام ــيمن يص ــال ف ــام يق لكــالم إنَّ

ويكون يف أمـره شـبهة، وال يتـأّتٰى مثلـه يف معاويـة كـام ال يتـأّتٰى 

مثله يف اخلـوارج وغـريهم، وتبـنيَّ هبـذا الوجـه وبغـريه اخـتالل 

ا أن ُجيَعـل ذلـك أصـالً يف اإلمامـة فبعيـد، عـٰىل أنَّ  كالمهم، فأمَّ

قـدح فيـه، ويمنـع مـن ما يقتضـي ثبوت إمامة أيب بكـر ُيبطِـل ال

ــالم يف  ــون الك ــب أن يك ــة، فيج ــلح لإلمام ــه ال يص ــول بأنَّ الق

إثبات إمامته، فـإنَّ مـا عـداه تـابع لـه، وهـذا ُيبـنيِّ أنَّـه ال شـبهة 

فــيام جــرٰى هــذا املجــرٰى مــن احلجــاج يف إثبــات الــنّص، فــإنَّ 

ــحَّ  ــنَّة ليص ــاب أو ُس ــن كت ــه م ــيالً بعين ــذكروا دل ــب أن ي الواج

ــه،  ــق ب ــن التعّل ــاالً ممَّ ــعد ح ــة أس ــذه الطريق ــوم هب ــيس الق ول

ــول ــأن يق ــالفهم ب ــة : خ ــنّص إالَّ طريق ــال ال ــد إبط ــيس بع ل

االختيار وقد ثبـت يف إمامـة أيب بكـر فيجـب أن يقـال بإمامتـه، 

 ...).عٰىل أمر معلوم]] ٢١٤ص /[[ويكونوا حميلني 

لــيس كــّل مــا طعــن بــه أصــحابنا يف صــالح : يقــال لــه

ـا ــة ممـَّ ن املخــالفون مــن إنكــاره، وإن  أيب بكــر لإلمام يــتمكَّ

خالفوا يف كونه دلـيالً عـٰىل أنَّـه ال يصـلح لإلمامـة، ألنَّ إخاللـه 

ــه يف  ــريه وتوّقف ــا إٰىل غ ــه فيه ــدين وحاجت ــوم ال ــن عل ــري م بكث

مواضع منها معلوم ظـاهر، وكـذلك كونـه غـري معصـوم، وأنَّـه 

مت األ دلَّـة ممَّن جيـوز عليـه اخلطـأ أيضـًا جممـع عليـه، وقـد تقـدَّ

 .عٰىل أنَّ من كانت هذه حاله ال يصلح أن يكون إماماً 

ا تـأخريه عـن الواليـات وتقـديم غـريه عليـه وعزلـه  فأمَّ

عن واليـة أداء سـورة بـراءة عـٰىل الوجـه الـذي ذكرنـاه فمـامَّ ال 

خالف أيضـًا فيـه، وسـنتكلَّم عـٰىل ذلـك ومـا أشـبهه إذا انتهينـا 

ـــاء ـــر إن ش ـــة أيب بك ـــالم يف إمام ـــة اهللا  إٰىل الك ، ويف اجلمل

ــًا  ــه، ومانع ــيالً عــٰىل بطالن ــيس ثبــوت اخلــالف يف الشـــيء دل ل

من االعتامد عليه، واملراعٰى يف هـذا البـاب مـا تـدلُّ األدلَّـة عـٰىل 

ته سواء وقع اخلالف فيه أو الوفاق  .صحَّ

ثـّم يقــال لـه يف اعــتامده يف جـواب الســؤال الــذي أورده 

ــة لإلمامــة ظــاهرةعــٰىل أنَّ الوجــوه التــي ال يصــلح هلــ : ا معاوي

ن  أليس مع ظهورهـا عنـدك قـد خالفـك فيهـا اخللـق الكثـري ممـَّ
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ا يعتقـد كـون معاويـة  يعتقد إمامـة معاويـة، وذهبـوا يف كثـري ممـَّ

عليه مـن األسـباب املانعـة مـن صـالحه لإلمامـة إٰىل أنَّـه باطـل 

ــه غــري  ال أصــل لــه، ويف الــبعض الــذي ســلَّموا حصــوله إٰىل أنَّ

ـــىلٰ  ـــت دالٍّ ع ـــاز أن تثب ـــة، وإذا ج ـــالحه لإلمام ـــاع ص  ارتف

تــك علــيهم يف أنَّ معاويــة ال يصــلح لألمــر مــع مــا ذكرنــاه  حجَّ

من خالفهـم، وسـاغ لـك االعـتامد عـٰىل مـا خيـالفون فيـه، فـأالَّ 

ــت وقــوع  ــف جعل ــر؟ فكي ــه يف إمامــة أيب بك ــا مثل ــاغ لن س

إنَّ أبـــا بكـــر ال : اخلــالف علينـــا فـــيام نقــول]] ٢١٥ص /[[

ــلح أل ــِزم يص ــه ومل ُتل ــاج ب ــن االحتج ــًا م ــة مانع ــه لإلمام جل

 نفسك مثله يف باب معاوية؟

ــن العجــب قولــه فنقــرب بــذكرها علــيهم وال : (وم

عي لـه )نجعلها أصـالً  ، ألنَّـه ال مـانع مـن جعـل كـون مـن يـدَّ

ــو  ــل ه ــه، ب ــال إمامت ــالً يف إبط ــا أص ــلح هل ــا ال يص ــة م اإلمام

ـن ال يصــلح األوٰىل عنــد قيــام الــدليل عليــه، ألنَّ كونــ ه ممـَّ

لإلمامة مفسد إلمامتـه كـام أنَّ انتفـاء مـا بـه يثبـت اإلمامـة عنـه 

ل آكـد وأوٰىل  من عقد وغـريه مبطـل هلـا، وإنَّـام كـان الوجـه األوَّ

ــه مــانع مــن وقــوع اإلمامــة وجــواز وقوعهــا، والثــاين مــانع  ألنَّ

من ثبوهتا وغري مانع من جـوازه، أَال تعلـم أّنـا لـو ألزمنـا إمامـة 

ــافر ــريش  ك ــب يف ق ــه نس ــيس ل ــن ل ــق أو م ــاهر بالفس أو متظ

ــان  ــل بي ــة، ونجع ــلح لإلمام ــه ال يص ــنيِّ أنَّ ــان األوٰىل أن ُنب لك

حالــه مــبطالً إلمامتــه، وال نعــدل إٰىل ذكــر انتفــاء مــا بــه تثبــت 

اإلمامة من عقـد ومـا جيـري جمـراه، ولسـنا نعلـم بـني إيـراد مـا 

ــواب ال ــلح لألمــر يف ج ــة ال يص ــن كــون معاوي ــؤال ذكــره م س

الــذي حكــاه وبــنيَّ إيــراده ابتــداًء فرقــًا يقتضـــي أن يستحســن 

عي  ــدَّ ــن ي ــول مل ــاغ أن يق ــه إذا س ــداًء، ألنَّ ــره ابت ــًا وينك جواب

ــه  اإلمجــاع عــٰىل إمامــة معاويــة أنَّ ذلــك ال يتــأّتٰى يف معاويــة ألنَّ

ال يصــلح لإلمامــة ســاغ أن يقــول أيضــًا يف األصــل ملــن يســأل 

ثبـوت اإلمامـة إنَّـام يتـأّتٰى فــيمن  إنَّ : عـن ثبـوت إمامـة معاويـة

 .يصلح هلا ومعاوية ممَّن ال يصلح هلا

مل أرد أّين ال أجعـل ذلـك أصـالً يف نفـي إمامـة : فإن قال

 .معاوية، وإنَّام أردت أن أجعله أصالً يف باب انتفاء اإلمامة

ولِــَم ال يكـون مـا ذكرتـه أصـالً يف نفـي إمامـة : قيل له

ــ ــه ال يص ــت أنَّ ــن ثب ــّل م ــة أو ك ــان معاوي ــواء ك ــة س لح لإلمام

أجعلــه ]] ٢١٦ص /[[إنَّنــي ال : غــريه؟ الّلهــّم إالَّ أن يريــد

أصـالً فــيمن يصـلح لإلمامــة أو فـيمن ال أعلــم هـل يصــلح أم 

ال، وهـذا إذا أردتـه خـارج عـامَّ نحـن فيـه، وعـامَّ كالمنـا عليــه، 

ــه  عٰى ل ــدَّ ة التطــّرق يكــون مــن ُي ــام هــو يف صــحَّ ألنَّ الكــالم إنَّ

ق إٰىل  اإلمامـة ال يصـلح هلـا إٰىل نفــي إمامتـه كـام يصـحُّ أن يتطــرَّ

ــٰىل أنَّ  ــراه، ع ــري جم ــا جي ــد أو م ــدم العق ــن ع ــريه م ــا بغ نفيه

اجلـواب عــن الســؤال الــذي حكــٰى أنَّ شــيوخه دفعــوا إليــه مــا 

ــه إذا جــاز أن حيصــل  قــًا لــه، ألنَّ ــدًا للســؤال أو حمقِّ نــراه إالَّ مؤكِّ

ي كانـت عليهـا يف أّيـام أيب بكـر الـذي اإلمجاع عٰىل الصـورة التـ

ــة مــن لــيس بإمــام، وال يصــلح  ــده لإلمامــة يف والي يصــلح عن

لإلمامــة، فقــد بطــل أن يكــون اإلمســاك عــن النكــري، وإظهــار 

ــوع  ــة، ووق ــاع يف احلقيق ــول اإلمج ــٰىل حص ــة ع ــليم، دالل التس

ــام  ــيس بإم ــيمن ل ــوهلام ف ــع حلص ــع مــن املواض الرضــا يف موض

 .وال يصلح لإلمامة

ــهفأ ــا قول إنَّ الــذي يقتضـــي ثبــوت إمامــة أيب بكــر : (مَّ

، )يمنع مـن القـول بأنَّـه ال يصـلح لإلمامـة وُيبطِـل القـدح فيـه

تها دليـل،  فإنَّام يصـحُّ لـو ثبتـت إمامـة أيب بكـر وقـام عـٰىل صـحَّ

ونحن ُنبـنيِّ بطـالن مـا يظنّـه دلـيالً عـٰىل إمامتـه إذا بلغنـا إليـه، 

لــذي اعتمــدناه لــيس ممَّــا يمكــن أن عــٰىل أنَّ االعتبــار القيــايس ا

ــنّص،  ــاظ ال ــه كألف ــيص في ــتامل والتخص ــول االح عٰى دخ ــدَّ ُي

ــن  ــه م عون ــيام يدَّ ــالم ف ــدول إٰىل الك ــن الع ــه أوٰىل م ــالكالم في ف

ــل وجيــوز  ــد بيَّنــا أنَّــه حيتم ــر الــذي ق ــاع عــٰىل أيب بك اإلمج

 .االنرصاف عن ظاهره

) يـارلـيس بعـد إبطـال الـنّص إالَّ طريقـة االخت: (وقوله

صحيح أيضًا، غري أنَّه مل ُيِقم دلـيالً عـٰىل بطـالن مـا نـذهب إليـه 

ة األصـلني اللـذين جعلنامهـا مقّدمـة  ، وقد بيَّنـا صـحَّ من النصِّ

ـة، فصـحَّ  لطريقتنا ومها العصـمة، وأنَّ احلـقَّ ال خيـرج عـن األُمَّ

ــاب  ــاحب الكت ــاه ص ــا بن ــل م ــيهام، وبط ــاه عل ــا بنين ص /[[م

 .ن النّص لفقد الداللة عليهعٰىل ثبوت بطال]] ٢١٧

*   *   * 

 ):٣ج (الشايف يف اإلمامة 

 :دليــل هلــم آخــر: (قــال صــاحب الكتــاب ]]٧١ص [[

بعـد الغيبــة ]  اه اهللا علـيهام إّيـصــّىلٰ [ وا باسـتخالفهام اسـتدلّ وربَّـ

وجـوب االسـتخالف  ه عـٰىل مـن خيلفـه عـىلٰ ونّصـ ،عٰىل املدينـة

ــد املــوت، ألنَّ  والــنّص  ــوٰى  بع ــوت أق ــن امل ــة،  يف ذلــك م الغيب



 ٥٠٣  .............................................................................................................  النّص ) ١٧٧/ (حرف النون 

ــذلك أوٰىل مــن حــال  وألنَّ  الغــرض طلــب الصــالح واملــوت ب

 9ه ام كـان جيـب لـو ثبـت هلـم أنَّـوهـذا إنَّـ: (قال ثمّ ، )الغيبة

ــدَّ  ــان ال ب ــتخلف، وك ــوت  اس ــال امل ــاس ح ــتخلف فيق أن يس

ــ ــه، فأمَّ ــا ا إذاعلي ــ: قلن ــإنَّ ــتخلف، وإنَّ ــوز أن ال يس ــان جي ام ه ك

ــاره، وعــىلٰ  ــتخلف باختي ــه اس االســتظهار  ]]٧٢ص [[/ وج

ــه ــوت بمنزلت ــون امل ــوز أن يك ــوب، فيج ــه الوج ــٰىل وج  .ال ع

اإلمـام عنـد الغيبـة جيـب أن  عـٰىل أنَّ  ام يـدلُّ ذلـك إنَّـ وبعد، فإنَّ 

: مـن إمـام بعـد املـوت؟ فـإن قـال ه ال بدَّ نَّ أفمن أين ، يستخلف

ام كـان جيـب لـو ثبـت إنَّـ: الغيبـة، قيـل لـه املوت أوكد مـن ألنَّ 

ـحيـث مل يكـن مقـيامً  ه استخلف يف حـال الغيبـة مـنأنَّ  ا إذا ، فأمَّ

ذلــك، وقــد كــان  املــوت أوكــد يف مل يثبــت ذلــك فمــن أيــن أنَّ 

 )....اآلخر؟ جيوز من جهة املصلحة أن يفارق أحدمها

ــه ــال ل ــ: يق ــٰىل أنَّ ــه ع ــا حكيت ــرادك م ــب إي ــن العج ه م

خالـك عـٰىل أمـري املـؤمنني بعينـه، وإد الـنصِّ  استدالل لنـا عـىلٰ 

 ومـا نظـنُّ  ،يف هـذا البـاب ة التـي نعتمـدهاذلـك يف مجلـة األدلَّـ

بمثـل هـذا،  همنـايتَّ  يستعمل معنـا بعـض حسـن الظـنّ  أحداً  أنَّ 

ق لـه بـه عـٰىل وجـه، بـام ال تعّلـ ـيءعـٰىل الشـ ا نسـتدّل أّنـ ويظنُّ 

ــا ــّك  وم ــذا إالَّ  نش ــرادك ه ــبب إي ــيس س ــا يف أن ل ــول م  ألن تق

 ،عــٰىل فــالن ق لــذلك بــالنصِّ تعّلــ وأيُّ : (قلتــه يف آخــر كالمــك

 ،)واحـد بـأوٰىل مـن غـريه عـىلٰ  عـٰىل الـنّص  وليس ذلك بأن يدلَّ 

بكـذا وكــذا  واام اسـتدلّ وربَّـ: (ل الفصــلوهـذا مـع قولـك يف أوَّ 

ــنّص  ــتخالف وال ــوب االس ــٰىل وج ــ ،)ع ــول يقتض ــذا الق ي ـوه

ــل أن ال ــر الفص ــه يف آخ ــا قلت ــول م ــ ،تق ــِك ألنَّ ــ ك مل حت ا عنّ

 فتعجـب مـن الطريقـة، عليـه معـنيَّ  ٰىل منصـوصاالستدالل عـ

ــلِّ  ــٰىل ك ــذه وع ــرادك ه ــٰى إلي ــال معن ــال ف ــذا  ح ــة يف ه الطريق

ــ ــاملوضـع، ألهنَّ  ا طريقــة يف وجــوب الــنّص ا إن حكيــت عــٰىل أهنَّ

ــ ــة األدلَّ ــو يف حكاي ــذا موضــعه، وال ه ــيس ه ــة فل ة عــٰىل اجلمل

ـ عليه، وإن عينـه عـٰىل إنسـان ب ا طريقـة يف الـنصِّ حكيت عـٰىل أهنَّ

عــٰىل ذلــك، ونفــس ترتيبــه هلــا وحكايتــه  هبــا فـال أحــد يســتدّل 

 .عٰىل خالف هذا املعنٰى  تدلُّ 

ـــمّ  ]]٧٣ص [[/ ـــه ث ـــال ل ـــتدلَّ : يق ـــد اس ـــض  ق بع

بعـد الوفـاة، وهـي  الـنّص  أصحابنا هبذه الطريقـة عـٰىل وجـوب

رهتا ـنصــ والوجــه يف ،رـنَصــمــد وتُ عتَ طريقــة قريبــة يمكــن أن تُ 

ـــا إذا رأينـــاه أنَّ  ـــوال الغيبـــة عـــىلٰ يســـ 9ن  تخلف يف أح

ــاالســتمرار ومــع اخــتالف األحــوال، دلَّ  ــا ذلــك عــٰىل أنَّ ــا ن ه م

 دٌّ ا منـه ُبـه لـو كـان بغـري سـبب وممـَّيقتضيه، ألنَّـ  بسببفعله إالَّ 

ــًى  ــه غن ــارةً  األحــوال مل تســتمرّ  وعن ــه، وجلــاز أن يفعــل ت وال  ب

يفعلهـا مـن غــري  9مـور التـي كــان خـرٰى كســائر األُ يفعـل أُ 

مــا جيــوز  لنــاوتأمَّ  ،ت هــذه اجلملــةوجــوب، وإذا اســتقرَّ ســبب 

ه  أنَّـفلـم نجـده إالَّ  ،لـذلك وكـان لسـبب فيـه أن يكون مقتضياً 

ــمــع الغيبــة ال يمكنــه عـــن سياســة األُ  9 ة وتـــدبريهم مَّ

ــأُ  ــام ب ــور مورهموالقي ــع احلض ــه م ــان يمكن ــا ك ــب أن  ،م وج

وجــوب االســتخالف،  يتســاوٰى حــال الغيبــة وحــال املــوت يف

ــ ــل ك ــب ــوت املزّي ــال امل ــان حل ــاهرة يف علَّ ــتخالف  ةة الظ االس

مـع الغيبـة يف أحـوال احليـاة قـد يمكـن مـن تـدبري  ألنَّ  ،وسـببه

ــاألُ  مــورهم مــا ال يمكنــه عــٰىل وجــه بعــد الوفــاة، ومراعــاة أُ  ةمَّ

ســقوط ملــا اعــرتض بــه وبطــالن لقولــه  ة مــا ذكرنــاهويف صــحَّ 

رق أحـدمها املصـلحة أن يفـا وقـد كـان جيـوز مـن جهـة: (أيضاً 

ــ)اآلخــر االســتخالف يف الغيبــة  ه إذا مل يكــن يف ذكــر وجــه، ألنَّ

الوفــاة  ا تسـاوي فيـه أحـوال مـا ذكرنـاه ممَّــيف أحـوال احليـاة إالَّ 

ــ ــد تأّك ــاة ويزي ــوال احلي ــ داً أح ــرين مل َجيُ ــد األم ــارق أح ز أن يف

 .جهة املصلحة اآلخر من

يف حــال الغيبــة  وقــد ثبــت أنَّ (: قــال صــاحب الكتــاب

ــوز ــة أن جي ــتخلف مجاع ــّي  ،يس ــان النب ــد ك ــتخلف  9 وق يس

ــىلٰ  ــب عنهــا مجاعــة، وال  ع ــدان التــي هــو غائ املكــان والبل

املــوت إذا كــان آكــد  إنَّ : قائــل فلــو قــال ،ر عــٰىل واحــدٍ ـيقتصــ

ــة فكــان جيــب أن يســتخلف عــٰىل كــلِّ   ]]٧٤ص [[/ مــن الغيب

 نعـم، لزمـه الـنّص : كان جيوز ذلـك أو ال؟ فـإن قـال بلد واحداً 

ة عىلٰ  ال جيب ذلـك فقـد نقـض مـا اعتمـد عليـه، : ، وإن قالأئمَّ

ة مـرَّ  عنـد الغيبـة كـان يسـتخلف مجاعـة كـّل  9ه وقد ثبت أنَّ 

ه كـان يفعـل عـٰىل أنَّـ يستخلف يف غريها، وذلـك يـدلُّ  غري التي

ــاد ــار واجته ــك باختي ــّص  ذل ــن ن ــدهم أنَّ ال ع ــان عن ــإن ك  ، ف

ــة فيجــب أن يكــون اإلمــام ــ املــوت كالغيب ت اإلمامــة بعــده ثاب

ـــّص  ـــن ن ـــاد ال ع ـــار واجته ـــام  .باختي ـــد، فك ـــأوبع  9ه نَّ

ـفقــد ثبـت يف أُ  اسـتخلف يف حــال الغيبـة م اســتخلفوا مرائــه أهنَّ

ه ذلـك عـٰىل أنَّـ ال يـدلَّ  يف حال الغيبـة وبعـد املـوت، فيجـب أن

فيــه،  ركهـبإقامــة اإلمــام، بــل قــد جيــوز لغــريه أن يشــ املخــتّص 

عـٰىل  ذلـك لـيس بـأن يـدلَّ  نَّ وبعـد، فـإ .ح ما نقولهصحِّ وذلك يُ 
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فـال يمكـنهم  ،عـٰىل غـريه يـدلَّ  بـأوٰىل مـن أن عـٰىل واحـدٍ  النصِّ 

أمــري املــؤمنني، وقــد  عــىلٰ  قــوا بــذلك يف وجــوب الــنّص أن يتعلَّ 

مـا  فـال قـول إالَّ  إذا ثبـت الـنّص  :ه ال يمكـنهم أن يقولـوانا أنَّ بيَّ 

قـد قـالوا  اجلمـع العظـيم نـا أنَّ ا قـد بيَّ نذهب إليـه، وذلـك ألّنـ

 )....نا القول يف ذلكوبيَّ  ،أيب بكر عىلٰ  بالنصِّ 

ن الـدليل ذكرهـا بعينهـا ا املدينـة التـي تضـمَّ أمَّ : يقال له

ــتخلف ــم يس ــا إالَّ  9 فل ــه عنه ــد غيبت ــا عن ــدعليه  . الواح

ــد ــإنَّ  ،وبع ــٰى  ف ــوب  املبتغ ــتدالل وج ــن االس ــة م ــذه الطريق هب

ثبـــت  املســـتخلفني، وقـــد االســتخالف ال كيفيتـــه وال عـــدد

ــام رتَّ  ــتخالف ب ــوب االس ــيسوج ــالم، ول ــن الك ــاه م ــري  بن جي

ـــة يف  ـــٰىل اجلمل ـــتخالف ع ـــرٰى االس ـــتخلفني جم ـــدد املس ع

ــ الوجــوب، أَال  ــرٰى أنَّ ــتخلف  ه ت ــان يس ــد ك ــة ق ــع الغيب م

ــارةً  ــد ت ــدان الواح ــٰىل البل ــة أُ  ]]٧٥ص [[/ ع ــرٰى، واجلامع خ

ــه  ــب اخــتالف وخيتلــف فعل ــلحة، ومل  يف ذلــك بحس املص

ــف ف ــق 9علــه خيتل فأوجبنــا مــا مل ؟ يف االســتخالف املطل

ــا ــب م ــتخالف، ومل نوج ــق االس ــن مطل ــه م ــال في ــف احل  خيتل

اختلــف مــن عــدد املســتخلفني، فلــم يلــزم عــٰىل مــا ذكرنــاه أن 

يف أحـوال  9ه بلـد بعـد وفاتـه، عـٰىل أنَّـ كـّل  عـٰىل أمـري ينصَّ 

 األمـري الكـورة وجيعـل إليـه االسـتخالف يـوّيل  حياته قـد كـان

ــداهنايف أط ــا وبل ــذلك ،رافه ــنصَّ  فك ــع أن ي ــة  ال يمتن ــٰىل إمام ع

ـــه االســـتخالف عـــىلٰ  واحـــدٍ  األمصـــار  بعـــده، وجيعـــل إلي

 .والبلدان

ه كان يفعل ذلـك عٰىل أنَّ  ذلك يدلُّ  نَّ أا تبديله اخللفاء وفأمَّ 

بام ذكـره  وجه يدلُّ  م من أيِّ علَ فليس يُ  واجتهاده ال عن نصٍّ  برأيه

اسـتخالفهم  ي أنَّ ـإبدال اخللفاء مـا يقتضـ وليس يف، هعٰىل ما ظنَّ 

رائع بغريها ما ـه ليس يف إبدال الشكام أنَّ ، صادر عن رأي واجتهاد

ختتلــف املصــلحة فيختلــف  عــٰىل ذلــك، ولــيس يمتنــع أن يــدلُّ 

األمـر عـٰىل مـا  عليهم، ولو كان املستخلفون وإن كانوا منصوصاً 

الطريقـة  هبـذه من استدلَّ  ألنَّ  ،ةعاه مل يكن فيه علينا حجَّ ه وادَّ ظنَّ 

 واجـب مـن الـنصَّ  من أصحابنا مل يرجـع إليهـا يف أكثـر مـن أنَّ 

ــ، 9الرســول  ــه مفعــوالً فأمَّ ــار  ا كون ــأمر اهللا تعــاٰىل أو باختي ب

 .غري ذلك واجتهاد، فاملرجع فيه إىلٰ 

ــ له إٰىل أن يكــون مرائــه، وتوّصــقــه باســتخالف أُ ا تعلّ فأمَّ

ـأُ  ام فباطـل، ألنَّ يف إقامـة اإلمـ لـه غريه مشاركاً  ام سـاغ مـراءه إنَّ

ذلـــك إلـــيهم،  جعـــل  هلـــم االســـتخالف مـــن حيـــث

ــــه كــــام اســــتخلفهم عــــىلٰ   ]]٧٦ص [[/ واســــتخلفهم في

 ،ف يف األعـــامل، فاألصـــل هـــو اســـتخالفه علـــيهمرّ ـالتصـــ

ــك أن ــروض ذل ــتخلف  وع ــاً  9يس ــده رئيس ــه  بع ــري إلي يش

ــه، ويُ  ــوِّ بعين ــهف ــ ض إلي ــتخالف، فأمَّ ــل عرواالس ــه ا أن جيع ض

ــار األُ اإل ــٰىل اختي ــل ع ــال والتعوي ــمه ــدَّ  ةمَّ ــه ج ــد من ــو بعي ، اً فه

جيـري جمـرٰى  عـٰىل صـفة املختـارين وليس هلم أن جيعلوا الـنصَّ 

 عـىلٰ  صَّ عٰىل عـني األمـري يف حـال حياتـه واختيـار مـن ُنـ النّص 

صـــفته أن خيتارونـــه جيـــري جمـــرٰى اســـتخالف األمـــري مـــن 

ــك  ــتخلفه، وذل ــأيس ــده  ا ملّن ــت 9نج ــع اخ ــوال م الف األح

صـفة مـن اسـتخلفه عـٰىل البلـدان  يف حياتـه عـىلٰ  ها نـصَّ وتغّري 

ــه، ومل نــرَ  ــه إالَّ  يف 9لــه  دون عين ــصَّ حيات ــة ن عــٰىل   خليف

ــصَّ  ــتخالفه أو ن ــب اس ــتخلفه، فيج ــني مس ــٰىل ع ــت  ع إذا كان

األمــر  م بــأنَّ َكــاحلــال الداعيــة إٰىل ذلــك بعــد الوفــاة آكــد أن ُحي 

 .ليه يف احلياةع عٰىل ما كان جارياً  جرٰى 

ــ ــهفأمَّ ــإنَّ (: ا قول ــد، ف ــدلَّ  وبع ــأن ي ــيس ب ــك ل ــٰىل  ذل ع

وقـد  ،فهـو عـٰىل مـا ذكـره ،)بـأوٰىل مـن غـريه عـٰىل واحـدٍ  النصِّ 

 .كفاية م من كالمنا يف هذا املعنٰى ما فيهتقدَّ 

*   *   * 

: دليــل هلــم آخــر: (قــال صــاحب الكتــاب]] ٨٩ص [[

ـــارهم  ـــوا بأخب ـــام تعلَّق ـــدَّ ]] ٩٠ص /[[وربَّ ـــذا ي عوهنا يف ه

الباب، منها ما طريقـه اآلحـاد، ومنهـا مـا ال يمكـن إثباتـه عـٰىل 

ــه  عون مــن أنَّ م إٰىل  9رشط اآلحــاد أيضــًا، نحــو مــا يــدَّ تقــدَّ

ــا  ــؤمنني، ونحــو م ــيل بإمــارة امل ــلِّموا عــٰىل ع ــأن ُيس الصــحابة ب

ــه  ــن قول ــروون م ــيل  9ي ــلمني، «: يف ع ــيّد املس ــه س إنَّ

ــد  ــني، وقائ ــام املتَّق ــنيوإم ل ــّر املحجَّ ــيل »الغ ــه لع : ، وقول

إنَّ عليَّـًا «: ، وأنَّـه قـال»هذا وّيل كّل مؤمن ومؤمنـة مـن بعـدي«

ا »منّي وأنا منه، وهـو وّيل كـّل مـؤمن ومؤمنـة ، إٰىل غـري ذلـك ممـَّ

ـــاب  ـــل، أو يف ب ـــه األفض ـــة، أو يف أنَّ ـــه يف اإلمام ـــون ب يتعلَّق

 ).العصمة

هـذه األخبـار مل  وقـد بـنيَّ شـيخنا أبـو عـيل أنَّ : (ثّم قال

تثبــت مــن وجــه يوجــب العلــم، فــال يصــحُّ االعــتامد عليهــا يف 

ـا ثابتــة  عـاءهم فيهـا أو يف بعضـها أهنَّ إثبـات الـنّص، وبـنيَّ أنَّ ادِّ

ــا  ــلة فيه ــت حاص ــط ليس ــواتر رشائ ، ألنَّ للت ــحُّ ــالتواتر ال يص ب
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ــا ثابتــة فيــه[ ، وال يمكــنهم إثبــات ذلــك بــأن ]أو يف بعضــها أهنَّ

ــوا ـــر إ: يقول ــد عص ـــرًا بع ــبالد عص ــت ال ــد طبق ــيعة ق نَّ الش

وحــاالً بعــد حــال، فروايتهــا جتــب أن تبلــغ حــّد التــواتر، ألنَّ 

ــة دون أن  ــذه الطريق ــواتر هب ــة الت ــالً يف مجل ــري داخ ــرب ال يص اخل

 ).ُيبنيَّ حصول النقل فيه عٰىل رشط التواتر

ــال ــنيَّ : (ق ــيل  _وب ــا ع ــي أب ــالفهم أن  _يعن ــن خ أنَّ مل

عوا مثــ ــك يف الــنصِّ عــٰىل أيب بكــر، ألنَّ أصــحاب يــدَّ ل ذل

عـاء الـنّص  ال يمكـن إثباتـه إالَّ  احلديث فيهم كثـرة، وبـنيَّ أنَّ ادِّ

ــنيَّ أنَّ  ــّذر، وب ــذلك متع ــة ف ــار القديم ــا يف األعص ــديثًا، فأمَّ ح

ـه قــد كـان ألمـري املــؤمنني  عـاءهم أنَّ ــبون  ادِّ شـيعة ومتعصِّ

عون لـه الـنصَّ كـأيب ذر وعـّامر و املقـداد وسـلامن إٰىل غـريهم يدَّ

ال يمكــن إثباتـــه، وإنَّــام يمكـــن أن يثبــت انقطـــاعهم إليـــه، 

ــد  ــه ق ــة، وبأنَّ ــق باإلمام ــه حقي ــله، وبأنَّ ــوهلم بفض ص /[[وق

كان جيب أن ال ُيعـَدل عنـه وعـن رأيـه إٰىل مـا جيـري هـذا ]] ٩١

عـاء غـري ذلـك فبعيـد، ألنَّ الـنصَّ غـري مـذكور  ا ادِّ املجرٰى، فأمَّ

ــم إن رضــوا عــنهم عــىلٰ  عون، وبــنيَّ أهنَّ  الوجــه الــذي يــدَّ

ـــل هـــذه  ـــات الـــنّص أن يعتمـــدوا عـــٰىل مث ألنفســـهم يف إثب

ـــه  ـــة عـــٰىل أنَّ مل  9األخبـــار، فـــاملروي مـــن األخبـــار الداّل

ــل  ــن أيب وائ ــد روي ع ــه ق ــك، ألنَّ ــن ذل ــر م ــتخلف أظه يس

ــب  ــن أيب طال ــن عــيل ب ــم، ع ــل لــه واحلك أَال : أنَّــه قي

فــُأويص، ولكــن إن  9 رســول اهللا مــا أوٰىص «: تــويص؟ قــال

ــم  ــام مجعه ــريهم ك ــٰىل خ ــيجمعهم ع ــريًا فس ــاس خ أراد اهللا بالن

ــريهم ــٰىل خ ــيّهم ع ــد نب ــوحان أنَّ »بع ــن ص ــعة ب ، وروٰى صعص

يـا أمـري : دخلنـا إليـه فقلنـا ابن ملجم لعنه اهللا لــامَّ رضبـه 

ال، فإّنـا دخلنــا عـٰىل رســول «: املـؤمنني، اسـتخلف علينــا، قـال

ــا 9اهللا  ــل، فقلن ــني ثق ــا، : ح ــتخلف علين ــول اهللا، اس ــا رس ي

قـت بنـو إرسائيـل : فقال قـوا عنـه كـام تفرَّ ال، إّين أخـاف أن تتفرَّ

ــريًا اختــار  ــوبكم خ ــن إن يعلــم اهللا يف قل ــارون، ولك ــن ه ع

 ، واملـروي عـن العبّـاس أنَّـه خاطـب أمـري املــؤمنني »لكـم

أنَّـه أن يسـأله عـن القـائم بـاألمر بعـده، و 9يف مرض النبـّي 

امتنــع مــن ذلــك خوفــًا أن يصـــرفه عــن أهــل بيتــه، فــال يعــود 

ــك  ــأن يتعلَّقــوا بتل ــَم صــاروا ب ــاهر، فِل ــدًا، ظ ــيهم أب ص /[[إل

ــار ]] ٩٢ ــق هبــذه األخب ــأن يتعلَّ ــأوٰىل ممَّــن خيــالفهم ب ــار ب األخب

 ).؟]مل يستخلف 9يف أنَّه [

وأحـــد مـــا يعارضـــون بـــه مـــا روي عنـــه يف : (قـــال

ــر، فقــد ــول اهللا  اســتخالف أيب بك ــن أنــس أنَّ رس  9روي ع

ــة وباخلالفــة بعــده،  ـــره باجلنَّ ــال أيب بكــر أن ُيبشِّ ــد إقب أمــره عن

ــن  ــر، وروي ع ــد أيب بك ــة بع ــة وباخلالف ــر باجلنَّ ـــر عم وأن ُيبشِّ

ــول اهللا  ــت رس ــرأة أت ــم أنَّ ام ــن مطع ــري ب ــه يف  9جب فكلَّمت

ــه، فقالــت ــع إلي ــول : يشء مــن أمرهــا، فأمرهــا أن ترج ــا رس ي

: 9رأيـت إن رجعــت فلــم أجـدك، تعنــي املــوت، قــال اهللا، أ

، وروٰى أبــو مالــك األشــجعي، »إن مل جتــديني فــائتي أبــا بكــر«

ــه  عــن أيب عــريض وكــان رجــالً مــن أهــل خيــرب، وكــان يعطي

: يف كـلِّ سـنة مائـة راحلـة متـرًا، فأعطـاه سـنة وقـال 9النبّي 

ــال  ــدك، فق ــٰى بع ــاف أن ال ُأعط ــا«: 9إّين أخ ــال »ُتعطاه ، ق

ــررت ــيل  فم ــال بع ــه، فق ــل: فأخربت ــه فق ــارجع إلي ــا : ف ي

ــال  ــت، فق ــت فقل ــدك؟ فرجع ــا بع ــن يعطينيه ــول اهللا، م رس

 :»وقـد روي عـن الشـعبي، عـن بنـي املصـطلق »أبو بكر ،

ــّي  ــالً إٰىل النب ــوا رج ــم بعث ــه 9أهنَّ ــالوا ل ــيل : فق ــن ي ــله م س

ــًا  ــانطلق فلقــي عليَّ : وســأله فقــال صــدقاتنا مــن بعــده، ف

، »فاســأله، ثــّم ائتنــي 9ق إٰىل رســول اهللا ال أدري، انطلــ«

ــو بكــر«: فســأله فقــال  فرجــع إٰىل عــيل ]] ٩٣ص /[[، »أب

ٰى ذكـر عمـر بعـده ويف حـديث سـفينة . فأخربه، ثّم كـذلك حتـَّ

ــوٰىل رســول اهللا  ــون ســنة«: 9م ، »إنَّ اخلالفــة بعــدي ثالث

ذكـر أبـا بكـر وعمـر وعـثامن باخلالفـة، وقـد روٰى أنَّ  9وأنَّه 

يـا رسـول اهللا، رأيـت كـأنَّ عـيلَّ بـرٌد َحـَربٌة، وكـأنَّ : قال أبا بكر

تــيل اخلالفــة بعــدي ســـنتني إن «: 9فيــه رقمــني، فقــال 

ــه قــال : ، وقــال»صــدقت رؤيــاك يف أيب بكــر  9وقــد روي أنَّ

ة«: وعمـر ـام »هـذان سـيّدا كهـول أهـل اجلنـَّ ، واملـراد بـذلك أهنَّ

ــا ــدنيا، كــام ق ــة مــن كهــول ال ــدخل اجلنَّ يف  9ل ســيّدا مــن ي

ــام ســيّدا شــباب أهــل اجلنَّــة، يعنــي : احلســن واحلســني  أهنَّ

ــدنيا ــباب ال ــن ش ــة م ــدخل اجلنَّ ــن ي ــيّدا م ــال . س ــه ق وروي أنَّ

قني حيــث «: يف أيب بكــر 9 ُأدعــوا يل أخــي وصــاحبي، صــدَّ

بني النــاس ــذَّ ــال»ك ــذين بعــدي أيب بكــر «: ، وق اقتــدوا بالل

ــر ــه أنَّ ر»وعم ــن أبي ــد، ع ــن حمّم ــر ب ــن ، وروٰى جعف ــالً م ج

ســمعتك تقــول يف : فقــال قــريش جــاء إٰىل أمــري املــؤمنني 

الّلهــّم أصــلحنا بــام أصــلحت بــه اخللفــاء «: اخلطبــة آنفــاً 

ــدين ــال»الراش ــم؟ ق ــن ه ــر «: ، فم ــو بك ــّامي أب ــاي وع حبيب
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ــريش،  ــال ق ــالم، ورج ــيخا اإلس ــدٰى، وش ــا اهل ــر، إمام وعم

، ، مــن اقتــدٰى هبــام ُعِصــمَ 9واملقتــدٰى هبــام بعــد رســول اهللا 

ــتقيم]] ٩٤ص /[[ ــدي إٰىل رصاط مس ــا ه ــع آثارمه ب ــن اتَّ . »وم

ــن  ــد خــري وســويد ب ــن عــيل وعب ــد ب ــو جحيفــة وحمّم وروٰى أب

ــم أربعــة عشـــر : غفلــة وأبــو حكيمــة وغــريهم، وقــد قيــل إهنَّ

ــًا : رجــالً  ــة إنَّ عليَّ ــال يف خطب ــد «: ق ــة بع ــذه األُمَّ ــري ه خ

ــر ــر وعم ــو بك ــا أب ــار»نبيّه ــض األخب ــ«: ، ويف بع ــو أش اء أن ول

خطـب  ، ويف بعـض األخبـار أنَّـه »ُأسـّمي الثالـث لفعلـت

ــر  ــر وعم ــا بك ــاول أب ــالً تن ــه أنَّ رج ــي إلي ــا ُأهن ــد م ــذلك بع ب

ــه  ــهدوا علي ــد أن ش ــه بع م لعقوبت ــدَّ ــه وتق ــدعا ب ــتيمة، ف بالش

، وروٰى جعفــر بــن حمّمــد، عــن أبيــه، عــن جــّده . [بــذلك

ذن عـٰىل لــامَّ اسـتخلف أبـو بكـر جـاء أبـو سـفيان فاسـتأ«: قال

ُأبسـط يـدك ُأبايعـك، فـَواهللا ألمألهـا عـٰىل أيب : وقـال عيل 

ص : /[[فقـــال فصـــيل خـــيالً ورجـــالً، فـــانزوٰى عنـــه 

وحيـك يــا أبــا سـفيان، هــذه مــن دواهيـك، وقــد اجتمــع ]] ٩٥

ــوج يف  ــالم الع ــي لإلس ــت تبغ ــا زل ــر، م ــٰىل أيب بك ــاس ع الن

ــٰى  اجلاهليــة واإلســالم، وواهللا مــا رضَّ اإلســالم ذلــك شــيئاً  حتَّ

 ].»ما زلت صاحب فتنة

وروٰى جعفر بـن حمّمـد، عـن أبيـه، عـن جـابر بـن عبـد 

ـَن دخـل عـيل : اهللا، قال ـَل عمـر وُكفِّ مـا «: فقـال لــامَّ ُغسِّ

ــذا  ــن ه ــحيفته م ــبُّ إيلَّ أن ألقــٰى اهللا بص ــد أح عــٰىل األرض أح

ــركم ــني أظه ــّجٰى ب ــاس »املس ــن عبّ ــن اب ــك ع ــل ذل ، وروي مث

اقتـدوا باللـذين مـن بعـدي أيب بكــر «: 9وابـن عمـر، وقـال 

ـذت أبـا بكـر خلـيالً  ، إٰىل »وعمر، ولو كنت متَّخـذًا خلـيالً الختَّ

 ).غري ذلك ممَّا يطول ذكره

ــال ــول : (ق ــا يط ــا ممَّ ــار وغريه ــذه األخب ــت ه ــإذا كان ف

ذكرهــا منقولــة ظــاهرة فِلــَم رصتــم بــأن تســتدّلوا بــام ذكرمتــوه 

ــؤمنني  ــري امل ــة أم ــٰىل إمام ــأوىلٰ  ع ــله ب ــالفكم وفض ــن خ  ممَّ

ــٰىل أنَّ  ــذلك ع ــه ب ــه ونبَّ ــل ل ــر والفض ــنصَّ أليب بك ــٰى ال ع وادَّ

الواجب فيام هـذا حالـه العـدول عـن أخبـار اآلحـاد إٰىل طريقـة 

ــم  ــنيِّ هلــم الفضــل، وأهنَّ ــام نــذكر هــذه األخبــار لنُب العلــم؟ وإنَّ

ــع،  ــه ال يرجــع يف ذلــك إٰىل مــا طريقــه القط أهــل اإلمامــة، ألنَّ

ا االعت  ).امد عٰىل ذلك يف باب النّص فبعيدفأمَّ

ــال ــل : (ق ــنّص، ب ـــي ال ــار ال تقتض ــذه األخب ــٰىل أنَّ ه ع

ـــه  ـــه يف »إمـــام املتَّقـــني«: 9هـــي خمتلفـــة، ألنَّ قول ، أراد ب

ــأن  ــًا ب ــن إمام ــة مل يك ــه اإلمام ــو أراد ب ــالح، ول ــوٰى والص التق

ــٰىل  ــقني، وع ــًا للفاس ــن أن يكــون إمام ــأوٰىل م ــني ب يكــون للمتَّق

ــه ــذا الوج ــربَّ  ه ــألوا اهللا  خ ــم س ــاحلني أهنَّ ــن الص يف  ع

ـــدعاء ـــَ� : ال ُمت�ِق
ْ
نـــا �ِل

ْ
َعل

ْ
 ]] ٩٦ص /[[َواج

ً
 �إِمامـــا

ــان[ ــوٰى ]٧٤: الفرق ــالح والتق ــوا يف الص ــام أرادوا أن يبلغ ، وإنَّ

ولـو كـان املـراد اإلمامـة لكـان : (، قـال)املبلغ الذي يتأّسٰى هبم

ـا أثبتـه كـذل 9إمامًا يف الوقت، ألنَّـه  سـيّد «ك يف احلـال، فأمَّ

ــني ل ــّر املحجَّ ــد الغ ــدلُّ » املســلمني، وقائ ــه ال ي ــبهة يف أنَّ ــال ش ف

» وّيل كـّل مــؤمن«عـٰىل اإلمامـة، وقــد بيَّنـا أنَّ وصـف عــيل بأنَّـه 

ــه  ــا قول ــة، فأمَّ ــٰىل اإلمام ــدلُّ ع ــا «: 9ال ي ــي وأن ــًا منّ إنَّ عليَّ

دخل لـه يف ، فإنَّام يـدلُّ عـٰىل االختصـاص والقـرب، وال مـ»منه

عـاؤهم أنَّـه  ـا ادِّ م بـأن ُيسـلَّم عليـه بـإمرة  9اإلمامة، فأمَّ تقـدَّ

املـؤمنني فمـامَّ ال أصـل لــه، ولـو ثبـت لــدلَّ عـٰىل أنَّـه اإلمــام يف 

م القول فيه  ...).احلال ال يف الثاين عٰىل ما تقدَّ

ن : يقــال لــه م أنَّ اخلــرب الــذي يتضــمَّ ــيام تقــدَّ ــا ف قــد بيَّن

بـإمرة املـؤمنني تتـواتر  ٰىل أمـري املـؤمنني األمر بالتسـليم عـ

لنـا عـٰىل  الشيعة بنقله، وأنَّـه أحـد ألفـاظ الـنّص اجلـّيل الـذي دلَّ

ـــه  ـــه، وقول ـــواتر في ـــط الت ـــول رشائ ـــيّد «: حص ـــه س إنَّ

لـني : ، وقولـه فيـه»املسلمني، وإمـام املتَّقـني، وقائـد الغـّر املحجَّ

ــدي« ــة بع ــؤمن ومؤمن ــّل م ــذا ويلُّ ك ــرٰى »ه ــاٍر جم ــرب  ، ج اخل

ل  يف اقتضــــاء الــــنّص، وتــــواتر الشــــيعة ]] ٩٧ص /[[األوَّ

بنقله، وإن كانت هذه األخبـار مـع أنَّ الشـيعة بنقلهـا قـد نقلهـا 

ــ ــر رواة العامَّ ــد أكث حوها، ومل نج ــحَّ ــة وص ــرق خمتلف ــن ط ة م

ــا،  ــا وال دفعه ــن فيه ــم طع ــة وال علامَءه ــن رواة العاّم ــدًا م أح

ــؤمنني ــإمرة امل ــليم ب ــرب التس ــان خ ــتهم، وال  وإن ك ــَل يف رواي ُنِق

جيــري يف التظــاهر بيــنهم جمــرٰى بــاقي األخبــار التــي ذكرناهــا، 

وإن كــان الكــّل مــن طريــق العاّمــة ال يبلــغ التــواتر، بــل جيــري 

عــاء أيب عــيل أنَّ للتــواتر رشوطــًا  جمــرٰى اآلحــاد، وال معتــرب بادِّ

م مــن هــذا  ــا فــيام تقــدَّ ــا قــد بيَّن مل حتصــل يف هــذه األخبــار، ألّن

 .كتاب أنَّ الرشوط املطلوبة يف التواتر حاصلة يف ذلكال

ــه ــا قول ــأن : (فأمَّ ــواتر ب ــالً يف الت ــري داخ ــرب ال يص إنَّ اخل

إنَّ الشـــيعة طبقـــت الـــبالد عصــــرًا بعـــد عصــــر، : يقولـــوا

ــول  ــنيِّ حص ــواتر دون أن ُنب ــّد الت ــغ ح ــب أن تبل ــا جي فروايته
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ــواتر ــٰىل رشوط الت ــل ع ــأيِّ يشٍء )النق ــعرنا ب ــت ش ــم ، فلي ُيعَل

التواتر؟ أهـو أكثـر مـن أن نجـد كثـرة ال جيـوز علـيهم التواطـؤ 

ــو  ــن ه ــا عمَّ ــوا خــربًا م ــم نقل عون أهنَّ ــدَّ والتعــارف ينقلــون وي

هلــم يف الصــفة كــآخرهم إٰىل ســائر  بمثــل صــفتهم، ونعلــم أنَّ أوَّ

ــل  ــا يف نق ــٰىل ثبوهت ــا ع ــا وداللتن م ذكره ــدَّ ــي تق ـــروط الت الش

ــي ــاكٌّ ف ــكَّ ش ــٰى ش ــارة إٰىل الشــيعة؟ ومت ــاط اإلش ــا فليتع ام ذكرن

ــزد  ــه إن مل ي ــيعة يوازن ــرب الش ــه أنَّ خ ــٰى ُنعلم ــواتر حتَّ ــرب مت خ

م وبسـطناه وفرغنـا منـه ملـا  عليه، ولوال أّنا حكمنا هذا فـيام تقـدَّ

اقتصـرنا فيه عـٰىل هـذه اجلملـة، وقـد بيَّنـا أيضـًا أنَّـه لـيس مـن 

ة التـواتر حصـول العلـم الضــروري، فلـيس لـه أن  رشط صـحَّ

جيعــل الداللــة عــٰىل أنَّ هــذه األخبــار غــري متــواترة فقــد العلــم 

م  .الرضوري بمخربها، وكّل هذا قد تقدَّ

ــا معارضــته مــا تــذهب إليــه مــن ]] ٩٨ص /[[ فأمَّ

عي مــن الــنصِّ عــٰىل أيب بكــر، فقــد مضـــٰى فيــه  الــنصِّ بــام يــدَّ

ــدعوٰى،  ــذه ال ــالن ه ــا بط ــراره، وبيَّن ــاج إٰىل تك ــا ال حيت ــًا م أيض

ــ ا ال تعــادل مــذهب الشــيعة يف الــنصِّ عــٰىل أمــري املــؤمنني وأهنَّ

  ــذَكر يف مقابلتــه، وذكرنــا يف ــه، وال جيــوز أن ُي وال تقارب

ــا أيضــًا فــيام  ــاب، وبيَّن ذلــك وجوهــًا تزيــل الشــبهة يف هــذا الب

ــة كــام  مضـــٰى مــن الكتــاب أنَّ للشــيعة ســلفًا فــيهم صــفة احلجَّ

ا ثابتـة يف اخللـف، وأنَّ الـنصَّ  عـاؤه بعـد  أهنَّ ا حـدث ادِّ لـيس ممـَّ

عٰى، فبطل قول من قد ظنَّ خالف ذلك  .أن مل يكن ُيدَّ

ــٰىل  ــا ع ــي أورده ــار الت ــن األخب ــه م ــه ومجع ــا خطب فأمَّ

ــــه  مل  9ســــبيل املعارضــــة ألخبارنــــا كالــــذي رواه يف أنَّ

ل  يستخلف، أو أنَّـه اسـتخلف أبـا بكـر وأشـار إٰىل إمامتـه، فـأوَّ

ارضـة متـٰى مل ُيـَوفَّ حّقهـا مـن املامثلـة إنَّ املع: ما نقوله يف ذلـك

عيها، وقــد علــم كــّل أحــٍد  ــرت عصــبيَّة مــدَّ ــة ظه واملوازن

رضورة الفصـل بــني األخبـار التــي أوردهــا معارضـًا هبــا وبــني 

ــا  الً ممَّ ــا أوَّ ــا، ألنَّ أخبارن ــا عليه ــٰى اعتامدن ــي حك ــار الت األخب

حها  يشــاركنا يف نقــل مجيعهــا أو أكثرهــا خصــومنا، وقــد صــحَّ

ــحيح،  ــورد الص ــنَّفاهتم م ــبهم ومص ــا يف كت ــم، وأوردوه رواهت

ــع  واألخبــار التــي ادَّعاهــا مل ُتنَقــل إالَّ مــن جهــة واحــدة، ومجي

ــؤمنني  ــري امل ــيعة أم ــدفعها  ش ــذاهبهم ي ــتالف م ــٰىل اخ ع

ــا وال يشء  ــن أن ينقله ــالً ع ــا، فض ب رواهت ــذِّ ــا، وُيك وينكره

صـادرًا عـن  منها، إالَّ ومتٰى فتَّشـت عـن ناقلـه وأصـله وجدتـه

ـــت  ـــل البي ـــن أه ـــاالنحراف ع ـــهور ب ـــب مش ، متعصِّ

ــا يف  ــياعها وتظاهره ــك ش ــع ذل ــيس م ــنهم، فل ــراض ع واإلع

خصوم الشـيعة كشـياع األخبـار التـي اعتمـدنا عليهـا يف روايـة 

الشيعة، ونقـل اجلميـع هلـا، ورٰىض الكـّل هبـا، فكيـف جيـوز أن 

ــة ]] ٩٩ص /[[جيعــل هــذه األخبــار مــع مــا  وصــفناه يف مقابل

ــة  ــذه مجل ــالعلامء؟ وه ــق ب ــي ال تلي ــبية الت ــوال العص ــا ل أخبارن

 .ُتسِقط املعارضة هبذه األخبار من أصلها

لنــا عــٰىل ثبــوت : ثــّم نرجــع إٰىل التفصــيل فنقــول قــد دلَّ

ــؤمنني  ــري امل ــٰىل أم ــنّص ع تها  ال ــحَّ ــٰىل ص ــع ع ــار جمم بأخب

ـ ا متَّفق عليها، وإن كـان االخـتالف واقعـًا يف تأويلهـا، وبيَّنـا أهنَّ

ــه  ــنّص علي ــد ال ــه  تفي ــكال، كقول ــتامل وال إش ــري اح بغ

مــن كنــت «، و»أنــت منّــي بمنزلــة هــارون مــن موســٰى «: 9

لنــا عــٰىل أنَّ القــرآن »مــواله فعــيل مــواله ــا دلَّ ، إٰىل غــري ذلــك ممَّ

يـَن : يشهد بـه، كقولـه تعـاىلٰ  ِ
�

ُ َوا�
ُ

ـُم اُهللا َورَُسـو�
ُ
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، فال بـدَّ مـن أن نطـرح كـّل خـرب نـاٍف مـا ]٥٥: املائدة[ آَمنُوا

دلَّت عليـه هـذه األدلَّـة القاطعـة إن كـان غـري حمتمـل للتأويـل، 

ــك  ــاغ ذل ــا إذا س ــا ويطابقه ــا يوافقه ــٰىل م ــل ع ــه بالتأوي ونحمل

ــه وورد  ــة القاطعــة علي ــت األدلَّ ــا دلَّ ــل يف كــلِّ م ــه، كــام ُيفَع في

ــ ــه، ويقتض ــمع ينافي ـــس ــِقط ك ــة ُتس ــذه اجلمل ــه، وه لَّ ي خالف

ــه  ــروٰى يف أنَّ ــرب ُي ــتخلف خ ــذي . مل يس ــرب ال ــٰىل أنَّ اخل ع

مــا «: أَال تــويص؟ فقــال: رواه عــن أمــري املــؤمنني لـــامَّ قيــل لــه

ـــول اهللا  ـــاٰىل  9أوٰىص رس ـــن إن أراد اهللا تع ـــُأويص، ولك ف

بالناس خريًا فسـيجمعهم عـٰىل خـريهم كـام مجعهـم بعـد نبـيّهم 

ن ملــا يكــاد ُيعَلــ»عــٰىل خــريهم م بطالنــه رضورًة، ألنَّ ، فمتضــمِّ

ــه خــري منــه،  فيــه التصـــريح القــوّي بفضــل أيب بكــر عليــه، وأنَّ

ــه  ــن أقوال ــهور م ــؤمنني واملش ــري امل ــوال أم ــن أح ــاهر م والظ

م نفسـه عـٰىل أيب  وأفعاله مجلـًة وتفصـيالً يقتضــي أنَّـه كـان ُيقـدِّ

ــدهم  ــرتف ألح ــان ال يع ــه ك ــحابة، وأنَّ ــن الص ــريه م ــر وغ بك

ــه، و ــّدم علي ــه بالتق ــل ب ــري، ومل مت ــار والس ــفَّح األخب ــن تص م

العصبيَّة واهلوٰى، يعلم هذا مـن حالـه عـٰىل وجـه ال يـدخل فيـه 

ـل عليـه، ألنَّـه بــني  ن ُيفضِّ شـّك، وال اعتبـار بمـن دفـع هـذا ممـَّ

ـــدًا مل يتصـــفَّح : أمـــرين ـــا أن يكـــون عاّميـــًا أو مقلِّ ص /[[إمَّ

ــ]] ١٠٠ ــه وأفعال ــن أقوال ــا روي م ــري، وم ــار والس ه، ومل األخب

حًا  خيتلط بأهل النقـل فـال يعلـم ذلـك، أو يكـون متـأمِّالً متصـفِّ
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ـــه  ـــه، واهلـــوٰى قـــد ملك إالَّ أنَّ العصـــبيَّة قـــد اســـتولت علي

ه، فهـو يـدفع ذلـك عنـادًا، وإالَّ فالشـبهة مـع االنصـاف  واسرتقَّ

عـٰىل أنَّـه ال جيـوز أن يقـول هـذا مـن قـال . زائلة يف هذا املوضع

ــول اهللا  ــه باتّ  9رس ــاقفي ــك «: ف ــبِّ خلق ــي بأح ــّم ائتن الّله

ــائر ــذا الط ــن ه ــي م ــل مع ــك يأك ــاء »إلي ــني  ، فج ــن ب م

البنتــه فاطمــة  9اجلامعــة فأكــل معــه، وال مــن يقــول النبــّي 

 :» إنَّ اهللا  ــل األرض إطالعــة فاختــار ــع عــٰىل أه أطل

 9، وقـال »منها رجلـني جعـل أحـدمها أبـاك واآلخـر بعلـك

تــيخـري أُ «و» عــيل سـيّد العــرب«: فيـه خـري مــن أخلــف «، و»مَّ

، وال جيـوز أن »عيل خـري البشــر مـن أبـٰى فقـد كفـر«، و»بعدي

يقول هذا من تظـاهر اخلـرب عنـه بقولـه صـلوات اهللا عليـه وقـد 

ص /[[أبـو بكـر وعمـر : جرٰى بينه وبني عـثامن كـالم فقـال لـه

أنـا خـري منـك ومـنهام، عبـدت اهللا «: خري منـك، فقـال]] ١٠١

ــدمها ــه بع ــبلهام وعبدت ــال»ق ــن ق ــت ال «: ، وم ــل بي ــن أه نح

ــد ــا أح ــاس بن ـــامَّ »ُيق ــوارج ل ــة اخل ــة يف قصَّ ــن عائش ، وروي ع

ــه، ال يمنعــِك مــا بينــِك : ســأهلا مســـروق فقــال هلــا بــاهللا يــا ُأمَّ

ــول اهللا  ــن رس ــمعِت م ــا س ــويل م ــيل أن تق ــني ع ــه  9وب في

ــت ــيهم، فقال ــول اهللا : وف ــمعت رس ــول 9س ــم رشُّ «: يق ه

، إٰىل غـري ذلـك »ُري اخللـق واخلليقـةاخللق واخلليقـة، يقـتلهم خـ

فيـه التـي لـو ذكرناهـا أمجـع الحتجنـا إٰىل مثـل  9من أقوالـه 

ــي  ــار الت ــذه األخب ــّل ه ــك، وك ــٰىل ذل ــزد ع ــا إن مل ي ــع كتابن مجي

ـ ــذكرناهـا فهـي مشـهورة معروفـة، قـد رواهـا اخلاصَّ ة، ة والعامَّ

ة ويدفعه باقي د به بعض األُمَّ عاه ممَّا يتفرَّ  .هابخالف ما ادَّ

ا اخلرب الذي رواه عن العبّاس  ه قـال ألمـري  فأمَّ من أنَّ

عن القائم باألمر بعده، فقـد  9لو سألت النبّي : املؤمنني 

م يف كتابنا الكالم عليه، وبيَّنا أنَّه لو كان صحيحًا مل يـدّل عـٰىل  تقدَّ

 .بطالن النّص، فال وجه إلعادة ما قلناه فيه

شاّذين اللذين روامهـا يف أنَّ وبعد، فبإزاء هذين اخلربين ال

، األخبـار 9مل يوِص كام مل يوِص رسول اهللا  أمري املؤمنني 

ة وطرق خمتلفـة املتضـّمنة ألنَّـه  التي تروهيا الشيعة من جهات عدَّ

  وّىصٰ إٰىل احلسن ابنه، وأشـار إليـه واسـتخلفه، وأرشـد إٰىل

 .طاعته من بعده، وهي أكثر من أن نعدها ونوردها

ــا  ــر فمنه ــن أيب جعف ــارود، ع ــو اجل ــا رواه أب أنَّ  م

ــه  ــال البن ـــره ق ــذي حض ـــره ال ـــامَّ أن حض ــؤمنني ل ــري امل أم

ــن  ــا ]] ١٠٢ص /[[ُأدن «: احلس ــك م ــٰى أّرس إلي ــي حتَّ منّ

 .»، وأئتمنك عٰىل ما ائتمنني عليه9أرسَّ إيلَّ رسول اهللا 

ــن  ــمر، ع ــن ش ــر ب ــن عم ــٰى، ع ــن عيس ــاد ب وروٰى ّمح

 أوٰىص أمــري املــؤمنني «: ، قــالجــابر، عــن أيب جعفــر 

ــن  ــدًا إٰىل احلس ــني وحمّم ــيَّته احلس ــٰىل وص ــهد ع  ، وأش

ومجيع ولده ورؤسـاء شـيعته وأهـل بيتـه، ثـّم دفـع إليـه الكتـب 

ن األمــر بالوصــيَّة يف واحــد »والســالح ، يف خــرب طويــل يتضــمَّ

بعـد واحـد إٰىل أيب جعفـر حمّمـد بـن عـيل بـن  احلسـني بـن عــيل 

 .يَّة أمــري املـــؤمنني وأخبــار وصـــ  إٰىل ابنــه احلســـن

  ُّــل ــيعة، وأق ــني الش ــهورة ب ــاهرة مش ــه ظ ــتخالفه ل واس

ــا  ــص م ــا رواه وخيل ــارض م ــا أن يع ــض مراتبه ــا وأخف أحواهل

 .استدللنا به

ا ما حكـاه مـن معارضـة أيب عـيل لنـا بـام ُيـروٰى مـن  فأمَّ

األخبــار يف اســتخالف أيب بكــر، وذكــره مــن ذلــك شــيئًا بعــد 

ــد  ــر يشء، فق ــٰىل أيب بك ــنّص ع ــاد ال ــا يف إفس ــن كالمن م م ــدَّ تق

ــول  ــتخالف الرس عٰى يف  9واس ــدَّ ــّل يشء ُي ــل ك ــا ُيبطِ ــه م ل

هذا الباب عٰىل سـبيل اجلملـة والتفصـيل، ألّنـا قـد بيَّنـا أنَّـه لـو 

ــار يف  ــه عــٰىل األنص ــتجَّ ب ــه لوجــب أن حي ــصٌّ علي ــاك ن كــان هن

الحتجـاج السقيفة عنـد نـزاعهم لـه يف األمـر، وال يعـدل عـن ا

ــه ــذلك إٰىل روايت ــةإنَّ األ«: ب ــريش ئمَّ ــن ق ــك »م ــا ذل ، ورشحن

وأوضحناه وأزلنا كـّل شـبهة تعـرض فيـه، وإنَّـه لـو كـان أيضـًا 

ــوم  ــر يف ي ــدة وعم ــري إٰىل أيب عبي ــز أن يش ــه مل َجيُ ــًا علي منصوص

ــول ــقيفة ويق ــتقبل : الس ــئتم، وال أن يس ــرجلني ش ــايعوا أّي ال ب

ــ ــت إمامت ــذين مل يثب ــلمني ال ــتهم، وال املس ــن جه ــدهم وم ه بعق

ــول ــول اهللا : أن يق ــألت رس ــت س ــذا  9وددت أّين كن ــن ه ع

ــول  ــاز أن يق ــا ج ــه، ومل ــه أهل ــا ال ننازع ــو فكنّ ــيمن ه ــر ف األم

إن أســتخلف : كانــت بيعــة أيب بكــر فلتــة، وال أن يقــول: عمــر

فقد استخلف من هو خري منّـي يعنـي أبـا بكـر، وإن أتـرك فقـد 

ــرك  ــ]] ١٠٣ص /[[ت ــري منّ ــو خ ــن ه ــول اهللا م ــي رس ي يعن

، ورشحنــا هـــذه الوجـــوه أتــّم رشح، وذكرنـــا غريهـــا، 9

 .وكّل ذلك ُيبطِل املعارضة بالنصِّ عٰىل أيب بكر

ـــارة إٰىل  ـــّمنًا لإلش ـــرب رواه متض ـــّل خ ـــد ك ـــا يفي وممَّ

لعمـــر مضـــافًا إٰىل اســـتخالف أيب  9اســـتخالف الرســـول 

ــه  ــر ب ــو بك ــان أب ــًا لك ــان حقَّ ــو ك ــتخالف ل ــذا االس ــر أنَّ ه بك
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أعرف وله أذكـر، فقـد كـان جيـب لــامَّ أنكـر طلحـة عليـه نّصـه 

ٰى قـال لـه مـا تقـول لرّبـك : عٰىل عمر وإشارته إٰىل باإلمامـة حتـَّ

ــًا؟ فقــال ــًا غليظ ــا فظَّ ــد ولَّيــت علين ــِئلت وق ــول: إذا ُس ــا : أق ي

ــك ــن ذل ــدالً م ــول ب ــك، أن يق ــري أهل ــيهم خ ــت عل ، ولَّي : ربِّ

ـــول ـــه ا: أق ـــصَّ علي ـــن ن ـــيهم م ـــت عل ـــول ولَّي  9لرس

ــه ــال في ــاره وق ــتخلفه واخت ــة، : واس ــة واخلالف ـــروه باجلنَّ بشِّ

ــة  ــصٌّ باخلالف ــه ن ــي أنَّ ــا روي واّدع ــذا ممَّ ــذا وك ــه ك ــال في وق

وإشـارة إٰىل اإلمامـة، فلـامَّ مل يكـن ذلــك علمنـا أنَّـه ال أصـل ملــا 

ــارة  ن البش ــذي يتضــمَّ ــٰىل أنَّ اخلــرب ال ــاب، ع عٰى يف هــذا الب ــدَّ ُي

ــ ــة واخلالف ــن باجلنَّ ــن مالــك، ومــذهب أنــس ب ــه أنــس ب ة يروي

واالنحــراف عــن  مالــك يف اإلعــراض عــن أمــري املــؤمنني 

ه يف يــوم الطــائر  جهتـه معــروف، وهـو الــذي كــتم فضـيلته وردَّ

ــن الــدخول إٰىل النبــّي  ــة يف ذلــك مشــهورة، 9ع ، والقصَّ

 .وبدون هذا يتَّهم روايته، ويسقط عدالته

ــذي رواه]] ١٠٤ص /[[ ــرب ال ــا اخل ــن  فأمَّ ــري ب ــن جب ع

ــرأة التــي أتــت رســول اهللا  فأمرهــا أن ترجــع  9مطعــم يف امل

ــت ــه، فقال ــال: إلي ــدك، فق ــم أج ــت فل ــت إن رجع إن مل «: أرأي

، فإنَّـه قـد ُدسَّ فيـه مـن عنـد نفسـه شـيئًا »جتديني فائتي أبا بكـر

ــم  ــا فل ـــر قوهل ــه فسَّ ــة، ألنَّ ــاهره دالل ــن يف ظ ــرده مل يك ــو مل ن ل

، وهـذا غـري معلـوم مـن اخلـرب، يعنـي املـوت: أجدك بـأن قـال

ـا  9وال مسـتفاد مـن لفظـه، وقـد جيـوز أن يكـون  أمرهـا بأهنَّ

ــر  ــا بك ــٰى أب ــه أن تلق ــان في ــذي ك ــع ال ــده يف املوض ــٰى مل جت مت

م إليــه يف معناهــا بــام  ــه كــان تقــدَّ لتصــيب منــه حاجتهــا، أو ألنَّ

حتتاج إليه، ويكـون ذلـك يف حـال احليـاة ال حـال املـوت، فمـن 

عي   االستخالف بعد الوفاة؟أين يدَّ

واخلرب الذي يـيل هـذا اخلـرب جيـري يف خلـّو ظـاهره مـن 

ــان  ــذي ك ــه لل ل، ألنَّ قول ــرٰى األوَّ ــتخالف جم ــبهة يف االس ش

ال يـدلُّ عــٰىل » إنَّ أبــا بكـر يعطيكــه«: يعطيـه التمـر يف كــّل سـنة

ــا أن  ، فأمَّ ــة كــام خــربَّ ــام يــدلُّ عــٰىل وقــوع العطيَّ اســتخالفه، وإنَّ

ـــون العط ـــة تك ة أو إمام ـــتحقَّ ـــة مس ـــن والي ـــدرت ع ـــة ص يَّ

منصوص عليها، فلـيس يف اخلـرب، ولـيس يـدلُّ هـذا اخلـرب عـٰىل 

 9أكثر مـن اإلخبـار بغيـب ال بـدَّ أن يقـع، وقـد خـربَّ النبـّي 

عن حوادث كثـرية مسـتقبلة عـٰىل وجـوه ال يـدلُّ عـٰىل أنَّ الـذي 

ــه مــن حيــث  خــربَّ خــربَّ عــن وقوعــه ممَّــا لفاعلــه أن يفعلــه، وأنَّ

عن كونـه حسـن خـارج عـن بـاب القـبح، وهـذا مثـل إخبـاره 

ــا تقاتــل أمــري املــؤمنني وتنبحهــا كــالب احلــوأب،  لعائشــة بأهنَّ

، ]] ١٠٥ص /[[وإخبـــاره عـــن اخلـــوارج وقتـــاهلم لـــه 

 .وغري ذلك ممَّا يطول ذكره

ــا  ــذين تكلَّمن ــربين الل ــب اخل ــره عقي ــذي ذك ــرب ال واخل

ــاره علــيهام جيــري جمرامهــا يف هــذه القضــ ــه لــيس يف إخب يَّة، ألنَّ

بأنَّ فالنًا أو فالنـًا يـيل صـدقاهتم بعـده مـا يـدلُّ عـٰىل اسـتحقاق 

ــم مل يســألوه مــن يــوّىلٰ صــدقاتنا بعــدك، أو  ــة، ألهنَّ هــذه الوالي

ــام قــالوا مــن يــيل الصــدقات؟ : مــن يســتحّق هــذه الواليــة، وإنَّ

فالن، وقد يـيل الشــيء مـن يسـتحّقه ومـن ال يسـتحّقه، : فقال

 .ال داللة يف اخلربف

ــار  ــل األخب ــه وُيبطِ ــذي ُيبطِل ــفينة، فال ــديث س ــا ح فأمَّ

عٰى يف الـنصِّ  التي ذكرناهـا آنفـًا وتكلَّمنـا عليهـا وكـّل خـرب ُيـدَّ

م مـن كالمنـا  عٰىل أيب بكر وعمـر عـٰىل سـبيل التفصـيل، مـا تقـدَّ

تنــا عــٰىل فســاد الــنّص علــيهام عــٰىل ســبيل اجلملــة، وُيبطِــل  وأدلَّ

ــا وجــدنا ســنّي خالفــة هــؤالء  هــذا اخلــرب زائــدًا عــٰىل ذلــك أّن

ُقـبَِض  9األربعة تزيـد عـٰىل ثالثـني سـنة شـهورًا، ألنَّ النبـّي 

ل سـنة عشـــر،  الثنـي عشــرة ليلــة خلـت مــن شـهر ربيــع األوَّ

ــبَِض أمــري املــؤمنني  لتســع ليــاٍل بقيــت مــن ]] ١٠٦ص /[[وُق

ــن ــٰىل ثالثــني س ــادة ع ــا زي ــنة أربعــني، فهاهن ة شــهر رمضــان س

ــه  ــل ذلــك فــيام خيــرب ب ، ألنَّ 9بيِّنــة، وال جيــوز أن يــدخل مث

ــرب مــن أن  ــراج اخل ــود النقصــان يف إخ ــادة كوج ــود الزي وج

ــنده ســفينة إٰىل  ــع الســنني مل يس ــدقًا، عــٰىل أنَّ توزي ــون ص يك

ــول  ــنده ال  9الرس ــا مل يس ــه، وم ــن جهت ــو يشء م ــام ه وإنَّ

ــة فيــه، ويمكــن عــٰىل هــذا إن  كــان اخلــرب ُيلتَفــت إليــه، وال حجَّ

صــحيحًا أن يكــون املــراد بــه اســتمرار اخلالفــة بعــدي بخليفــة 

ــري  ــإنَّ أم ــان، ف ــذا ك ــنة، وهك ــني س ة ثالث ــدَّ ــون م ــد يك واح

ــد  املــؤمنني  ة عنــدنا، وق كــان وحــده اخلليفــة يف هــذه املــدَّ

ة كانـت  لنا عٰىل ذلك، فمـن أيـن هلـم أنَّ اخلالفـة يف هـذه املـدَّ دلَّ

قـوا بـام يوجـد يف اخلـرب مـن توزيـع جلامعة؟ ولـيس هلـم أن يتعلَّ 

ــنده،  ــفينة مل يس ــوم أنَّ س ــك معل ــاء، ألنَّ ذل ــٰىل اخللف ــنني ع الس

ه من ِقبَله  .وأنَّ

ــالكالم  ــه ك ــالكالم علي ــا، ف ــرقمني والرؤي ــرب ال ــا خ فأمَّ

ــه يــيل  م مــن األخبــار، ولــيس يف أخبــاره أنَّ عــٰىل ســائر مــا تقــدَّ
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الواليـة عــٰىل اخلالفـة داللــة عـٰىل االســتحقاق، وال عـٰىل حســن 

م  .ما تقدَّ

ــل  ــول أه ــيّدا كه ــام س ن أهنَّ ــمَّ ــذي يتض ــرب ال ــا اخل فأمَّ

ــه  ــم أنَّ ــل أصــل هــذا اخلــرب بعــني انصــاف عل ــة، فمــن تأمَّ اجلنَّ

يف  9موضوع يف أّيـام بنـي ُأميّـة معارضـًة ملـا روي مـن قولـه 

ـة، «: احلســن واحلســني  ــام ســيّدا شــباب أهــل اجلنـَّ إهنَّ

عــوه يروونــه عــن ، وهــذ»وأبومهــا خــري مــنهام ا اخلــرب الــذي ادَّ

ــراف  ــر يف االنح ــن عم ــد اهللا ب ــال عبي ــر، وح ــن عم ــد اهللا ب عبي

عــن أهــل البيــت معروفــة، وهــو أيضــًا كاجلــارِّ إٰىل نفســه، عــٰىل 

ة«: أنَّه ال خيلو من أن يريـد بقولـه ـام » سـيّدا كهـول أهـل اجلنـَّ أهنَّ

ــام سـيّدا مـن يـد ة، أو يريـد أهنَّ خل اجلنَّــة سـيّدا الكهـول يف اجلنـَّ

ــدنيا،  ــول ال ــن كه ــذلك ]] ١٠٧ص /[[م ل ف ــان األوَّ ــإن ك ف

ــة عــٰىل أنَّ  9باطــل، ألنَّ رســول اهللا  قــد وقفنــا وأمجعــت األُمَّ

أهــل اجلنَّــة جــرد مــرد، وأن ال يــدخلها كهــل، وإن كــان الثــاين 

فذلك دافع ومنـاقض للحـديث املجمـع عـٰىل روايتـه مـن قولـه 

ــام ســ«: يف احلســن واحلســني  9 يّدا شــباب أهــل إهنَّ

ــنهام ــري م ــا خ ــة، وأبومه ــام »اجلنَّ ـــي أهنَّ ــرب يقتض ــذا اخل ، ألنَّ ه

ــباب،  ــدخلها إالَّ ش ــان ال ي ــة إذا ك ــدخل اجلنَّ ــن ي ــّل م ــيّدا ك س

ــة مــن  ــدنيا داخلــون يف مجل وأبــو بكــر وعمــر وكــّل كهــل يف ال

سـيّديه، واخلـرب الـذي رووه يقتضــي أنَّ أبـا بكـر  يكونان 

ــث  ــن حي ــيّدامها م ــر س ــدنيا، وعم ــول يف ال ــيّدي الكه ــا س كان

 .ومها من مجلة من كان كهالً يف الدنيا

ة«: مل يـرد بقولـه: فإن قيـل مـا » سـيّدا شـباب أهـل اجلنـَّ

ــباب  ــن ش ــة م ــدخل اجلنَّ ــن ي ــيّدا م ــام س ــام أراد أهنَّ ــتم، وإنَّ ظنن

 .»سيّدا كهول أهل اجلنَّة«: الدنيا كام قلنا يف قوله

ــا ــد: قلن ــربين بع ــني اخل ــة ب ــه إذا أراد  املناقض ــة، ألنَّ ثابت

ة فقـد عـمَّ بـذلك  ام سيّدا كّل شباب يف الـدنيا مـن أهـل اجلنـَّ أهنَّ

ة مـن الشـباب والكهـول  مجيع من كان يف الـدنيا مـن أهـل اجلنـَّ

ــول، وإذا  ــاوهلم الق ــد تن ــبابًا فق ــانوا ش ــّل ك ــيوخ، ألنَّ الك والش

ـام سـيّدا الكهــول فقـد جعلهـام هبـذا القــول: قـال يف غريمهـا  إهنَّ

ــر  ــا بك ــيّدهيام، ألنَّ أب ل س ــالقول األوَّ ــام ب ــن جعله ــيّدين مل س

ــن  ــودمها احلس ــيمن يس ــال ف ــد دخ ــاّبني فق ــا ش ــر إذا كان وعم

إذا بلغــا ســنًَّا مــن التكهيــل، فقــد دخــال فــيمن  واحلســني 

يسـودمها أبـو بكـر وعمـر بـاخلرب الـذي رووه، وإذا كانـت هـذه 

ة املنقولـة صورة اخلـربين وجـب العمـل عـٰىل الظـاهر يف الروايـ

ــك موجــب  املتَّفــق عليهــا عنــه  وإطــراح اآلخــر، وذل

ــن  ــل احلس ــيهام ]] ١٠٨ص /[[لفض ــني وأب ــٰىل  واحلس ع

 .مجيع اخللق

ة«: إنَّام أراد بقوله: فإن قيل ، مـن »سيّدا كهـول أهـل اجلنـَّ

مهـا سـيّدا : كان يف احلال كذلك دون من يأيت من بعد، فكأنَّه قال

 وزماهنام، وكذلك القول يف اخلرب اآلخر كهول أهل اجلنَّة يف وقتهام

 .الذي رويتموه، فال تعارض بني اخلربين عٰىل هذا

لو كان معنٰى اخلرب الذي رويتموه ما ذكرمتوه مل يكـن : قلنا

عٰى به فضل الـرجلني عـٰىل سـائر  فيه كثري فضيلة، وال ساغ أن ُيدَّ

وعٰىل غريه الصحابة، وأن يستدّل به عٰىل فضلهام عٰىل أمري املؤمنني 

ممَّن مل يكن كهالً يف حال تكّهلهام، عٰىل أنَّه إذا ُمحَِل اخلرب عـٰىل هـذا 

الضـرب من التخصيص ساغ أيضـًا لغـريهم محلـه عـٰىل مـا هـو 

أخّص من ذلك، وجيعلـه متنـاوالً لكهـول قبيلـة مـن القبائـل أو 

مجاعة من اجلامعات، كام جعلـوه متنـاوالً للكهـول يف حـال مـن 

غريها، وهذا خيرجه من معنٰى الفضيلة مجلـًة، عـٰىل  األحوال دون

م قد رووا عن النبّي  ما خيالف فائدة هذا اخلرب ويناقضها،  9أهنَّ

م رووا عن النبّي  بنو عبد املطَّلـب سـادة أهـل «: أنَّه قال 9ألهنَّ

أنا، وعيل وجعفر ابنا أيب طالب، ومحـزة بـن عبـد املطَّلـب، : اجلنَّة

، وال شبهة يف أنَّ هذا اخلرب يعـارض »هديواحلسن واحلسني، وامل

يف الفائدة اخلرب الذي ذكروه، وإذا كان العمـل بـاملتَّفق عليـه أوٰىل 

 .وجب العمل هبذا وإطراح خربهم

وبعــد، ففــي ضــمن هــذا اخلــرب مــا ]] ١٠٩ص /[[

ــؤمنني  ــري امل ــرب أنَّ أم ــاده، ألنَّ يف اخل ــٰىل فس ــدلُّ ع ــان  ي ك

يــا عــيل، «: ر وعمــر فقــالإذ أقبــل أبــو بكــ 9عنــد الرســول 

ــرين إالَّ  ــني واآلخ ل ــن األوَّ ــة م ــل اجلنَّ ــول أه ــيّدا كه ــذان س ه

، ومـا رأينـا النبـّي »النبيّني واملرسلني، ال ُختِربمهـا بـذلك يـا عـيل

قّط أمـر بكـتامن فضـل أحـٍد مـن أصـحابه، وال هنـٰى عـن  9

ــد روي مــن  ــه أصــحابه، وق ــل ب ف وتفضَّ ـــرَّ ــا تش ــة م إذاع

مــا هــو أعــٰىل وأظهــر مــن فضــيلة هــذا فضــائل هــؤالء القــوم 

أحــدًا بكتامنــه، بــل أمــر بإذاعتــه  9اخلــرب مــن غــري أن يــأمر 

ــا بكــر اســتأذن عــٰىل رســول اهللا   9ونشـــره، كــروايتهم أنَّ أب

ــال ــة«: فق ـــره باجلنَّ ــه وبشِّ ــذن ل ــال»ائ ــر، فق ــتأذن عم : ، واس

ة« ــره باجلنـَّ ائـذن لــه «: ، واسـتأذن عـثامن، فقـال»ائـذن لـه وبشِّ
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، فام بال هـذه الفضـيلة مـن بـني سـائر الفضـائل »ـره باجلنَّةوبشِّ 

 ؟ !ُتكتَم وُتطوٰى عنهام

ا ما روي عنه من قوله ، »ُأدعـوا يل أخـي وصـاحبي«: فأمَّ

يف مقـام بعـد  فالذي ُيبطِله املتظاهر من قول أمـري املـؤمنني 

أنـا عبـد اهللا وأخـو رسـوله، ال يقوهلـا بعـدي إالَّ كـّذاب «: آخـر

وأبـو بكـر أيضـًا : يقل لـه]] ١١٠ص /[[نَّ أحدًا مل ، وإ»مفرتي

، وألنَّ املشهور املعروف هو مؤاخاتـه ألمـري 9أخو رسول اهللا 

 .بنفسه، ومؤاخاة أيب بكر لعمر املؤمنني 

ــتهم ــا رواي ــر «: فأمَّ ــدي أيب بك ــن بع ــذين م ــدوا بالل اقت

ــر ـــٰى »وعم ــه مستقص ــالم علي ــذا الك ــا ه م يف كتابن ــدَّ ــد تق ، فق

هبـذا اخلـرب مـا يسـتدلُّ بـه مـن خـرب الغـدير عـٰىل  عند اعرتاضه

، وأشبعنا الكالم فيه، فال طائل يف إعادته  .النصِّ

ــا اخلــرب الــذي يروونــه عــن جعفــر بــن حمّمــد  ، فأمَّ

قـال مـا حكـاه، فمـن العجائـب  عن أبيه أنَّ أمري املـؤمنني 

أن ُيروٰى مثل ذلك مـن مثـل هـذا الطريـق الـذي مـا ُعِهـَد منـه 

ما يضاّد هذه الروايـة، ولـيس جيـوز أن يقـول ذلـك مـن  قّط إالَّ 

كــان يــتظلَّم تظّلــًام ظــاهرًا يف مقــام بعــد آخــر، وبتصـــريح بعــد 

تلويح، ويقول فـيام قـد رواه ثقـات الـرواة، ومل يـرد مـن خـاّص 

م «: الطـرق دون عاّمهـا الّلهـّم إّين أســتعديك عـٰىل قـريش، فــإهنَّ

مظلومــًا منــذ ُقــبَِض مل أزل «: ، ويقــول»ظلمــوين احلجــر واملــدر

، ويقـول فـيام رواه زيـد بـن عـيل بـن احلسـني، »9رسول اهللا 

بــايع النــاس أبــا بكــر وأنــا أوٰىل «: يقــول كــان عــيل : قــال

هبم منّـي بقميصــي هـذا، فكظمـت غيظـي، وانتظـرت أمـري، 

وألزقــت كلكــيل بــاألرض، ثــّم إنَّ أبــا بكــر هلــك واســتخلف 

ــا ــم أّين أوٰىل بالن ــد واهللا عل ــر، وق ــذا، عم ـــي ه ــي بقميص س منّ

فكظمـــت غيظـــي، وانتظـــرت أمـــري، ثـــّم إنَّ عمـــر هلـــك 

وجعلهــا شــورٰى، وجعلنــي فيهــا يف ســادس ســتَّة كَســهم 

ــال ــدة، فق ــرت : اجل ــي، وانتظ ــت غيظ ــّل، فكظم ــوا األق ُأقتل

ٰى مـا وجـدت إالَّ القتـال  أمري، وألزقـت كلكـيل بـاألرض حتـَّ

ـــاهللا]] ١١١ص /[[أو  ـــر ب ـــ»الكف ـــي في ـــاب تغن ـــذا ب ه ، وه

اإلشارة، فإّنـا لـو شـئنا أن نـذكر مـا ُيـروٰى يف هـذا البـاب عنـه 

  وعــن جعفــر بــن حمّمــد وأبيــه اللــذين أســند إلــيهام اخلــرب

وعــن مجاعــة أهــل البيــت ألوردنــا مــن  الــذي رواه عــنهام 

ذلـك مــا ال ُيضــبَط كثــرًة، وكنّـا ال نــذكر إالَّ مــا يرويــه الثقــات 

ـــ ـــوم، واالنقط ـــؤالء الق ـــحبة ه ـــهورون بص ـــيهم، املش اع إل

ــه متــٰى فــتَّش  عــاه، ألنَّ واألخـذ عــنهم، بخــالف اخلــرب الــذي ادَّ

ــبًا غــري مشــهور  عــن أصــله وناقلــه مل يوجــد إالَّ منحرفــًا متعصِّ

ــت  ــل البي ــن أه ــه م ــن رواه عن ــحبة مل ــن أراد بالص ، وم

ــه  استقصــاء النظــر يف ذلــك فعليــه بالكتــب املصــنَّفات فيــه، فإنَّ

الصــدٰى، ومــن البــديع أن  جيــد فيهــا مــا يشــفي الغليــل وينقــع

عــيل وّيل كــّل مــؤمن «: 9يقــول يف مثــل مــا روي مــن قولــه 

إنَّـه ال ُيعـَرف، : »إنَّـه سـيّد املسـلمني، وإمـام املتَّقـني«، و»بعدي

ــ ــرق العامَّ ــن ط ــد روي م ــذوذ، وق ــه بالش ــويرمي ة، ة واخلاصَّ

ــذه  ــل ه ــته مث ــورد يف معارض ــّم ي ــة، ث ــات خمتلف ــن جه وورد م

 .األخبار

ــا  ــا م ــهفأمَّ ــن قول ــه م ــلوات اهللا علي ــه ص أَال «: روي عن

ـة بعـد نبيّهـا أبـو بكـر وعمـر، ولـو شـئت أن  إنَّ خري هـذه األُمَّ

م الكــالم عليــه عــٰىل ســبيل »ُأسـّمي الثالــث لفعلــت ، فقــد تقــدَّ

ــه ــه مــن قول ــه صــلوات اهللا علي : اجلملــة، وأفســدنا مــا رواه عن

إن أراد اهللا بالنـــاس خـــريًا فســـيجمعهم عـــٰىل خـــريهم كـــام «

بـام يفسـد بـه هـذا اخلـرب وكـّل » مجعهم بعد نبـيّهم عـٰىل خـريهم

جمــراه، عــٰىل أنَّ هــذا اخلــرب قــد روي ]] ١١٢ص /[[مــا جــرٰى 

ــه  ــه مقّدمــة ُأســقطت عن عــٰىل خــالف هــذا الوجــه، وُأوردت ل

ــن احلــرث األفطــس  ــه، وذاك أنَّ معــاذ ب ــتمَّ االحتجــاج ب لي

ث عــن جعفــر بــن عبــد الــرمحن البلخــي  ــًا وكــان عثام _حــدَّ ني

ــؤمنني  ــري امل ــٰىل أم ــثامن ع ــل ع ــال_ ُيفضِّ ــو : ، ق ــا أب أخربن

ورأيـه  _، عـن الشـعبي _وكـان أيضـًا عثامنيـًا  _خبّاب الكلبي 

ـــت  ـــل البي ـــن أه ـــراف ع ـــروف  يف االنح ـــال_مع : ، ق

ســمعت وهــب بــن أيب جحيفــة وعمــرو بــن رشحبيــل وســويد 

بن غفلة وعبـد الـرمحن اهلمـداين وأبـا جعفـر األشـجعي كّلهـم 

ـــونيقو ـــًا : ل ـــمعنا عليَّ ـــرب  س ـــٰىل املن ]] ١١٣ص /[[ع

ــول ــذه «: يق ــري ه ــون، أَال إنَّ خ ــذي يقول ــذب ال ــذا الك ــا ه م

ة بعد نبيها أبـو بكـر وعمـر ، فـإذا كانـت هـذه املقّدمـة قـد »األُمَّ

ن ذكرنـاه مـع انحرافـه وعصـبيَّته فـال  رواها مـن روٰى اخلـرب ممـَّ

ُذِكــرت مل يكــن يف  ُيلتَفــت إٰىل قــول مــن ُيســِقطها، فاملقّدمــة إذا

ــة علــيهم مــن حيــث  اخلــرب احتجــاج هلــم، بــل يكــون فيــه حجَّ

 .ينقل احلكم الذي ظنّوه إٰىل ضّده

ــحابنا ــن أص ــوم م ــال ق ــد ق ــرب : وق ــذا اخل ــان ه ــو ك ل
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ــه  أراد بــه ذمَّ اجلامعــة، أي  صــحيحًا جلــاز أن ُحيَمــل عــٰىل أنَّ

ــال ــه ق ــا، فكأنَّ ــٰىل اعتقاده ــذلك، واإلزراء ع ــا ب إنَّ أَال : خاطبه

ـة بعـد نبيهـا يف اعتقاداهتـا وعـٰىل مـا تـذهب إليـه  خري هـذه األُمَّ

ــال اهللا  ــتعامل، ق ــاب واالس ــائر يف الكت ــذا نظ ــالن، وهل فــالن وف

 : تعــاىلٰ 
ً
يْــِه �ِكفــا

َ
ــَت َعل

ْ
ي َظل ِ

�
 ا�

َ
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ــول ]٤٩ ــك، ويق ــني قوم ــك وب ــد نفس ــذلك عن ــت ك ، أي أن

ـــر، : أحــدنا ــذا العص ــد شــاعر ه ــة، وزي ــذه األُمَّ ــة ه ــالن بقيَّ ف

ـــر دون أن  ــاد أهــل العص ــه كــذلك يف اعتق ــد إالَّ أنَّ وهــو ال يري

 .يكون عٰىل احلقيقة هبذه الصفة

ــل ــإن قي ــذا: ف ــاهر  ه ــاز فالظ ــوه وإن ج ــذي ذكرمت ال

 .بخالفه، والكالم عٰىل ظاهره إٰىل أن يقوم دليل

عيـتم لوجـب : قلنا لو كـان األمـر يف الظـاهر عـٰىل مـا ادَّ

عـٰىل مجيـع  العدول عنـه، لألدلَّـة القـاهرة املوجبـة لفضـله 

ة، عٰىل أنَّـه قـد روي مـا يقتضــي العـدول هبـذا القـول عـن  األُمَّ

ـــ ـــه خ ـــاهره، وأنَّ ـــرج ظ ـــريض، ]] ١١٤ص /[[ارج خم التع

: يقـول سـمعت عليَّـًا : فروٰى عـون بـن أيب جحيفـة، قـال

ــول اهللا « ــن رس ثتكم ع ــدَّ ــامء  9إذا ح ــن الس ــرَّ م ــئن أخ فل

ــول ــن أن أق ــبُّ إيلَّ م ــري أح ــي الط ــول اهللا : فتخطفن ــال رس ق

ـــارب  9 ـــإّين حم ــــي ف ـــن نفس ثتكم ع ـــدَّ ـــل، وإذا ح ومل يق

ــيّكممكايــد، إنَّ اهللا قضـــٰى عــٰىل ل إنَّ احلــرب خدعــة، : ســان نب

ـة بعـد نبيّهـا أبـو بكـر وعمـر، ولـو شـئت  أَال إنَّ خري هـذه األُمَّ

ــث يت الثال ــمَّ ــبيل »لس ــٰىل س ــه ع ــٰىل أنَّ ــدلُّ ع ــالم ي ــذا الك ، وه

ـــريض  ـــه إٰىل التع ـــاج صـــلوات اهللا علي التعـــريض، وقـــد حيت

فيحسن منـه بعـد أن تكـون األدلَّـة املؤمنـة مـن اللـبس واشـتباه 

ــة متقّدمـة، ومعلــوم أنَّ مجهـور أصــحابه وجّلهــم الشـبهة  باحلجَّ

ــه  م علي ــدَّ ــن تق ــة م ــد إمام ــن يعتق ــانوا ممَّ ــن ك ــيهم م ، وف

ة لهم عٰىل مجيع األُمَّ  .ُيفضِّ

ــل ــد قي ــِربون : وق ــام ُخي ــثَّ الرجــال يف الش ــة ب إنَّ معاوي

ــه  ــه رشك يف دم  عن ــه، وأنَّ ــّدمني علي ــن املتق أ م ــربَّ ــه يت بأنَّ

س عنـه، ويصــرف وجـوه أكثـر أصـحابه عـن عثامن لينفـر النـا

نصـــرته، فــال ُينَكــر أن يكــون قــال ذلــك إطفــاًء هلــذه النــائرة، 

م ممَّا ال خيالف احلّق   .ومراده بالقول ما تقدَّ

ا يـدلُّ عـٰىل فسـاد هـذا : وقال أيضـًا بعـض أصـحابنا ممـَّ

نه  لفظــه مـــن اخللـــل، ألنَّ ]] ١١٥ص /[[اخلــرب مـــا يتضـــمَّ

ــه ــري«: قول ــا أَال إنَّ خ ــد نبيّه ــة بع ــذه األُمَّ ــول » ه ـــي دخ يقتض

ـــّي  ـــظ  9النب ـــت لف ل وحت ـــالم األوَّ ـــة(يف الك ، ألنَّ )األُمَّ

ة( مضافة إليـه، فكيـف يكـون منهـا؟ وهـذا يقتضــي أنَّـه ) األُمَّ

ة نفسه  .من ُأمَّ

ــذا  ــتجَّ هب ــن اح ــاج م ــحابنا احتج ــًا أص ــع أيض ــد دف وق

بـام جـرٰى هـذا  قـد يـتكلَّم املـتكّلم: اخلرب يف التفضيل بأن قـالوا

ــه،  ــل في ــري داخ ــه وغ ــة كالم ــن مجل ــارج م ــو خ ــرٰى وه املج

ال ينبغــي «: مـن قولـه 9واستشـهدوا بـام روي عـن الرسـول 

أنـا «: مـع قولـه» ألحٍد أن يقـول إّين خـري مـن يـونس بـن متّـٰى 

لــني واآلخــرين ، »أنــا ســيّد ولــد آدم«: ، ومــع قولــه»ســيّد األوَّ

ــه أفضـل األن ـة عـٰىل أنَّ بيـاء، فلــوال أنَّـه خـارج مــن وإمجـاع األُمَّ

ــه ــدٍ «: قول ــذلك » ال ينبغــي ألح ــه فاســدًا، وك لكــان القــول من

ه قـال 9روي عنه  ، »أبـو سـفيان بـن احلـارث خـري أهـيل«: أنَّ

مـا أقلَّـت الغـرباء وال أظلَّـت اخلضــراء عـٰىل ذي هلجـة «: وقال

خـارج مـن ذلـك، وقـد حيلـف  9، وهـو »أصدق مـن أيب ذر

داره أحــدًا مــن النــاس، وهــو خــارج  الرجــل أيضــًا أالَّ يــدخل

خارجــًا مــن اخلــرب مــن حيــث كــان  9مــن يمينــه، وإذا كــان 

 .املخاطِب به مل يدّل عٰىل التفضيل عليه

ـــهد ]] ١١٦ص /[[ ـــور أن يستش ـــف األُم ـــن ظري وم

: القوم هبذا اخلـرب عـٰىل التفضـيل وهـم يـروون أنَّ أبـا بكـر قـال

ــريكم( ــت بخ ــتكم ولس ــا)وّلي ــاللفظ اخل ح ب ـــرَّ ــه ، فص ّص بأنَّ

ــرج  ــرج خم ــه خ ــٰىل أنَّ ــك ع لون ذل ــأوَّ ــّم يت ــل، ث ــيس باألفض ل

ــن  ـــرب م ــذا الض ــتعملوا ه ــأالَّ اس ــع، ف ــع والتخاض التخاش

ــه ــن قول ــه م عون ــيام يدَّ ــل ف ــة«: التأوي ــذه األُمَّ ــري ه ؟ »أَال إنَّ خ

 .ولكنَّ االنصاف عندهم مفقود

ا ما رواه عـن جعفـر بـن حمّمـد  مـن قـول أمـري  فأمَّ

أليب سـفيان عنـد اسـتخالف أيب بكـر، وقـد   املـؤمنني عـيل

ـا عـٰىل أيب فصــيل : قـال لـه ُأبسـط يـدك ُأبايعـك، فـَواهللا ألمألهنَّ

ــالً  ــيالً ورج ــت تبغــي «: خ ــا زل ــك، وم ــذا مــن دواهي إنَّ ه

، فهـو خـرب متـٰى صـحَّ »لالسالم العـوج يف اجلاهليـة واإلسـالم

سـفيان مل يكن فيه داللة عٰىل أكثـر مـن هتمـة أمـري املـؤمنني أليب 

وقطعه عٰىل خبـث باطنـه، وقلَّـة دينـه، وبعـده عـن النصـح فـيام 
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ــر، وال  ــة أيب بك ــٰىل إمام ــة ع ــه وال دالل ــة في ــه، وال حجَّ يشــري ب

مل يعــدل عــن حمارجــة القــوم  تفضــيله، ألنَّ أمــري املــؤمنني 

ــته  ــا اقتض ــه إالَّ مل ــة علي ــنّص واملجاذب ــاء ال ع ـــريح بادِّ والتص

ــال مــن حفــظ أصــل الــدين، ولع ــه بــأنَّ املخاصــمة احل لم

واملغالبــة فيــه تؤّديــان إٰىل فســاد ال ُيــتالٰىف، فــال بــدَّ مــن خمالفتــه 

يف هــذا البــاب لكــلِّ مشــري الســيّام إذا كــان مــتَّهًام منافقــًا، غــري 

ه  عــٰىل أيب ســفيان مــا رآه مــن  نقـي الســـريرة، فلــيس يف ردِّ

ــاه مــن أنَّ الــرأي  ــة أكثــر ممَّــا ذكرن كــان إظهــار البيعــة واملحارب

 .عنده يف خالفه

لــوال اســتحقاق متــوّيل األمــر : ولــيس ألحــٍد أن يقــول

ــه،  ــالب علي ــن اإلج ــؤمنني ع ــري امل ــٰى أم ــاز أن ينه ــا ج ــه مل ل

ـــه  ـــع مـــن مبايعـــة أيب ســـفيان ل ـــه، وال أن يمتن واملحاربـــة ل

باإلمامــة، ألّنــا قــد بيَّنــا أنَّ ذلــك أمجــع ال يــدلُّ عــٰىل اســتحقاق 

اإلمســـاك ]] ١١٧ص /[[ضــت األمــر، وأنَّ املصــلحة إذا اقت

وجــب وإن مل يكــن هنــاك اســتحقاق مــن التلــبّس بــاألمر، وأنَّ 

هــذا إن ُجِعــَل داللــة يف هــذا املوضــع لــزم أن يكــون اإلمســاك 

ــة  ــي ُأميّ ــن بن ــلمني م ــور املس ــٰىل ُأم ــني ع ــة واملتغلِّب ــن الظلم ع

ــا كــان يف أيــدهيم، ونحــن  ــة عــٰىل اســتحقاقهم مل وغــريهم دالل

لـو أشـار عليـه مشـري بعـد صـلح معاويـة  نعلم أنَّ احلسن 

بمحاربته وبمخارجته لعصـاه وخالفـه، بـل قـد عصــٰى مجاعـة 

ــنيَّ  ــه بخــالف مــا رآه مــن اإلمســاك والتســليم، وب أشــاروا علي

 .هلم أنَّ الدين والرأي يقتضيان ما فعله 

ــا مــا رواه عــن أمــري املــؤمنني  مــن التمنّــي ألن  فأمَّ

ـله النبـّي يلقٰى اهللا بصحيفة عمـر، فهـذا ال  9 يقولـه مـن فضَّ

ــاهرة يف  ــا، الظ ــع عليه ــال املجم ــاألقوال واألفع ــق ب ــٰىل اخلل ع

ــن كــان  ــا، وال يصــدر عمَّ ــرف منه م ط ــد تقــدَّ ــة، وق الرواي

ــة بعــد الرســول  ح بتفضــيل نفســه عــٰىل مجيــع األُمَّ ، 9ُيصـــرِّ

ــٰىل  ــالم ع م الك ــدَّ ــد تق ــًا، وق ــذلك أيض ح ب ـــرِّ ــدر أن ُيص وال يق

ـــرب ـــذا اخل ـــائر ه ـــه .نظ ـــٰىل أنَّ قول ـــٰى اهللا «: ع وددت أن ألق

مــا عــٰىل األرض أحــد أحــبُّ إيلَّ «، أو »بصــحيفة هــذا املســّجٰى 

ــّجٰى  ــذا املس ــن ه ــحيفته م ــٰى اهللا بص ــن أن ألق ــوز أن » م ال جي

ــا إٰىل  ــام يشــار هب ــاهره، ألنَّ الصــحيفة إنَّ يكــون حممــوالً عــٰىل ظ

ــامل، وأعــامل زيــد ال جيــوز أن يكــون بعينهــا  صــحيفة األع

ا ال يصـحُّ عـٰىل مثلـه ل ، فـال بـدَّ مـن عمرو، ومتنّي ذلـك ممـَّ

ــاز : أن يقــال ــه، وإذا ج ــحيفته، وبنظــري أعامل ــه أراد بمثــل ص إنَّ

ـــومهم أن  ـــاز خلص ـــظ ج ـــح اللف ـــيئًا يف رصي ـــمروا ش أن يض

ــالف،  ــل اخل ــامر املث ــن إض ــدالً م ــوا ب ــه، وجيعل ــمروا خالف يض

ــ ــرب حجَّ ــاهر اخل ــن يف ظ ــدعويان مل يك ــأت ال ــموإذا تكاف . ة هل

ــام متنّــٰى أن يلقــٰى اهللا : عــٰىل أنَّ يف متقــّدمي أصــحابنا مــن قــال إنَّ

ــالوا  نته، وق بصــحيفته ليخاصــمه بــام فيهــا، وحياكمــه بــام تضــمَّ

ذلـك وجهـًا غـري هـذا معروفـًا، وكـّل ]] ١١٨ص /[[أيضا يف 

 .ذلك ُيسِقط تعّلقهم باخلرب

ــّي  ــن النب ــا رواه ع ــا م ــه 9فأمَّ ــن قول ــت «: م ــو كن ل

ــذاً  ــيالً  متَّخ ــن »خل ـــٰى م ــيام مض ــه ف ــالم علي م الك ــدَّ ــد تق ، فق

ــذا  ل ه ــًا يف أوَّ م أيض ــدَّ ــد تق ــه، وق ــه إلعادت ــال وج ــاب، ف الكت

الفصل الكـالم عـٰىل أنَّ مجيـع مـا رواه مـن األخبـار ال يعـارض 

ــة  ــاب احلجَّ ــا يف ب ــا، وأنَّ ألخبارن ة أخبارن ــحَّ ــوت والص يف الثب

 .املزيَّة الظاهرة، والرجحان القوّي 

ــ ــيلفأمَّ ــن أيب ع ــه ع ــار ال : (ا قول ــذه األخب ــٰىل أنَّ ه وع

ـــي الــنّص بــل هــي حمتملــة، ألنَّ قولــه  إمــام «: 9تقتض

ــأن » املتَّقــني أراد بــه يف التقــوٰى، ولــو أراد بــه اإلمامــة مل يكــن ب

، )يكــون إمامــًا للمتَّقــني بــأوٰىل مــن أن يكــون إمامــًا للفاســقني

يف يشء دون يشء  فتأويـل باطـل، ألنَّ محـل ذلـك عـٰىل أنَّـه إمــام

ــٰىل  ــل، ع ــوم دلي ــالعموم إالَّ أن يق ــذ ب ــه األخ ختصــيص، ومذهب

أّنا قد بيَّنـا فـيام مضــٰى أنَّ معنـٰى اإلمامـة وحقيقـة هـذه اللفظـة 

ــال  ــث ق ــن حي ــًا م ــان إمام ــن ك ــداء بم ن االقت ــمَّ ــفة تتض والص

ـة يف بعـض األُمـور فـال  وفعل، فإذا ثبـت أنَّـه إمـام لـبعض األُمَّ

مقتـدًى بـه يف ذلـك األمـر عـٰىل الوجـه الـذي  بدَّ مـن أن يكـون

ذكرناه، وذلـك يقتضــي عصـمته، وإذا ثبتـت عصـمته وجبـت 

إمامته، ألنَّ كّل من أثبت لـه العصـمة وقطـع عليهـا أوجـب لـه 

 .بال فصل 9اإلمامة بعد الرسول 

ا ختصيص املتَّقني باللفظ دون الفاسقني فال يمتنع وإن  فأمَّ

، كام قال ِكتـاُب ال َر�ْـَب  �ا�م : تعاىلٰ  كان إمامًا للكلِّ
ْ
 ال

َ
ذ�ِك

ُمت�ِقَ� 
ْ
دى �ِل

ُ
، ] ٢و ١: البقرة [ �ِ�يِه ه وإن كان هـدٰى للكـلِّ

فإنَّ محل ذلـك عـٰىل أنَّ املتَّقـني ملـا انتفعـوا هبدايتـه ومل ينتفـع هبـا 

ص /[[الفاسقون جاز هذا القول، وكان لنا أن نقول مثل ذلك يف 

، وال وجه ُيـذَكر يف اختصـاص لفـظ »قنيإمام املتَّ «: قوله]] ١١٩

 .اآلية مع عموم معناها إالَّ وهو قائم يف اخلرب
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ــا دعــاء الصــاحلني بــأن جيعلهــم اهللا للمتَّقــني إمامــًا،  فأمَّ

ـم دعـوا بـأن يكونـوا  ـةفقد جيـوز أن ُحيَمـل عـٰىل أهنَّ ُيقتـدٰى  أئمَّ

نـا هبم االقتداء احلقيقي الـذي بيَّنـاه، فهـذا غـري ممتنـع، ولـو رص

م دعـوا بخـالف ذلـك لكنّـا إنَّـام رصنـا إليـه  إٰىل ما يريده من أهنَّ

ــن  مناه م ــدَّ ــا ق ن م ــمَّ ــة تتض ــة اإلمام ــت حقيق ــة وإن كان بدالل

ــوص، ولــيس العــدول عــن بعــض  معنــٰى االقتــداء املخص

 .الظواهر لداللة تقتيض العدول عن كّل ظاهر بغري داللة

ــه ــا قول ــت: (فأمَّ ــًا يف الوق ــون إمام ــب أن يك ــد  )وجي فق

تقدم الكـالم عـٰىل هـذا املعنـٰى يف مجلـة كالمنـا يف خـرب الغـدير، 

 .واستقصينا القول فيه

ــه ــا قول ــلمني«: فأمَّ ــيّد املس ــيادة » وس ــٰى الس ــإنَّ معن ف

ــه ــذلك قول ــة، وك ــة والرئاس ــٰى اإلمام ــع إٰىل معن ــد «: يرج وقائ

لـني ، ألنَّ القائـد للقـوم هـو الـرئيس املطـاع فـيهم، »الغّر املحجَّ

، وال شــبهة »إمــام املتَّقـني«: إذا كــان ذلـك عقيــب قولـه السـيّام

 .يف أنَّ معنٰى هذه األلفاظ يتقارب، وُيفَهم منها ما ذكرناه

ا قوله  ، »إنَّه وّيل كّل مؤمن ومؤمنة مـن بعـدي«: 9فأمَّ

ُ : فقد بيَّنا عند الكالم يف قوله تعاىلٰ 
ُ

ـُم اُهللا َورَُسـو�
ُ
ما َوِ���

�
 إِن

كــالم يف اقتضــاء هــذه اللفظــة ملعنــٰى اإلمامــة، ال] ٥٥: املائــدة[

ا ال تفيد اإلمامة عاؤه أهنَّ  .ورشحناه واستقصيناه، فسقط ادِّ

ا قوله  ه منّي وأنا منه«: فيه  9فأمَّ ، فإنَّه يدلُّ عٰىل »إنَّ

االختصاص والتفضيل والقرب عٰىل ما ذكره، وال يدلُّ بلفظه عٰىل 

لذي ذكرناه وبيَّنـا كـّل قـول اإلمامة، لكن يدّل عليها من الوجه ا

أو فعل يقتضـي التفضيل به يدلُّ عليـه بضــرٍب ]] ١٢٠ص /[[

م، فلم يبَق مع ما أوردناه شبهة يف مجيع الفصل  من الرتتيب قد تقدَّ

 .الذي حكيناه عنه، واملنَّة هللا

*   *   * 

ـــاس وأيب ]] ٢٥٤ص /[[ ـــرض العبّ ـــه بع ـــا تعّلق فأمَّ

ك دليــل عــٰىل أنَّ الــنصَّ ال أصــل ســفيان عليــه البيعــة، وأنَّ ذلــ

ــيام  ــالم ف منا الك ــدَّ ــد ق ــار، فق ــة االختي ــق اإلمام ــه، وأنَّ طري ل

مضـٰى مـن هـذا الكتـاب عليـه، وبيَّنـا أنَّ ذلـك ال ينـايف الـنصَّ 

م : من وجهني أحـدمها أنَّ البيعـة ال تـدلُّ عـٰىل أنَّ الـنصَّ مل يتقـدَّ

ــام ــل يكــون الغــرض منهــا القي ــه اإلمامــة، ب ــالنصِّ  وتثبــت ب ب

، وهلــذا املعنــٰى بــايع النبــّي  األنصــار ليلــة  9التكّفــل بالــذبِّ

ــٰىل  ــجرة، وع ــت الش ــار حت ــاجرون واألنص ــايع امله ــة، وب العقب

هــذا الوجــه بــايع النــاس عمــر بــن اخلّطــاب باخلالفــة بعــد أيب 

م عليـه، والوجــه اآلخـر أنَّ القــوم  بكـر وإن كـان نّصــه قـد تقــدَّ

ــ ــة م ــوا يف اإلمام ـــامَّ أن رشع ــه ل ــوا أنَّ ــار، وأومه ن جهــة االختي

ـــل  ـــيهم بمث ـــاس أن حيـــتجَّ عل الطريـــق إٰىل اإلمامـــة أراد العبّ

تهم، ويسـلك يف إمامـة أمـري املـؤمنني  مسـلكهم عـٰىل  حجَّ

ــو  ــذلك أب ــبههم، وك ــة لش ــيهم واإلزال ــتظهار عل ــبيل االس س

 .سفيان، وليس يف بذل البيعة داللة عٰىل انتفاء النّص 

*   *   * 

ّا أ:  

جوابـات املسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف املرتضــىٰ 

 ):الطرابلسيات الثانية

ـــا ]] ٣٣٨ص [[ ـــا يف كتابن بن ـــا رتَّ ـــد كنّ ـــايف(وق ) الش

ــوال  ــنّص وأح ــوال ال ــمة أح ــتامده يف قس ــب اع ــا جي ــريه م وغ

إنَّ الــنّص عــٰىل : وقلنــا. ســامعيه ومعتقــد احلــّق أو الباطــل فيــه

 . فّي موسوم باجلّيل، وموصوف باخل: رضبني

ا اجليلّ  فهـو الـذي ُيسـتفاد مـن ظـاهر لفظـه الـنّص : وأمَّ

هذا خليفتي مـن «: السالم]] ٣٣٩ص /[[باإلمامة، كقوله عليه 

ولـيس معنـٰى . »بـإمرة املـؤمنني سلِّموا عٰىل عيل «، و»بعدي

ناه  . اجلّيل أنَّ املراد منه معلوم رضورًة، بل ما فرسَّ

يناه  خــول الشــبهة يف يمكــن د) اجلــيلّ (وهــذا الــذي ســمَّ

خليفتـي مـن «املراد منه وإن بعـدت، فيعتقـد معتقـد أنَّـه أراد بــ 

 . بعد عثامن، ومل يرد بعد الوفاة بال فصل» بعدي

وهذا التأويل هو الذي طعن به أبو عيل اجلبائي عليـه مـع 

تي: وقال قوم. تسليم اخلرب ه أراد خليفتي يف أهيل ال يف مجيع ُأمَّ  . إنَّ

ــه ويمكـن أن يقــال يف  خــرب التسـليم بإمــارة املــؤمنني، أنَّ

] هينَّــأ: ظ[أراد حصــول هــذه املنزلــة لــه بعــد عــثامن، كــام هيينــا 

ــيَّ  ــال الوص ــوّيص يف ح ـــي ال ــت تقتض ــة، وإن كان ــذه املرتب ة هب

ــيًَّا وإن  ــال وص ــّمٰى يف احل ــتقبله، وُيس ــوال مس ـــّرف يف أح التص

 . مل يكن له التّرصف يف هذه احلال

ـا الـنّص اخلفـّي  فهـو الـذي لـيس يف رصحيـة لفظـه : وأمَّ

النّص باإلمامـة، وإنَّـام ذلـك يف فحـواه ومعنـاه، كخـرب الغـدير، 

وخرب تبوك، والـذين سـمعوا هـذين النّصـني مـن الرسـول عـٰىل 

 .، وجاهل بهعامل بمراده : رضبني

*   *   * 
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 ):٢ج (الشايف يف اإلمامة 

يف إبطال مـا ُدفِـَع بـه ثبـوت الـنّص : فصل ]]٦٥ص /[[

 :ورود السمع بهو

ــصَّ عــٰىل أمــري  9 الــذي نــذهب إليــه أنَّ النبــيَّ  ن

باإلمامـــة بعـــده، ودلَّ عـــٰىل وجـــوب فـــرض  املـــؤمنني 

ــنّص عنــدنا يف  ــه ولزومهــا لكــلِّ مكلَّــف، وينقســم ال طاعت

ــمني ــل إٰىل قس ــه : األص ــدخل في ــل وي ــع إٰىل الفع ــدمها يرج أح

 .القول، واآلخر إٰىل القول دون الفعل

ا النّص  بالفعل والقـول، فهـو مـا دلَّـت عليـه أفعالـه فأمَّ

ــؤمنني  9 ــري امل ــة ألم ــه املبيِّن ــة،  وأقوال ــع األُمَّ ــن مجي م

الداّلــة عــٰىل اســتحقاقه مــن التعظــيم واإلجــالل واالختصــاص 

بنفســه، وإنكاحــه  9بــام مل يكــن حاصــالً لغــريه، كموآخاتــه 

ــه مل يــولِّ عليــه أحــدًا مــنســيّدة نســاء العــاملني ابنتــه   ، وأنَّ

الصحابة، وال ندبـه ألمـر أو بعثـه يف جـيش إالَّ كـان هـو الـوايل 

ــه مل يــنقم عليــه مــن طــول  م فيــه، وأنَّ ]] ٦٦ص /[[عليــه املقــدَّ

ة شـــيئًا، وال أنكـــر منـــه فعـــالً، وال  الصـــحبة وتراخـــي املـــدَّ

ـه منـه  استبطاه يف صغري من األُمـور وال كبـري مـع كثـرة مـا توجَّ

ــ 9 ــن العت ــحابه م ــن أص ــة م ـــرحيًا أو إٰىل مجاع ــا تص ب، إمَّ

ــه  ــه 9تلوحيــًا، وقول ــا منــه«: في ــي وأن عــيل مــع «، و»عــيل منّ

الّلهــّم ائتنــي بأحــبِّ خلقــك إليــك «، و»احلــّق واحلــّق مــع عــيل

، إٰىل غـري مـا ذكرنـاه مـن األفعـال »يأكل معي مـن هـذا الطـائر

واألقــوال الظــاهرة التــي ال خيــالف فيهــا وّيل وال عــدّو، وذكــر 

ـــ ـــوال مجيعهـــا يطـــول، وإنَّ ام شـــهدت هـــذه األفعـــال واألق

ـــتحقاقه  ـــام  باس ـــه أوٰىل بمق ـــٰىل أنَّ ـــت ع ـــة، ونبَّه اإلمام

ــت عــٰىل التعظــيم واالختصــاص  ــا إذا دلَّ الرســول مــن ِقبَــل أهنَّ

ة األســـباب إٰىل أرشف  ـــوَّ ـــن ق ـــفت ع ـــد كش ـــديد، فق الش

ــًا  الواليــات، ألنَّ مــن كــان أهبــر فضــالً، وأعــٰىل يف الــدين مكان

ــد ــو أوٰىل بالتق ــادة فه ــيم، وألنَّ الع ــيلًة إٰىل التعظ ــرب وس يم وأق

ــل لعظيمهــا أن ُيصــنَع  ــح لشـــريف الواليــات وُيؤهَّ فــيمن ُيرشَّ

 .به وُينبَّه عليه ببعض ما قصصناه

إنَّ داللة الفعل ربَّام كانت آكد : وقد قال قوم من أصحابنا

من داللة القول، وأبعد من الشـبهة، ألنَّ القـول يدخلـه املجـاز، 

 .رضوبًا من التأويالت ال حيتملها الفعلوحيتمل 

ا النّص بـالقول دون الفعـل ينقسـم إٰىل ]] ٦٧ص /[[ فأمَّ

 :قسمني

ــدمها ــول : أح ــن الرس ــامعوه م ــم س ــا عل ــراده  9م م

ـــه  ـــراد من ـــه وامل ـــم ثبوت ـــا اآلن نعل ـــطرار، وإن كنّ ـــه باض من

ـــريح  ــه الص ــاهره ولفظ ــذي يف ظ ــنّص ال ــو ال ــتدالالً، وه اس

ــة، ويُ  ــّميه أصــحابناباإلمامــة واخلالف ــه : س ــنّص اجلــّيل، كقول ال

 :»ــؤمنني ــإمرة امل ــيل ب ــٰىل ع ــّلموا ع ــي «، و»س ــذا خليفت ه

 .»فيكم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا

ـــر ـــم اآلخ ـــن : والقس ـــامعيه م ـــٰىل أنَّ س ـــع ع ال نقط

علمــوا الــنصَّ باإلمامــة منــه اضــطرارًا، وال  9الرســول 

ــوه اســتدالالً مــن حيــث  ــوا علم ــدنا أن يكون ــع عن ــار يمتن اعتب

 .داللة اللفظ، وما حيسن أن يكون املراد أو ال حيسن

ــتدالالً،  ــه إالَّ اس ــراد ب ــه وامل ــم ثبوت ــن فــال نعل ــا نح فأمَّ

أنـت منّـي بمنزلـة هـارون مـن موسـٰى إالَّ أنَّـه ال «: 9كقوله 

، وهــذا »مــن كنــت مــواله فعــيل مــواله«، و»نبــّي بعــدي

ــحابنا ــّميه أص ــذي ُيس ــو ال ــنصِّ ه ــن ال ـــرب م ــن: الض ّص ال

 .اخلفّي 

 :ثّم النّص بالقول ينقسم قسمة ُأخرٰى إٰىل رضبني

ـــيعة ]] ٦٨ص /[[ ـــه الش د بنقل ـــرَّ ـــه تف ــــرب من فض

ة، وإن كان بعض مـن مل يفطـن بـام عليـه فيـه مـن  اإلماميَّة خاصَّ

أصــحاب احلــديث قــد روٰى شــيئًا منــه، وهــو الــنّص املوســوم 

 .باجليلّ 

ـــرب اآلخــر رواه الشــيعي والناصــبي، وتلّقــ اه والض

ــد  ــنهم أح ــه م ــا، ومل يدفع ــٰىل اختالفه ــالقبول ع ــة ب ــع األُمَّ مجي

ــوا يف  ــد اختلف ــانوا ق ــًا، وإن ك ــه خالف ــدُّ مثل ــه ُيَع ــل بدفع حيف

ــوم  ــنّص املوس ــو ال ــه، وه ــراد ب ــاد امل ــاينوا يف اعتق ــه وتب تأويل

 .باخلفّي الذي ذكرناه ثانياً 

ــه  ونحـن اآلن نشــرع يف الداللـة عــٰىل الـنصِّ اجلـّيل، ألنَّ

ــذي ــذا  ال ــاب يف ه ــاحب الكت ــالم ص ــه، وك ــحابنا ب د أص ــرَّ تف

 .الفصل كأنَّه مقصور عليه

ــا  ــالم يف تأويله ــيجيء الك ــة فس ــوص الباقي ــا النص فأمَّ

 .وإبطال ما جرح املخالفون فيها فيام بعد بعون اهللا تعاىلٰ 

*   *   * 

 ):٣ج (الشايف يف اإلمامة 

 قـــد بيَّنـــا يف ابتـــداء كالمنـــا يف الـــنصِّ أنَّ ]] ٨٢ص [[

ــّي  ــن النب ــنصَّ م ــه  9ال ــدلُّ بلفظ ــا ي ــه م ــني، من ــٰىل رضب ع

ورصحيه عٰىل اإلمامة، ومنـه مـا يـدلُّ فعـالً كـان أو قـوالً عليهـا 
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إنَّ كـلَّ أمـر وقـع منـه : بضـرٍب مـن الرتتيـب والتنزيـل، وقلنـا

  ــؤمنني ــري امل ــز أم ــٰىل متيّ ــدلُّ ع ــل ي ــول أو فع ــن ق  م

ــازل ا ــة، واملن ــيس واختصاصــه مــن الرتــب العالي ــام ل لســامية ب

هلــم، فهــو دالٌّ عــٰىل الــنصِّ باإلمامــة مــن حيــث ]] ٨٣ص /[[

ة الفضـل، واإلمامـة هـي أعـٰىل  ً عـٰىل عظـم املنزلـة وقـوَّ كان داالَّ

ة، فمـن كـان أفضـل يف الـدين، وأعظـم  منازل الدين بعـد النبـوَّ

قدرًا فيه، وأثبت قـدمًا يف منازلـه، فهـو أوٰىل هبـا، وكـان مـن دلَّ 

 حالـه قـد دلَّ عـٰىل إمامتـه، وُيبـنيِّ ذلـك أنَّ بعـض عٰىل ذلـك يف

امللوك لـو تـابع بـني أقـوال وأفعـال طـول عمـره وواليتـه يـدلُّ 

ــد،  ــاص وكي ــديد، واختص ــل ش ــٰىل فض ــحابه ع ــض أص يف بع

ة والنصـــرة واملخالصــة، لكــان ذلــك عنــد  وقــرب منــه يف املــودَّ

ــا ــحًا لــه هلــؤالء عــٰىل املن زل ذوي العــادات هبــذه األفعــال مرشِّ

بعـده، وكالــدالِّ عـٰىل اســتحقاقه ألفضـل الرتــب، وربَّـام كانــت 

داللــة هــذه األفعــال أقــوٰى مــن داللــة األقــوال، ألنَّ األقــوال 

 .يدخلها املجاز الذي ال يدخل هذه األفعال

*   *   * 

ّا :  

جوابـات املسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف املرتضــىٰ 

 ):الطرابلسيات الثانية

علَّة جحد القوم النّص عٰىل : [ملسألة الثامنةا]] ٣٣٢ص [[

 ]:أمري املؤمنني 

ــاد  ــن إبع ــه م ــؤال ل ــد الس ــيام أورده عن ــتبعاد: ظ[ف ] اس

ــع  ــه، م ــنصَّ في ــدوا ال ــذين جح ــوم ال ــيان الق ــوم عص اخلص

مــة فــيام هــو أشــّق عــٰىل األنفــس منــه ــه . طــاعتهم املتقدِّ وذاك أنَّ

ــه( ت ــال) حــرس اهللا مدَّ ــن طــ: ق ــا التعّجــب م ــّي وأمَّ اعتهم للنب

 . يف قتل األبناء واآلباء 9

ــول ــل أن يق ــعه، ألنَّ لقائ ــري موض ــب يف غ ــو تعّج : فه

ــا  ــوال مل ــذل األم ــوس وب ــل النف ــل يف قت ــن قب ــاعوه م ــم أط إهنَّ

ــه  ــيهم شــبهة في ــيهم، ومل يــدخل عل علمــوا وجــوب طاعتــه عل

ــه ال يمكــن اّدعــاء ذلــك عــٰىل مجــيعهم يف  ومل يطعــه بعضــهم فإنَّ

ــدخ ــنّص، ل ــق ال ــار طري ــه وإن اخت ــيهم في ــبهة عل : ظ[ول الش

النّص كّلهـا اجلـّيل منهـا واخلفـّي يمكـن دخـول الشـبهة ] أخبار

ــٰى  عــٰىل مــن يمعــن النظــر يف املــراد هبــا وخيفــٰى عليــه احلــّق حتَّ

ا ال تدلُّ عٰىل النّص وال يستفاد منها  . يعتقد بالشبهة أهنَّ

ــبهة فاعتقــد ]] ٣٣٣ص /[[ ــت عليــه الش ــن دخل وم

عي إمامتــه أنَّـه مل يــ نّص عـٰىل إمــام بعــده، فهـو ال يطيــع مـن يــدَّ

ـــه يعتقـــد أنَّ يف طاعتــه معصـــية للرســـول   9بــالنّص، ألنَّ

 . وخروج عن طاعته

وهذا ال ينايف بذله نفسه وقتله أباه وابنه يف طاعة الرسـول 

ل املشاّق فيه ملا اعتقد أنَّـه طاعـة 9 ، ألنَّه إنَّام يبذل ذلك ويتحمَّ

ا إ ذا اعتقد أنَّه معصية له فهو بحكم إجيابـه عـٰىل نفسـه له عليه فأمَّ

 . طاعة الرسول يمتنع منه وال يدخل فيه

إنَّ مفهـوم هـذا الكـالم يـدلُّ عـٰىل : فام جـواب مـن قـال

ــع إالَّ  ــنّص مل يق ــدت ال ــي جح ــة الت ــذه الفرق ــن ه ــد م أنَّ اجلح

 . بالشبهة دون العناد

عرفــان وهـذا يــدلُّ عــٰىل أنَّ أعـذارهم مل تكــن انقطعــت ب

ــراد النــاقص  وغرضــه، وهــذا ال يكــون إالَّ ] النــاّص : ظ[م

 .التقصري من املخاطِب هلم يف إفهامهم

مل يـرد بخـرب تبـوك  وإذا كنّا قـد اسـتدللنا عـٰىل أنَّـه 

، وال ]سـامعهام: ظ[والغدير إالَّ للنّص ونحن مل نخـّص سـامعها 

هبام  حة مل] قرهنام: ظ[رأينا اإلشارات التي قرَّ راده مولِّـدة هبا موضِّ

 . لبيانه، فأحرٰى أالَّ خيفٰى ذلك عٰىل من سمعه ورآه

ا الـنّص اجلـّيل أيضـًا فيبعـد أخفـاء مـراده أيضـًا فيـه  فأمَّ

م ذكره  . عٰىل مستمعيه بعدًا زيد عٰىل بعده فيام تقدَّ

ـــري يف  ـــوننَّ التقص ـــذا ليك ـــر هك ـــن األم ـــئن مل يك ول

ــّي  ــٰىل النب ــًا ع ــام راجع ــه ا9اإلفه ه ــد نزَّ ــك، ، وق ــن ذل هللا ع

عــٰىل ]] ٣٣٤ص /[[ألنَّ مــا يشــتبه مــراد املــتكلِّم بــه فيــه 

 . سامعيه اشتباه تبلغ هبم إٰىل حدٍّ جيوزون

مع أنَّه متـٰى اعتقـد مكلَّـف أنَّ القـول الـداّل عنـدنا عـٰىل 

اإلمامة، والالحق باألدلَّة التي ال يـدخلها احـتامل وال جمـاز دالٌّ 

مـع ختصيصـه بمشـاهدة  9عٰىل ذلك، كـان عاصـيًا للرسـول 

دة لبيانه، دون من صفته هـذه، إٰىل أن خيـرج عـن حـدِّ  اآلثار املؤكِّ

املكلَّفني، ويسقط عنه املالمة يف يشء من ُأمور الدين أقـرب، بـل 

 . ذلك أوٰىل وهو فيه واجب، وليس القوم عندنا هكذا

ــان  ــّم عصــوا بعــد البي ــم قــد فهمــوا ث فــال يبقــٰى إالَّ أهنَّ

 . عنادًا وتركاً 

يف لســان ) الــنّص (هـذا مــا قــد عرفنــاه مــن فائــدة لفــظ 

العــرب، وأنَّــه اإلظهــار واإلبانــة، ولــذلك شــواهد، منهــا 

إذا أباهنـا بالسـري وأبرزهـا مـن مجلـة ) قد نـصَّ قلوصـه: (قوهلم

 . إذا أبانه وأظهره) نصَّ فالن مذهبه(اإلبل، و
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 :وقول امرئ القيس

ــاحش ــيس بف ــريم ل ــد ال ــد كجي    وجي

ـــــي ن  ـــــته وال بمعطَّـــــلإذا ه   صَّ

ــبيل  ــٰىل س ــه ع ــول في ــن املق ــئ ع ــول املنب ــه الق ــت أنَّ فثب

 . اإلظهار واإلبانة

ــدي  ــاء جاح ــة أنَّ رؤس ــذاهب الطائف ــتهرت م ــد اش وق

النّص مل يزالوا منـذ سـمعوه جاحـدين لـه، النطـوائهم يف حيـاة 

م  عــٰىل النفــاق حتَّـــٰى أخــرب اهللا  9النبــّي  عــنهم بـــأهنَّ

 .ليس يف قلوهبميقولون بأفواههم ما 

ـم أطـاعوه مـن  وأيُّ حاجة بنـا إٰىل التسـليم للخصـم أهنَّ

ده مـن اإلنفـاق بـدنيا، وعصـوا يف الـنّص بالشـبهة،  قبل فيام عـدَّ

وهــو ال يناســبها مــا قــد اســتمرَّ يف مــذهبنا ومــع الــتمّكن مــن 

جهل األفعـال التـي يمّوهـون بحسـن ظاهرهـا عـٰىل مـا يطـابق 

ــد أخــ ــل إنفــاقهم، إذ كــانوا ذلــك ألنَّ اهللا تعــاٰىل ق ــه ال يقب رب أنَّ

ــم  ــالة إالَّ وه ــأتون الص ــم ال ي ــرب أهنَّ ــارهني، وأخ ــه ك يفعلون

 . كساىلٰ 

والعقـــول دالَّـــة عـــٰىل أنَّ اّتباعـــه يف ]] ٣٣٥ص /[[

ــٰى  ــون ملعن ــن أن يك ــد يمك ــاهنم ق ــه وأوط ــن وطن ــروج ع اخل

ــه  ــم قـد علمــوا أو رأوا أمــارات تـدلُّ عــٰىل أنَّ  9دنيـوي، وأهنَّ

ــيظهر ــاتَّبعوه يف  س ــدول، ف ــٰىل ال ــه ع ــوّىلٰ دولت ــرب وت ــٰىل الع ع

: ظ[حــال الضــــّراء، ليحظــوا بالتقـــّدم يف الــذكر والصـــب 

ــلون بــذلك إٰىل ] الصـيت واحلــّظ منــه يف حـال الســـّراء، ويتوصَّ

 .مرادهم، مع أمنهم به عند ظهوره عٰىل أنفسهم

ـــنّص  ـــدي ال ـــاء جاح ـــتقّر يف رؤس ـــه مس ـــذا كّل وه

ــق ــابقني إٰىل الس ــة والس ــٰىل إزال ــا ع ــا وقبله ــدين فيه يفة واملتعاق

ــًا أن يكونــوا  ــيمكن أيض ــواهم ف ــن س ــه، وم ــن أهل ــّق م احل

ــك الواجــب يف كــّل  ــنّص أيضــًا عنــادًا، بــل ذل ــدوا ال جح

ــه  ــدنيا وحلقت ــك إٰىل ال ــد ذل ــال بع ــمع أو رأٰى، وم ــحايب س ص

 .محيَّة اجلاهلية األُوىلٰ 

ز هبــا مــا ــوَّ ــم فعلوهــا وج  واألفعــال التــي عــدَّ أهنَّ

مــن ارتــدَّ عــن ] ارتــداد: ظ[اسـتبعده اخلصــم، مثــل ارتــدادهم 

، الدين، ومنع الزكـاة، وقتـل عـثامن، وقتـل أمـري املـؤمنني 

ــني  ــل احلس ــن وقت ــع احلس ــري  ، وخل ــه، غ ــن قبل م

ــرباءهتم يف  ــنّص، ل ــدي ال ــاء جاح ــا إٰىل رؤس ــه يشء منه متوّج

 . الظاهر منها

وم غري خملصني مـن وإن كان الدليل عندنا قائًام عٰىل أنَّ الق

 . تبعات ذلك، لكوهنم فاحتني لطريقة موّضحني لسبيله

فقد بان أنَّ دخول الشبهة يف النّص عٰىل مثلهم وعـٰىل مثـل 

طلحة والزبري أيضًا غري جائزة، ألنَّ طلحـة والـزبري مل يكونـا مـن 

 . عٰىل حدٍّ خيفٰى عليهام معه مراده 9الشأن عن النبّي 

هؤالء أوٰىل، وأوٰىل الناس هبا مـن فالشبهة إذن بمن سوٰى 

 . النّص، وال سمع املعارضة فيه]] ٣٣٦ص /[[مل يطرق سمعه 

ومل أَر اجلــواب مشــتمالً عــٰىل تقســيم اجلاحــدين للــنّص 

ه اخلصـم هبـا بحسـن ظاهرهـا  وسعي تسـليم األفعـال التـي نـزَّ

ــا  ــدّينون هب ــم مت ــاء، وه ــن الرؤس ــدرت ع ــون ص ــن أن يك ع

 ســبحانه، بــل عــٰىل تســليم متحّققــون فيهــا اإلخــالص هللا

طــاعتهم فيهــا، الرتفــاع الشــبهة عــنهم يف طاعــة الرســول 

ــرث  ــه، وي ــيهم في ــبهة عل ــدخول الش ــنّص، ل ــياهنم يف ال وعص

ــه فــيام اعتمــدت عليــه، ومــا  اســتزادة البيــان منــه، ومعرفــة رأي

 . أواله بذلك مثابًا إن شاء اهللا تعاىلٰ 

ــواب ــؤ :اجل ــري امل ــٰىل أم ــنّص ع ــد ال ــم أنَّ جح منني اعل

  وهـــو مـــذهب أصـــحاب  _عنـــدنا كفـــر، والصـــحيح

أنَّ مـن علمنـا موتـه عـٰىل كفـره، قطعنـا عـٰىل أنَّـه مل  _املوافاة منّا 

ــال، ومل  ــني، وال أطاعــه يف يشء مــن األفع ــاهللا طرفــة ع يــؤمن ب

ــوله  ــرف رس ــاٰىل وال ع ــرف اهللا تع ــره . 9يع ــذي يظه وأنَّ ال

لكفـر إنَّـام هـو من املعارف أو الطاعـات مـن علمنـا موتـه عـٰىل ا

 . نفاق وإظهار ملا يف الباطن بخالفه

ز يف  ويف أصـــحابنا مـــن ال يـــذهب إٰىل املوافـــاة، وجيـــوِّ

ــافر أن  ــاز يف الك ــام ج ــٰىل كفــره، ك ــوت ع ــر ويم املــؤمن أن يكف

 . يؤمن ويموت عٰىل إيامنه

ـــد دلَّ  ل، وق ـــو األوَّ ـــحيح ه ـــٰىل واملـــذهب الص ـــا ع لن

ته يف كالمنا املفرد عٰىل الوعيد  ).  الذخرية(، ويف كتاب صحَّ

وعــٰىل هــذه اجلملــة مــا أطــاع عــٰىل احلقيقــة مــن جحــد 

يف يشء مـن األشـياء،  9الـنّص، ومـات عـٰىل جحـوده النبـّي 

 . وإنَّام كان إظهار الطاعة نفاقاً 

ــول ــن أن نق ــيس يمك ــلَّ : ول ــالف  إنَّ ك ــل بخ ــن عم م

وآلــه كــان يف ]] ٣٣٧ص /[[الـنّص بعــد النبــّي صــّىلٰ اهللا عليــه 

منافقــًا غــري عــارف بــه، ألنَّ يف مــن عمــل بخــالف  مــه أّيا

 . النّص من عاد إٰىل احلّق وتاب من القول بخالف النّص 

وفــيهم مــن مــات عــٰىل جحــده، فمــن مــات عــٰىل 
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ــه مل يكــن قــّط لــه طاعــة وال  جحــوده هــو الــذي نقطــع عــٰىل أنَّ

 . ومن مل يمت عٰىل ذلك ال يمكن أن نقول بذلك فيه. إيامن

ن أنَّ ] عنّــا: ظ[حكــٰى عنهــا وقولنــا الــذي  املتضــمِّ

ــام أطــاعوا النبــّي  يف قتــل النفــوس، ملــا  9جاحــدي الــنّص إنَّ

علمــوا أنَّ ذلــك واجــب، ولـــامَّ اشــتبه علــيهم مــراده بــالنّص مل 

جيـب أن يكـون حممـوالً عـٰىل أنَّ مـن جحـد الـنّص . يطيعوه فيه

ــبَِض عــٰىل اعتقــاده، هــو  ــّم اعتقــده انتهــاءًا وُق الــذي ابتــداءًا، ث

ــه طاعــة، ومل يطَّلــع  ومل : ظ[أطــاع يف قتــل النفــوس، للعلــم بأنَّ

يف الــنّص للجهــل بحالــه ودخــول الشــبهة عليــه، ومــن ] يطــع

 . جحد النّص واستمرَّ عٰىل جحوده إٰىل أن مات

ــا ــٰى قولن ــان معن ــل : ك ــنفس وحتمَّ ــل ال ــاع يف قت ــه أط إنَّ

ة والعلـم املشاّق، أنَّـه أظهـر الطاعـة كـام أظهـر التصـديق بـالنبوَّ 

ــر الطاعــة يف  ــدًا، ومل يظه ــذلك معتق ــن ك تها وإن مل يك ــحَّ بص

النّص كـام أظهرهـا يف غـريه بجهلـه بـه ودخـول الشـبهة عليـه، 

 . وهذا هو التحقيق هلذه الثالثة

ــانوا مل  ــو ك ــم ل ــن أهنَّ ــألة م ــاء املس ــرٰى يف أثن ــذي ج وال

يعرفــوا الــنّص لشــبهة دخلــت علــيهم، لكــانوا معــذورين غــري 

ــومني، ل ــّي مل ــٰىل النب ــدًا ع ــري عائ ــان التقص ــم  9ك مل ُيفِهمه

ــنن  ــن س ــديد م ــد ش ــه بع ــد ب ــام أكَّ ــك ب ــد ذل ــراده، وتأكي م

ــط هــذه  ــن توسَّ ــه م ــرتض بمثل ــرتاض ال يع ــواب، واع الص

 .الصناعة

ــة  ـــر فــيام نصــب اهللا تعــاٰىل عليــه مــن األدلَّ ألنَّ مــن قصَّ

نظـــره إٰىل العلـــم ]] ٣٣٨ص /[[إذا نظـــر فـــيام أفضــــٰى بـــه 

ــت ع ــن دخل ــدل ع ــل وع ــد الباط ــٰى اعتق ــبهات، حتَّ ــه الش لي

وكيـف ال يكـون كـذلك ولـه . احلّق، يكون ملومـًا غـري معـذور

ال عــٰىل ] عليـه[طريـق إٰىل العلـم، عـدل بتقصـريه عنـه؟ فـاللوم 

 . ناصب الدليل

وهذا القـول الفاسـد يقتضــي أنَّ كـّل كـافر بـاهللا تعـاٰىل 

ــوَّ  ــاكٌّ يف نب ــه، وش ــه وحكمت ــفاته وعدل ــل بص ــه وجاه ة أنبيائ

ــن  ــٰىل م ــدًا ع ــوم عائ ــون الل ــوم، ويك ــري مل ــذور غ ــه، مع وكتب

ــبهة يف  ــع الش ــوز أن تق ــي جي ــبّهة الت ــة املش ــذه األدلَّ ــب ه نص

 . مدلوهلا

ــارف  ــون املع ـــي أن تك ــدة تقتض ــة الفاس ــذه الطريق وه

ــب  ــن ذه ــوم عمَّ ــة، والل ق ــبهة متطرِّ ــة، وإالَّ فالش ــا رضوري كّله

 . عن احلّق جانبًا موضوعاً 

ــؤمنني وإذا ن ــري امل ــة أم ــٰىل إمام ــاٰىل ع ــب اهللا تع  ص

ــة  ــه ومعرف ــرٰى مــا نصــبه عــٰىل معرفت ــة مــا جيــري جم مــن األدلَّ

ة كتبه، فقد أنصف وأحسن  . صدق رسله وصحَّ

ـــا ال ننســـب املخـــالفني يف املعـــارف كّلهـــا إٰىل  وإذا كنّ

ــول ــوه رضورًة ونق ــا علم ــع م ــاد ودف ــنهم : العن ــبهة آم إنَّ الش

بـــاحلّق ونلـــومهم غايـــة اللـــوم وال يف جهلهـــم ] مـــنهم: ظ[

 .نعدهم، فغري منكر أن يكون دافعوا النّص هبذه املثابة

ـــق إٰىل  ـــنّص والطري ـــاٰىل لل ـــد اهللا تع ـــن تأكي ـــد م ويري

ــه  ــه وعدل ــق معرفت ــاٰىل يف طري ــه اهللا تع ــا فعل ــر ممَّ ــه أكث معرفت

 . وحكمته وصدق رسله وسائر املعارف

ــا  ــا يف كتابن بن ــا رتَّ ــد كنّ ــايف(وق ــري) الش ــب وغ ــا جي ه م

ــد  ــامعيه ومعتق ــوال س ــنّص وأح ــوال ال ــمة أح ــتامده يف قس اع

موســوم : إنَّ الــنّص عــٰىل رضبــني: وقلنــا. احلــّق أو الباطــل فيــه

 . باجلّيل، وموصوف باخلفّي 

ا اجليلّ  فهـو الـذي ُيسـتفاد مـن ظـاهر لفظـه الـنّص : وأمَّ

ـــه عليـــه  ـــة، كقول ـــالم]] ٣٣٩ص /[[باإلمام هـــذا «: الس

ـــي مـــن بعـــدي ـــإمرة  ســـلِّموا عـــٰىل عـــيل «، و»خليفت ب

ــوم رضورًة، . »املــؤمنني ــه معل ــراد من ــٰى اجلــّيل أنَّ امل ــيس معن ول

ناه  . بل ما فرسَّ

يناه  يمكــن دخــول الشــبهة يف ) اجلــيلّ (وهــذا الــذي ســمَّ

خليفتـي مـن «املراد منه وإن بعـدت، فيعتقـد معتقـد أنَّـه أراد بــ 

 . بعد عثامن، ومل يرد بعد الوفاة بال فصل» بعدي

ــائي و ــيل اجلب ــو ع ــه أب ــذي طعــن ب ــل هــو ال هــذا التأوي

ــه أراد خليفتـي يف أهــيل : وقــال قـوم. عليـه مـع تســليم اخلـرب إنَّ

تي  . ال يف مجيع ُأمَّ

ــه  ويمكـن أن يقــال يف خــرب التسـليم بإمــارة املــؤمنني، أنَّ

] هينَّــأ: ظ[أراد حصــول هــذه املنزلــة لــه بعــد عــثامن، كــام هيينــا 

ــذ ــيّة هب ــال الوص ــوّيص يف ح ـــي ال ــت تقتض ــة، وإن كان ه املرتب

ــيًَّا وإن  ــال وص ــّمٰى يف احل ــتقبله، وُيس ــوال مس ـــّرف يف أح التص

 . مل يكن له التّرصف يف هذه احلال

ـا الـنّص اخلفـّي  فهـو الـذي لـيس يف رصحيـة لفظـه : وأمَّ

النّص باإلمامـة، وإنَّـام ذلـك يف فحـواه ومعنـاه، كخـرب الغـدير، 

ني مـن الرسـول عـٰىل وخرب تبوك، والـذين سـمعوا هـذين النّصـ

 . ، وجاهل بهعامل بمراده : رضبني

فالعــاملون بمـــراده يمكـــن أن يكونــوا كّلهـــم عـــاملني 
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ــل ــتدالالً وبالتأّم ــذلك اس ــٰىل . ب ــهم ع ــون بعض ــوز أن يك وجي

إٰىل خطابـه  مـن شـاهد احلـال وقصـد الرسـول ] علم: ظ[

 . بيانه ومراده رضورةً 

ــىلٰ ]] ٣٤٠ص /[[ ــاملني ع ــؤالء الع ــّم إنَّ ه ــني ث : رضب

ــون  ــم املؤمن ــم، وه ــا فه ــع م ب ــم واتَّ ــام عل ــل ب ــن عم ــنهم م فم

قون ومنهم من أظهـر أنَّـه غـري عـامل ومل يعمـل بـام علـم، . املتحقِّ

 . وهم الضاّلون املبطلون

ــا ــه ) علــم: (ولــيس معنــٰى قولن واجــب الطاعــة  أنَّ

ــو  ــن ه ــّط م ــم ق ــوز أن ُيعَل ــك ال جي ــة، ألنَّ ذل ــتحّق لإلمام مس

م ذكرهجاهل باهللا تعاىلٰ  ة عٰىل ما تقدَّ  .  وبالنبوَّ

ــام قولنــا ــه اســتدلَّ أو اضــطرَّ إٰىل أنَّ النبــّي ) علــم: (وإنَّ أنَّ

ــه،  9 ــنّص علي ــه وال ــاب إمامت ــول إٰىل إجي ــذلك الق ــد ب قص

 . وليس العلم بذلك علًام بأنَّه إمام

ــا يف  ــالف لن ــّل خم ــرٰى أنَّ ك ــم رضورًة أنَّ أَال ت ــة يعل امللَّ

إجياب صلوات وعبادات، وليس ذلـك علـًام قصد إٰىل  9النبّي 

عٰى إجياهبا عيًا ادَّ  . منه بوجوب هذه العبادات، بل بأنَّ مدَّ

ــا اجلــاهلون فعــٰىل قســم واحــد، وهــم الــذين : فأمَّ

أيــن مــا مل يكــن لشــبهة إٰىل الباطــل، ] انقــادوا: ظ[انفــاذوا 

ـــذلك  وعـــدلوا عـــن احلـــّق ضـــالالً عـــن طريقـــه، وهـــم ب

 . واللوممستحّقون لغاية الوزر 

ــض  ــن بع ــج م ــن ل ــل م ــذي مح ــا ال ــدري م ــنا ن ولس

ــنّص كّلهــم كــانوا  ــٰىل أنَّ جاحــدي ال ــحابنا يف القطــع ع أص

معانـدين مل يعــدلوا عـن احلــّق بشـبهة، مــن غـري فكــر مـن غــري 

 . هذا القاطع فيام يثمره هذا القول من الفساد

ــا أن : ونظــنُّ أنَّ الــذي محــل عــٰىل ذلــك أحــد أمــرين إمَّ

أنَّ مــن ضــلَّ عــن احلــّق لشــبهة دخلــت عليــه  يكونــوا اعتقــدوا

معــذور غــري ملــوم وال مســتحّق للعقــاب، وأنَّ املســتحّق للــذّم 

 . والعقاب هو الذي عدل عنه مع العلم

ــب أن  ــك، وإالَّ لوج ــن ظــنَّ ذل ــة شــديدة ممَّ وهــذه غفل

بالشـــبهة يف ]] ٣٤١ص /[[يكـــون مـــن ذهـــب عـــن احلـــّق 

ة معـذورًا، ألنَّـ رف ـه مـا علـم مـا انصـالتوحيد والعـدل والنبـوَّ

 . بالشبهة الداخلة عليه] إالَّ [عنه 

ــنّص  ــد ال ــدوا أنَّ جح ــوا اعتق ــر أن يكون ــر اآلخ واألم

والعمــل بخالفــه مــع العلــم بــه أعظــم وزرًا وأوفــر عقابــًا مــن 

 . عقاب الذي مل يعمل به جلهله ودخول الشبهة عليه

وهــذا أيضــًا غلــط شــديد، ألنَّ مــن عــرف الــنّص 

ــام يعاقــب عــٰىل ذنــب واحــد، وهــو العمــل وعمــل بخالفــه، إ نَّ

 . بخالف ما وجب عليه منه، وال يعاقب عٰىل جهله به

ــٰىل  ــب ع ــه يعاق ــل بخالف ــّم عم ــنّص ث ــل ال ــن جه وم

ــنّص إذا  ــالفني يف ال ــاب املخ ــه، فعق ــه بخالف ــه وعمل ــه ب جهل

ــدليل  ــه بالشــبهة، مــع قيــام ال ــام عــدلوا عــن العمــل ب كــانوا إنَّ

اً  وإيضاح الطريق، أعظم عقاباً   . وأوفر لومًا وذمَّ

ــيل  ــرٰى أيب ع ــاه إالَّ جم ــا ذكرن ــذاهب إٰىل م ــري ال ومــا جي

ــع  ــوز أن يق ــاء ال جي ــذهب إٰىل أنَّ األنبي ــان ي ــه ك ــائي، ألنَّ اجلب

ا معايص  .منهم املعايص مع العلم بأهنَّ

ــه  وحيتمــل معصــية آدم  ــا وقعــت منــه، ألنَّ عــٰىل أهنَّ

جنسـها، ولـو علـم أنَّـه  ظنَّ أنَّ املنهـي يتنـاول عـني الشـجرة ال

 . منهي عن اجلنس ملا يقدم عٰىل املعصية

ــيل ــا أليب ع ــه : فقلن ــدت أن تنزي ــك قص ه: ظ[إنَّ ــزِّ ] تن

ــّي  ــية،  النب ــا معص ــم بأهنَّ ــع العل ــية م ــدام باملعص ــن اإلق ع

فأضــفت إليــه معصــيتني، وهــذه معصــية يتقيــاق إٰىل معصــية يف 

ب معصــية التنـاول يف عقــاب معصــيتني وذّمهــام أكثــر مــن عقــا

ــة التأّمــل يــذهب بصــاحبها كــّل مــذهب ويركــب  واحــدة، وقلَّ

 . مع كّل مركب

والذي مضـٰى يف خـالل املسـألة يف اعتبـار اشـتقاق لفـظ 

اإلظهـار، واالسـتدالل عليـه ]] ٣٤٢ص /[[وأنَّه مـن ) النّص (

غـري . بالبيت وغريه، وأنَّ اإلظهار للشـيء ينـايف دخـول الشـبهة

ب دليل عليه وطريق موصل إليه، مـن صحيح، ألنَّ ما أظهر بنص

 . شاء سلك ووصل إٰىل العلم به

ــه قــد نــصَّ عليــه واســتظهر وأظهــر وإن جــاز : يقــال إنَّ

 . النظر] عن: خ ل[دخول الشبهة يف املقرصِّ عٰىل 

ــا  ــرٰى عقابن ــه: ظ[أَال ت ــا نقول ــًا بن ــه] حقَّ إنَّ اهللا : لقول

: بقولــه جـلَّ وعــزَّ تعـاٰىل قــد نـصَّ عــٰىل أنَّـه ال ُيــرٰى باألبصـار، 

 َبْصـــار
َ ْ
ِرُك األ

ْ
ـــَو يُـــد

ُ
بْصـــاُر وَه

َ ْ
ـــُه األ

ُ
ِر�

ْ
د

ُ
: األنعـــام[ ال ت

ــٰىل ]١٠٣ ــنّص ع ــذا ال ــبهة يف ه ــت الش ــد دخل ــك فق ــع ذل ، وم

 . القائلني بالرؤية

حتَّٰى ذهـب األشـعري إٰىل أنَّ هـذه اآليـة دليـل عـٰىل أنَّـه 

ـًا، تعاٰىل ُيرٰى باألبصار، ومل ختـرج هـذه اآليـة مـن أن تكـ ون نصَّ

وإن اشتبه األمر فيها عـٰىل مـن مل يمعـن النظـر فيهـا، وال يمكـن 

 . إنَّ تقصريًا وقع منه تعاٰىل يف اإلفهام: أحدًا أن يقول
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ــا ــول كّلن ــذلك نق ــه : وك ــصَّ يف كتاب ــد ن ــاٰىل ق إنَّ اهللا تع

ـــلها،  ـــارة دون غس ـــل يف الطه ـــح األرج ـــوب مس ـــٰىل وج ع

ينــا، حتَّــٰى اعتقــدوا والشــبهة مــع ذلــك داخلــة عــٰىل مجيــع خمالف

أنَّ اآليــة توجــب الغســل دون املســح، ومل خيــرج مــع ذلــك مــن 

ــدول  ــذورين يف الع ــانوا مع ــح، وال ك ــٰىل املس ــًا ع ــون نصَّ أن يك

 . عن احلّق، من حيث اشتبه عليهم األمر فيه

ــول ــذلك نق ــن : وك ــري م ــٰىل كث ــصَّ ع ــد ن ــاٰىل ق اهللا تع

بـــه، وإن األحكــام املطابقـــة ملـــذهبنا يف كتابــه ورصيـــح خطا

ذهـــب املبطلـــون يف هـــذه النصـــوص عـــن احلـــّق للشـــبهة، 

ومل ختـــرج النصـــوص مـــن كوهنـــا نصوصـــًا، ]] ٣٤٣ص /[[

 . وال كان من خالف معذوراً 

ــنّص  ــي ال ــار دافع ــن أنَّ إظه ــألة م ـــٰى يف املس ــا مض وم

ــام كــان لألغــراض الدنيويــة والتوّصــل  9ألتبــاع الرســول  إنَّ

دَّ حينئـٍذ مـن غـرض، وإذا مل بذلك إليها، فـال شـبهة يف أنَّـه ال بـ

إالَّ . جيز أن يكون هلـم غـرض دينـي، فلـيس إالَّ غـرض دنيـوي

أّنـا قــد بيَّنــا أنَّ ذلــك غــري واجـب يف كــّل دافــع للــنّص، بــل يف 

 . الداخلني الذين قبضوا عٰىل دفعه

ــراد  ــم م ــن عل ــة م ــون يف اجلامع ــًا أن يك ــر أيض ومل ننك

ــّي  ــنّص رضورًة، ل 9النب ــال ال ــه يف ح ــن بكالم ــا م ــا منعن كنّ

 . القطع عٰىل ذلك، وأنَّ اجلامعة كّلها ال بدَّ أن تكون كذلك

ــا طلحــة والــزبري فهــام يف دفــع الــنّص كغريمهــا ممَّــن  فأمَّ

جيــوز أن يكــون دفعــه للشــبهة، كــام جيــوز أن يكــون دفعــه مــع 

ر كـام 9العلـم بمـراد النبـّي  ، والقطـع عـٰىل ذلـك فـيهام يتعـذَّ

ر يف غريمها  . يتعذَّ

ــذ ــا وال ــه م ــابرهتام في ــه ومك ــام ب ــٰىل علمه ــع ع ي يقط

ـام كانـا مكـرهني  أنكراه من بيعتـه  باإلمامـة، ودعوامهـا أهنَّ

ر دخـول الشـبهة يف . وبينهام عليـه يف حـرهبام لـه ولـيس إذا تعـذَّ

ر يف غريه  . موضع تعذَّ

ــار  ــا اإليث ــا رأين ــاه، وبعضــه كــاٍف مل ــا أطلن وهــذا كالمن

اً   .ببسطه وحتقيقه وتفصيله تامَّ

*   *   * 

 :الذخرية يف علم الكالم

ــنّص : ن قيــلإفــ]] ٤٢٧ص [[  كيــف جيــوز أن يكــون ال

ـعليــه باإلاهللا عـٰىل أمـري املـؤمنني صـلوات  ا وقــع وممـَّ اً مامـة حقَّ

ــم ذلــك وال ينقلــه معظــم األُ كــتَ يف األصــل ظــاهر أو يُ  ة مَّ

وأكثرهــا ومجهورهــا، والكــتامن ال جيــوز عــٰىل مثــل هــؤالء، بــل 

طائفــة مــن طــوائفهم، ولــو جــاز عــٰىل اجلامعــات  ال جيــوز عــىلٰ 

الكــتامن جلــاز علــيهم أن ينقلــوا الكــذب والباطــل مــع الكثــرة 

 .العظيمة

ٰىل إذا بلغــوا إصــوهلم أُ ال جيــب أن ينســٰى خمالفونــا : قلنــا

اجلامعات الكثرية جيوز  مامة، وال خالف بينهم يف أنَّ الكالم يف اإل

أو ملواطاة، أو ما يقوم مقامها من  ا لشبهةعليها الكتامن ملا تعلمه إمَّ 

ام ال جيوز الكتامن نَّ إو. ذلك كالسبب اجلامع هلا رغبة أو رهبة، ألنَّ 

ذا مل جيمعها عليه جامع، فام العجب من كـتامن الـنّص مـع إعليها 

ٰىل كتامنه مـن رغبـة ورهبـة، ودولـة ورئاسـة، وعـداوة إالدواعي 

 .ومنافسة، وشبهة أيضاً 

ذا فرضـنا وقـوع إه معلـوم حصـوله دنايء عـدَّ ـشـ وكـلُّ 

 وقــد فرضـنا وقوعــه م يف سـبب كتامنـه إالَّ ّنـا ال نــتكلَّ إ، فالـنّص 

ــ. وظهــوره ]] ٤٧٣ص /[[ا الشــبهة فلــيس يمتنــع دخوهلــا وأمَّ

ــامتني، ألنَّ  ــض الك ــٰىل بع ــن األُ  ع ــعفني م ــاملستض ــذين ال مَّ ة ال

ــــث يتمكَّ  ــــن البح ــــون م ــــدورهم إذا رأوا إن ــــراض ص ع

ــم ــوههم وذوي العل ــتبه  ووج ــه اش ــن نقل ــنهم ع ــث م والبح

ـاألمر علـيهم، وظنّـ  لسـبب يقتضـيه م مـا تركـوا ذلـك إالَّ وا أهنَّ

 .دوهم يف العدول عن نقلهالدين، فقلَّ 

ــا ــل لن ــإذا قي ــتامن : ف ــات  _الك ــٰىل اجلامع ــاز ع وإن ج

فـال  _ألسباب جتمع عـٰىل ذلـك مـن مواطـأة أو رغبـة أو رهبـة 

 .ام عٰىل مرور األّيامبدَّ من ظهور هذه األسباب كّلها، السيّ 

ــا ــاب الشــايف أنَّ قــد بيَّ : قلن ــا يف كت ــتامن  ن يف أســباب الك

دة ٰى العـادة مـن ظهـوره، كاملواطـأة املـرتدّ ـعـٰىل مقتضـ ما ال بـدَّ 

لسـلطان عـٰىل الكـتامن وتـرك النقـل،  كرامـاً إبـني اجلامعـات، أو 

ــا وأنَّ  ــا م ــداوة  فيه ــبه والع ــور كالش ــذا الظه ــه ه ــب في ال جي

 .نافسة اخلافيةواحلسد وامل

ــّم  ــتّص وال تع ــوز أن خت ــي جي ــباب الت ــة األس ويف اجلمل

ٰى يكــون الــداعي إليــه واحــد مــن اجلامعــة حتَّــ وختتلـف يف كــّل 

ــّل  ــة، و يف ك ــن اجلامع ــريه م ــي غ ــالف داع ــد خي ــالق إواح ط

 .وجوب الظهور غري واجب

جيــب ظهــوره،  :الســبب يف الكــتامن الــذي قلنــا عــٰىل أنَّ 

ــ[ ال حمالــة كونــه ســبباً م عَلــولــيس بواجــب أن يُ  ه للكــتامن، ألنَّ

 ].م كونه سبباً علَ ن مل يُ إيف نفسه و غري ممتنع أن يكون معلوماً 

إنَّ السـبب يف : إذا قلـتم: ام قلنـا ذلـك لـئالَّ يقـال لنـانَّ إو
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دتم بنقلـه مـن اخللـق الكثـري  كـتامن مـن كـتم الـنّص الـذي تفـرَّ

ــروه  ــذي مل ي ــات  _ال ــات املخالف ــاد الرئاس ــو انعق ــه وه ملوجبت

 _ومــا يتَّصــل بــذلك مــن منافســة ومعــاداة للمنصــوص عليــه 

ــعَلــفيجــب أن يُ  لكتامنــه للمنصــوص  ه أســباباً م كــون ذلــك كّل

ــــه، ألنَّ  ــــم بالســــبب علي ــــب إو]] ٤٧٤ص /[[  العل ن وج

. مـن علمـه عـٰىل اجلملـة لكـلِّ  فليس جيـب العلـم بكونـه سـبباً 

ن، لكــتامن مــن ال يعلــم وقــوع الكــتام وكيــف يعلــم هــذا ســبباً 

 ؟ه مل يكنودخلت عليه شبهة يف أنَّ 

ه ال يلزمنــا عـٰىل مـا نقولــه نـا يف كتابنــا الشـايف أنَّـوقـد بيَّ 

ـيف كتامن كثـري مـن األُ  أن يكـون القـرآن قـد عـورض  ة للـنصِّ مَّ

ــ ٰى مل ينقلــه أحــد ونظــائر ذلــك وأمثالــه، وقلنــا وكــتم ذلــك حتَّ

. ثــرين كتمــه قــوم كثــري، قــد نقلــه خلــق كإو الــنصَّ  أنَّ : هنــاك

يء مـن معارضـة ـه بشـوال يشبه ذلك ما مل ينقله أحـد ومـا تفـوَّ 

ــا أنَّ القــرآن ومــا أشــبهها، وبيَّ  ــع  ن ــأن يكــتم مجي العــادة مل جتــر ب

ــاألُ  ــيئاً مَّ ــاهراً  ة ش ــ ظ ــد، وحتَّ ــنهم أح ــه م ــاز أن إٰى ال يروي ن ج

 .همخيّص  يرويه آخرون لدواعٍ  يكتمه قوم لداعٍ 

*   *   * 

 :)٢ج (الشايف يف اإلمامة 

عـــٰىل أنَّ مـــا : (قــال صـــاحب الكتـــاب]] ١٢٥ص [[

عـاء هـذا الـنّص يف  جرت عليـه أحـوال الصـحابة يمنـع مـن ادِّ

ــف  ــام جيــوز أن خيتل ــحيحًا لكــان إنَّ ــه لــو كــان ص األصــل، ألنَّ

حال النقل فيه إن جـاز ذلـك يف عصــر التـابعني أو بعـد ذلـك، 

ــب أن  ــان جي ــك، وك ــائز ذل ــري ج ــحابة فغ ـــر الص ــا يف عص فأمَّ

ــو ــور يك ــت األُم ــذلك لكان ــان ك ــو ك ــيعهم، ول ــًا جلم ن معلوم

التي جرت يف اإلمامـة ال جتـري عـٰىل احلـدِّ الـذي جـرت عليـه، 

ــري  ــة أم ــة إمام ــطّرين إٰىل معرف ــوا مض ــب أن يكون ــان جي ــل ك ب

ــوم  ــة، وص ــر واجب ــالة الظه ــطرارهم إٰىل أنَّ ص ــؤمنني كاض امل

شهر رمضان واجـب، وحـّج البيـت واجـب، ولـو كـان كـذلك 

ما قد ثبـت عـنهم مـن مواقـف اإلمامـة واملنازعـة فيهـا  ما صحَّ 

إٰىل غري ذلـك، وهـذا يف أّنـا نعلـم بطالنـه باضـطراٍر بمنزلـة مـا 

نعلمــه مــن أنفســنا، ألّنــا كــام نعلــم أّنــا ال نعلــم يف اإلمامــة مــا 

ــك مــن حــال  ــد خالفــه نعلــم ذل ــوه باضــطراٍر، ونعتق ع ادَّ

ــك، وال ــالف ذل ــدون خ ــانوا يعتق ــم ك ــحابة، وأهنَّ ــن الص  يمك

ــم  ــاق، وأهنَّ ــداد والنف ــيعهم إٰىل االرت ــبة مج ــك إالَّ نس ــد ذل بع

ــه  لـذلك صــحَّ أن خيــالفوا، وذلـك ممَّــا ال حيــلُّ الكـالم فيــه، ألنَّ

ــاه املالحــدة  ــوءات، وإنَّــام ألق ــبه القادحــة يف النب ــق الش طري

ـــول  ـــاص الرس ـــة، ألنَّ اختص ـــريقتهم معروف ـــذين ط  9ال

ــم  عٰى هل ــدَّ ــن بأكــابر الصــحابة، ومــن ي ــواتر م اإلمامــة، ومــا ت

ــن  ــواتر م ــا ت ــارب م ــك يق ــري ذل ــه، إٰىل غ ــم وإكرام ــه هل تعظيم

ز فـيهم الشــرك  اخلرب يف أمـري املـؤمنني  وغـريه، فمـن ُجيـوِّ

ــٰىل الرســول  ــإنَّام طعــن ع ــل 9والنفــاق ف ــوا يف مث ، وإذا تعلَّق

م، ألنَّ  ــة صــار الكــالم فيــه أعظــم ممَّــا تقــدَّ ص /[[ذلــك بالتقيَّ

ــويز ]] ١٢٦ ــول جت ــٰىل الرس ــة ع ــه  9التقيَّ ــيام يؤّدي ــكل ف يش

ــو  ــك، ول ــة يف ذل ــه التقيَّ ز علي ــوِّ ــن ال ُنج ــاٰىل، ونح ــن اهللا تع ع

ــد األمــارات الظــاهرة، وعنــد  ز عن ــوِّ ــا لكنّــا إنَّــام ُنج زن جوَّ

ا مع سالمة احلال فغري جائز ذلك  ...).اإلكراه، فأمَّ

الذي يـذهب إليـه أصـحابنا وهـو الـذي أشـار : يقال له

): االنصـاف(يف كتابـه املعـروف بــ  بو جعفـر ابـن قبـة إليه أ

ــول اهللا ( ــد رس ــاس بع ــأرسهم  9أنَّ الن ــني ب ــوا دافع مل يكون

للنصِّ وعاملني بخالفـه مـع علمهـم الضــروري بـه، وإنَّـام بـادر 

إٰىل طلــب  9قــوم مــن األنصــار لـــامَّ ُقــبَِض رســول اهللا 

هلم اإلمامــة، واختلفــت كلمــة رؤســائهم بيــنهم، واتَّصــلت حــا

ــة  بجامعــة مــن املهــاجرين، فقصــدوا الســقيفة عــاملني عــٰىل إزال

ــداعي هلــم إٰىل  ه، واالســتبداد بــه، وكــان ال األمــر عــن مســتحقِّ

ــتمّكن مــن احلــّل  ــتهم يف عاجــل الرئاســة، وال ــة رغب ذلــك غلب

ــة  ــس مجاع ــان يف نف ــا ك ــداعي م ــذا ال ــاف إٰىل ه ــد، وانض والعق

ـــد  ـــن احلس ـــنهم م ـــؤمنني ]] ١٢٧ص /[[م ـــري امل  ألم

ــائهم وأقــارهبم، ولتقّدمــه  ــل مــن آب والعــداوة لــه لقتــل مــن قت

ــي مل  ــاهرة، الت ــب الب ــاهرة، واملناق ــائل الظ ــه بالفض واختصاص

خيُل مـن اخـتصَّ ببعضـها مـن حسـد وغبطـة، وقصـٍد بعـداوة، 

وُأنســهم بــتامم مــا حــاولوه بعــض األُنــس تشــاغل بنــي هاشــم 

ــز نبــيّهم  ــيبتهم وعكــوفهم عــٰىل جتهي ـــروا بمص ، فحض

قيفة ونازعوا يف األمـر وقـووا عـٰىل األنصـار وجـرٰى مـا هـو الس

مــذكور، فلــامَّ رأٰى النــاس فعلهــم وهــم مــن وجــوه الصــحابة 

م أكثـرهم  ممَّن حيسـن الظـنَّ بمثلـه وتـدخل الشـبهة بفعلـه تـوهَّ

م مل يتلبَّسوا بـاألمر وال أقـدموا فيـه عـٰىل مـا أقـدموا عليـه  ال أهنَّ

غ هلــم ذلــك وُجيــ زه، فــدخلت علــيهم الشــبهة، إالَّ بعــذٍر ُيســوِّ وِّ

ــوا  ــا فامل ــر يف حّله ــوا النظ ــهم، ومل ينعم ــتحكمت يف نفوس واس



 النّص ) ١٧٧/ (حرف النون  ............................................................................................................ ٥٢٢

مـيلهم، وســلَّموا هلــم، وبقــي العـارفون بــاحلقِّ والثــابتون عليــه 

غري متمّكنني مـن إظهـار مـا يف نفوسـهم، فـتكلَّم بعـض ووقـع 

ــد  ــادوا عن ــّم ع ــة، ث ــه الرواي ــت ب ــد أت ــا ق ــزاع م ــن الن ــنهم م م

الكــفِّ واإلمســاك وإظهــار التســليم مــع إبطــان  الضـــرورة إىلٰ 

، ومل يكــن يف وســع هـؤالء إالَّ نقــل مــا علمــوه  االعتقـاد للحــقِّ

وسمعوه مـن الـنصِّ إٰىل أخالفهـم ومـن يأمنونـه عـٰىل نفوسـهم 

 ).فنقلوه، وتواتر اخلرب به عنهم

ــر  ــو جعف ــر أب ــد ذك ــبهة : (وق ــول الش ــه دخ أنَّ وج

ــمعوا ـــامَّ س ــم ل ــوم أهنَّ ــٰىل الق ــول  ع ــن الرس ــة ع يف  9الرواي

ــه ــةاأل«: قول ــريش ئمَّ ــار، » مــن ق ــة االختي ــوا أنَّ ذلــك إباح ظنّ

وأنَّ األخذ هبـذا القـول العـاّم أوٰىل مـن األخـذ بـالقول اخلـاّص 

إنَّ الـــنصَّ : (، وقـــال )املســـموع يف يـــوم الغـــدير وغـــريه

ــمني ــٰىل قس ــم ع ــة : ينقس ــحابة قليل ـــرة الص ــع بحض ــص وق ن

ص . /[[وقــع بحضـــرة اخللــق الكثــريالعــدد، والــنّص اآلخــر 

ــ]] ١٢٨ ــع بحض ــذي وق ــنّص ال ــا ال ــة ـفأمَّ ــة القليل رة اجلامع

ـا الـنص الـذي وقـع . العدد فـيمكن كتامنـه، وجيـوز نسـيانه وأمَّ

بحضـرة العـدد الكثـري، فـإنَّام كـان يـوم الغـدير، وكّلهـم كـانوا 

ــه  ــرين لكالم ــٍد  ذاك ــٍل فاس ــه بتأوي ــوا عن ــم ذهب ــري أهنَّ غ

ـــامَّ  ــم ل ــالم ألهنَّ ــوا أنَّ لــذلك الك ــيهم الشــبهة تومهَّ  دخلــت عل

ــة،  ــت الفتن ــاء إذا وقع ــه للرؤس ــوز مع ــل جي ــن التأوي ــًا م رضب

 ).واختلفت الكلمة، أن خيتاروا إماماً 

ــذا  ــا يف ه ــدر كالمن ــا يف ص ــا وإن كنّ ــه بعينه هــذه ألفاظ

ينا إيراد معنـٰى كالمـه وكثـري مـن ألفاظـه، ومل نـأِت  الفصل توخَّ

جهـه، وهـذه طريقـة حسـنة غـري أنَّـه يمكـن مـع باجلميع عٰىل و

ــني  ق ب ــرِّ ــل أن ال ُنف ــحابة والتنزي ــوال الص ــيم ألح ــذا التقس ه

الـــنّص اجلـــّيل والـــنّص الواقـــع يف يـــوم الغـــدير يف الوقـــوع 

ــه  ــرة الســامعني ل بحضـــرة األكثــر، ويســّوٰى بــني النّصــني وكث

والشاهدين له، ألنَّه ال يمتنـع عـٰىل هـذا أن يكـون النبـّي أسـمع 

النّص اجلّيل سـائر مـن أسـمعه خـرب يـوم الغـدير، غـري أنَّـه لــامَّ 

وقعت الفتنـة واختلفـت الكلمـة مـن املهـاجرين واألنصـار مـا 

ــاس  ــها ورأٰى الن ــا بعض ــي ذكرن ــباب الت ــل واألس ــع للعل وق

صنيعهم اعتقد كثـري مـنهم مـع العلـم بالنّصـني والـذكر هلـام أنَّ 

مل يفعلــوا ذلــك القــوم الــذين ركبــوا األمــر وعقــدوه ألحــدهم 

ر  9إالَّ بعهــد مــن الرســول  خــاّص إلــيهم، وقــول منــه تــأخَّ

عامَّ علموه مـن الـنصِّ وكـان كالناسـخ لـه، وذهـب علـيهم أنَّـه 

لــو كــان يف ذلــك عهــد ينــايف الــنّص الظــاهر الــذي عرفــوه ملــا 

ــًا، وأنَّ النســخ يف مثلــه ال يقــع ألنَّــه  جــاز أن يكــون خاصَّ

ــذا  ــري ه ــداء، إٰىل غ ــب للب ــوه ]] ١٢٩ص [/[موج ــن الوج م

ا ال يشـتبه عـٰىل مـن مل  املبطلة هلذه الشـبهة، ولـيس مـا ذكرنـاه ممـَّ

يــنعم النظــر فيــه، بــل معلــوم اشــتباهه، وأنَّ احلــقَّ فيــه، بــل ال 

ُيوَصــل إليــه إالَّ بثاقــب النظــر الصــحيح، وإذا جــاز أن يــدخل 

ٰى يعتقــدوا أنَّ القـول العـاّم الـذي هــو : عـٰىل القـوم الشـبهة حتـَّ

ــةنَّ األإ« ــريش ئمَّ ــن ق ــول » م ــن الق ــه م ــل علي ــأن يعم أوٰىل ب

اخلاّص الواقع يف يوم الغـدير مـع علمهـم بـاملراد مـن خـرب يـوم 

م ال بـدَّ أن يكونـوا قـد علمـوا املـراد بـه إن مل يكـن  الغدير، ألهنَّ

رضورة فمـن طريـق الـدليل، إذ كـانوا مـن أهـل اللغـة ومـن ال 

ُيبنــٰى يف داللتــه عليهــا، جيـوز أن يشــتبه عليــه مــا يرجـع إليهــا و

فــدخول الشــبهة علــيهم فــيام ذكرنــاه وعــٰىل الوجــه الــذي بيَّنــاه 

أجوز وأقرب، فكـان حـال القـوم ينقسـم يف هـذا الوجـه أيضـًا 

ـــد إٰىل  مـــة، فيكـــون بعضـــهم قص ـــة املتقدِّ إٰىل األقســـام الثالث

ــي  الكــتامن واخلــالف مــع العلــم وزوال الشــبهة لألغــراض الت

ــت  ــض دخل ــا، وبع ــي ذكرناه ــة الت ــن اجله ــبهة م ــه الش علي

مت وبعض آخر أقـام عـٰىل احلـقِّ مبطنـًا لـه ونقـل مـا علمـه  تقدَّ

ــن مــن النقــل عليــه، ولــيس  مــن الــنصِّ عــٰىل الوجــه الــذي متكَّ

ــول ــٍد أن يق ــب أن : ألح ــحيحًا لوج رمتوه ص ــدَّ ــا ق ــان م ــو ك ل

ينقل الذين دخلـت علـيهم الشـبهة مجلـة بفعـل األكـابر الـنّص 

ه مجلـًة، ألنَّ الشـبهة املانعـة هلـم مـن العمـل وال يعدلوا عن ذكر

ـم عنـدكم لــامَّ  بموجبه غري مقتضية للعـدول عـن نقلـه، كـام أهنَّ

ٰى  اشتبه علـيهم املـراد بخـرب يـوم الغـدير ومـا جـرٰى جمـراه حتـَّ

ــيهم  ــب عل ــنصِّ مل يوج ــتٍض لل ــري مق ــه غ ــبهة أنَّ ــدوا بالش اعتق

ــه غــري ممتنــع  أن يعــدلوا ذلــك عــدوهلم عــن نقلــه وروايتــه، ألنَّ

عن نقلـه بالشـبهة كـام عـدلوا عـن العمـل بـه وعملـوا بخالفـه 

م إذا كـانوا قـد اعتقـدوا أنَّ القـوم الـذين أحسـنوا  بالشبهة، ألهنَّ

الظنَّ هبم مل يقـع مـنهم مـا وقـع إالَّ بعهـٍد إلـيهم أو رشط أو مـا 

ــل  ــد بط ــا فعلــوه، فق غ م ــوِّ ــد والشـــرط ُيس ــرٰى العه جــرٰى جم

ــا ــرب، وص ــم اخل ــدهم حك ــرب عن ــه، وخ ــدة يف نقل ــا ال فائ ر ممَّ

ــه  ــيهم إجياب ــتبه عل ــه إذا اش ــّيل، ألنَّ ــنصِّ اجل ــارق لل ــدير مف الغ

ــون ]] ١٣٠ص /[[للــنصِّ  ــه للفضــيلة، فيك ــري مشــتبه إجياب فغ
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ــذين  ــم إذا وجــدوا القــوم ال ــه، عــٰىل أهنَّ ــه ملكــان فائدت نقلهــم ل

بفعلهم قويت الشـبهة، ووقـع االغـرتار، قـد أرضبـوا عـن ذكـر 

ّص والــتلّفظ بــه، وتناســوه ووجــدوا مــن عــداهم مــن هــذا الــن

ــه  ــاهر بنقل ــن التظ ــدلوا ع ــة، وع ــوه للتقيَّ ــد أخف ــّق ق ــل احل أه

وذكــره، ومل جيــدوا هــذا يف خــرب الغــدير ومــا ماثلــه فقــد صــار 

ــّيل دون  ــنّص اجل ــل ال ــن نق ــدول ع ــرٰى يف الع ــبهة ُأخ ــذا ش ه

ــره  ــدها أنَّ ذك ــدوا عن ــوز أن يعتق ــدير، وجي ــوم الغ ــع يف ي الواق

ــه جــاٍر جمــرٰى مــا غـري  جــائز كــام أنَّ العمــل بــه غــري جــائز، وأنَّ

ــذين  ــريقني الل ــاب، وأّي الط ــن الكت ــه م ــه ولفظ ــَخ حكم ُنِس

ــهم يف  ــٰىل بعض ــبهة ع ــول الش ــوم ودخ ــال الق ــلكنامها يف ح س

ــا  ــه م ــقط ب ــد س ــت، فق ــحَّ وثب ــدمها ص ــًا أو يف أح ــني مع النّص

 ألزمناه صـاحب الكتـاب، وقصـد التشـنيع بـه علينـا مـن نسـبة

 .9مجيعهم إٰىل االرتداد والنفاق وعناد الرسول 

ــل ــإن قي ــنصِّ : ف ــة لل ــل امللَّ ــتامن أه ــر يف ك ــان األم إذا ك

ــرٰى  ــن ج ــارٰى وم ــود والنص ــه اليه ــأالَّ نقل ــرتم ف ــا ذك ــٰىل م ع

جمراهم من طوائف أهـل اخلـالف للملَّـة، وقـد علمنـا أنَّ مجيـع 

ــ ــل امللَّ ــا يف أه ــي ذكرمتوه ــراض الت ــة لألغ ــدواعي املوجب ة ال

ــول  ــوال الرس ــن أح ــوا م ــد نقل ــم ق ــة، وأهنَّ ــنهم مرتفع  9ع

ــه  ــام، وحروب ــٰىل األحك ــه ع ــراء ونّص ــأمريه األُم ــاهرة كت الظ

ــور  ــدكم يف الظه ــنّص عن ــال ال ــا ح ــك م ــري ذل ــداء إٰىل غ لألع

كحالــه والــداعي إٰىل نقلــه هلــم داٍع إٰىل نقــل الــنّص مــع أنَّ 

ـم إذا نقلـوه مـع  مـا جـرٰى مـن للنصِّ مزيَّة ظاهرة عندهم، ألهنَّ

ــة عــٰىل أهــل  ــه كانــت فيــه هلــم حجَّ النــاس مــن العمــل بخالف

اإلسالم واضحة ومعـرية ظـاهرة مـن حيـث خـالفوا فيـه عهـد 

ــٰىل  ــدموا ع ــيّهم، وأق ــيس ]] ١٣١ص /[[نب ــره، ول ــراح أم إط

جيوز أن يمتنعـوا مـن نقـل الـنّص اجلـّيل للخـوف مـن املتـأّمرين 

ـم لـو كـان خـوفهم مـن ا لنقـل يمـنعهم يف تلك األحـوال، ألهنَّ

منه، ويقطع نظامـه لكـان جيـب أن يمتنعـوا مـن نقـل مـذاهبهم 

ـــتهم،  ـــذاهب أئّم ـــلمني وم ـــرأي املس ـــة ل ـــاهتم املخالف وديان

ــن  ــنهم م ــلمون م ــه املس ــا يكره ــائر م ــل س ــن نق ــدلوا ع ويع

ــول  ــذيب للرس ــم والتك ــالف هل ــوه  9اخل ل ــا متحَّ ــائر م إٰىل س

ام أن من الطعون كاهلجـاء والسـّب ومـا هـو أضـعف مـنهام، فكـ

دناه وجــب أن ال يمنــع مــن  مل يمنــع اخلــوف مــن مجيــع مــا عــدَّ

 .نقل النّص لو كانت له حقيقة

لـو نقــل مـن ذكرتـه مــن خمـالفي اإلسـالم الــنصَّ : قلنـا

ــام ينقلونــه للوجــه الــذي مل ينقلــوا احلــوادث العجيبــة  لكــانوا إنَّ

واألُمور البديعـة الظـاهرة، ومعلـوم فـيام كـان سـبب نقلـة مثـل 

ــه، هــذا أنَّ  ــدول عن ــه، ويقتضـــي الع ــع من ــوف اليســري يمن اخل

ـــرر واخلطــار  ــل الض ــٰىل حتّم ــل ع ــه عام ــل نفس ــيس حيم ول

ــام كـان اخلــوف الشــديد  بـالنفس فــيام جـرٰى هــذا املجـرٰى، وربَّ

ســببًا النقطــاع نقــل مــا يرجــع إٰىل الــديانات فضــالً عــٰىل مــا ال 

ــيَّع  ــد ض ــه ق ــه أنَّ ــن نقل ــرض ع ــد املع ــا وال يعتق ــع إليه يرج

ــنّص بإعر ــل ال ــان يف نق ــًا، وإذا ك ــل واجب ــًا، وأمه ــه فرض اض

ــٰىل  ــهادة ع ــه ش ــةوإشــاعاته وتداول ــن  أئمَّ ــالخ ع ــوم باالنس الق

وعــٰىل كــّل تــابع هلــم، ومقتــٍد  9الــدين، واملخالفــة للرســول 

تهم،  ــة هلــم فســٌخ لــذمَّ هبــم، ففــي تعــّرض اليهــود وأهــل الذمَّ

ونقــض لعهــدهم، ولــيس ينشــط هــؤالء مــع بقــاء عقــوهلم أن 

سفكوا دمـاءهم ويبيحـوا حـريمهم بـام ال جيـدي علـيهم نفعـًا، ي

ــٰىل اهللا  ــيّهم ص ــم لنب ــلمني بخالفه ــري املس ــيس يف تعب ص /[[ول

ـــرر ]] ١٣٢ ــبعض الض ــي ب ــا يف ــم م ــع هل ــن النف ــه م ــه وآل علي

ــّوف مــن جهــتهم، وال يشــبه هــذا مــا ينقلونــه مــن  واملتخ

ــك  ــع ذل ــالم، ألنَّ مجي ــوهنم يف اإلس ــذاهبهم وطع ــاهتم وم ديان

ـــه ال ـــتهم علي ـــه، ألنَّ ذمَّ ـــلمني في ـــيهم مـــن املس  خـــوف عل

ــأن  ــلمني ب ــور املس ــن والة ُأم ــد م ــادة أح ــر ع ــدت، ومل جت انعق

ــد  ــا، وق ــذاهبهم، وإن كرهه ــار م ــذمم إظه ــل ال ــٰىل أه حيظــر ع

كانت عاداهتم جارية بـأن ال يقـّروا أحـدًا مـنهم عـٰىل غـّض مـن 

ــامَّ  ــارج ع ــري خ ــيم أو تكف ــؤمن بتظل ــٰىل م ــن ع ــلم أو طع مس

ــتهم، فكيـــف هلـــم إذا ي ت عليـــه ذمَّ قتضــيه ديـــنهم واســتقرَّ

ـــراء، وألنَّ  جتـــاوزوا إٰىل الطعـــن عـــٰىل اخللفـــاء وتظلـــيم األُم

اخلوف لـو كـان علـيهم فـيام ينقلونـه مـن مـذاهبهم وديانـاهتم، 

ــا  ويف نقــل الــنّص واحــدًا ومل يفــرتق األمــران مــن حيــث ذكرن

ــق بالــدي ن، ألنَّ لوجـب العــدول عــن ذكــر الـنّص دون مــا يتعلَّ

ـل  ة مـا لـيس لغـريه، وقـد جيـوز أن ُيتحمَّ لداعي الدين من القـوَّ

ل يف غريه  .فيه ما ال ُيتحمَّ

ــه ــا قول ــطّرين إٰىل : (فأمَّ ــوا مض ــب أن يكون ــان جي ــل ك ب

معرفة النّص ولو كان ذلك كـذلك ملـا صـحَّ مـا قـد ثبـت عـنهم 

ــاٰىف وال يصــحُّ )مــن مواقــف اإلمامــة ــام يقــال فــيام يتن ، فهــذا إنَّ

ــنيِّ مــن أّي وجــه ث ــد كــان جيــب أن ُيب ــه عــٰىل االجــتامع، وق بوت
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ــة  ــر اإلمام ــوا يف أم ــنّص أن ال يقف ــون ال ــانوا يعلم ــب إذا ك جي

ـــرورة يف  ــدفع الض ــيعهم مل ي ــا أنَّ مج ــد بيَّن ــف، وق ــك املوق تل

ـم ينقســمون  الـنّص وال عمـل بخالفـه عـٰىل جهـة التعّمـد، وأهنَّ

ــا، وإذ ــي ذكرناه ــة الت ــام الثالث ــا إٰىل األقس ــذي أجزن ــان ال ا ك

ــل  ــد العم ــه وتعّم ــم ب ــع العل ــنصِّ م ــتامن لل ــد الك ــه تعّم علي

إنَّ الـنصَّ : خالفـه مجاعـة قليلـة العـدد، فكيـف يصـحُّ أن يقـال

ًا مل جير مـن القـوم مـا جـرٰى ومل يبـَق إالَّ أن يقـال ال : لو كان حقَّ

جيوز عٰىل اجلامعـة القليلـة أن تعمـل بخـالف مـا تعلمـه، وتـدفع 

ا إذا قيـل ُعِرَفـت ما تعرفـه لـ بعض األغـراض القوّيـة، وهـذا ممـَّ

ص /[[صــورة قائلــه، فــإنَّ خصــومنا ال يمنعــون مــا ذكرنــاه يف 

اجلامعــة القليلــة وإن منعــوه يف اجلامعــات الكثــرية التــي ]] ١٣٣

تبلــغ إٰىل حــدٍّ خمصــوص وختــتصُّ بصــفات معيَّنــة، فكــّل مــن مل 

يــؤمن  يثبــت عصــمته، أو مــا جيــري جمــرٰى عصــمته مــن داللــة

ــانع  ــه، وال م ــائز علي ــو ج ــه فه ــاه من ــا ذكرن ــل م ــوع مث مــن وق

ن  ــتمكَّ ــد جــرت العــادات التــي ال ي يقتضـــي امتناعــه منــه، وق

أحــد مــن دفعهــا بعمــل اجلامعــات بخــالف مــا نعلمــه لــبعض 

ــاب  األغــراض وكــتامن مــا نعرفــه ملثــل ذلــك، وقــد نطــق الكت

 : بمثله قـال اهللا تعـاٰىل خمـربًا عـن أهـل الكتـاب
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خبـار مــا وقـع مــن ضــالل علمنـا مــن جهـة القــرآن أيضــًا واأل

قوم موسٰى عند دعـاء السـامري هلـم إٰىل عبـادة العجـل، وكثـرة 

ــيّهم  ــدهم بنب ــع قــرب عه ــه م ــال إٰىل قول ــه وم ــرتَّ ب  مــن اغ

ــي  ــه الت ــه وحجج ــن بيان ــامعهم م ــٰىل أس ر ع ــرَّ ــا تك ــرة م وكث

يقتضـــي مجيعهــا تــوّقي الشــبهة بنفــي التشــبيه عــن رّبــه تعــاٰىل، 

كــانوا  جــل مــن قــوم موســٰى ولعــلَّ مــن ضــلَّ بعبــادة الع

ــبَِض  ـــامَّ ُق ــة ل ــانوا يف املدين ــذين ك ــلمني ال ــع املس ــن مجي ــر م أكث

، وإذا جــاز الضــالل والعــدول عــن املعلــوم عــٰىل 9الرسـول 

ـٍة أجـوز، والــذي  أنَّـه مـن األُمـم فهـو عـٰىل مجاعـة مـن مجلـة ُأمَّ

ــن أنَّ  ــامري م ــة الس ــا بقصَّ ــد احتجاجن ــالفون عن ــه املخ يقول

ــام كــان للشــبهة ال عــٰىل ضــالل قــوم موســ ٰى لعبــادة العجــل إنَّ

ــه  طريـق التعّمــد والعنــاد، وقــولكم يف الــنّص خيــالف هــذا، ألنَّ

كــان معلومــًا هلــم عنــدكم فعــدلوا عنــه وعملــوا بخالفــه غــري 

ـة  صحيح، ألنَّ القوم الذين ضـّلوا بالسـامري قـد كـانوا مـن ُأمَّ

ــٰى  ــه  موس ــرف رشع ــه، وع ــه وبيّنات ــمع حجج ــن س وممَّ

ــه ونحــن نعلــم ودينــه أنَّ ]] ١٣٤ص /[[، ومــا كــان يــدعو إلي

ــه  املعلــوم مــن ديــن موســٰى هلــم نفــي التشــبيه عــن خالقــه، وأنَّ

دعـاهم إٰىل عبـادة مـن ال يشـبه األجسـام وال حيّلهـا، وإذا كـانوا 

عارفني هبذا مـن دينـه رضورًة فلـيس تـدخل علـيهم شـبهة فيـه 

ــه، واعتقــدوا أنَّ  ت ــه إالَّ مــن حيــث شــّكوا يف نبوَّ مــا دعــاهم إلي

لــيس بصــحيح، ومل يكــن القــوم الــذين ضــّلوا بالســامري ممَّــن 

ــٰى  ة موس ــوَّ ــّك يف نب ــر الش ــل  أظه ــه، ب ــن دين ــروج ع واخل

ـــم كـــانوا مـــع عبـــادهتم لـــه متمّســـكني  الظـــاهر عـــنهم أهنَّ

ــامري ــم الس ــال هل ــذا ق ـــريعته، وهل ــْم َو�ُِ� : بش
ُ
ــذا إِ�ُه� ه

لـم يبـَق مـع ضـالهلم ، مشـريًا إٰىل العجـل، ف]٨٨: طه[ ُ�و�

ــبعض  ــوم ل ــالف املعل ــل بخ ــه، إالَّ العم ــادهتم ل ــل وعب بالعج

 .األغراض

ـــه ـــٰىل أنَّ قول ـــنهم يف : (ع ـــري م ـــب أن ال جي ـــان جي ك

إنَّام حيمـل عليـه حسـن الظـّن بـالقوم، ولـيس ) اإلمامة ما جرٰى 

لنـا عـٰىل  حلسـن الظـّن جمـال حيـث يقـع العلـم، وإذا كنّـا قـد دلَّ

ــة  ــنّص بأدلَّ ة ال ــحَّ ــام ص ــدفعها ب ــٰى ل ــال معن ــم ف ـــي العل تقتض

يرجـع فيـه إٰىل حسـن الظـّن، عـٰىل أنَّ مجيـع مـا يقتضــي حســن 

ــوص  ــام املنص ــائمني مق ــنصِّ والق ــدافعني لل ــالقوم ال ــّن ب الظ

ــه  ــّي  علي ــحبة للنب ــن الص ــد  9م ــل ق ــور الفض وظه

حصــل لغــريهم أو أكثــره، ومل يكــن ذلــك نافيــًا عــن الضــالل، 

ــع ال ــّق م ــالف احل ــل بخ ــة والعم ــرٰى أنَّ طلح ــه، أَال ت ــم ب عل

ــاهتام  ــاهر، ومقام ــلهام يف الظ ــرة فض ــحبتهام وكث ــع ص ــزبري م وال

طــائعني غــري مكــرهني  يف الــدين قــد بايعــا أمــري املــؤمنني 

ثـّم عــادا نـاكثني لبيعتــه جملبـني عليــه ضـاربني لوجهــه ووجــوه 

ـــاره  ـــا ]] ١٣٥ص /[[أنص ـــام خطؤمه ـــّم محله ـــيف، ث بالس

ــه ــا   القبــيح عــٰىل أن نســبا إلي مــن املشــاركة يف دم عــثامن م

هو بـريء منـه، ومهـا مسـبّبان فيـه، وهـذه عائشـة وقـد مجعـت 

ــول  ــاق بالرس ــاص وااللتص ــحبة االختص ــامع  9إٰىل الص وس

ر عــٰىل ســمعها قـد وقــع منهــا  الـوحي النــازل يف بيتهــا، واملتكـرِّ

ــؤمنني  ــري امل ــرب أم ــن ح ــرة  م ــله، وكث ــا بفض ــع علمه م

يــد عــٰىل كــّل تعظــيم وتبجيــل مــا ســوابقه، وروايتهــا فيــه مــا يز

 .شاركت فيه طلحة والزبري وزادت عليهام
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وهذا سـعد بـن أيب وّقـاص وحمّمـد بـن مسـلمة ممتنعـان 

وهـذا . مـع انتفـاء كـّل عـذٍر يمكـن أن يقـام هلـام من بيعته 

ــرٰى  ــد ج ــحبتهام أيضــًا ق ــن العــاص مــع ص ــة وعمــرو ب معاوي

ــه وإظهــار عداوتــه و مــنهام مــن حــرب أمــري املــؤمنني  لعن

ــهرته تغنــي عــن ذكــره وهــم  ــوت الصــلوات ومــا ش يف قن

حربــك يـا عــيل حــريب وســلمك «: يقــول 9يسـمعون النبــّي 

ــلمي ــه»س ــاداه، «: ، وقول ــن ع ــاد م ــن وااله، وع ــّم وال م الّله

عــيل مــع «: ، وقولـه»وانصــر مــن نصــره، واخــذل مـن خذلــه

ــثام دار]] ١٣٦ص /[[ ــدور حي ــيل ي ــّق مــع ع ، وإٰىل »احلــّق واحل

كرنــاه مــن األقــوال واألفعــال التــي تــدلُّ عــٰىل هنايــة غــري مــا ذ

اإلعظام واإلكـرام، وغايـة الفضـل والتقـّدم، وأقـّل أحواهلـا أن 

يقتضــي املنـع مــن حربـه ولعنـه، ومظاهرتــه بالعـداوة، ونحــن 

ن ضـلَّ عـن احلـقِّ وعـدل عـن  نعلم أنَّه لـيس فـيمن ذكرنـاه ممـَّ

مل يسـاو فيـه  َسنَنِه إالَّ مـن كانـت لـه صـحبة وظـاهر فضـل، إن

القــوم الــذين يشــار إلــيهم بــدفع الــنّص والتواطــؤ عــٰىل إزالتــه 

ا  عن مستحّقه فهو مقارب له، ولـيس فـرق مـا بـني الفضـلني ممـَّ

يقتضـي أن جيوز عـٰىل هـؤالء مـن الضـالل والعنـاد مـا ال جيـوز 

إنَّ مجيـع مـن ذكـرتم : عٰىل ُأولئـك، ولـيس للمخـالف أن يقـول

وقعـد عـن بيعتـه إنَّـام تـمَّ اخلطـأ   ممَّن حارب أمري املـؤمنني

عليه بالشبهة دون التعّمـد، ألنَّ هـذا مـن قائلـه يـدلُّ عـٰىل غفلـة 

دناه،  شديدة، وقلَّة علم بحـال القـوم الـذين وقـع مـنهم مـا عـدَّ

وأّي شبهة يصحُّ أن تـدخل عـٰىل طلحـة والـزبري مـع بيعـتهام لـه 

  طوعــًا وإيثــارًا وعلمهــام باختصاصــه  مــن الفضــائل

ـةوالسوابق والعلوم بام يزيـد عـٰىل مـا حيتـاج إليـه األ أضـعافًا  ئمَّ

مضــاعفة حتَّـــٰى ينكثــا بيعتـــه، ويضـــربا وجهـــه بالســـيف، 

وُيســَفك مــن دمــاء املســلمني بســببهام مــا ُســِفَك، وهــذه حــال 

عائشة يف امتنـاع دخـول شـبهة عليهـا يف قتالـه، وخلـع طاعتـه، 

راءتـه، وأيُّ عـذٍر ومطالبته بام قد علمت وعلـم كـّل أحـد منـه ب

ــه،  ــن بيعت ــاع ع ــلمة يف االمتن ــن مس ــاص واب ــن أيب وّق ــعد ب لس

وقــد بايعــا مــن مل يظهــر مــن فضــله وعلمــه ودينــه وزهــده مــا 

، هــذا وقــد شــاهدا النــاس قــد اجتمعــوا عليــه ظهــر منــه 

مني، فلـم يبـَق  ورضوا بإمامتـه كـام اجتمعـوا عـٰىل الثالثـة املتقـدِّ

ــٰىل  ــتبه ع ــف يش ــق، وكي ــبهة طري ــة ]] ١٣٧ص /[[للش معاوي

ــامن رضورًة  ــا يعل ــه ومه ــه ولعن ــر حرب ــياعهام أم ــرو وأش وعم

مــا يمنـع مــن  9وكـّل مسـلم مــن ديـن املســلمني والرسـول 

ذلك فيـه، مـع مـا علمـوه مـن ثبـوت إمامتـه، ورضـا املسـلمني 

ــا ال  ــع أّن ــاه م ــن ذكرن ــٰىل م ــبهة ع ــدخل الش ــاز أن ت ــه، وإن ج ب

ــدخل ــوزنَّ أن ت ــًا، فليج ــدخوهلا وجه ــرف ل ــٰىل  نع ــبهة ع الش

مجيع من عمل بخـالف الـنّص عـٰىل أمـري املـؤمنني وعقـد األمـر 

ــٰى يكــون مجيــع مــن  لغــريه وعــدل عــن ذكــر الــنّص ونقلــه حتَّ

ــه وال  ــا ال فصــل في ــه إالَّ بالشــبهة، وهــذا م فعــل ذلــك مل يفعل

 .حميص عنه

وقد كنّا ذكرنا فـيام مضــٰى مـن هـذا الكتـاب مـا يمكـن 

إذا جـاز : ا لصـاحب الكتـابأن يعارض بـه هاهنـا، حيـث قلنـ

قـد بـنيَّ صـفات اإلمـام التـي مـن مجلتهـا  9أن يكون النبـّي 

أن يكون من قـريش، وصـفات العاقـدين لإلمامـة، ثـّم حضــر 

األنصــار مــع ذلــك طــالبني لألمــر ومنــازعني فيــه، فــأالَّ جــاز 

علــيهم وعــٰىل مــن طلــب األمــر مــن املهــاجرين أن يطلبــوه مــع 

 له طلبت األمر األنصار؟علمهم بالنصِّ للوجه الذي 

ــال ــه إن ق ــا أنَّ ــٰىل : وبيَّن ــنّص ع ــمع ال ــار مل تس إنَّ األنص

ــم مــن أهــل احلــّل  صــفات اإلمــام وصــفات العاقــدين مــع أهنَّ

 .والعقد وممَّن قد خوطب بإمامة اإلمام

فـأجز أيضـًا أن يكـون الـنّص مل يسـمعه القـوم : قيـل لـه

ــا إ ه ــٰىل جرِّ ــالؤا ع ــاخلالف ومت ــتبّدوا ب ــذين اس ــد ال ــيهم، وق ل

ن أن نـذكر يف هــذا  أشـبعنا هـذه املعارضــة فـيام مضــٰى، ونــتمكَّ

املوضع مقابلة لكالمـه املبنـّي عـٰىل حسـن الظـّن بـالقوم، حيـث 

ــول ــذا : (يق ــوا ك ــا فعل ــًا مل ــنصِّ حقَّ ــه يف ال ــا يقولون ــان م ــو ك ل

 ).وكذا

عيـه مـن الـنصِّ عـٰىل صـفات : فيقال له ولـو كـان مـا تدَّ

ـــام  ـــن والع]] ١٣٨ص /[[اإلم ـــرٰى م ـــا ج ـــًا مل ـــدين حقَّ اق

 .األنصار ما جرٰى من املنازعة

ــا قولــه وهــذا يف أّنــا نعلــم بطالنــه باضــطراٍر : (فأمَّ

ــا ال نعلــم يف  ــا كــام نعلــم أّن بمنزلــة مــا نعلمــه مــن أنفســنا، ألّن

عــوه باضـطراٍر، ونعتقــد خالفــه نعلـم ذلــك مــن  اإلمامـة مــا ادَّ

ــحابة ــال الص ــبيل إٰىل ال) ح ــه ال س ــف، ألنَّ ــان فطري ــام ك ــم ب عل

ــاهلم  ــه ح ــدلُّ علي ــا ي ــر م ، وأكث ــًا يف الــنصِّ ــوم باطن يعتقــده الق

كوهنم مظهرين العتقـاد خالفـه ومـا سـوٰى ذلـك غـري معلـوم، 

ولو كان ما ذكـره معلومـًا باضـطراٍر لـه وألصـحابه لوجـب أن 
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عٰى فيـه طريـق  تعلمه الشيعة كعلمهـم بأنَّـه لـيس يمكـن أن ُيـدَّ

، وال فصــل بــني مــن ادَّ  عــٰى ذلــك مــن املخــالفني وبــني خيــتصُّ

ــانوا  ــوم ك ــم رضورًة أنَّ الق ــه يعل ــيعة أنَّ ــن الش ــٰى م ع ــن ادَّ م

ــنّص ويعلمونــه، وإن كــانوا عــاملني يف الظــاهر  ــدون ال يعتق

بخالفه، ولـيس يشـبه مـا يعلمـه اإلنسـان مـن نفسـه مـا يعلمـه 

من غريه ألنَّـه جيـد نفسـه معتقـدًا للشــيء رضورًة، ثـّم يفصـل 

ــون مع ــني أن يك ــون ب ــني أن ال يك ــذاهب وب ــبعض امل ــدًا ل تق

ــبعض  ــد ل ــريه معتق ــم أنَّ غ ــه إٰىل أن يعل ــبيل ل ــذلك، وال س ك

املــذاهب إالَّ عــٰىل رشوط، وبــأن يظهــر القــول باملــذهب منــه يف 

ــاد  ــه ال داعــي يــدعو إٰىل إظهــاره إالَّ االعتق ــَم أنَّ أحــوال قــد ُعِل

ر والتــدّين ويقطــع عــٰىل انتفــاء كــّل أمــٍر يمكــن رصف اإلظهــا

إليــه، وهــذا ممَّــا لــه خصــائص ورشائــط تــدلُّ عليهــا األحــوال 

عي العلـم باعتقـاد غائـب ال  ومشاهدهتا، فكيـف يمكـن أن يـدَّ

ســبيل فيــه إٰىل هــذه الطريقــة، وجيــوز أن يكــون مــا أظهــره مــن 

ــٰىل أنَّ  ــدّين، ع ــت للت ــرية ليس ــراض كث ــباب وأغ ــاد ألس االعتق

ــون  ــم ال يقطع ــا أهنَّ ــذهب خمالفين ــن م ــوم م ــواطن املعل ــٰىل ب ع

ــاهره،  ــه لظ ــة باطن ــدليل موافق ــوا بال ــيمن علم ــحابة إالَّ ف الص

زون أن يكونـــوا مبطنـــني خلـــالف مـــا هـــم لـــه  ـــم ُجيـــوِّ وأهنَّ

عي العلــم باعتقــادهم يف الــنصِّ والقطــع  مظهــرون، فكيــف يــدَّ

ــاوية،  ــّل متس ــواهلم يف الك ــريه، وأح ــه دون غ ــاطنهم في ــٰىل ب ع

الــنّص كإظهــارهم  ونحـن نعلــم أنَّ إظهــارهم العتقــاد خــالف

ــع  ــا ]] ١٣٩ص /[[مجي ــارهم مل ــل إظه ــذاهبهم، ب ــاهتم وم ديان

عــدا االعتقــاد يف الــنصِّ آكــد وأظهــر، فتجــويز خمالفــة بــاطنهم 

ــٰىل أنَّ  ــرٰى، ع ــويزه يف األُخ ــرين كتج ــد األم ــاهرهم يف أح لظ

عي للعلــم ببــاطن الصــحابة يف هــذا الوجــه ال جيــد فصــالً  املــدَّ

مـن احلشـوية وأصـحاب احلـديث  بينه وبـني مـن ادَّعـٰى العلـم

ــة  ــة معاوي ــابعني يف عفَّ ــحابة والت ــن الص ــي م ــن بق ــاطن م بب

واعتقــاد إمامتــه وتصــويبه، والرضــا بأحكامــه بعــد مــوت 

ــيل  ــن ع ــن ب ــوال إالَّ احلس ــك األح ــد يف تل ــه مل يوج ، فإنَّ

إّين كـام : مظهرًا ملا ذكرنـاه، ويقـول مثـل قـول صـاحب الكتـاب

معاويـة وتصـويبه يف أحكامـه،  أعلم مـن نفســي اعتقـاد إمامـة

فهكــذا أنــا مضــطّر إٰىل أنَّ مجاعــة املســلمني، ووجــوه الصــحابة 

والتابعني، يف األحـوال التـي أرشنـا إليهـا كـانوا معتقـدين ملثـل 

ذلك، وليس جيد صـاحب الكتـاب مهربـًا مـن هـذه املعارضـة، 

ــه  ــه بمثل ــا أن نقابل ــه فصــالً إالَّ ويمكنن ــق بشـــيء جيعل وال يتعلَّ

عاهفيام   .ادَّ

ــإكرام الرســول  ــه ب ــا تعّلق للقــوم وتعظيمــه  9فأمَّ

هلــم، وأنَّ اخلــرب بــذلك متــواتر، فمــامَّ ال ُيــؤثِّر فــيام ذهبنــا إليــه، 

فلـيس  _إذا صـحَّ  _ألنَّ مجيـع مـا روي مـن التعظـيم واإلكـرام 

ـا أن  يقتضـي أكثـر مـن حسـن الظـاهر وسـالمته يف احلـال، فأمَّ

مــن قبــيح فغــري متــوّهم، وإذا  ينفـي مــا يقــع مــنهم يف املسـتقبل

 9كان دفع الـنّص والعمـل بخالفـه إنَّـام وقـع بعـد الرسـول 

 فكيف يكون مدحه يف حياته هلم وإكرامه ينافيه ويمنع منه؟

ــال ــإن ق ــام : ف ــدح واإلعظ ــرام وامل ــت إنَّ اإلك ــام عني إنَّ

 .يمنع من وقوع النفاق يف تلك احلال

ــه]] ١٤٠ص /[[ ــل ل ــنهم: قي ــع م ــام وق ــب ب ــيس جي  ل

عـٰىل نفــاق،  9مـن دفـع الـنّص أن يكونــوا يف حيـاة الرسـول 

ألنَّ فــيمن يقطــع عــٰىل أنَّ دفــع الــنّص كفــر مــن فاعلــه مــن ال 

يمنــع مــن وقوعــه بعــد اإليــامن الواقــع عــٰىل جهــة اإلخــالص، 

ــه حيتــاج يف منــع وقــوع اإليــامن  ــا مــن ذهــب إٰىل املوافــاة فإنَّ فأمَّ

مًا إٰىل أن يثبت له كـون دفـع الـن ّص كفـرًا، وأنَّـه خيـرج عـن متقدِّ

منزلة الفسـق ويلحـق بمنزلـة الكفـر ثـّم ُيثبِـت أنَّ فاعلـه فـارق 

ــه  ــع عــٰىل مذهب ــه ذلــك مل يمتن ــت ل ــه إن مل ُيثبِ ــه، ألنَّ ــدنيا علي ال

تقّدم اإليامن، عٰىل أنَّـه غـري ممتنـع عقـالً أن يكـون الرسـول غـري 

ــواطن أصــحابه ورسائــرهم مــن خــري وّرش فيكــون  عــامل بب

ــ ــوارد مدحــه هل ــمع ال ــذر بالس ــاهر، وإذا انقطــع الع ــٰىل الظ م ع

ــه  ــال 9بأنَّ ــن أن يق ــهم أمك ــواطن بعض ــرف ب ــان يع ــه : ك إنَّ

علم بـذلك يف حـال مل يكـن منـه بعـدها مـدح وال تعظـيم  9

ملن علـم سـوء باطنـه، فـإنَّ احلـال بعينهـا غـري مقطـوع عليهـا، 

 .بزمان يسري إنَّ ذلك قبل وفاته : ويمكن أن يقال

ــل ــد قي ــّي : وق ــدح النب ــع أن يم ــري ممتن ــه غ ــن  9إنَّ م

 9علم خبث باطنـه إذا كـان مظهـرًا للحـقِّ والـدين، كـام أنَّـه 

مــع علمــه باملنــافقني ومتييــزه هلــم مــن مجلــة أصــحابه قــد كــان 

جيــري علــيهم أحكــام املــؤمنني، وال خيــالف بيــنهم يف يشء 

منها إالَّ فـيام نطـق بـه الكتـاب مـن تـرك الصـالة عـٰىل أحـدهم 

موتـه والقيـام عـٰىل قـربه وإجـراء أحكـام املـؤمنني علـيهم، عند 

ودعــاؤهم يف مجلــتهم رضب مــن املــدح والتعظــيم، فلــئن جــاز 

ل  .هذا جاز األوَّ
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ــيس يمكــن أن يقــال ــّي : ول ــرف  9إنَّ النب مل يكــن يع

ــهد بأنَّــه  ــافقني بأعيــاهنم، ألنَّ القــرآن يش قــد كــان  9املن

ـــرفهم،  ـــاىلٰ ]] ١٤١ص /[[يع ـــال اهللا تع  وَ : ق
َ
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ــه  ــه إلي ــحيح أن تتوجَّ ــيس بص ــيهم إالَّ  9ول ــارة ف ــذه العب ه
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ــه ]٣٠ ـــريح بأنَّ ــذا تص ــا  9، ويف ه ــّل م ــرفهم، وك ــان يع ك

 .ذكرناه واضح ملن يتدبَّره

إنَّ طريـق اإلمامـة وإن : فإن قالوا: (قال صاحب الكتاب

ز عـٰىل اخللـق  كان ما ذكرناه فإنَّ النقل انقطع بـالكتامن ألّنـا ُنجـوِّ

ة ال تقوم إالَّ مـن هـذا قد بيَّ : قيل له. العظيم أن يكتموا نا أنَّ احلجَّ

ة أالَّ ُتعَلم اإلمامة إالَّ من هذا الوجه، فـال  الوجه، واملصلحة لألُمَّ

ا يقطـع هـذا  بدَّ ألمر يرجع إليه حكمة املكلِّـف مـن أن يمنـع ممـَّ

النقل، فلو جاز الكتامن بالعادة عٰىل ما ذكرمتـوه لوجـب أن ُيقَطـع 

، فكيف والكتامن يف ذلك ال يصـحُّ كـام ال فيام هذا حاله أنَّه مل يقع

وبعد، فإنَّ ذلك إن صـحَّ أوجـب . يصحُّ يف سائر األُمور الظاهرة

ـة كـام مل تقـم  مناه، بل يوجـب أنَّ احلجَّ كوننا معذورين عٰىل ما قدَّ

 ...).علينا مل تقم عليهم

ــه ــال ل ــه، : يق ــئل عن ــا مل ُتس ــٰىل م ــؤال ع ــَت الس ــد َبنَيْ ق

طـاع النقـل مـن أجـل الكـتامن إٰىل انقطاعـه ألنَّك إن أرشت بانق

ــه مل  ــة، حتَّــٰى أنَّ يوجــد يف طائفــة ]] ١٤٢ص /[[مــن مجيــع األُمَّ

م  من طوائفها، فهذا ممـا ُيعَلـم أّنـا ال نـذهب إليـه، وكيـف ُيتـوهَّ

، ونلــزمهم  علينــا مثلــه، ونحــن نحــاّج خصــومنا بنقلنــا للــنصِّ

ــن ــوا م ته ليعلم ــحَّ ــٰىل ص ــتدّلوا ع لوه ويس ــأمَّ ــا  أن يت ــنصِّ م ال

ــل  ــن أج ــع م ــة انقط ــض األُمَّ ــل بع ــاه؟ وإن أردت أنَّ نق علمن

ــيس  ــيهم، فل ــنّص إل ــاء ال ــن الق ــدوهلم ع ــالفهم وع ــتامن أس ك

ــة املكلِّــف مــن انقطــاع  ــب إذا أردت هــذا أن متنــع حكم جي

ــل  ــل مل تبط ــن النق ـــرب م ــذا الض ــع ه ــه إذا انقط ــل، ألنَّ النق

ة به عٰىل مجاعـة املكلَّفـني، وإنَّـام جيـ ب أن متنـع احلكمـة مـن احلجَّ

ة ل الذي تزول معه احلجَّ  .انقطاع النقل عٰىل الوجه األوَّ

ــا  ــو اتَّفــق يف ُأصــوهلا م ــور الظــاهرة فل ــا كــتامن األُم فأمَّ

اتَّفــق يف الــنصِّ وطمــع طــامعون يف متــام كتامهنــا وانــدفان 

ــدواعي كــام جــرٰى يف الــنصِّ لكانــت احلــال  ــبعض ال خربهــا ل

ــ ــة واحـدة، فــإنَّ قيــام احلجَّ ة والعـذر للمخــالف وســقوط احلجَّ

ــه  ــة ب ــا أنَّ احلجَّ ــه، وبيَّن م بطالن ــدَّ ــد تق ــنّص فق ــاب ال ــه يف ب عن

 .عٰىل اجلميع وأنَّه ال عذر ملن جهله قائمة

وقـد ذكـر شـيخنا أبـو هاشـم يف : (قال صاحب الكتاب

بطالن هذه الطريقة مجلة حسنة نحن نوردها بلفظه أو بقريب مـن 

عٰى النصَّ باألخبار التي  اإلماميَّةم من إنَّ من تقدَّ : لفظه قال إنَّام ادَّ

ث  تعلَّقوا هبا ممَّا طريقه طريق النظر، وتدخل يف مثله الشبهة، وحدَّ

بعدهم قوم مل يكن منهم يف هذا القول تدّين، وإنَّام كـان قصـدهم 

 9املغالبة، ورأوا أنَّ تعّلقهم هبذه األخبار ال يقنع فـادَّعوا عنـه 

، »أنت اإلمام من بعدي«: وقال له يد أمري املؤمنني أنَّه أخذ ب

مجع قـد حصـل إٰىل ]] ١٤٣ص /[[وادَّعوا أنَّه نقل ذلك مجع عن 

ــه قــد ُوِجــَد يف ذلــك النقــل رشط [، 9أن يبلــغ إٰىل النبــّي  وأنَّ

ة قـوهلم ] التواتر ـم يعلمـون صـحَّ حتَّٰى ادَّعوا عـٰىل خمـالفيهم أهنَّ

فيهم املعارضة بـُأمور ال أصـل هلـا، باضطراٍر، وطرقوا هبذا ملخال

عوا التواتر يف أنَّه  هـذا «: أخذ بيـد أيب بكـر فقـال 9مثل أن يدَّ

، إٰىل غري ذلك، وخرج الكالم بينهم وبني خمالفيهم »إمامكم بعدي

وخرجوا مجيعًا أعني هم وخمالفيهم إٰىل الكـالم [عن املوضوعات 

أن ادَّعـٰى تكـذيب التي نتكلَّم عـٰىل مثلهـا، إٰىل ] عن املوضوعات

 ...).البعض للبعض

لنــا عــٰىل إثبــات ســلف الشــيعة : يقــال لــه يف  قــد دلَّ

ــرب  ــه وق ــاهم بابتداع ــن رم ــول م ــا ق ــّيل، وأبطلن ــنصِّ اجل ال

إحداثــه، وبيَّنــا أنَّ طريــق العلــم بــاملراد مــن هــذا الــنّص اجلــّيل 

ــول  ــان الرس ــن زم ــاب ع ــن غ ــًا مل ــتدالل دون  9أيض االس

 .يق إٰىل إثبات النّص نفسهاالضطرار، وكذلك الطر

ا اللفظ الـذي حكيتـه مـن قولـه  أنـت اإلمـام «: 9فأمَّ

، فحكمه عندنا حكم سائر األلفاظ املنقولة يف أّنـا نسـتدلُّ »بعدي

عـاء  عٰىل إثباهتا وعٰىل املراد هبا، ولسنا نعلم إٰىل مـن يـومي منّـا بادِّ

ة قولـه، فـام نعـرف أحـداً  مـن  االضطرار عـٰىل خمالفيـه إٰىل صـحَّ

رين  ــأخِّ مني واملت ــن  أصــحابنا املتقــدِّ ــك، وهــذا اب عــٰى ذل ادَّ

عون أنَّ الـنصَّ مـن جهتـه ابتـدأ، وأنَّـه مل  الراوندي وهو الذي تدَّ

عائه مل يسـلك يف كتابـه عنـد نصــرة  ]] ١٤٤ص /[[يسبق إٰىل ادِّ

رورة، وال ادَّعـٰى عـٰىل ـالقول بالنصِّ إالَّ طريقة الدليل دون الضـ

ة قوله باضطرارخمالفيه أهنَّ   .م يعلمون صحَّ

ــاحبه أيب هاشــم ــة عــن ص ــه يف احلكاي ــا قول ــم : (فأمَّ إهنَّ
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، فـذلك اعـرتاف منـه بـإيراد )طرقوا ملخـالفيهم املعارضـة بكـذا

هذه املعارضة عٰىل طريـق املقابلـة مـن غـري أن يكـون هلـا حقيقـة 

ــا ــا قلن ــن هاهن ــها، وم ــن : يف نفس ــة م ــه البكري عي ــذي تدَّ إنَّ ال

ٰىل صـاحبهم خيـالف مـا تـذهب إليـه الشـيعة، وإنَّ مـن النصِّ ع

محل نفسـه عـٰىل أن يسـّوي بـني القـولني والـدعويني فقـد كـابر، 

وكيــف يصــحُّ أن يعــارض مــا تــذهب إليــه فرقــة معلــوم كثــرة 

ــوٍل مل  ــالف، بق ــري خ ــا بغ ــا وااله ــان وم ــذه األزم ــددها يف ه ع

ــذلك  ــرتف املعــارض ب ــاه عاقــل يع ع ــه أحــد وال ادَّ يــذهب إلي

، ويعتــذر بــإيراده عــٰىل ســبيل املعارضــة؟ ولــئن جــاز هــذا فيــه

قــد صــحَّ عنــدي : ليجــوزنَّ لــبعض خمــالفي اإلســالم أن يقــول

ــيّهم  ــزات نب ــن معج ــلمون م ــه املس عي ــا يدَّ ــع م ال  9أنَّ مجي

ــنوع، وال فــرق بــني  أصــل لــه، وإنَّــام هــو يشء مولــد مص

ــًا يف تلــك  دعــواهم وبــني دعــوٰى مــن أثبــت مــن خمــالفيهم نبيَّ

ــا رووه األ ــر ممَّ ــات أكث ــزات واآلي ــه مــن املعج حــوال وروٰى عن

وأهبر، وادَّعـٰى أيضـًا علـيهم أنَّ قـرآهنم قـد عـورض بـام جيـري 

إنَّ هــذا هــو الــذي : يف الفصــاحة جمــراه أو يزيــد عليــه، ويقــول

قوه عـٰىل نفوسـهم ملخـالفيهم مـن حيـث ادَّعـوا مـا ال أصـل  طرَّ

 .له فقوبلوا بمثله

ــل قــل املســلمني للمعجــزات كيــف يعــارض ن: فــإن قي

وهــو مســموع معلــوم بــأمر غــري معلــوم، وال ذهــب إليــه أحــد 

 من خمالفي اإلسالم؟

ــه ــل ل ــًا : قي ــو أيض ــيعة وه ــل الش ــارض نق ــف يع وكي

بـــه اخللـــق الكثـــري ]] ١٤٥ص /[[معلـــوم مســـموع يتـــديَّن 

ـــّط وال  ـــري ق ـــدها بك ـــة مل يعتق ـــاف إٰىل البكري ـــدعوٰى تض ب

 عاقل؟

: _يعنـي أبـا هاشـم  _ ثـّم قـال: (قال صاحب الكتـاب

الـذي يـدلُّ عـٰىل بطـالن هـذه الـدعوٰى أنَّ هـذا األمـر لـو كــان 

ــه  ــول من ــُل الق ــحيحًا مل خي ـــرة  ص ــون بحض ــن أن يك م

ة أو نفر يسـري، فـإن كـان بحضــرة نفـر يسـري كتمـوه [ مجيع األُمَّ

ـة بـه فلـيس علينـا أن يعلـم ذلـك مجـع ] أو نقله من مل تقـم احلجَّ

امنـه فسـبيلهم سـبيل مـن وصـفنا حالـه، عظيم تواطؤوا عـٰىل كت

ـا ال جتتمـع  ـة ال جيـوز ألهنَّ عٰىل أنَّ كـتامن ذلـك عـٰىل مجاعـة األُمَّ

عــٰىل كــتامن مــا جيــب إظهــاره كــام ال جتتمــع عــٰىل خطــأ، وعــٰىل 

ــة  ــن جه ــطرار م ــه االض ــيام طريق ــحُّ ف ــيم ال يص ــع العظ اجلم

ؤوا العادة كـتامن مـا هـذه حالـه، وإن كـانوا مل يكتمـوا ومل يتواطـ

ــده  ــالف بع ــع اخل ــوز أن يق ــف جي ــاره فكي ــرك إظه ــٰىل ت  ع

مــع معــرفتهم ) منّــا أمــري ومــنكم أمــري: (حتَّــٰى يقــول األنصــار

ة  هبذا النّص الظاهر؟ وكيـف كـان جيـوز أن يسـّموا أبـا بكـر مـدَّ

وال يــدفع ذلــك دافــع؟ وكيــف  9حياتــه خليفــة رســول اهللا 

عـٰىل املنـرب  أنَّـه ذهـب إٰىل أيب بكـر وهـو ُنِقـَل عـن احلسـني 

يف  ، وُنِقـَل مـا كـان مـن فاطمـة »انزل عن منـرب أيب«: فقال

ــؤمنني  ــري امل ــن أم ــان م ــا ك ــدك، وم ــر ف ــن  أم ــزبري م وال

ر عـن البيعــة أّيامـًا، ومـا كــان مـن  تــأّخر ]] ١٤٦ص /[[التـأخَّ

ة، ومــا كــان مــن أيب ســفيان  خالــد بــن ســعيد عــن البيعــة مــدَّ

بنــي عبــد منــاف أن  أرضــيتم يــا: (وقولــه ألمــري املــؤمنني 

ـا عـيل أيب فصـيل  ييل عليكم تـيم؟ ُأمـدد يـدك ُأبايعـك فألمألهنَّ

ــالً  ــيالً ورج ــاس)خ ــن العبّ ــروٰى ع ــف ُي ــدك : (، وكي ــدد ي ُأم

ُأبايعك وأجيء هبذا الشـيخ مـن قـريش يعنـي أبـا سـفيان، فـإذا 

بـايع ابـن عّمـه لـن خيـالف علينـا  9إنَّ عـمَّ رسـول اهللا : قيل

ــ ــاس تب ــريش والن ــن ق ــد م ــريشأح ــّل )ع لق ــف روي ك ؟ فكي

ـه قـال يف تلـك املجـامع واملقامــات : ذلـك ومل يـرَو عـن أحـٍد أنَّ

وهـو اإلمـام الـذي أقامـه  أين املذهب عـن أمـري املـؤمنني 

بـاألمس ونـصَّ عليـه وأشـار إليـه ومـا كـان حاجـة  9النبّي 

 ...).العبّاس وأيب سفيان إٰىل ما تكلَّام به

 حكيــت عنــه مــن قــد أخــلَّ أبــو هاشــم فــيام: يقــال لــه

ــه أفســد أن  األقسـام بالقســم الصـحيح الــذي نــذهب إليـه، ألنَّ

ــد أن  ــوه، وأفس ــري فكتم ــر يس ـــرة نف ــع بحض ــنّص وق ــون ال يك

يكون بمحضــر مـن مجـع كثـري فكتمـوه أيضـًا، ومل ينقلـه أحـد 

ــٰىل  ــؤوا ع ــًة وال تواط ــوه مجل ــوا مل يكتم ــد أن يكون ــنهم، وأفس م

ون بعضـهم كتمــه تـرك إظهـاره، وبقـي الصــحيح، وهـو أن يكـ

 .وبعضهم نقله

ــة ]] ١٤٧ص /[[ ــة األُمَّ ــن مجاع ــتامن ع ــه الك ــا نفي فأمَّ

وعـن اجلمـع العظـيم فـيام طريقـه االضـطرار فـيام ال نحتـاج إٰىل 

مضايقته فيـه، ألنَّ كالمنـا يـتمُّ مـن دونـه، مـن حيـث مل نجعـل 

ـة بأرسهــا كامتــة للــنصِّ واجلامعــة الكثــرية التــي كتمتــه قــد  األُمَّ

ــا أك ــد، جعلن ــبيل التعّم ــٰىل س ــبهة، وبعضــها ع ــًا بالش ــا كامت ثره

ـا بمواطــاة أو مـا يقــوم مقامهـا ولــيس . ومـع العلـم واليقــني إمَّ

هــذا بمســتنكر عنــد أيب هاشــم وأصــحابه يعنــي أن يكــتم 

 .اجلامعة الكثرية للشبهة، وأن يكتم النفر القليل باملواطاة
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ـا قولـه  وإن كـانوا مل يكتمــوه فكيـف جيـوز أن يقــع: (فأمَّ

ــذا ــري ك ــذا وجي ــوا )ك ــم مل يكتم ــال أهنَّ ــاج يف إبط ــيس حيت ، فل

ا ذكـره، ألنَّـه لـو مل  النصَّ عـٰىل وجـه مـن الوجـوه إٰىل شــيء ممـَّ

ـا لشـبهة أو عـن علـم لوجـب أن يقـع العمـل  يكتمه أكثرهم إمَّ

مــن الكــّل عليــه دون غــريه، ولكــان العلــم بــه كــالعلم بســائر 

تامن، فالتغلغـل يف إبطـال األُمور الظـاهرة التـي مل جيـز فيهـا الكـ

هذا الوجـه إٰىل سـائر مـا ذكـره مـن العبـث، وإذا كـان إنَّـام أورد 

ًا عــٰىل مــن قــال ده مــن األفعــال واألقــوال ردَّ إنَّ : مجيــع مــا عــدَّ

ــا ال  ــاره، فكنّ ــن نقلــه وإظه ــدل ع ــتم الــنصَّ وال ع أحــدًا مل يك

نــذهب إٰىل ذلــك فلــيس يلزمنــا الكــالم عــٰىل مــا أورده، وبيــان 

ــ ــالالوج ــّم إالَّ أن يق ــه، الّله ــد : ه في ــانوا ق ــوز إذا ك ــف جي كي

ــاه  ــا ذكرن ــائر م ــوا س ــه أن ينقل ــذهبون إلي ــا ت ــٰىل م ــوا ع كتم

 .والداعي إٰىل كتامن اجلميع واحد

أنَّ يف نقل النّص شـهادة عـٰىل : وهذا إذا قيل فاجلواب عنه

، ولـيس يف 9من عمل بخالفه بالضـالل واخلـالف للرسـول 

نازعات واخلالف يف العقد شــيء مـن ذلـك، نقل ما جرٰى من امل

ألنَّ كّل من نقل من خمالفينا كالمًا أو خالفًا جـرٰى نقـل انقطاعـه 

والتسـليم، فلـيس يف نقـل ]] ١٤٨ص /[[وحصول الرضا بعده 

شـيء ممَّا ذكر ما يف النّص، فكيف يلزم أن يكون الداعي إٰىل كتامن 

 األمرين مجيعًا واحدًا؟

ـــا تســـمية أيب بكـــ ر بخليفـــة رســـول اهللا، وقـــول وأمَّ

فهـو مطـابق لكـتامن الـنّص، ) منّا أمـري ومـنكم أمـري: (األنصار

ًا عــٰىل  ــام أورده ردَّ وال حاجــة بنــا إٰىل تأويلــه وختــريج وجهــه، وإنَّ

ة: من قال  .إنَّ النصَّ مل يكتمه أحد من األُمَّ

ــَل عــن احلســني  ــا مــا ُنِق ــه أليب بكــر فأمَّ : مــن قول

، فلـيس ينقلـه مـن خمالفينـا مـن ينقـل تـأّخر »انزل عن منرب أيب«

ــم فيهــا، وأكثــرهم بــل  ر عــن البيعــة، وكــالم مــن تكلَّ مــن تــأخَّ

ا صـنعه الشـيعة، وإن رجـع : مجيعهم يكذب بـه، ويقـول إنَّـه ممـَّ

ــا إٰىل مــا ورد مــورد هــذا اخلــرب، ونقــل كنقلــه، وجــدوا  خمالفون

ني والـتظّلم لـه شيئًا كثريًا ممَّا ادَّعوا فقـده مـن تظّلـم أمـري املـؤمن

ـــه  م «: كقول ـــإهنَّ ـــريش ف ـــٰىل ق ـــتعديك ع ـــّم إّين أس الّله

ـــي ـــوين إرث ـــي ومنع ـــوين حّق ـــه »ظلم ـــة  ، وقول يف رواي

ــرٰى  ــوين «: ُأخ م ظلم ــإهنَّ ــريش ف ــٰىل ق ــتعديك ع ــّم إّين أس الّله

مل أزل مظلومــًا منــذ ُقــبَِض «: ، وقولــه »احلجــر واملــدر

 ات عنــه ، إٰىل غـري مـا ذكرنـاه مـن الروايـ»9رسـول اهللا 

ــته  ــيعته وخاصَّ ــن ش ــي  وع ــول وه ــا يط ــر مجيعه ــي ذك الت

 .موجودة يف الكتب

ـــوا ـــم أن يقول ـــيس هل ـــري : ول ـــات غ ـــذه الرواي إنَّ ه

عائهــا الشـيعة، ألّنــا قــد بيَّنــا أنَّ اخلــرب  ــام ينفــرد بادِّ معروفـة، وإنَّ

جيــري جمراهــا، وكــان غرضــنا إســقاط  عــن احلســني 

ــَل كــذا ومل ُينَقــل: قــوهلم كــذا؟ ولــيس هلــم أيضــًا أن  كيــف ُنِق

تصــريح ]] ١٤٩ص /[[مجيـع مـا رويتمـوه لـيس فيـه : يقولوا

، وقـد يمكـن أن يكـون تظّلمـه  من أمـري املـؤمنني  بـالنصِّ

مـن أنَّـه أحـقُّ بـاألمر وأوٰىل  مصـروفًا إٰىل مـا كـان يعتقـده 

ــة، ألنَّ  ــك مجاع ــه ذل ــًا في ــد أيض ــان يعتق ــد ك ــه، وق ــّدم في بالتق

رويَّـة يقتضــي خـالف هـذا التأويـل الفاسـد، ظاهر األقـوال امل

ألنَّ الظلــم ال يطلقــه أحــد مــن أهــل اللغــة الســيّام مثــل أمــري 

ــؤمنني  ــاف  امل ــإذا انض ــة، ف ــوق الواجب ــب احلق إالَّ يف غص

إٰىل ذلــك التصـــريح بــذكر منــع اإلرث واحلــّق عــٰىل جهــة 

 .االستعداء مل يبَق شبهة يف فساد تأويل املخالف

ألمــري  جــه يف قــول العبّــاس فــام الو: فــإن قيــل

ي ـ؟ أَوليس ظاهر القول يقتض)ُأمدد يدك ُأبايعك: (املؤمنني

 .بطالن النّص؟ ألنَّ املنصوص عليه ال حيتاج إٰىل البيعة

 :عن هذا جوابان: قيل

لــامَّ بلغــه فعـل أهــل الســقيفة  أنَّ العبّــاس : أحـدمها

ــيه ــتجَّ عل ــار أراد أن حي ــة االختي ــن جه ــر م ــدهم األم م وقص

ــتهم، فســأل أمــري املــؤمنني  ــل حجَّ ــة  بمث ــده للبيع بســط ي

ــيِّعًا  ــا، ومض ــع جهاهت ــن مجي ــة م ــذًا للحجَّ ــون آخ ــه فيك ليبايع

: لعذرهم فيام صنعوه مـن حيـث كانـت حـاهلم ال تعـدو أمـرين

ــه  ــده ل ــن عق ــر إٰىل م ــلِّموا األم ــقِّ وُيس ــوا إٰىل احل ــا أن يرجع إمَّ

ــــول  ــــب، أو يتم 9الرس ــــون األوٰىل واألوج ــــكوا فيك سَّ

ــاس  ــه العبّ ــا فعل ــون م ــه فيك ــوا ب ــار وحيتّج ــن  باالختي م

 .البيعة يف مقابلته

ــر ــواب اآلخ ــدلُّ : واجل ــنّص وال ت ــايف ال ــة ال تن أنَّ البيع

ــه غــري ممتنــع أن تقــع البيعــة مــع تقــّدم الــنّص  عــٰىل بطالنــه، ألنَّ

ــن  ــذّب ع ـــرة وال ــام بالنص ــا القي ــرض يف إيقاعه ــون الغ ويك

يـه، ولـو كـان األمـر عـٰىل مـا ظنّـوه مـن األمر، ودفع من نـازع ف

ــة  ــون مبايع ــب أن يك ــار لوج ة االختي ــحَّ ــٰىل ص ــة ع ــة البيع دالل
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األنصـــار ليلـــة العقبـــة ومبايعـــة  9]] ١٥٠ص /[[النبـــّي 

املهـاجرين واألنصـار بيعـة الرضـوان عنـد الشـجرة داللـة عـٰىل 

ته وفـرض طاعتـه مـن جهـة االختيـار، ولسـاغ لقائـل  ثبوت نبوَّ

ــول ــا ا: أن يق ــوب م ة، ووج ــوَّ ــّدم النب ــع تق ــة م ــة إٰىل البيع حلاج

فــرض الطاعــة، ولوجــب أيضــًا أن يكــون نــّص أيب بكــر عــٰىل 

عمر باخلالفة يغنيـه عـن البيعـة، وقـد رأينـاه مـع نـّص أيب بكـر 

عليه محل النـاس عـٰىل بيعتـه، ودعـاهم إليهـا فبـايعوه، ومل يمنـع 

 .وهتقّدم النّص من البيعة، فسقط بجميع ما ذكرناه ما تومهَّ 

ــا قولــه كيــف روي كــّل ذلــك، ومل يــرو عــن أحــد : (فأمَّ

ــامع ــك املج ــال يف تل ــه ق ــؤمنني : أنَّ ــري امل ــن أم ــذهب ع ــن امل أي

  بــاألمس ونــصَّ  9وهــو اإلمــام الــذي أقامــه الرســول

، فـاجلواب عنـه أنَّ ذلـك مل يـرَو ألنَّـه مل يكـن، والسـبب )عليه؟

ــ ــذا الق ــال ه ــامع أمث ــك املج ــع يف تل ــه مل يق ــوم يف أنَّ ول أنَّ الق

ـــب  ـــق التغّل ـــر طري ـــدوا يف األم ـــقيفة قص ـــارضين للس احل

ــي  ــاورة لبن ــري مش ــن غ ــدبريه م دوا بت ــرَّ ــم تف ــتبداد، ألهنَّ واالس

ــتهم واملنضــّمني إلــيهم فيــه، وال مطالعــة لواحــد  هاشــم وخاصَّ

منهم به، ولــامَّ ظهـرت كلمـتهم عـٰىل األنصـار بميـل مـن مـال 

عــٰىل ]] ١٥١ص [[/إلــيهم مــن مجلــتهم بــادر أحــدهم فصــفق 

بايعــه املســلمون، واجتمــع عليــه : يــد أيب بكــر بالبيعــة، وقــالوا

األنصــار واملهــاجرون، ومحــل النــاس عــٰىل املبايعــة محــالً، 

وُأخذوا هبا أخـذًا، وُوطِـَئ سـعد بـن عبـادة وُوِجـَئ عنـق عـّامر 

ومـن كـان  وُكِسـَر سـيف الـزبري، وُروسـل أمـري املـؤمنني 

ــدعاء إٰىل ال ــه بال ــد يف جهت ــة ق ــرٰى أنَّ البيع ــن ي ــلة م ــة مراس بيع

لزمتـــه، وأنَّ التـــأّخر عنهـــا خلـــع للطاعـــة، وخـــالف عـــٰىل 

اجلامعــة، وضــّموا إٰىل ذلــك رضبــًا مــن التوّعــد والتهــّدد، وكــّل 

ــٰى  ــالم يبق ــأّي ك ــوه، ف ــرواة ورشح ــره ال ــد ذك ــاه ق ــا ذكرن م

ــة تثبــت ملحــتّج؟ ويف بعــض مــا جــرٰى عــذر  ملــتكلِّم؟ وأّي حجَّ

ةواضح، ومانع   .ظاهر، ملن أمسك عن موافقة أو إيراد حجَّ

ـــم ـــن أيب هاش ـــًة ع ـــاب حكاي ـــاحب الكت ـــال ص : ق

ــاس ورســول اهللا ( ــه العبّ ــل 9وكيــف جــاز أن يقــول ل : علي

سله عن هـذا األمـر فـإن كـان لنـا بيَّنـه، وإن كـان لغرينـا وّىصٰ 

م؟ وكيــف ســاغ أليب بكــر أن  بنــا، مــع هــذا البيــان املتقــدِّ

األمـر يف بيعـة أيب بكـر عـٰىل مـا يستخلف عمـر؟ وكيـف جـرٰى 

أمـر نفسـه عـٰىل  جرٰى عليه؟ وكيـف مل ُيبـنيِّ أمـري املـؤمنني 

زعمهم للتقيَّة مع أنَّ غريه قد أظهـر كراهيـة مـا فعلـه أبـو بكـر، 

ــًا : حتَّــٰى أنَّ طلحــة قــال لــه يف عهــده إٰىل عمــر ولَّيــت علينــا فظَّ

أن يكـــون يف  غليظـــًا؟ وكيـــف ريض أمـــري املـــؤمنني 

د فيـه مـن القـول حـاالً بعـد حـال؟ وكيـف الش ورٰى مع ما تـردَّ

ــاس : جــاز أن ال ينكــر عــٰىل عمــر قولــه إن وّليــت مــن أمــر الن

: شيئًا فال حتمل بني هاشـم عـٰىل رقـاب النـاس؟ وهـالَّ قـال لـه

 ، ــارة إيلَّ ــيلَّ واإلش ــنصَّ ع ــت ال ــد عرف ــلمني، وق ــام املس ــا إم أن

ــف مل ؟ وكي ٰ ــة إٰىل أن ُأَوىلَّ ــت يب حاج ــنّص  وليس ــذا ال ــذكر ه ي

ــني  ــه ح ــّده يف مناقب ــاهر فيع ــر ]] ١٥٢ص /[[الظ ــار األم ص

ــل  ــه يف املحاف ــدُّ مناقب ــه كــان َيُع ــة مــع أنَّ ــه ويف وقــت احلاج إلي

ــك أن  ــة وقبلــه؟ وكيــف صــحَّ مــع ذل ــام معاوي واملشــاهد يف أّي

ــة  ــم يف إقام ــي إٰىل آرائه ــثامن وينته ــر وع ــر وعم ــا بك ــد أب يعاض

ــ ــا ُنِق ــٰىل م ــا ع ــال احلــدود وغريه ــن ح ــدلُّ م ــك ي َل؟ وكــلُّ ذل

ــت  ــام دلَّ ــنصِّ ك ــٰىل ال ــدعوٰى ع ــذه ال ــالن ه ــٰىل بط ــحابة ع الص

ــه  ــة عــٰىل أنَّ ــًا،  أحواهلــا وأحــوال األُمَّ ــاس إمام مل يقــم العبّ

ــور  ــذه األُم ــي ه ــٰىل نف ــدليل ع ــة[ألنَّ ال ــذا ] احلادث ــة ه اجلاري

ــون  ــام يك ــن وإنَّ ــة أنَّ ذلــك مل يك ــول الرواي املجــرٰى لــيس حص

عــٰىل ذلــك كــون أشــياء كانــت ال تكــون لــو كــان هــذا  الــدليل

ــذا  ــان ه ــو ك ــون ل ــت تك ــياء كان ــد أش ــحيحًا، أو فق ــنّص ص ال

يـنصُّ  النّص صـحيحًا، فلـامَّ علمنـا أنَّـه ال جيـوز أن يكـون 

باإلمامة عـٰىل رجـل معـنيَّ عـٰىل رؤوس األشـهاد، وُيظِهـر ذلـك 

ع ٍع وال يدَّ عي لـه ذلـك مـدَّ يـه هـو عند اجلمـع العظـيم فـال يـدَّ

لنفسه، وجتري أحواله عـٰىل مـا علمنـاه مـن حـال أمـري املـؤمنني 

  مع سائر الصـحابة، فقـد صـار كـّل ذلـك دلـيالً عـٰىل أنَّـه

  مل يقمه إمامـًا، والـذي حكـي عـن احلسـن البصــري مـن

ــه  يف الصــالة فكــان اســتخالفًا لــه [اســتخلف أبــا بكــر  9أنَّ

ــة ــه أقــوٰى يف الشــبهة ممَّــا يدَّ ] عــٰىل األُمَّ ــه هــؤالء القــوم، ألنَّ عي

تعّلـــق باســـتخالفه إّيـــاه يف الصـــالة التـــي هـــي مـــن أجـــّل 

ــك  ــيس يف ذل ــان ل ــا، وإن ك ــة مثله ــل اإلمام ـــريعة، وجع الش

 ...).أمجع ما يدلُّ عٰىل النصِّ عندنا

ـا سـؤال العبّـاس : يقال له عـن بيـان األمـر مـن  أمَّ

ــه، ]] ١٥٣ص /[[ ــوع علي ــري مقط ــد غ ــرب واح ــو خ ــده، فه بع

نا يف أخبـار اآلحـاد التـي ال تكـون متضـّمنة ملـا يعـرتض ومذهب

عــٰىل األدلَّــة واألخبــار املتــواترة املقطــوع عليهــا معــروف، 
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فكيف بام يعـرتض مـا ذكرنـاه مـن أخبـار اآلحـاد؟ فمـن جعـل 

هذا اخلـرب املـروي عـن العبّـاس دافعـًا ملـا تـذهب إليـه الشـيعة 

ــا ته، وبيَّن ــحَّ ــٰىل ص ــا ع لن ــد دلَّ ــذي ق ــنصِّ ال ــن ال ــة  م استفاض

ت  ــحَّ ــلَّمناه وص ــرب إذا س ــٰىل أنَّ اخل ــد، ع ــد أبع ــه فق ــة ب الرواي

ــه، ألنَّ ســؤاله  ــاٍف ل ، وال من ــه غــري دافــع للــنصِّ  الروايــة ب

حيتمل أن يكـون عـن حصـول األمـر هلـم وثبوتـه يف أيـدهيم، ال 

ــل  ــل نح ــرٰى رج ــك جم ــري ذل ــه، جي ــتحقاقه ووجوب ــن اس ع

ــة بعــد وف اتــه، ثــّم حضـــرته بعــض أقاربــه نحــالً وأفــرده بعطيَّ

ــه ــول ل ــة أن يق ــاحبه النحل ــوز لص ــد جي ــاة فق ــا : الوف ــرٰى م أت

نحلتنيــه وأفردتنــي بــه حيصــل يل مــن بعــدك، ويصــري إٰىل يــدي 

أم حيال بيني وبينـه ويمنـع مـن وصـوله إيلَّ ورثتـك، وال يكـون 

 ً هـذا الســؤال دلـيالً عــٰىل شــّكه يف االسـتحقاق، بــل يكــون داالَّ

ء املوهــوب لــه إٰىل قبضــته، عــٰىل شــّكه يف حصــول الشـــي

ــّي  ــوه قــول النب ــالن مــا تومهَّ ــا وبط ة تأويلن ــحَّ ــنيِّ ص والــذي ُيب

ــة 9 ــه الرواي ــا وردت ب ــٰىل م ــاس ع ــواب العبّ ــم «: يف ج إنَّك

 .»إنَّكم املظلومون«: ، ويف رواية ُأخرٰى »املقهورون

ــا قولـــه وكيــف ســـاغ أليب بكــر أن يســـتخلف : (فأمَّ

غ لـ) عمر غ لـه فطريف، ألنَّ الـذي سـوَّ ه ذلـك هـو الـذي سـوَّ

ــر،  ــتخالفه عم ــا باس ــة تلزمن ــأّي حجَّ ــر، ف ــاب يف األم االنتص

ـة علينـا لـو سـلَّمنا كونـه مصـيبًا يف  وإنَّام يكـون اسـتخالفه حجَّ

ســائر أفعالــه، وأنَّ اخلطــأ والزلــل ال يــدخالن يف شـــيء منهــا، 

ــا ال ُنســلِّمه لــو كــان اســتخالفه : الّلهــّم إالَّ أن يقــال. وهــذا ممَّ

ــار لع ــه األنص ــع علي ــا اجتم ــلمون، ومل ــره املس ــرًا ألنك ــر منك م

واملهــاجرون، وهــذا إذا قيــل هــو غــري مــا اعتمــده أبــو هاشــم، 

ــر  ــري ذك ــن غ ــر م ــر لعم ــتخالف أيب بك ــق إالَّ باس ــه مل يتعلَّ ألنَّ

ــا، وإذا  ــه عجبن ــا، ومن ــك تكلَّمن ــٰىل ذل ــتالف، وع ــاع واخ إمج

ــق باإلمجــاع وجــوب  كالم اإلنكــار، فــال]] ١٥٤ص /[[تعلَّ

م وما سيجيء يف مواضعه  .عليه ما تقدَّ

ــا  ــه م ــا مــا جــرٰى عليــه يف بيعــة أيب بكــر، فلــيس في فأمَّ

ــا  ــد بيَّن ــا ق ته، ألّن ــحَّ ــدفع ص ــنّص، وال ي ــالن ال ـــي بط يقتض

ــادرة  ــن املب ــا م ــرٰى فيه ــا ج ــويرها، وم ــال وتص ــاص احل باقتص

وترك املشاورة لبنـي هاشـم ومـن كـان يف مجلـتهم، مـا هـو بـأن 

ثبـوت الـنّص أوٰىل وأحـرٰى، ولـيس جيـري بيـان أمـري  يدلَّ عىلٰ 

ــؤمنني  ــوص  امل ــام املنص ــه اإلم ـــرحيه بأنَّ ــه وتص ــر نفس أم

مـا تقـول لرّبـك إذا ولَّيـت : (عليه جمرٰى قـول طلحـة أليب بكـر

ــًا؟ ــًا غليظ ــا فظَّ ــيس )علين ــه ل ــروّي عن ــالقول امل ــة ب ، ألنَّ طلح

ــــيء ـــه وال يف ش ـــر وال يف دين ـــة أيب بك ـــادح يف إمام ـــن  بق م

ــه خمــرج االســرتاّدة والشــكوٰى،  ــام أخــرج قول ــه، وإنَّ أحوال

وشــتّان بــني هــذا القــول وبــني موافقتــه عــٰىل تعّديــه يف اإلمامــة 

وانتصــابه املنصــب الــذي غــريه أحــقُّ بــه،  9عهــد الرســول 

ــه بالصــفة التــي  فكيــف جيعــل مــا جــرٰى مــن طلحــة مــع كون

ــٰىل الــنصِّ ويف املواف غًا للموافقــة ع ــوِّ ــا ذكرناهــا مس ــه م ــة علي ق

هو معلوم؟ عٰىل أنَّ أبا بكـر مل يـرَض مـن طلحـة بقولـه، مـع أنَّـه 

أجلسـوين : (ال مطعن عليه يف نفسـه بـه، ولــامَّ سـمع قولـه قـال

ــال)أجلســوين ــّم ق ــتلقيًا، ث ــه كــان مس ــونني؟ : (، ألنَّ ــاهللا ختوف ب

، فمـن أزعجـه قـول )يـا ربِّ ولَّيـت علـيهم خـري أهلـك: أقول

ــٰى  كــه حتَّ أظهــر الغضــب منــه واالمتعــاض، وهــو طلحــة وحرَّ

ــائهم  ــع رؤس ــأن يســتعملوه م ــة ب ــادة الرعيَّ ــد جــرت ع قــول ق

لسـت بإمـام واإلمـام : وُأمرائهم، كيف يكون حالـه لـو قيـل لـه

 غريك، وأنت خمالف للرسول فيام صنعته وتولَّيته؟

ــا دخــول أمــري املــؤمنني  يف الشــورٰى فقــد ذكــر  فأمَّ

 :فيه وجوهاً  أصحابنا 

ن مـن  أنَّه : أحدها]] ١٥٥ص /[[ إنَّام دخلها ليتمكَّ

إيراد النصوص عليه واالحتجاج بفضائله وسوابقه وما يدلُّ عـٰىل 

أنَّه أحقُّ باألمر وأوٰىل، وقد علمنا أنَّه لو مل يـدخلها مل جيـز منـه أن 

يبتدئ باالحتجاج، وليس هناك مقام احتجـاج وبحـث، فجعـل 

 قِّ بحسب اإلمكان، عـٰىل مـا دخوله ذريعة إٰىل التنبيه عٰىل احل

ا وردت بأنَّه  د يف ذلك اليوم مجيـع  وردت به الرواية، فإهنَّ عدَّ

ر هبا  .فضائله ومناقبه أو ذكَّ

ــا ــه : ومنه ــه،  أنَّ ــر ل ــوم األم ــلِّم الق ز أن ُيس ــوَّ ج

ـه، فجعـل الـدخول  ويذعنوا ملا يـورده مـن احلجـج علـيهم بحقِّ

بًا إٰىل التمكــني مــن يف الشــورٰى توّصــالً إٰىل مســتحّقه، وســب

ــه  ــل إٰىل حقِّ األمـر والقيــام فيـه بحــدود اهللا، ولإلنسـان أن يتوصَّ

 .ويتسبَّب إليه بكلِّ أمر ال يكون قبيحاً 

ــة  أنَّ الســـبب يف دخولـــه : ومنهـــا كـــان التقيـَّ

ــه  لـــامَّ ُدِعــَي إٰىل الــدخول يف الشــورٰى  واالستصــالح، ألنَّ

نــاع إٰىل املظــاهرة أشــفق مــن أن يمتنــع فيتســبَّب منــه االمت

ــام كــان  ــدخول يف الشــورٰى إنَّ ر مــن ال ــأخَّ واملكاشــفة، وإٰىل أن ت
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العتقاده أنَّـه صـاحب األمـر دون مـن ُضـمَّ إليـه، فحملـه عـٰىل 

 .الدخول ما محله يف االبتداء عٰىل إظهار الرضا والتسليم

ــه ــد قول ــر عن ــول لعم ــن أن يق ــه م ــانع ل ــا امل إن : (فأمَّ

ني شــيئًا فــال حتمــل بنــي هاشــم عــٰىل ولَّيــت مــن ُأمــور املســلم

أنــا إمــام املســلمني، وقــد عرفــت الــنصَّ عــٰىل ): رقــاب النــاس

ل الــذي منعــه  حســب مــا ألزمنــاه أبــو هاشــم، فهــو املــانع األوَّ

ــر يف  ــه، ولعم ــول أّيام ــر ط ــك أليب بك ــل ذل ــول مث ــن أن يق م

ــداء  ــد ]] ١٥٦ص /[[ابت ــال عن ــه واحل ة أّيام ــدَّ ــّم م ــه، ث واليت

ه، ويف زمـان حربـه معاويـة وغـريه يف اسـتمرار مصري األمـر إليـ

م، ألنَّ جـّل أصـحابه ومجهـورهم كـانوا  املانع كاحلـال فـيام تقـدَّ

معتقــدين إمامتــه باالختيــار، ومــن الوجــه الــذي اعتقــدوا منــه 

مني عليــه، وكــانوا ينكــرون اخلـــالف  إمامــة الثالثــة املتقــدِّ

ــٰى  ــم  لُســنَّتهم، والعــدول عــن طــريقتهم يف أكثــر األمــر، حتَّ أهنَّ

كــانوا يطــالبون يف كثــري مــن األحــوال بــأن حيملــوا عــٰىل ســرية 

ـــي  ــام يقتض ــذه ب ــاهلم ه ــؤالء وح ــل ه ــف يقاب ــيخني، فكي الش

ــذلك إالَّ  ــزم ل ــل املل ــواهلم؟ وه ــدح يف أح ــوم والق ــيم الق تظل

ــه  ــر مناقب ــن ذك ــًا م ــاه مانع ــا ذكرن ــيس م ــازف، ول ــت جم متعنّ

ــر ف ــد ينك ــحابه أح ــن يف أص ــه مل يك ــائله ألنَّ ــله، وال وفض ض

 .يستبدع منقبًة له

ــام  ــوم ف ــاء إٰىل رأي الق ــدة واالنته ــه باملعاض ــا تعّلق فأمَّ

ــه  ــت من ــدًة وقع ــرُف معاض ــا  نع ـــي م ــا تقتض ــار إليه يش

ــه  ــوم أنَّ ــاهر املعل ــالفون، والظ ــه املخ عي ــم  يدَّ ــولَّ هل مل يت

ــة،  ــة املعاون ــٰىل جه ــتهم ع ــاركهم يف والي ــّط، وال ش ــة ق والي

ــه  ــع من ــا وق ــر م ــ وأكث ــه ممَّ ــبهة دفع ــالفون ش ــه املخ ا جيعل

  ــة ــك حجَّ ــيس يف ذل ــات، ول ــض األوق ــة يف بع ــن املدين ع

إنَّــام ذبَّ عــن نفســه وأهلــه وحـــرم  وال شــبهة، ألنَّــه 

ــول اهللا  ــاملعروف 9رس ــر ب ــرٰى األم ــده جم ــري عن ــذا جي ، وه

والنهي عـن املنكـر الـذي ال بـدَّ مـن إقامتـه مـع الـتمّكن، ولـو 

املعاضــــدة ]] ١٥٧ ص/[[بــــام فعلــــه  كــــان قصــــده 

واملعاونـــة لكـــان الواجـــب أن ينفـــذ يف بعـــوثهم، وخيـــرج يف 

جيوشــهم، وحيمــي عــن ســائر بلــداهنم عــٰىل ســبيل املعاضــدة، 

فعــل ذلــك علمنــا أنَّ الوجــه يف حربــه عــن  فــإذا مل نجــده 

 .املدينة ما ذكرناه

ا تنبيهه صلوات اهللا عليه هلم عٰىل األحكـام فـيام كـانوا  فأمَّ

فال شبهة أيضًا فيه، ألنَّ املأخوذ عليه أن يفتي بـاحلقِّ  يستفتونه فيه

عٰىل كلِّ وجٍه، ولكلِّ أحٍد، وينبِّه عليه مع التمّكن، فلم يكن يسعه 

  ن مـن أن يشاهد حكًام هللا تعاٰىل قد عدل به عـن احلـقِّ يـتمكَّ

 .تغيريه والكالم فيه، فال يذكر ما عنده يف أمره

 إقامــــة احلــــدود وينتهــــي إٰىل آرائهــــم يف: (وقولــــه

ــا ــه ) وغريه ــد أنَّ ــن وال أح ــرف نح ــا نع ــا م ــب، ألّن  عجي

رجــع إٰىل رأهيــم يف شـــيء مــن األحكــام، بــل املعلــوم الظــاهر 

ــول  ــالت ويق ــتفتونه يف املعض ــه ويس ــون إلي ــانوا يرجع ــم ك أهنَّ

 ).ال عشت ملعضلة ال يكون هلا أبو حسن: (عمر

ــم ]] ١٥٨ص /[[ ــم يق ــدود، فل ــة احل ــا إقام  فأمَّ

ًا عٰىل أحٍد بإذهنم ومـن ِقـبَلهم، وإنَّـام أقـام احلـدَّ عـٰىل الوليـد حدَّ 

ال «: بن عقبة عنـد امتنـاع عـثامن مـن إقامتـه عليـه، وقـال 

، فكيـف جيعـل إقامتـه للحـدِّ دلـيالً »يضيع هللا حدٌّ وأنـا حـارض

 عٰىل املساعدة واملوازرة؟

ــه مــن  ــا مــا دلَّ عــٰىل نفــي الــنّص فلــيس هــو مــا ظنَّ فأمَّ

مناه ورشحنـاه، اعتبا ه مـا قـدَّ ر أحـوال الصـحابة وأفعاهلـا، لكنـَّ

م أنَّ يف ثبوتـه أو انتفائـه انتفـاء الـنّص  وقد بيَّنا أنَّ مجيـع مـا تـوهَّ

ــن األفعــال  ــنصِّ م ــه لل ــا اعتقــد منافات ــع م ــل، وأنَّ مجي باط

ــه ــه، وقول ــاٍف ل ــري من ــوال غ ــنصَّ : (واألق ــوز أن ي ــه ال جي إنَّ

عي لـه باإلمامة عٰىل رجـل معـنيَّ عـىلٰ   رؤوس األشـهاد فـال يـدَّ

عيــه هــو لنفســه وال يشــبهه حــال الــنّص  ٍع، وال يدَّ ، )ذلــك مــدَّ

عتـه لـه مجاعـة كثـرية،  ألنَّ النصَّ عٰىل أمـري املـؤمنني  قـد ادَّ

ــو  ــٰى ه ع ــا  وادَّ ــه مل ــٰىل وج ــك ع ِع ذل ــدَّ ــو مل ي ــه، ول لنفس

ــ ــّم إالَّ أن يري ــه، الّله ــبيل إٰىل معرفت ــا س ــان لن ــاه، وال ك د علمن

عــاء عــٰىل ســبيل اإلظهــار واإلعــالن، وإذا أراد ذلــك  نفــي االدِّ

 .فقد بيَّنا من األسباب املانعة منه ما فيه كفاية

ــتخراجهم  ــة يف اس ــبهة البكري ــن ش ــتقواه م ــا اس ــا م فأمَّ

ــه  ــوم وجه ــه، فمعل ــنصَّ علي ــالة ال ــر للص ــديم أيب بك ــن تق م

عيـه البك ريـة مـن والباعث عـٰىل ادِّعائـه، وبـإزاء ذلـك أنَّ مـا تدَّ

ٰى  النصِّ بخـرب الصـالة عنـدنا مـن أضـعف الشـبه وأرّكهـا، حتـَّ

ــذه  ــنّص هب ــاد ال ــتحالًة اعتق ــا اس ــنِّ أكثره ــٰىل ظ ــب ع ــه ليغل أنَّ

ــن  ــا ممَّ ــب إظهاره ــلني، وينس ــن املحصِّ ــٍد م ــٰىل أح ــة ع الطريق

تعلَّــق هبــا إٰىل الغفلــة وقلَّــة التحصــيل، أو اعــتامد املدافعــة 

 .عتقاد مطابقًا للقولواملقابلة من غري أن يكون اال
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ــحابنا  ــنيَّ أص ــد ب ــٰىل  وق ــالم ع ــع الك ــري موض يف غ

خرب الصـالة املنسـوبة إٰىل أيب بكـر ودّلـوا عـٰىل أنَّـه ال نسـبة بـني 

الً  ــرب الصــالة أوَّ ــا أوردوه أنَّ خ ــة، ومجلــة م ــالة واإلمام الص

ص /[[خـــرب واحـــد، ثـــّم إنَّ األمـــر هبـــا واإلذن فيهـــا وارد 

ولـــيس بمنكــر أن يكـــون اإلذن  مــن جهـــة عائشــة،]] ١٥٩

، وقـــد دلَّ 9صـــدر مـــن جهتهـــا ال مـــن جهـــة الرســـول 

عـٰىل مـا  9أحـدمها قـول النبـّي : أصحابنا عٰىل ذلـك بشـيئني

أتــت بــه الروايــة لـــامَّ عــرف تقــّدم أيب بكــر يف الصــالة وســمع 

ــــراب ــــه يف املح ــــف«: قراءت ــــوحيبات يوس ــــنَّ كص ، »إنَّك

ــه  ــداً  وبخروج ــعف معتم ــن الض ــامالً م ــري  متح ــٰىل أم ع

ــؤمنني  ــن  امل ــر ع ــه أليب بك ــاس وعزل ــن العبّ ــل ب والفض

املقام وإقامـة الصـالة، وتقّدمـه عليـه بنفسـه يف الصـالة، وهـذا 

ــة  ــٰىل أنَّ اإلذن يف الصــالة مل يتعــدَّ عائش ــة واضــحة ع ــدلُّ دالل ي

 .9إٰىل الرسول 

إنَّكنَّ «: 9إنَّ السبب يف قوله : وقد قال بعض املخالفني

مروا أبـا «: لـامَّ ُأؤذن بالصالة قال 9إنَّه : »سفكصوحيبات يو

إنَّ أبا بكـر رجـل أسـيف : ، فقالت له عائشة»بكر ليُصّيل بالناس

حزين ال حيتمل قلبه أن يقوم مقامك يف الصالة، ولكن تأمر عمـر 

إنَّكـنَّ كصـوحيبات «: عنـد ذلـك أن ُيصـّيل بالنـاس، فقـال 

ال جيـوز أن يكـون  9، وهذا ليس بشـيء، ألنَّ النبـّي »يوسف

أمثاله إالَّ وفقًا ألغراضه، وقد علمنا أنَّ صوحيبات يوسف مل يكن 

منهنَّ خالف عٰىل يوسف، وال مراجعة له يف يشء أمرهنَّ به، وإنَّام 

افتتنَّ بأرسهنَّ بحسنه، وأرادت كـّل واحـدة مـنهنَّ منـه مثـل مـا 

باهـا أرادته صاحبتها، فأشبهت حاهلنَّ حال عائشـة يف تقـديمها أ

، وملـا يعـود 9للصالة طلبًا للتجّمل والتشـّرف بمقام الرسول 

 .بذلك عليها وعٰىل أبيها من الفخر ومجيل الذكر

ص /[[وال معترب بمـن محـل نفسـه مـن املخـالفني عـٰىل 

عي أنَّ الرسول ]] ١٦٠ لـامَّ خرج إٰىل املسـجد مل يعـزل  9أن يدَّ

ه يف مقامه، ألنَّ  هذا من قائله غلط فظيـع أبا بكر عن الصالة وأقرَّ

وهو اإلمام املتَّبَع يف سـائر  9من حيث يستحيل أن يكون النبّي 

م  الدين متَّبِعًا مأمومًا يف حال من األحوال، وكيف جيـوز أن يتقـدَّ

م فيها  9النبّي  غريه يف الصالة وقد دلَّت الداللة عٰىل أنَّه ال يتقدَّ

 ف؟إالَّ األفضل عٰىل الرتتيب والتنزيل املعرو

ــه  ــذه أنَّ ــواهم ه ــالن دع ــٰىل بط ــدلُّ ع ــا ي ــو مل  وممَّ ل

يعزله عند خروجـه عـن الصـالة ملـا كـان ملـا وردت بـه الروايـة 

لــامَّ صـّىلٰ بالنـاس ابتـدأ مـن القـرآن  9من االختالف يف أنَّـه 

من حيـث ابتـدأ أبـو بكـر أو مـن حيـث انتهـٰى معنـٰى، عـٰىل أّنـا 

هـًا يكـون منـه خـرب نعلم لـو جتاوزنـا عـن مجيـع مـا ذكرنـاه وج

ــّي  ــليم أنَّ النب ــع تس ــنصِّ م ــبهة يف ال ــالة ش ــا  9الص أمره

ــوٍص ال  ــاٍل خمص ــة يف ح ــة خمصوص ــالة والي ــًا، ألنَّ الص أيض

تعّلــق هلــا باإلمامــة، ألنَّ اإلمامــة تشــتمل عــٰىل واليــات كثــرية 

ة يف األوقـات كّلهـا، فـأيُّ  من مجلتهـا الصـالة، ثـّم هـي مسـتمرَّ

ـه لـو كانـت واليــة نسـبٍة مـع مـا ذكرنـاه بـني  األمــرين؟ عـٰىل أنَّ

الصالة داّلـة عـٰىل الـنصِّ مل خيـُل مـن أن تكـون داّلـة مـن حيـث 

ـــث  ـــن حي ـــالة أو م ـــديًام يف الص ـــت تق ]] ١٦١ص /[[كان

ــت مــن  ـا تقــديم فيهــا بحـال املــرض، فـإن دلَّ ـت مــع أهنَّ اختصَّ

مــه الرســول  ل وجــب أن يكــون مجيــع مــن قدَّ  9الوجــه األوَّ

ــه لل ــول حيات ــا أنَّ يف ط ــد علمن ــلمني، وق ــًا للمس ــالة إمام ص

ــول  ــذا  9الرس ــن ه ــب يشء م ــة ال جي ــالة مجاع ــد وّىلٰ الص ق

ــه يف  ــأثري ل ــاملرض ال ت ــاين ف ــه الث ــن الوج ــت م ــيهم، وإن دلَّ ف

ــرض  ــه يف الصــالة يف حــال امل إجيــاب اإلمامــة، ولــو دلَّ تقديم

ة، ولــو  ــدلَّ عــٰىل مثلــه التقــديم يف حــال الصــحَّ عــٰىل اإلمامــة ل

لمــرض تــأثري لوجــب أن يكــون تــأمريه ُأســامة بــن زيــد كــان ل

ــٰىل  ــتمل ع ــه تش ــع أنَّ واليت ــرض م ــال امل ــره يف ح ــده أم وتأكي

ــه ال خــالف يف  الصــالة وغــري الصــالة موجبــًا لــه اإلمامــة، ألنَّ

كـــان يقـــول إٰىل أن فاضـــت نفســـه الكريمـــة  9أنَّ النبـــّي 

ده»نفذوا جيش ُأسامة«: 9 ر ذلك وُيردِّ  .، وُيكرِّ

مل تــدّل الصــالة عــٰىل اإلمامــة مــن الــوجهني : فــإن قيــل

ــّي  ــان النب ــث ك ــن حي ــن م ــدمتوها لك ــذين أفس ــًا  9الل َّ مؤمت

 .بأيب بكر يف الصالة ومصّليًا خلفه

قد مضـٰى ما ُيبطِل هذا الظّن، فكيف جيعـل مـا هـو : قلنا

ة؟ عٰىل أنَّ النبّي  عند خمالفينا قد صـّىلٰ  9مستحيل يف نفسه حجَّ

ن عوف، ومل يكن ذلـك موجبـًا لـه اإلمامـة، خلف عبد الرمحن ب

وخرب صالة عبد الرمحن بن عوف أثبت عندهم وأظهر فـيهم مـن 

خرب صالته خلف أيب بكر، ألنَّ األكثر مـنهم يعـرتف بعزلـه عـن 

، وقد بيَّنا أنَّ املرض ال تأثري له، فلـيس الصالة عند خروجه 

قوا بني صالته خلف عبد الرمحن وبينها  خلف أيب بكـر هلم أن ُيفرِّ

 .بذكر املرض
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: قــال صــاحب الكتــاب يف احلكايــة عــن أيب هاشــم

ــالن ( ــا ُيبــنيِّ بط ــه ال جيــوز أن : قــوهلم]] ١٦٢ص /[[وممَّ إنَّ

يقــدم مجاعــة مــن أهــل البصـــرة ال جيــوز عــٰىل مــثلهم التواطــؤ 

ــة،  ــدخول القرامط ــِربوا ب ــة وال ُخي ــعار األمتع ــن أس ــِربوا ع فيُخ

ذلك مــع إخبــارهم باألســعار فــإذا وجــدناهم مل ُخيــِربوا بــ

وأشــباهها دلَّ ذلــك عــٰىل أنَّ القرامطــة مل تــدخل البصـــرة، أو مل 

يقفوا عـٰىل ذلـك مـن أمـرهم، ولـو جـاز أن ال ُخيـِربوا بـالعظيم 

ــل  ــرب وقت ــامع ح ــع يف اجل ــاز أن يق ــه جل ــو دون ــام ه ــِربوا ب وُخي

ــك  ــل ذل ــان مث ــذلك، وإذا ك ــِربون ب ــوم ال ُخي ــنهم ق ــا م وجييئن

ــا أنَّ جعــل النبــّي بــاطالً وقــد  ــًا إمامــًا وإشــارته  9علمن عليَّ

ـة إليـه إٰىل معرفتـه،  إليه ونّصـه عليـه مـن أعظـم مـا حتتـاج األُمَّ

فلو كان قد نصبه هلم ملا جـاز أن يتكـامتوا أمـره مـن غـري تواطـؤ 

ــل  ــة، ب ــك يف احلاج ــو دون ذل ــا ه ــالكثري ممَّ ــربون ب ــم خم وه

ا ال حيتـاج إليـه وال هـو يف الظهـور مثـل إقامـة  ُخيِربون بكثري ممـَّ

ــة مل  ــة عظيم ــم مجاع ــع أهنَّ ــك م ــٰىل ذل ــؤا ع ــو تواط ــة، ول اإلمام

ــام يكــون بــُأمور تظهــر وكيــف  خيــَف ذلــك علينــا، ألنَّ ذلــك إنَّ

ٍع يف  ــدَّ ــه م عي ــٰى ال يدَّ ــك حتَّ ــتامن ذل ــٰىل ك ــؤا ع ــوز أن يتواط جي

عونــه مــا  مشـهٍد وال مقــام؟ عــٰىل أنَّ ذلــك لــو صـحَّ عــٰىل مــا يدَّ

ــ ــه  قائمــةة كانـت احلجَّ ــام ذكرنــا مـا ذكرنــاه لــيعلم أنَّ علينـا، وإنَّ

 ...).مل يقم إماماً  9

الــذي جيــب إذا قــدمت مجاعــة مــن البصـــرة : يقــال لــه

ــة ومل  ــعار األمتع ــن أس ــا ع ــؤ وأخربون ــيهم التواط ــوز عل ال جي

ــه ال داعــي هلــم إٰىل كــتامن  ُخيــِربوا بــدخول القرامطــة وعلمنــا أنَّ

ــ ــارف هل ــة، وال ص ــول القرامط ــاهلم أن دخ ــار بح ــن األخب م ع

ــويز  ــع التج ــا م ــدخلوها، فأمَّ ــم مل ي ـــرط أهنَّ ــذا الش ــم هب ُيعَل

دواع إٰىل الكـــتامن، وصـــوارف عـــن ]] ١٦٣ص /[[حلصـــول 

اإلظهــار فــال جيــب القطــع، بــل ال يمتنــع أن ُخيــِربوا باألســعار 

وبام هـو أدون حـاالً مـن األسـعار وال ُخيـِربوا بشـأن القرامطـة، 

واردين علينـا مـن اجلـامع، أَال تـرٰى أنَّـه ال وكذلك القـول يف الـ

ــور  ـــرة ألُم ــن البص ــواردة م ــة ال ــذه اجلامع ــد ه ــع أن تعتق يمتن

ظهرت من سلطان بغـداد أنَّـه متـٰى عثـر عـٰىل خمـٍرب عـن دخـول 

ـل بـه، أو يكـون بـني هـذه  القرامطة البصــرة رضب عنقـه، ونكَّ

ــني مجاعــة مــن ّجتــار بغــداد معــامالت ومضــاربات  اجلامعــة وب

ـم متـٰى أنـذروهم بـدخول القرامطـة البصــرة كـان ف يعتقدوا أهنَّ

ذلــك ســببًا داعيــًا هلــم إٰىل االمتنــاع مــن دفــع جتــاراهتم إلــيهم، 

ومحلهــا يف صــحبتهم إشــفاقًا عليهـــا، وخوفــًا مــن امتـــداد 

ـم متـٰى اعتقـدوا أحـد مـا ذكرنـاه  األيدي إليها، ونحن نعلـم أهنَّ

ـــِرب  ـــز أن ُخي ـــهم مل َجيُ ر يف نفوس ـــرَّ ـــة وتق ـــدخول القرامط وا ب

 .البصـرة مع إخبارهم بصغري احلوادث

ــوا ــم أن يقول ــيس هل ــا : ول ــي ذكرن ــة الت ــذه اجلامع إنَّ ه

حاهلا إذا خافـت مـن أن ُختـِرب بـدخول القرامطـة مـن السـلطان 

ــرون  ــب آخ ــكوا، وُيغلِّ ــوم فيمس ــا ق ــاف منه ــدَّ أن خي ــه ال ب فإنَّ

ــرهم أن ُيظِهــر ــّم ال يلبــث أم ــالمة فيُخــِربوا، ث وا حــال الس

القرامطــة يف دخــوهلم البصـــرة أن ُيعَلــم، ألنَّ ذلــك إذا صــحَّ مل 

يكــن قادحــًا يف قولنــا وال معرتضــًا عــٰىل طريقتنــا، ألنَّ اخلــوف 

ــام انكــتم معــه اخلــرب مــا دام اخلــوف قــائًام، الســيّام إذا مل  الً ربَّ أوَّ

ــدين، أو داع  ــي ال ــن دواع ــرب داع م ــٰىل اخل ــربين ع ــل املخ حيم

ــ ــع إٰىل ال ــدين، وإذا يرج ــي ال ــرٰى داع ة جم ــوَّ ــري يف الق دنيا، جي

ــاره إالَّ عــٰىل  ة الــدواعي فــال يكــون إخب أخــرب مــنهم خمــرب لقــوَّ

أخفــٰى مــا يكــون مــن الوجــوه وأســرتها، هــذا إذا محــل نفســه 

ص /[[عٰىل اخلطـر وركـوب الغـرر ومثـل هـذا نعنيـه يف الـنصِّ 

يـــع ألنَّ الــدواعي التـــي دعـــت إٰىل كتامنـــه مل تعـــّم مج]] ١٦٤

ة، بـل اخـتصَّ قـوم بالنقـل وآخـرون بـالكتامن، ومـن نقـل  األُمَّ

ــة اخلفــاء  ــٰىل جه ــديني ع ة الــداعي ال ــوَّ ــه لق ــع نقل ــإنَّام وق ف

ــا أن  ــن خمالفين ــدًا م ــن أح ــه ال يمك ــم أنَّ ــن نعل واملســاترة، ونح

ف مـن ذكــر خـرب القرامطـة فــإنَّ : يقـول إنَّ السـلطان متــٰى خـوَّ

د ومحــل نفســه عــٰىل مــن نقــل خــربهم مــع هــذا اخلــوف الشــدي

ــع  ــه يق ــإنَّ نقل ــاة، ف ــًا يف النج ــالمة، وطمع ــًا للس ــل تغليب النق

ظاهرًا مكشوفًا كام يقع نقلـه بسـائر مـا ال خـوف فيـه مـن جهـة 

السلطان، فقد ثبت عٰىل كـلِّ حـال مـا أردنـاه، وبطـل مـا ادَّعـاه 

أبو هاشم مـن اسـتحالة كـتامن دخـول القرامطـة البصــرة عـٰىل 

ــرية،  ــة الكث ــمَّ اجلامع ــوز أن يع ــتامن ال جي َم أنَّ الك ــلِّ ــه إذا ُس ألنَّ

رنــاه  مجيــع اجلامعــات الــواردة، بــل ال بــدَّ أن ُخيــِرب مــنهم بــام قرَّ

ٰى  خمرب، فلـيس بواجـٍب أن تقـع األخبـار مـن هـذه اجلامعـة حتـَّ

ــا  ــوز عليه ــي جي ــرية الت ــة اليس ــتامن إالَّ يف الطائف ــٰى الك ال يبق

ذا، ألنَّ اخلـرب إذا وقـع التواطؤ، بـل العـادة تقتضــي بعكـس هـ

من بعضهم فليس يقـع إالَّ مـن اآلحـاد الـذين خيـالفون احلـزم، 

ــتامن  ــاة والك ــع يف النج ــون الطم ب ــب، وُيغلِّ ــون العواق ويطرح
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ــذا  ــة، وه ــب يف اجلامع ــّم الواج ــو األع ــوف ه ــوت اخل ــع ثب م

 .معلوم بالعادة رضورةً 

زوا دخـول القرامطـة : فإن قيل ما ذكرمتوه يوجب أن ُجتـوِّ

بصـرة عٰىل وجٍه ظاهٍر جلميع أهلها، وإن انكتم ذلك عـٰىل أهـل ال

بغداد مجلًة مع امتـداد الزمـان، بـأن يتَّفـق جلميـع الـواردين مـن 

 .البصـرة من الدواعي إٰىل الكتامن أمثال ما وصفتموه

زنــا أمــرًا تشــهد بجــوازه : قلنــا لــيس جيــب إذا جوَّ

ــا ــِزَم م ــارف، أن ُنل ته التع ــحَّ ـــي بص ــادة، ويقض ــتحيل  الع يس

فــيهام، ألّنــا نعلــم أنَّ اخلــوف مــن الســلطان وإن اقتضـــٰى 

حصول الكـتامن مـن اجلامعـة واجلامعـات الـواردة فلـيس جيـوز 

ٰى ال ُخيـِرب منهـا نفـر وإن  أن يستمرَّ ذلـك يف كـّل مجاعـة تـرد حتـَّ

ــلَّ  ــي ]] ١٦٥ص /[[ق ــبيل الت ــٰىل الس ــوف ع ــع اخل ــددهم م ع

وإن جـاز وعـمَّ اجلامعـة ذكرناها يف تغليـب السـالمة، ثـّم ذلـك 

عــٰىل بعــده فلــيس يصــحُّ اســتمرار أســباب اخلــوف مــع امتــداد 

الزمان، بـل ال بـدَّ مـن أن ترتفـع دواعـي اخلـوف أو تضـعف أو 

ــعفه،  ــه، أو بض ــوف من ــان اخل ــذي ك ــلطان ال ــرة الس ــزوال إم ل

ــاهر  ــام الســلطان الق ــاس يف أّي ــأنَّ الن ــا ب ــاه علمن ــنيِّ مــا ذكرن ُيب

ــالتخويف مــن إفشــاء الــذي ختــاف ســطوته، وجــر ت عادتــه ب

ــه،  أرساره وأخبــاره، واملبالغــة يف عقــاب مــن يقــدم عــٰىل خمالفت

قد يشّكون كثـريًا يف أخبـار بعوثـه وجيوشـه ومـا جيـري علـيهم 

من هزيمة وقتـل ومـا أشـبههام، وال يقطعـون بإمسـاك مـن يـرد 

عـٰىل  _وإن كـانوا مجاعـة  _من اجلهة التـي تلـك اجليـوش فيهـا 

ــوع ا ــاء وق ــروه انتف ــن املك ــبهها م ــا أش ــاجليش أو م ــة ب هلزيم

زون أن يكـون إمسـاك الـواردين عـن اخلـرب إنَّـام هـو لعلَّـة  وُجيوِّ

اخلوف من السلطان، وهـذه حـال النـاس كانـت يف أّيـام عضـد 

الدولة غري أنَّ األمـر ال بـدَّ أن ينكشـف عـٰىل األّيـام مـن بعـض 

ــان الــداعي إٰىل الكــ ــا، هــذا إذا ك ــوه التــي ذكرناه تامن الوج

 .اخلوف

ــفاق ]] ١٦٦ص /[[ ــن إش م م ــدَّ ــا تق ــان م ــا إذا ك فأمَّ

بعـــض التّجـــار مـــن أن ُخيـــِربوا بـــدخول القرامطـــة فيمتنـــع 

ـــيهم فهـــو أبعـــُد مـــن  رشكـــاؤهم مـــن تســـليم األمتعـــة إل

زنــــاه يف بعــــض  االســــتمرار، ألنَّ هــــذا الغــــرض وإن جوَّ

ــن  اجلامعــات الــواردة فمحــال أن يكــون حاصــالً لكــلِّ وارٍد م

ة، لعلمنــا بــأنَّ أكثــر مــن يــرد ال جتــارة لــه، فــال بــدَّ أن البصـــر

ن ال غـرض لـه يف الكـتامن، عـٰىل أنَّ مـن أعـرض  يظهر ذلك ممـَّ

عن ذكـر دخـول القرامطـة مـن التّجـار للغـرض الـذي ذكرنـاه 

ال جيــوز أن يطمــع يف اســتمرار اســتتار دخــوهلم عــن رشكــائهم 

ــو ــٰى لق ــاءهم مت ــون أنَّ رشك ــم يعلم ــداد، وه ــل بغ ــن أه ا م

غــريهم مــن الــواردين علمــوا دخــول القرامطــة مــن جهــتهم، 

ــًا  ــره طريق ــن ذك ــراض ع ــذلك واإلع ــتامن ل ــون الك ــام جيعل وإنَّ

لتعّجــل مــا يتســلَّمونه مــن جهــتهم وحتصــيله، ومتــٰى وافقهــم 

الشـركاء بعـد أن يعرفـوا مـا كتمـوه مـن جهـة غـريهم جـاز أن 

ــوا ــوا ويقول ن ــذلك إن متكَّ ــذبوا ب ــان : يك ــوهلم ك ــلَّ دخ ــد لع بع

خروجنــا، وهــذه ُأمــور جتــوز يف أحــوال ومتتنــع يف ُأخــرٰى عــٰىل 

ــادات  ــَرب الع ــن َس ــدواعي، وم ــون وال ــامع والظن ــب األط حس

علــم أنَّ الشـــيء قــد يــتّم ويقصــده اجلامعــة ويف أمثالــه يف 

الظــاهر مــا يبعــد متامــه، أو قصــد العقــالء ملــا خيــتّص بــه كــّل 

 .فةواحٍد من األمرين من األسباب الباعثة والصار

ألـيس قـد ذكـرت يف بـاب : ثّم يقـال لصـاحب الكتـاب

ــع  ــتامن أنَّ اجلم ــالم يف الك ــد الك ــذا عن ــك ه ــن كتاب ــار م األخب

ــري  ــه فغ ــل مثل ــدواعي إٰىل نق ــدعو ال ــرًا ت ــرف أم ــيم إذا ع العظ

جـائز أن يكتمــه وال يظهـره إالَّ بمواطــأة أو بشـبهة جامعــة عــٰىل 

 ذلك، أو خيفة أو رهبة إٰىل ما شاكله؟

ومتـٰى مل حتصـل هـذه األُمـور وال حصـل مـا ( :ثّم قلت

ــيهم ــائز عل ــري ج ــالكتامن غ ــا ف ــا وإظهاره ــام نقله ــوم مق ، )يق

عــن أيب ]] ١٦٧ص /[[وهــذا الكــالم ينــاقض مــا حكيتــه 

هاشــم، ألنَّــه أطلــق أنَّ اجلامعــة الــواردة مــن البصــــرة إذا 

أخــربت عــن كــذا، وأمســكت عــن كــذا، دلَّ إمســاكها عــٰىل أنَّ 

ا ذكرتـه، وقـد الذي أمسـكت عنـه  مل يكـن، ومل يسـتثِن شـيئًا ممـَّ

ــك ـــٰى كالم ــٰىل مقتض ــول ع ــب أن يق ــان جي ــوا : ك ــٰى مل يكون مت

دتـه مـن األسـباب  ٰى يشـرتط سـائر مـا عدَّ عٰىل كـذا وكـذا، حتـَّ

ــه  ــرتطه ألنَّ ــب أن يش ــك ال جي ــان ذل ــإن ك ــتامن، ف ــة للك املوجب

ــن  ــٍه م ــٰىل وج ــة ع ــول القرامط ــؤالء دخ ــتم ه ــتحيل أن يك مس

ــذكر أســباب الكــتامن يف موضــع آخــر يســوغ  الوجــوه، ــام ن وإنَّ

فيـه الكــتامن، فقــد كـان جيــب أن ال ُتطِلــق أنـت جــواز الكــتامن 

عٰىل اجلامعة العظيمـة إذا اتَّفـق هلـا أحـد األسـباب التـي ذكرهتـا 

ــنيِّ  ــواردين مــن البصـــرة ومــن جــرٰى جمــراهم وُتب وتســتثني ال

ــهٍ  ــٰىل وج ــتامن ع ــه الك ــوز علي ــن ال جي ــم ممَّ ــٰىل  أهنَّ ــاز ع وإن ج
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: غـريهم لــبعض تلــك األسـباب، فــال بــدَّ إذًا مـن أحــد أمــرين

ــا االعــرتاف باخلطــأ فــيام أطلقتــه يف بــاب األخبــار، أو رصف  إمَّ

ــًا  اخلطــأ إٰىل كــالم أيب هاشــم الــذي استحســنته وحكيتــه إعجاب

 .به واعتقادًا له

أليس قد ذكرت يف بـاب الكـالم يف الكـتامن أنَّ : فإن قال

يم إذا اختصَّ بوجٍه يقتضـي الكتامن فإنَّ ذلك الوجـه اجلمع العظ

 .ال جيوز أن ال ينكشف؟ بل ال بدَّ أن يظهر، ثّم حيصل النقل به

قـد ذكـرت ذلـك وهـو غـري عـاذٍر أليب هاشـم : قيل لـه

فــيام أطلقــه مــن الكــالم، وال مــانع ممَّــا حكمنــا بــه مــن غلطــه، 

ــواردون مــن البصـــرة  ز أن يكــتم ال ــه مل ُجيــوِّ ــة ألنَّ أمــر القرامط

ألحـد األسـباب التــي تقتضــي الكـتامن، ثــّم يوجـب ظهورهــا 

 .وظهور ما كتموه فيام بعد، بل منع الكتامن منه مجلةً 

ــٰىل ]] ١٦٨ص /[[ ــة ع ــه اجلامع ــا تكتم ــور م ــا ظه فأمَّ

ــدعو  ــه وت ــة إلي ــسُّ احلاج ــا مت ــان ممَّ ــوه إذا ك ــن الوج ــه م وج

بيَّنــا أنَّـه ممَّــا الـدواعي إٰىل نقلـه، ووقــع يف األصـل ظــاهرًا، فقـد 

ــور  ــٍب لظه ــري موج ــك غ ــري أنَّ ذل ــادة، غ ــه يف الع ــدَّ من ال ب

ــال، ألنَّ  ــلِّ ح ــا يف ك ــا بعينه ــوف عليه ــتامن، والوق ــباب الك أس

ــني ــٰىل رضب ــتامن ع ــة إٰىل الك ــباب الداعي ــب : األس ــدمها جي أح

ظهوره بالعـادة والوقـوف عليـه بعينـه، كـام جيـب ظهـور نفـس 

ــ ــان بالص ــوم إذا ك ـــيء املكت ــالش مت، والض ــدَّ ــي تق رب ـفة الت

 .اآلخر ال جيب هذا فيه

ــة  ــن اجلامع ــع م ــتامن وق ــون الك ــو أن يك ل فه ــا األوَّ فأمَّ

الكثرية لتواطـؤ عليـه أو إلكـراه مـن سـلطاٍن قـاهر، ألنَّ العـادة 

ا ال ـتقتض ي ظهـور مـا ذكرنـاه، والوقـوف عليـه بعينـه، وأنَّـه ممـَّ

 .يكاد خيفٰى ويلتبس

ـــباب  ـــون أس ـــاين أن تك ـــصُّ والث ـــورًا خت ـــتامن ُأم الك

ــبَه  ــد والشُّ ــداوة واحلس ــا كالع ــع إٰىل اعتقاداهت ــات، وترج اجلامع

ــٰى  ــباب مت ــذه األس ــدنيا، فه ــدين أو ال ـــرر يف ال ــاد الض واعتق

م  اقتضــت الكــتامن مل جيــب ظهورهــا كوجــوب ظهــور مــا تقــدَّ

السـيّام إذا وقـع الكـتامن ألُمـور منهـا خمتلفـة، ومل يكـن الــداعي 

ــام اختلفــت يف إليـه واحــدًا بعي نــه، فــإنَّ الـدواعي إٰىل الكــتامن ربَّ

جنســها وإن كانـــت متَّفقـــًة يف اقتضـــائها للكـــتامن، فهـــي إذا 

ــاء،  ــرب إٰىل اخلف ــور، وأق ــن الظه ــد م ــفة أبع ــذه الص ــت هب كان

ــض  ــع بع ــو مج ــه ل ــاه أنَّ ــا ذكرن ة م ــحَّ ــن ص ــف ع ــذي يكش وال

السالطني أهـل بلـد عظـيم كثـري األهـل أو مجاعـة مـنهم كثـرية 

وز عليهــا التواطــؤ فــذكر بحضـــرهتم رجــالً مــن بلــدهم ال جيــ

ــه،  ــيله وتعظيم ـــي تفض ــواالً تقتض ــه أق ــال في ــل، وق ــذكر مجي ب

ــك  ـــرفوا فيمس ــوم أن ينص ــن الق ــاز م ــه جل ــع من ص /[[والرف

أكثـــرهم عـــن نقـــل مـــا جـــرٰى وإعادتـــه، وتكـــون ]] ١٦٩

دواعــيهم إٰىل الكــتامن خمتلفــة، فمــنهم مــن دعــاه إليــه العــداوة، 

ــرون محل ــد أنَّ يف نقلــه وآخ ــد، وبعــض اعتق ــم عليــه احلس ه

ــبهة  ــه ش ــت علي ــر دخل ــض آخ ــدنيا، وبع ــدين أو ال رضرًا يف ال

مــن غــري هــذه الوجــوه، وال جيــب وإن ظهــرت عــٰىل مــا جــرٰى 

ــتامن  ــة لك ــر عــٰىل األســباب املوجب مــن بعــض اجلهــات أن يظه

ز بينهـا وبـني غريهـا، وال  ٰى ُتعـَرف بأعياهنـا وُيميـَّ اجلامعة له حتـَّ

ي وقوع الكـتامن عـٰىل هـذا الوجـه، وهلـذه األسـباب جمـرٰى جير

أن يكونـوا تواطـؤا عليـه وتوافقــوا عـٰىل أن يمسـكوا عـن النقــل 

أو وقع من سلطاٍن إكراه هلـم عـٰىل الكـتامن، ألّنـا نعلـم أنَّـه متـٰى 

وقـع ملـا ذكرنـاه ثانيـًا وجـب ظهـور أسـبابه، وإن مل جيـب ذلـك 

ل  .يف األوَّ

قـع الكـتامن مـن اجلامعـة الكثـرية إذا جـاز أن ي: فإن قال

فتخفــٰى أســبابه عــٰىل بعــض الوجــوه فِلــَم ال جــاز وقــوع 

ــٰى  ــدد وختف ــرية الع ــن اجلامعــة الكث ــًا م ــار أيض االفتعــال لألخب

ــة التــي هلــا خفيــت أســباب الكــتامن؟ فــإذا أجــزتم  أســبابه للعلَّ

ــأجيزوا  ــا ف ــي ذكرمتوه ــباب الت ــات لألس ــٰىل اجلامع ــتامن ع الك

لهم ملثـل تلـك األسـباب، فـإنَّ مـا استشـهدتم االفتعال عٰىل مـث

ــد  ــام ق ــاس ك ــرين، ألنَّ الن ــني األم ــرق ب ــادة ال يف ــن الع ــه م ب

حتملهــم العــداوة واحلســد عــٰىل الكــتامن فكــذلك قــد حتملهــم 

ة العصـبية عــٰىل االفتعـال، وختــّرص املحـال، وهــذا  ة وقــوَّ املحبـَّ

، بل هو مبطل لسائر األخبار  .ُيبطِل طريقتكم يف النصِّ

ــهق ــل ل ــور : ي ــب ظه ــام وج ــه ربَّ ــتامن ب ــا أنَّ الك ــد بيَّن ق

قنـا بـني األسـباب التـي متـٰى دعـت  أسبابه، وربَّـام مل جيـب، وفرَّ

ــي ال  ــباب الت ــني األس ــا، وب ــف عليه ــرت ووق ــتامن ظه إٰىل الك

ــرٰى  ــذا املج ــري االفتعــال ه ــيس جي ــر عليهــا، ول جيــب أن يظه

ــظ ــة يف اللف ــار خمتلف ــال أخب ــه افتع ــد ب ــه إن ُأري ــٰى أو  ألنَّ واملعن

يف الصــــورة واللفــــظ، وإن كانــــت ]] ١٧٠ص /[[خمتلفـــة 

ز أن يـدعو إليـه مـن األسـباب مـا ال  متَّفقة يف املعنـٰى فإّنـا ُنجـوِّ

ــه يف  ــا نقول ــب م ــه حس ــه بعين ــوف علي ــوره والوق ــب ظه جي
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ــه افتعــال خــٍرب واحــٍد متَّفــق يف  الكــتامن وأســبابه، فــإن ُأريــد ب

ــن ــع م ــٰى يق ــاه حتَّ ــفته ومعن ــورته وص ــرية  ص ــات الكث اجلامع

ــذلك ال  ــه ف ــباب افتعال ــتم أس ــفته، وتنك ــذه ص ــذي ه ــرب ال اخل

ــز أن  ــا مل جي ــي ذكرناه ــفة الت ــان بالص ــٰى ك ــرب مت ــوز، ألنَّ اخل جي

ــه إالَّ التواطــؤ أو محــل ظــاهر مــن ســلطان،  جيمــع اجلامعــة علي

ـــا يف  ـــي ذكرناه ـــباب الت ـــه لألس ـــوا علي ـــّح أن جيتمع ومل يص

دناه مـن الكتامن، أَال تـرٰى أنَّ العـد اوة واحلسـد، ومجيـع مـا عـدَّ

األســـباب املقتضـــية للكـــتامن يف العـــادة ال يصـــحُّ أن يكـــون 

ٰى يصـحَّ  أسبابًا جيمع عٰىل افتعـال خـٍرب بلفـٍظ ومعنـٰى واحـد حتـَّ

ــه  ــل يف ذّم ــالً أن تفتع ــادي رج ــي تع ــة الت ــة العظيم ــن اجلامع م

خــربًا متَّفقــًا يف لفظــه ومعنــاه، أو هتجــوه بأرسهــا بقصــيدة مــن 

الشــعر متَّفقــة اللفــظ واملعنــٰى مــن غــري تواطــؤ، وقــد يصــحُّ يف 

العادة عٰىل هـذه اجلامعـة أن تكـتم مـا يظهـر هلـا مـن فضـل مـن 

مت مـن غـري تواطـؤ واّتفـاق،  تعاديه هلـذه األسـباب التـي تقـدَّ

فمن هاهنا أوجبنـا ظهـور أسـباب االفتعـال متـٰى كانـت صـفة 

ــب ظ ــاه، ومل يوج ــا ذكرن ــٰىل م ــل ع ــرب املفتع ــباب اخل ــور أس ه

ـــة  ـــاس املحبَّ ـــدنا أن حيمـــل الن ـــيس بمنكـــر عن الكـــتامن، ول

والعصبية عٰىل االفتعـال، كـام قـد حيملهـم عـٰىل الكـتامن احلسـد 

ــة ال جيــوز  والعــداوة، غــري أنَّ االفتعــال الــذي تــدعو إليــه املحبَّ

أن يكــون متَّفقــًا يف الصــيغة واملعنــٰى، ألنَّ مــا دعــا إٰىل معنــاه ال 

يـًا إٰىل إيـراده عـٰىل صـورة واحـدة ُيبـنيِّ ذلـك جيوز أن يكون داع

أنَّه غـري ممتنـع أن يقصـد مجاعـة يوالـون رجـالً وجيتمعـون عـٰىل 

حمبَّتـه، والتقـّرب إليــه، إٰىل افتعـال مــدح فيـه، غــري أّنـا نعلــم أنَّ 

ص /[[الذي مجعهـم عـٰىل املـدح مـن جهـة االفتعـال ال يكـون 

ــ]] ١٧١ ــوع مــن املــدح خمصــوص حتَّ ٰى يطبقــوا جامعــًا عــٰىل ن

بــأرسهم مــن غــري تواطــؤ عــٰىل مدحــه بعلــم الكــالم، أو عــٰىل 

فوا  وصــفه باســتخراج مســائل الفــرائض، بــل ال بــدَّ أن يتصـــرَّ

ًا مـن  يف رضوب املدح وفنوهنا فيـورد كـلُّ واحـٍد أو كـّل نفـر فنـَّ

ــدح  ــن امل ــد م ــه يري ــون أنَّ ــتهم يعلم ــانوا بجامع ــإن ك ــدح، ف امل

ــ ــًا خمصوص ــه نوع ــن رضوب ــه م ــٰىل ويعجب ــوا ع ــاز أن جيتمع ًا ج

ــم  ــاه جيمعه ــام ذكرن ــوص، ألنَّ علمهــم ب مدحــه بضـــرٍب خمص

ــه ال جيـوز مـع هــذا العلـم أن تتَّفــق  عـٰىل الفـنِّ الواحــد، غـري أنَّ

رنا أنَّ الــذي افتعلــوه  صــورة مــا يوردونــه وتتامثــل، ألّنــا إذا قــدَّ

له وعلمـوا ميلـه إليـه مـن رضوب املـدح هـو العلـم بـالكالم مل 

ــه نــاظر أحــذق جيــز أن ي صــوا بــأرسهم مــن غــري تواطــٍؤ أنَّ تخرَّ

ــا دار  ــوا م ــة، وحيك ــالم خمصوص ــن الك ــألة م ــني يف مس املتكلِّم

ــألة  ــٰى ينتهــوا إٰىل موضــع مــن املس ــارٍة خمصوصــٍة حتَّ ــنهام بعب بي

ــذه  ــع ه ــه، وتق ــاع في ــاذق باالنقط ــتكلِّم احل ــٰىل امل ــهدون ع يش

ــ ــذلك إذا ك ــٍد، وك ــٍه واح ــٰىل وج ــع ع ــن اجلمي ــة م انوا احلكاي

ــدحوه  ــز أن يم ــالكرم مل جي ــف ب ــل إٰىل الوص ــه املي ــون من يعلم

بقصيدٍة واحـدٍة متَّفقـة الـوزن والقافيـة واملعنـٰى، ويصـفوه فيهـا 

ــائز أن  ــل اجل ــاهنم، ب ــوام بأعي ــة ألق ــوال خمصوص ــاء أم بإعط

يصــفه كــّل واحــد بعلــم الكــالم أو بــالكرم عــٰىل وجــه خيــالف 

ل هــذا يف الوجـه الـذي يقــع عليـه وصــف صـاحبه، ولــيس مثـ

الكتامن فإنَّ اجلامعـة الكثـرية التـي تـبغض رجـالً وتعاديـه جيـوز 

ــٍه  ــٰىل وج ــة ع ــائله الواقع ــن فض ــدة م ــيلة الواح ــتم الفض أن تك

ــن  ــراض ع ــدها واإلع ــٰىل جح ــداوة ع ــع الع ــوٍص، وجتم خمص

ــيلة إٰىل  ــك الفض ــتامن تل ــٰىل ك ــع ع ــيام جيم ــاج ف ــا، وال حيت ذكره

ه اجلهـة بـني الكـتامن أكثر من العـداوة، فقـد بـان الفـرق يف هـذ

 ، واالفتعــال، ومل يلزمنــا إبطــال طريقــة االســتدالل عــٰىل الــنصِّ

ـــة،  ـــيغ متَّفق ـــٍة، وص ـــاٍظ خمصوص ـــه بألف ـــيعة نقلت ألنَّ الش

ــوا  ــز أن يكون ــم جي ــة، فل ين ــا معَّ ــع فيه ــوال وق ــارت إٰىل أح وأش

ــة مــن غــري تواطــٍؤ، ولــو كانــت الشــيعة  افتعلــوه للميــل واملحبَّ

ــنّص بأل ــٰى ال ــت معن ــاٍظ نقل ــٰىل ]] ١٧٢ص /[[ف ــة، وع خمتلف

نه الســؤال، واحتــاج  وجــوٍه متباينــة لســاغ الطعــن الــذي تضــمَّ

م  .من اجلواب إٰىل غري ما تقدَّ

ــنّص : ولــيس لــه أن يقــول ــد نقلــت ال ألــيس الشــيعة ق

هـذا خليفتـي علـيكم مـن «: اجلّيل بألفـاٍظ خمتلفـة؟ فتـارًة بلفـظ

هـذه األلفـاظ، ، إٰىل غـري »هـذا إمـامكم«: ، وتـارًة بلفـظ»بعدي

وهي كثرية خمتلفـة، ألنَّ هـذه األلفـاظ ومـا أشـبهها مـن ألفـاظ 

الــنّص وإن اختلفــت فالكــّل ناقــل هلــا، وكــّل لفــظ منهــا ينقلــه 

مجيــع الشــيعة أو اجلامعــة التــي ال جيــوز عليهــا التواطــؤ مــنهم، 

ــد إٰىل  ــي تقص ــة الت ــن اجلامع ــًا م ــظ خمتلف ــوع اللف ــرد بوق ومل ُن

ــذا الوجــه، وإ ــنهم إذا مل االفتعــال ه ــٍد م ــا أنَّ كــّل واح ــام أردن نَّ

يــواطئ صــاحبه ال بــدَّ أن يــورد اخلــرب خمالفــًا ملــا يــورده اآلخــر 

ٰى ال يتَّفـق مـنهم عـٰىل اللفـظ املشـابه  عليه يف لفظـه وجهتـه حتـَّ

الصورة مخسة أنفس، بل ربَّـام مل يتَّفـق اثنـان، ولـيس هـذه حـال 

، ألّنــا قــد بيَّنــا أنَّ  مجــيعهم نقــل األلفــاظ املخــربين عــن الــنصِّ
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املختلفـة، واتَّفقــوا مــع كثــرهتم عــٰىل نقلهــا، وجيــب أن ُيعَلــم أنَّ 

غــرض املخــالف يف إلزامنــا ظهــور أســباب الكــتامن ومعرفتهــا 

ــباب  ــون األس ــا أن تك ــب علين ــك فيوج ــزم ذل ــا، أن نلت بعينه

ظــاهرة لكــلِّ  املوجبــة لكــتامن الــنّص عــٰىل أمــري املــؤمنني 

ــدخ ــٍه ال ت ــٰىل وج ــد، ع ــاء أح ق بانتف ــرَّ ــبهة، وتتط ــه الش ل في

ــي الكــتامن الــذي  ظهورهــا، ووقــوف النــاس عليهــا إٰىل نف

عيه  .تدَّ

ــباب  ــور أس ــن ظه ــب م ــيام جي ــالم ف ـــٰى الك ــد مض وق

ــوم ــال للق ــن أن يق ــب ويمك ــا ال جي ــتامن وم ــذي : الك ــا ال م

تريـــدون بـــإلزامكم ظهـــور أســـباب الكـــتامن؟ أتريـــدون أنَّ 

دخــول الشــبهة معــه عــٰىل ظهورهــا واجــب عــٰىل حــدٍّ ال يصــحُّ 

ــة  ــه ال بــدَّ أن يقــوم عليهــا دليــل مــن األدلَّ أحــٍد؟ أم تريــدون أنَّ

وُتعَرف من وجـه مـن الوجـوه وإن صـحَّ أن يشـتبه األمـر فيهـا 

ــإن  ــر؟ ف ــنعم النظ ــن مل ي ــٰىل م ل ]] ١٧٣ص /[[ع ــم األوَّ أردت

فقد بيَّنـا أنَّـه غـري واجـب يف العـادة، ورضبنـا لـه األمثـال، وإن 

ــم ال ــٰىل أردت ــدنا ع ــدليل عن ــد دلَّ ال ــر، وق ــري منك ــو غ ــاين فه ث

األسـباب املقتضـية لكـتامن الـنّص، وعرفـت الشـيعة مـن حــال 

ــتحّقه ورووا  ــن مس ــر ع ــة األم ــٰىل إزال ــؤا ع ــذين تواط ــر ال النف

ــنّص  ــني مــن دفــع ال ــزوا ب ــنهم وميَّ ــة بي خــرب الصــحيفة املكتوب

ــّن  ــن الظ ــبهة وحس ــه للش ــن دفع ــني م ــداوة، وب ــد والع للحس

ــه، ــذا  بدفع ــه، وه ــد بعين ــّل واح ــريون إٰىل ك ــم يش ــٰى أهنَّ حتَّ

مشــهور مــن اعتقــادهم ومــذهبهم، ومل يبــَق إالَّ أن يطــالبوا 

ــباب يف كــتامن  ــت إذًا األس ــد عرف ــدّلوا فق ــه في ــة علي بالدالل

الـــنّص، ودلَّ الـــدليل عليهـــا، وإن مل جيـــب أن يعلمهـــا كـــّل 

فـيام واحد، وتنتفي الشبهة فيها عـن كـّل نـاظر، كـام جيـب ذلـك 

م ذكره  .ظهرت أسبابه ممَّا تقدَّ

ــا عليــه ــا قولــه يف الفصــل الــذي كالمن فلــو كــان : (وأمَّ

، فـإن )قد نصبه هلـم ملـا جـاز أن يتكـامتوا أمـره مـن غـري تواطـؤ

ـة الــذين ُنِصـَب هلــم فـذلك ممَّــا مل  أشـار بالتكـاتم إٰىل مجيــع األُمَّ

ا قـد يقع فيحتـاج إٰىل تعليلـه، وهـل كـان لتواطـؤ أو لغـريه، ألّنـ

ــاووهم يف  ــق وإن مل يس ــل فري ــد نق ــق ق ــتم فري ــام ك ــه ك ــا أنَّ بيَّن

الكثرة، وإن أراد ملـا جـاز أن يكتمـه مـن وقـع الكـتامن منـه مـن 

لنـا عـٰىل أنَّ  ة لغري تواطؤ فهـو أيضـًا باطـل، ألّنـا قـد دلَّ مجلة األُمَّ

الكتامن قد يقع مـن اجلامعـة لغـري تواطـٍؤ، وذكرنـا أسـبابه التـي 

ــا ال ــن مجلته ــدين أو م ـــرر يف ال ــاد الض ــد، واعتق ــداوة واحلس ع

ــادة،  تها الع ــحَّ ــهد بص ــاالً تش ــا أمث ــبهة، ورضبن ــدنيا أو الش ال

ومضـٰى أيضًا فـيام سـلف مـن كالمنـا أنَّـه غـري ممتنـع أن يكـون 

ــا  بعه ــة، واتَّ ــة قليل ــن مجاع ــع م ــنّص وق ــتامن ال ــؤ يف ك التواط

 .الباقون لدواٍع خمتلفة منها حسن الظّن ودخول الشبهة

ــه ]] ١٧٤ص /[[ ــوص علي ــرة املنص ــة إم ــا كراه ومنه

وإن كانــت أســباب الكراهيــة أيضــًا خمتلفــة فــيهم، وكــّل ذلــك 

 .ُيبطِل ما ظنَّه من أنَّ التواطؤ يف الكّل أنَّه ال بدَّ منه

ــه ــا قول ــك يف : (وأمَّ ــا دون ذل ــالكثري ممَّ ــِربون ب ــم ُخي وه

م مل ُخيِربوا بشـيء ممَّا أشا)احلاجة ر إليه لظهـوره يف ، فالصحيح أهنَّ

أصله، أو ملكان احلاجة يف الدين إليه، بـل ألنَّـه مل يـدُعهم داٍع إٰىل 

 .كتامنه، ومل يعتقدوا أنَّ نقله يعقبهم رضر وال حيرمهم رئاسة

ـم مجاعـة عظيمـة مل : (وقوله ولو تواطؤا عٰىل ذلك مـع أهنَّ

 صحيح، وليس بطاعن عٰىل طريقتنا، ألّنا مل نذهب إىلٰ ) خيَف علينا

صنا بالتواطؤ نفـرًا مـنهم،  أنَّ اجلميع تواطؤا عٰىل الكتامن، بل خصَّ

وال شبهة يف أنَّه ال جيب من ظهور تواطؤ النفر ما جيب من ظهـور 

ـم مجاعـة : (تواطؤ اجلامعة العظيمة، وهلذا قال ولو تواطؤا مـع أهنَّ

 ).عظيمة لوجب كذا

ا قوله عيـه لـو صـحَّ ملـا كانـت ا: (فأمَّ ـة إنَّ الـذي تدَّ حلجَّ

ـة )به عليـه قائمة م بطالنـه، وبيَّنـا أنَّ احلجَّ مـع  قائمـة، فقـد تقـدَّ

ته عـٰىل مجيـع خمالفينــا يف الـنصِّ مـن حيــث  ثبـوت قولنـا وصــحَّ

 .كان هلم مع وقوع الكتامن ممَّن آثره سبيل إٰىل إصابة احلّق 

ــًا عــن أيب هاشــم ــاب حاكي ــال: (قــال صــاحب الكت : ق

ا ال يصــحُّ إنَّ إقامـة اإلمامــة عنـدهم مــن أ عظـم الشـــرائع، وممـَّ

ــّج  ــن ح ـــرائع م ح الش ــحِّ ــام ُيص ــه، ألنَّ اإلم ـــريعة إالَّ مع الش

وصالة، وأنَّـه يقـوم بحفـظ الـدين عـٰىل مـا يقولـون، فلـو جـاز 

ــه  ــع طريق ــذي وق ــنصَّ ال ــع أنَّ ال ــرة م ــوا إم ص /[[أن يكتم

ــنصَّ ]] ١٧٥ ــطرار جلــاز أن ي عــٰىل صــالة وقبلــة  االض

ــل، ــة وال ُينَق ــطرار  وفريض ــل باالض ــنّص يف األص ــان ال وإن ك

وقــد جيــوز أن ال ُينَقــل بعــض األشــياء وإن ُنِقــَل : (، قــال)ُعِلـمَ 

ــول مــنهام أعظــم يف  غــريه إذا كانــا متقــاربني أو يكــون املنق

ــا أن يكــون املــرتوك نقلــه هــو  الــنفس واحلاجــة إليــه أشــّد، فأمَّ

 جيــوز األعظـم، واحلاجـة إليــه أشـّد فـال جيــوز، أَال تـرٰى أنَّـه ال

أن ال ُينَقـل عـن اجلــامع خـرب حــرب وفتنـة، وُينَقــل مـا خطــب 
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بــه األمــري، وقــرأ بــه يف الصــالة، وإن كــان قــد جيــوز أن ينقلــوا 

ــت  ــة، وإذا كان ــة اخلطب ــوا كيفي ــة وال ينقل ــرب والفتن ــرب احل خ

ــذهبهم،  ــٰىل م ــرًا ع ــا خط ــور وأجّله ــم األُم ــن أعظ ــة م اإلمام

ــو ــا ه ــل م ــل وُينَق ــوز أن ال ُينَق ــف جي ــائر  فكي ــع أنَّ س ــه م دون

ــل ال ُينَقــل  ــك يوجــب أنَّ األص ــة بــه، وذل ـــرائع متعّلق الش

 ...).وُيكتَم مع أنَّ ما جيري جمرٰى الفرع ال حمالة ُينَقل

لو اتَّفـق يف سـائر مـا ذكرتـه مـا اتَّفـق يف الـنصِّ : يقال له

ــٰىل  ــتامن ع ــاز الك ــدواعي جل ــامع وال ة األط ــوَّ ــباب وق ــن األس م

ــاه ع ــيام الوجــه الــذي أجزن ــه مســتبعد ف ــه يف الــنّص، غــري أنَّ لي

ذكرتـه، ألنَّ األعــداء ال داعـي هلــم إٰىل كـتامن فرائضــه ورشائعــه 

  من حيـث مل تكـن مـؤثِّرة يف شــيء مـن ُأمـورهم، وأهـل

امللَّة أيضًا منهم مـن يفوتـه بنقـل الفـرائض والسـنن والشــرائع 

ل بـه عـن رئاسـة حسـب مـا يقتضـيه نقـل الـنّص  أمـل أو ليتنـزَّ

ــي ــت ف ــتامن، وكان ــي الك ــت دواع ــه، وإذا انتف ــل بخالف من عم

ــع  ــه مل يق ــة علي ــدّين باعث ــا الت ــن مجلته ــي م ــل الت ــي النق دواع

ومــا ]] ١٧٦ص /[[الكــتامن، ومعلــوم أنَّ كــتامن الفــرائض 

أشــبهها لــو وقــع مــن قاصــٍد إليــه ملــا اشــتبه أمــره عــٰىل أحــد، 

ولظهر انسالخه عن اإلسـالم، ولفاتـه بكـتامن ذلـك مـا قصـده 

جرٰى إليـه بكـتامن غـريه، ونحـن نعلـم أنَّ العـادة جاريـة بـأنَّ و

ــٰى  ن مــن كتامنــه إالَّ بإظهــار غــريه، حتَّ بعــض األشــياء ال ُيــتمكَّ

لـو ُمجِـَع بيـنهام يف الكـتامن لفـات الغـرض، وظهـر األمـر، وقــد 

ا يضـ: (قـال بعضـهم ّرين ألكــذب يف ـإّين ألصـدق يف اليســري ممـَّ

 ).الكثري ممَّا ينفعني

ــلفــإن ق الً أن تشــّكوا يف : ي فيجــب عــٰىل مــا ذكرمتــوه أوَّ

زوا أن يكــون  حصـول أسـباب داعيــه إٰىل كـتامن الفــرائض وُجتـوِّ

 .اتَّفق فيها ما اتَّفق يف النصِّ 

ــا ــٰىل : قلن ــا ع لن ــرين، ودلَّ ــني األم ــرق ب ـــٰى الف ــد مض ق

ا ُيبطِـل  استحالة ثبـوت أسـباب كـتامن الـنّص فـيام ألزمنـاه، وممـَّ

ــ ــرتاض أّن ــذا االع ــه ه ــا في ــًام ال خياجلن ــل عل ــّل عاق ــم وك ا نعل

مل يـنّص عـٰىل قبلـة وصـالة  9شّك، وال يعارضنا ريـب، أنَّـه 

خمالفة لقبلتنـا وصـالتنا، وال جيـوز أن يعتقـد عاقـل خـالف مـا 

اعتقدناه حتَّٰى أّنا ننسـب مـن أظهـر لنـا خـالف مـا ذكرنـاه مـن 

كــان  االعتقــاد إٰىل االخــتالل ونقصــان العقــل أو املعانــدة، فلــو

حكـم الـنّص عـٰىل صـالة  حكم النّص عـٰىل أمـري املـؤمنني 

ُأخرٰى لوجـب أن يكـون العلـم بانتفائـه كـالعلم بانتفـاء الـنّص 

م ذكرهـا، ويكــون حـال مــن أظهـر لنــا  عـٰىل الصــالة التـي تقــدَّ

ــر ويف  ــاد اآلخ ــر اعتق ــن أظه ــال م ــرين كح ــد األم ــاد أح اعتق

ٰىل بطـالن إلزامنـا العلم بتباين األمرين وبعـد مـا بيـنهام دليـل عـ

جتويز وقوع النّص عـٰىل فـرائض مل ُتنَقـل قياسـًا عـٰىل مـا نـذهب 

ـه إذا قيـل لنـا ، عـٰىل أنَّ زوا أن يتَّفـق يف كـتامن : إليه يف الـنصِّ جـوِّ

ما عارضناكم به مـن الفـرائض مـا اّتفـق يف كـتامن الـنّص، كـان 

ــول ــا أن نق ــا : جوابن ــرين م ــد األم ــق يف أح ــب إذا اّتف ــان جي وك

ـة الـنصَّ عـٰىل هـذه اتَّف ق يف اآلخر أن ينقـل ناقـل مـن مجلـة األُمَّ

، وإذا  ــنصَّ ــون ال ــاقلني ينقل ــد ن ــد نج ــام ق عاة ك ــدَّ ــرائض امل الف

أجيــزوا أن ال ينقــل ذلــك أحــد مــع ]] ١٧٧ص : /[[قيــل

ــًا  ظهــوره قياســًا عــٰىل الــنصِّ مل يكــن ذلــك معارضــًة وال إلزام

 .صحيحاً 

ــا قولــه ــا أن يكــون املــرت: (فأمَّ وك نقلــه هــو األعظــم فأمَّ

، فـإنَّام جيـب مـا ذكرنـاه إذا كانـت )واحلاجة إليه أشّد فـال جيـوز

ـا مـع ثبـوت دواعـي الكـتامن، واعتقـاد  احلال حال سـالمة، فأمَّ

الكــامتني أنَّ يف نقــل مــا بالنــاس إليــه حاجــة مــن جهــة الــدين، 

وهــو أعظــم يف نفســه رضرًا علــيهم ويف كتامنــه نفعــًا هلــم، فــال 

ره م، جيب ما قدَّ ، والقول فـيام رضب بـه املثـل كـالقول فـيام تقـدَّ

ــة رضرًا  ــارهم بالفتن ــدوا أنَّ يف إخب ــو اعتق ــامع ل ــل اجل ألنَّ أه

عظــيًام يلحقهــم جلــاز أن ال ُخيــِرب أكثــرهم بحاهلــا، وإن أخــربوا 

 .بقراءة اإلمام

: قـال صـاحب الكتـاب يف متـام احلكايـة عـن أيب هاشــم

ـة وغريهـا بـأن يقــالوال يمكـن أن ُيفَصـل بـني األُ : قـال( إنَّ : مَّ

ـي  ـه كـان يقصـد إٰىل أن يعفِّ من توّىلٰ اإلمامة وسـلب اإلمـام حقَّ

عـٰىل أخبـار الـنّص فلـذلك ضـعفت وقلَّـت، وذلـك ألنَّ األمـر 

لو كان كـام قـالوا لكنّـا نحـن وهـم رشعـًا واحـدًا، فكـان جيـب 

إذا مل يتَّصــل بنــا أن ال يتَّصــل هبــم، فكيــف يصــحُّ واحلــال هــذه 

عوا العلــم هبــذا الــنّص؟ وإن كــان ضــعف نقلــه مل يقــدح أن يــ دَّ

ــر يف  ــه إن أثَّ ــٰىل أنَّ ــا؟ ع ــدح يف معرفتن ــف يق ــرفتهم، فكي يف مع

ــا بــام  ــا قــد بيَّن ــا التكليــف فيهــا، عــٰىل أّن معرفــة فقــد ســقط عنّ

ذكرناه مـن األحـوال املنقولـة عـن الصـحابة أنَّـه مل يكـن هنـاك 

عــوه، عــٰىل أنَّ مــن عــا ــذي ادَّ  دٰى أمــري املــؤمنني الــنصُّ ال

م،  ن تقــدَّ بعـد مـا بويــع لـه وصـار إمامــًا فمعاداتـه لـه أظهــر ممـَّ
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وكيــف ضــعف نقــل الــنّص ومل يضــعف نقــل رضــا النــاس بــه 

الــدعوٰى ]] ١٧٨ص /[[وهــذه : (، قــال)وجعلهــم إّيــاه إمامــاً 

ـا وقعـت مـن متـأّخرهيم باألخبـار املنقولـة، وقـد روي  نعلم أهنَّ

ــه قــال فضــيلة إالَّ وَيل  ألمــري املــؤمنني مــا : عــن الســيّد أنَّ

ــذا  ــل ه ــاء مث ع ــعاره ادِّ ــيس يف أش ــعر، ول ــيدة وش ــا قص فيه

ــام ذكــر فيهــا األخبــار املرويــة، ويقــال ل مــن : الــنّص، وإنَّ إنَّ أوَّ

، )جسـر عـٰىل هـذه الـدعوٰى ابـن الراونـدي ومـن جـرٰى جمـراه

ــال ــل فضــائله، ومقاماتــه املحمــودة يف : (ق ــع نق وكيــف وق

ــــروف  وغــــري ذلــــك، ومل يتكامتوهــــا ]] ١٧٩ص /[[احل

ــحُّ  ــهر؟ وكيــف يص ــا أظهــر وأش ــه مــع أنَّ حاهل وتكــامتوا إمامت

حها أهــل النقــل، مثــل  ذلــك وقــد رووا أشــياء كثــرية ال ُيصــحِّ

ــه  ــالً فرمــٰى ب ــه إالَّ أربعــون رج ــرب وكــان ال يقل ــاب خي محلــه ب

ــنّص  ــديث ال ــرووا ح ــأن ي ــك، فب ــري ذل ــًا، إٰىل غ ــني ذراع أربع

ــا)أوىلٰ  ــال ص ــاب، ق ــه : (حب الكت ــن كالم ــة م ــذه اجلمل وه

ــ ــنّص الض ــال ال ــا يف إبط ــق هب ــن أن ُيتعلَّ ــري ـيمك روري، وبكث

 ...).منها يف إبطال النّص عٰىل غري هذا الوجه أيضاً 

إنَّ أخبـار الـنّص : لـيس املـراد بقـول مـن قـال: يقال لـه

ــون  ــن أن تك ــت م ــا خرج ــه أهنَّ ــذي ذكرت ــه ال ــعفت للوج ض

ًة وداللـًة، وإنَّـام ا ملـراد أنَّ ناقليهـا قـلَّ عـددهم، وإن كانـت حجَّ

ـة فــيهم، ونقلــوا عــٰىل وجـه اخلفــاء يف كثــري مــن األحــوال  احلجَّ

ن قصـد إٰىل أن  مت، ولـيس جيـب إذا كـان مـا وقـع ممـَّ التي تقـدَّ

ــذي  ــه ال ــٰىل الوج ــه ع ــعف نقل ــببًا يف ض ــنّص س ــرب ال ــٰى خ يعف

ــ ــة بــه، ألنَّ ه رسدنــاه أن يكــون ســببًا يف بطالنــه، وســقوط احلجَّ

إنَّام ضـعف مـن حيـث اغـرتَّ قـوم فكتمـوا واشـتبه عـٰىل آخـرين 

ــريته  ــذت بص ــن نف ــة، ألنَّ م ــّل األُمَّ ــذا ك ــّم ه ــدلوا ومل يع فع

ــرتَّ  ــبهة وال اغ ــه ش ــدخل علي ــه مل ت ــدين عزيمت ــت يف ال وقوي

ن منه  .بيشء جرٰى، ونقل عٰىل الوجه الذي متكَّ

ــه]] ١٨٠ص /[[ ــا : (وقول ــل بن ــب إذا مل يتَّص ــان جي فك

ــمأن  ــل هب ــم )ال يتَّص ــنحن وه ــرب ف ــامع للخ ــه الس ، إن أراد ب

ــا  ــب م ــال جي ــع ف ــه للجمي ــم وعموم ــه، وإن أراد العل ــواء في س

ــلكنا  ــه وس ــا يف دليل ــث نظرن ــن حي ــاه م ــام علمن ــا إنَّ ــه، ألّن ظنَّ

الطريـــق املفضــــي إٰىل العلـــم، وخمالفنـــا عـــدل عـــن النظـــر 

ــدح يف  ــنّص مل يق ــل ال ــعف نق ــا، فض ــبهة وغريه ــحيح للش الص

تنا من حيـث نفينـا عـن أنفسـنا الشـبهة، وأثبتنـا احلـقَّ مـن معرف

ــن  ــه، وم ــريه يف معرفت ــدح تقص ـــر فق ــالف قصَّ ــه، واملخ وجه

 .خالف يف هذه اجلملة كانت املحنة بينا وبينه

ــا ســقوط التكليــف عــن املخــالف فقــد مضـــٰى مــا  فأمَّ

ــا ــد قلن ــه، وق ــه : في ــريه يف معرفت ــدح تقص ــالف وإن ق إنَّ املخ

ــه  ــا فل ــر فيه ــبهة وآث ــا بالش ــدل عنه ــام ع ــة وإنَّ ــق إٰىل املعرف طري

ــن  ــه م ــا ظنَّ ــب م ــيس جي ــة فل ــة معرض ــي ممكن ــري وه والتقص

ــربه مــن أحــوال  ــذي اعت ســقوط التكليــف وقــد مضـــٰى، إذ ال

 .الصحابة ال داللة فيه عٰىل ما اعتقده من بطالن النّص 

ـا إلزامـه أن يضـعف نقــل رضـا النـاس بـه صــلوات  فأمَّ

ن عـاداه بعـد مصـري األمـر إليـه يشـبه اهللا عليه ألجل عـداوة مـ

زه، وكيـف يـتمُّ  أن يكون عنٰى بـذلك معاويـة ومـن كـان يف حيـِّ

ــه  ــاس بإمامت ــا الن ــة كــتامن رض ــاهم  ملعاوي واحلــال يف رض

مشاهدة موجـودة، وإنَّـام يـتم الكـتامن عـٰىل بعـض الوجـوه فـيام 

م وقوعــه، ويقتضـــي وجــوده، هــذا مــع علمنــا بــأنَّ مجيــع  تقــدَّ

 تلــك احلــال مـن الصــحابة ووجــوه التــابعني كــان مـن بقــي إىلٰ 

ــرًا مــن نفســه الرضــا بإمامتــه  واالجــتامع عليــه،  مظه

ــه  ــه إمامت ــا انعقــدت علي ــاقالً مل ــدائها مــن وقــوع  ون يف ابت

الرضا والتسليم مـن اجلامعـة، فـأّي تـأّثر لكـتامن مـا جيـري هـذا 

املجرٰى؟ ولـيس يشـبه ذلـك حـال الـنّص، ألنَّـه يف احلـال التـي 

ــب و ــع ]] ١٨١ص /[[ج ــه وق ــه وعلي ــل ب ــا العم ــع فيه أن يق

م ذكرهــا، وكــان النــاس فيــه بــني  بخالفــه لألســباب التــي تقــدَّ

ــر  ــك، وآخ ــل ذل ــبطٌن مث ــه وم ــل بخالف ــٌر للعم ــني مظه رجل

مظهـٌر للعمـل بخالفـه ومـبطٌن للعمـل بـه، فشـتّان بـني الــنّص 

، واحلـال يف أحـد وما اتَّفق فيـه وبـني نقـل الرضـا بإمامتـه 

 .رين بالعكس منها يف اآلخراألم

ــن  ــياعه م ــة وأش ــتمَّ ملعاوي ــر أن ي ــري منك ــه غ ــٰىل أنَّ ع

ــن ال  ــام، وم ــل الش ــام أه ــض اعت ــٰىل بع ــه ع ــيس والتموي التلب

ــري  ــائل أم ــن فض ــري م ــرية يف كث ــنهم وال بص ــده م ــة عن معرف

ـــؤمنني  ـــه  امل ـــاس ب ـــا الن ـــودة، ورض ـــه املحم ومقامات

ــبهة ـــي الش ــه مــا يقتض ــاقهم علي ــرٰى . وإطب ــن  أَال ت ــا روي م م

ــؤمنني  ــري امل ــه ألم ــن معادات ــِئَل ع ــد ُس ــهم وق ــول بعض  ق

ــه ال يصــوم وال ُيصــّيل : (وحماربتــه لــه وســببهام ، ومــا )بلغنــي أنَّ

ــة  ــن احلنفي ــد ب ــن حمّم ــه روي ع ــن قول ــوم : (م ــت ي محل

أنـا عـٰىل ديـن عمـر : اجلمل عٰىل رجـٍل برحمـي فلـامَّ غشـيته قـال



 ٥٤١  .............................................................................................................  النّص ) ١٧٧/ (حرف النون 

ــه يريــد عليَّــ ، غــري )ًا فأمســكت عنــهبـن أيب طالــب، فعلمــت أنَّ

ه  ــرَّ ــة، وغ ــملته الغفل ــن ش ــٰىل م ــبس ع ــوز ويلت ــام جي ــذا إنَّ أنَّ ه

ــة  ــام احليل ــبهة ومت ــول الش ــواز دخ ــبه يف ج ــيس يش ــل، ول اجله

 .حال النّص 

ــا تعلقــه بخلــّو شــعر الســيّد مــن ذكــر الــنّص اجلــّيل  فأمَّ

الً أحـد مـن مل ُيضـبَط شـعره مـن  فال شـبهة فيـه، ألنَّ السـيّد أوَّ

، ومل ُحيــَص ديوانــه مــنهم، وقــد ذكــره النــاس وعــّدوه الشــعراء

ــن  ــعراء، وإذا مل يك ــن الش ــفته م ــذه ص ــت ه ــن كان ــة م يف مجل

شـعره مضــبوطًا فكيـف ُيقَطــع عـٰىل خلــّوه مــن يشء دون يشء، 

ــٰىل أنَّ  ــيّد ]] ١٨٢ص /[[ع ــن  الس ــري م ح يف كث ـــرَّ ــد ص ق

، 9شــعره بــام يــدلُّ عــٰىل الــنصِّ اجلــّيل وإضــافته إٰىل الرســول 

إنَّه جعلـه أمـريًا وأوجـب اإلمامـة لـه، واخلالفـة بعـده، : كقوله

ــد أن  ــيس ألح ــاظ، ول ــذه األلف ــال ه ــعره أمث ر يف ش ــرَّ وقــد تك

ريح بـالنصِّ اجلـّيل، بـل ـإنَّـه لـيس يف هـذه األلفـاظ تصـ: يقول

مراد السيّد هبا مـا كـان يعتقـده مـن داللـة األخبـار عـٰىل الـنصِّ 

نَّ هـذا حتّكـم مـن قائلـه بغــري اجلـّيل، كخـرب الغـدير وأمثالـه، أل

ة، وأقـّل أحـوال األلفـاظ التـي ذكرناهـا أن تكـون حمتملـة  حجَّ

ــت  ــّي، وإذا كان ــنصِّ اخلف ــن ال ــّيل وع ــنصِّ اجل ــن ال ــة ع للكناي

 .حمتملة مل ُيقَطع عٰىل خلوِّ شعره من النصِّ اجليلّ 

ــنصِّ  ــدًا لل ــيّد معتق ــون الس ــع أن يك ــري ممتن ــد، فغ وبع

ــىلٰ  ــّيل ع ــّي دون اجل ــن  اخلف ــّذاذ م ــة وش ــه الزيدي ــذهب إلي ــا ت م

، فإنَّـه مل يكـن معصـومًا، وجتـوز عليـه دخـول الشـبهة، اإلماميَّة

فيكون الوجه يف عدولـه عـن ذكـره شـّكه فيـه، ولـيس جيـب أن 

ــال ــا ويق ــن قولن ــب م ــيّد يف : ُيعَج ــكَّ الس ــحُّ أن يش ــف يص كي

ن شـعره مـن بـدائع األخبـار وصـنوف  النصِّ اجلـّيل وهـو ُيضـمِّ

ــدعاوٰى  ــن  ال ــه م ــرَّ ب ــحُّ أن يق ــا ال يص ــات م ــزات واآلي للمعج

، ألنَّ االسـتبعاد ملـا ذكرنـاه هـو البعيـد مـن ِقبَـل  يشكَّ يف النصِّ

أنَّه غـري ممتنـع أن يـدخل الشـبهة يف بعـض األشـياء وال تـدخل 

يف أمثالــه، وال فــيام هــو أغمــض منــه بحســب مــا عليــه النــاظر 

ــول  ــة إٰىل قب ب ــدواعي املقرِّ ــباب وال ــن األس ــدة م ــبهة، واملبعِّ الش

ــةمنهــا، وقــد علمنــا أنَّ مــن شــكَّ مــن  يف الــنصِّ اجلــّيل  اإلماميَّ

ــائل  ــن الفض ــيّد م ــه الس ق ب ــدَّ ــا ص ــع م ق بجمي ــدِّ ــو مص ه

ــه مــن  ــع ذلــك عاصــًام ل واملعجــزات، ومل يكــن تصــديقه بجمي

 .دخول الشبهة عليه يف النصِّ اجليلّ 

عاء النّص إٰىل ابن الراوندي وم ا إضافة ادِّ ن جيري جمراه فأمَّ

م الكالم عليه مستقًىص ]] ١٨٣ص /[[فقد   . تقدَّ

ا التعّلق بنقل الفضـائل التـي مـن مجلتهـا محـل بـاب  وأمَّ

ــتامن أو  ــوب الك ــنصِّ يف وج ــاواهتا لل ــا مس ــزام لن ــرب، واإلل خي

ــنّص  ــني ال ــائل وب ــن الفض ــا روي م ــني م ــالفرق ب ــار، ف اإلظه

قـــوم واضـــح، ألنَّ نقـــل الفضـــائل مل يكـــن شـــاهدًا عـــٰىل ال

ــن  ــاه م ــا ذكرن ــري م ــول، إٰىل غ ــة الرس ــيح وخمالف ــاب القب بارتك

 .األحوال املعلوم شهادة نقل النّص هبا

م إنَّ نقـل بعـض األشـياء ربَّـام ُجِعـَل : وقد قلنا فـيام تقـدَّ

ذريعة إٰىل كـتامن غـريه، ولـو مل ينقـل القـوم الفضـائل إالَّ ليقـول 

انعــة مــن لــو كانــت العــداوة واحلســد واملناقشــة هــي امل: قائــل

 .نقل النّص لكانت مانعة من نقل الفضائل لكان وجهاً 

ــه إالَّ  ــان ال يقل ــه ك ــع أنَّ ــرب م ــاب خي ــل ب ــل مح ــا نق فأمَّ

رمـٰى بـه أربعـني ذراعـًا، فلـم ينقلـه  أربعون رجـالً، وأنَّـه 

أيضــًا إالَّ خمتّصــون مــن النقلــة، والداللــة عــٰىل ذلــك قــول أيب 

حها أهـل النقـل مثـل وقد رووا أشـياء كثـرية ال ُيصـ: (هاشم حِّ

، وقد نقـل الـنّص الـذي نـذهب إليـه أضـعاف )محله باب خيرب

ــه  عــدد مــن نقــل محــل بــاب خيــرب، وإلزامــه هــذا يــدلُّ عــٰىل أنَّ

ــٰى مل ينقلــه أحــد، وإالَّ  يعتقــد أّنــا نــذهب إٰىل أنَّ الــنصَّ ُكــتَِم حتَّ

 ).فبأن يرووا النصَّ أوىلٰ : (كيف يصحُّ قوله

مـن روٰى ) بـأن يـرووه أوىلٰ : (قولـهوليس خيلو أن يريد ب

ل فهـو يعلـم أنَّ مـن  محل باب خيرب أو مجيع الرواة، فإن أراد األوَّ

عٰى الرواية من الشيعة يف محل البـاب عـٰىل الشــرائط املـذكورة  ادَّ

عي ]] ١٨٤ص /[[التي يزعم أنَّ أهل النقـل ال  حوهنا يـدَّ ُيصـحِّ

إن أراد الثـاين فلـيس رواية النّص وجيمع بني األمرين يف النقل، و

ذلك فيام ذكره من محل باب خيرب الذي استشهد به وألـزم عليـه، 

ألّنا قد بيَّنا أنَّه مل جيمع عليه كّل الرواة فقد انكشف بجملة كالمنـا 

بطالن ما حكاه من ُشبه أيب هاشم، وصحَّ أنَّ مجيع مـا أورده غـري 

ة طاعن عٰىل رضوب النّص الذي نذهب إليه جليّها وخفيّهـ ا واملنـَّ

 .هللا تعاىلٰ 

*   *   * 

 أ  ّا:  

  النّص عليه/  )أبو بكر(عبد اهللا بن عثامن. 

*   *   * 
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  :ا ّ اّس

 :الذخرية يف علم الكالم

ـــ]] ٤٧٠ص [[ ـــني وأمَّ ـــةا الفـــرق ب ـــا  اإلماميَّ يف قوهل

عليــه ]] ٤٧١ص / [[اهللا عــٰىل أمــري املــؤمنني صــلوات  بــالنصِّ 

ــة لعبّ وبــني ا ــّي  ٰىل أنَّ إاســية الذاهب ــصَّ  9النب ــ ن اس عــٰىل العبّ

 .مامة عٰىل وجوهباإل 

ــاأوَّ  ــاذّ العبّ  أنَّ  :هل ــة ش ــية فرق ــا يف اس ــا رأين ــة م ة منقرض

ــدَّ  ــاً م ــنهم عامل ــا م ــداً ة أعامرن ــل وال أح ــوال أنَّ . ، ب ــاحظ  ول اجل

ــ ــيَّ ـنص ــة وش ــذه املقال ــا عُ ر ه ــرِ دها مل ــرة . تَف ــاهاة يف كث واملض

ــ ــدد والت ــني الع ــا وب ــاخلرب بينه ــةواتر ب ــاهرة،  اإلماميَّ ــابرة ظ مك

 .ر عنهام هلذه الفرقة ومتأّخ مجاع مقدَّ اإل نَّ إف

نـا وجـه داللـة مـا تعتمـده الشـيعة عـٰىل ا قد بيَّ أنّ  :وثانيها

ريح ـمــن مجلتــه مــا هــو رصيــح أو مــا هــو كالصــ ، وأنَّ الــنصِّ 

عـٰىل  اسـية يف الـنصِّ كـٰى عـن العبّ ومـا ُحي . الذي ال حيتمل سـواه

صاحبهم ألخبار آحـاد ال يثبـت بمثلهـا، ولـو يثبـت مـا كانـت 

ــبة ــنّص نس ــني ال ــا وب ــه  ،بينه ــل قول ــٰىل أيب«: 9مث  ،»رّدوا ع

ــإ 9ومثــل مــا روي مــن تشــفيعه  ــن مســعود ّي اه يف جماشــع ب

: 9الســلمي، وقــد الــتمس البيعــة عــٰىل اهلجــرة بعــد أن قــال 

 . ٰىل شفاعتهإ 9، فأجابه »ال هجرة بعد الفتح«

ــا يدَّ وم ــل م ــاس ث ــن ســبقه الن ــه م ــٰىل إعون ٰىل الصــالة ع

ـــول  ـــه، وتعلّ  9الرس ـــد وفات ـــزاب عن ـــديث املي ـــم بح قه

 الـنصِّ ] يف[ا ال ظـاهر فيـه وحديث اللـدود ومـا أشـبه ذلـك ممـَّ

ــإمامــة، وال بــاطن وال رصيــح وال فحــوٰى، وباإل عــٰىل  ام يــدلُّ نَّ

 .التفضيل والتقديم

ــربٰى  ــبهتهم الك ــه  أنَّ : ش ــّم وارث ل ــالع ــتحّق [ه وأنَّ ]  يس

 وفسـاد ذلـك ظـاهر وأنَّ . وراثـة املـال وراثة املقـام كـام يسـتحّق 

ــد  املقــام ال يــورث، وال هــو مــن مجلــة األمــوال املوروثــة، وعن

ـــكثـــر األُ أ ]] ٤٧٢ص / [[  غـــري مـــوروث 9 النبـــّي  ة أنَّ مَّ

ـــب  ـــال ذه ـــوروث امل ـــه م ـــن جعل ـــال، وم ـــه]  أنَّ [ٰىل إامل   بنت

 .ك دون العمّ ون لذلوأزواجه هم املستحقّ 

ــ :وثالثهــا ــول العبّ ــلوات  اس ق ــؤمنني ص ألمــري امل

بــايع  اهللاٰى يقــول النـاس عــّم رسـول مـدد يــدك حتـَّأُ  :عليـهاهللا 

عليـه  ولـو كـان منصوصـاً . ابن عّمـه فـال خيتلـف عليـك اثنـان

 .ض لهمامة ملا قال هذا وال تعرَّ باإل

ــا ــد دلَّ  أنَّ  :ورابعه ــل ق ــٰىل أنَّ  العق ــدَّ اإل ع ــام ال ب ــن  م م

ــاً  ــون مقطوع ــت األُ  أن يك ــمته، واجتمع ــٰىل عص ــع ــٰىل أنَّ مَّ  ة ع

 .مل يكن هبذه الصفة اس العبّ 

*   *   * 

 ):٢ج (الشايف يف اإلمامة 

وبعــد، فلــو : (قــال صــاحب الكتــاب]] ١٢٠ص [[

جاز حصول النّص عـٰىل هـذه الطريقـة، وخيـتصُّ بمعرفتـه قـوم 

ــ ــاء ال ع ــوزنَّ ادِّ ــوه ليج ــض الوج ــٰىل بع ــوم ع ــٰىل دون ق نّص ع

ــتصَّ بمعرفتــه قــوم دون قــوم ثــّم  ــاس وغــريه، وإن اخ العبّ

انقطع النقل، ألنَّه إن جـاز ارتفـاع النقـل فـيام يعـمُّ تكليفـه عـن 

بعــض دون بعــض جــاز انقطاعــه عــن مجيــع املكلَّفــني كــذلك، 

ــة يف  ألنَّ مـا أوجـب إزاحــة العلَّـة يف كّلهـم يوجــب إزاحـة العلَّ

 ...).بعضهم

ــه ــال ل ــٰىل إنَّ امل: يق ــنّص ع ــن ال عٰى م ــدَّ ــام ُي ــة ب عارض

ــٰىل أيب  ــالنصِّ ع ــة ب ــن املعارض ــواب م ــن الص ــد م ــاس أبع العبّ

ـــة  ـــذه املقال ـــالن ه ـــنيِّ بط ـــذي ُيب ـــر، وال ]] ١٢١ص /[[بك

والفرق بينها وبـني مـا يـذهب إليـه الشـيعة يف الـنصِّ عـٰىل أمـري 

 :وجوه املؤمنني 

ا أّنــا ال نســمع هبــذه املقالــة إالَّ حكايــًة، ومــ: منهــا

شــاهدنا قــّط وال شــاهد مــن أخربنــا ممَّــن لقينــاه قومــًا يــدينون 

ــذوذ  ــال يف ش ــن احل ــر م ــا أظه ــذوذ أهله ــال يف ش ــا، واحل هب

البكرية، فـإنَّ البكريـة وإن كنّـا مل نلـَق مـنهم إالَّ آحـادًا ال تقـوم 

ة بمثلهم، فقـد وجـدوا عـٰىل حـاٍل وُعـِرَف يف مجلـة النـاس  احلجَّ

يـة عـنهم، ولـيس هـذا يف العبّاسـية، من يـذهب إٰىل املقالـة املرو

ولوال أنَّ اجلـاحظ صـنَّف كتابـًا حكـٰى فيـه مقـالتهم وأورد فيـه 

ــبهة وال  ــم ش ــِرَف هل ــا ُع ــيهم مل ــبه إل ــاج ونس ــن احلج ــًا م رضب

ــن أراد  ــًا ممَّ ــاهر أنَّ قوم ــوهلم، والظ ـــرة ق ــد يف نص ــة ُيعتَم طريق

ــ ــض خلف ب إٰىل بع ــرَّ ــدنيا تق ــافع ال ــل إٰىل من ــّلق والتوّص اء التس

ولد العبّاس بـذكر هـذا املـذهب وإظهـار اعتقـاده، ثـّم انقـرض 

أهله، وانقطع نظـام القـائلني بـه النقطـاع األسـباب والـدواعي 

ــة  ــذه املقال ــن ه ــٰى م ــا ُحيك ــل م ــن جع ــاره، وم ــم إٰىل إظه هل

الضـعيفة الشـاّذة معارضــة لقـول الشـيعة يف الــنصِّ فقـد خــرج 

 .عن الغاية يف البهت واملكابرة

الــذي ُحيكــٰى مــن هــذه الفرقــة التــي أخربنــا  أنَّ : ومنهــا
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عن شذوذها وانقراضها خمـالف أيضـًا ملـا تـدين بـه الشـيعة مـن 

عونـه مـن الـنّص عـٰىل صـاحبهم  لـون فـيام يدَّ ـم ُيعوِّ ، ألهنَّ النصِّ

رمحــة اهللا عليــه عــٰىل أخبــار آحــاد لــيس يف يشء منهــا تصـــريح 

ظـاهر، بنصٍّ وال تعريض بـه، وال داللـة عليـه مـن فحـوًى وال 

ــة  ــتحّق وراث ــه يس ــّم وارث، وأنَّ ــٰىل أنَّ الع ــدون ع ــام يعتم وإنَّ

: املقام كام يسـتحّق وراثـة املـال، وعـٰىل مـا روي مـن قولـه 

ــار »أيب]] ١٢٢ص /[[رّدوا عــيلَّ « ، ومــا أشــبه هــذا مــن األخب

ــن  ــا مل يك ــّمنة هل ــة املتض ت الرواي ــحَّ ــا وص َم نقله ــلِّ ــي إذا ُس الت

ال أمـارة، وال اعتبـار بمـن حيمـل نفسـه فيها داللة عٰىل الـنصِّ و

مــن خمالفينــا عــٰىل أن حيكــي عــنهم القــول بــالنصِّ اجلــّيل الــذي 

ــذا  ــيعة، ألنَّ ه ــول الش ــام تق ــب ك ــل الري ــم ويزي ــب العل يوج

القول مـن قائلـه ال يغنـي عنـه شـيئًا مـع العلـم بـام حكـٰى مـن 

مقالــة هــذه الفرقــة، وســطر يف احتجاجهــا واســتدالهلا، ولــو مل 

ذلــك إالَّ إٰىل مــا صــنَّفه اجلــاحظ هلــم لكــان فيــه أكــرب  يرجــع يف

ة  ــدَّ ــه، وش ــع توّغل ــدناه م ــا وج ــة، وم ــح دالل ــة، وأوض حجَّ

ــٰىل  عي ع ــدَّ ــٰىل أن ي ــدم ع ــة أق ــذه املقال ـــرة ه ــله إٰىل نص توّص

ًا رصحيـًا باإلمامـة، بـل الـذي اعتمـده هـو مـا  9الرسول  نصَّ

منا ذكــره ومــا جيــري جمــراه، مثــل قــول العبّــاس  وقــد  قــدَّ

خطــب رســـول اهللا خطبتـــه املشـــهورة يف الفـــتح وانتهـــٰى إٰىل 

مهـــا اهللا يـــوم خلـــق الســـاموات «: قولـــه ـــة حـــرام حرَّ إنَّ مكَّ

ــجرها ــد ش ــا وال ُيعَض ــتٰىل خاله ــر : »واألرض ال ُخي إالَّ اإلذخ

ــأطرق  ــا رســول اهللا، ف ــر«: وقــال 9ي ــا . »إالَّ اإلذخ ــل م ومث

ــفيعه  ــلمي روي مــن تش ــعود الس ــن مس ــع ب ــد  يف جماش وق

ال هجـرة بعـد «: الـتمس البيعـة عـٰىل اهلجـرة بعـد أن قـال 

ـــتح ـــه »الف ـــه علي ـــك]] ١٢٣ص /[[، فأجاب ـــالم إٰىل ذل . الس

ــول اهللا  ــٰىل رس ــالة ع ــاس إٰىل الص ــبقه الن ــه س عائ ــل ادِّ  9ومث

عنـد وفاتـه وتعّلقـه بحـديث امليـزاب وحـديث اللـدود إٰىل غـري 

ــا هــو مســطور يف كتابــه، ومــن تصــفَّ  ــاه ممَّ ــم أنَّ مــا ذكرن حه عل

مجيع ما اعتمـده ال خيـرج عـامَّ حكمنـا فيـه بخلـّوه مـن اإلشـارة 

ــيام  ــاحظ ف ــادة اجل ــا ع ــد علمن ــه، وق ــة علي ــنصِّ أو الدالل إٰىل ال

ــل  ــمينًا وال يغف ــًا وال س ــدع غثَّ ــه ال ي ــذاهب أنَّ ــن امل ـــره م ينص

عـاء مـا  ٰى أنَّـه ربـام خـرج إٰىل ادِّ عن إيراد ضعيف وال قـوي، حتـَّ

ودفــع مــا ُيعــَرف، فلــو كــان ملــن ذهــب إٰىل مــذهب ال ُيعــَرف، 

ـًا رصحيـًا عـٰىل صـاحبهم ملـا  ن نصَّ العبّاسية خـرب ينقلونـه يتضـمَّ

جاز أن يعدل عن ذكره مـع تعّلقـه حكينـا بعضـه واعـتامده عـٰىل 

 .أخبار آحاد أكثرها ال ُيعَرف

ـــول العبّـــاس : ومنهـــا]] ١٢٤ص /[[ ألمـــري  ق

ــدك ُأبايعــك ح: (املــؤمنني  ــاس عــّم ُأمــدد ي ــٰى يقــول الن تَّ

ــول اهللا  ــان 9رس ــك اثن ــف علي ــال خيتل ــه ف ــن عّم ــايع اب ، )ب

ــا، وال  ــة فيه ــالمة ال تقيَّ ــال س ــال ح ــه واحل ــول من ــذا الق وه

ــه مل يكــن منصوصــًا  خــوف وال إكــراه، داللــة واضــحة عــٰىل أنَّ

 .عليه

مناه يف فسـاد الـنّص عـٰىل أيب بكـر وهـو أنَّ : ومنها ما قـدَّ

قول عٰىل أنَّه ال بـدَّ أن يكـون معصـومًا وجـب اإلمام إذا دلَّت الع

ـة عـٰىل أنَّ  ن علمناه غري معصوم، وقد أمجعت األُمَّ نفي النّص عمَّ

 .العبّاس مل يكن معصومًا فوجب نفي النّص عليه

لنـا عليـه مـن قبـل جيـب أن : ومنها أنَّ اإلمام عـٰىل مـا دلَّ

ــٰى ال يشــّذ  عنــه يكــون عاملــًا بجميــع الــدين دقيقــه وجليلــه حتَّ

ــاس  ــٰىل أنَّ العبّ ــة ع ــت األُمَّ ــد أطبق ــه يشء، وق ــن  من مل يك

هبذه الصـفة، وزاد مجيـع خمـالفي الشـيعة مـن املعتزلـة وغـريهم 

ٰى ذهبـوا إٰىل أنَّـه مل يكـن حميطـًا مـن العلـوم بالقـدر  عٰىل هذا حتـَّ

ــوم  ــط يف عل ــو التوّس ــدهم، وه ــام عن ــه اإلم ــاج إلي ــذي حيت ال

ــاد و ــل االجته ــاواة أه ــدين ومس ــي يف ال ــا، ويكف ــوٰى فيه الفت

بطالن الـنّص عليـه عنـدنا أن ال يكـون عاملـًا بالكـلِّ ومضـطلعًا 

 .باجلميع

ــا قــول صــاحب الكتــاب ــنّص : (فأمَّ عــاء ال ليجــوزنَّ ادِّ

عٰىل العبّاس وخيـتصُّ بمعرفتـه قـوم ثـّم ينقطـع النقـل، ألنَّـه إن 

ــلِّ  ــن الك ــه ع ــاز انقطاع ــن ) ج ــل ع ــاع النق ــف، ألنَّ انقط فطري

ـة، ويرفـع الطريـق إٰىل العلـم، ولـيس كـذلك الكّل  ُيسِقط احلجَّ

عنه انقطاعـه عـن الـبعض، والـنصُّ الـذي نعتقـده وإن مل ينقلـه 

ــة بنقلــه، عــٰىل أنَّ  ــة فقــد نقلــه عنــدنا مــن يقــوم احلجَّ مجيــع األُمَّ

ا يصـري اإلمجـاع منعقـدًا  القول إذا ظهر ثـّم انقطـع فبانقطاعـه ممـَّ

ــًة، ]] ١٢٥ص /[[عــٰىل خالفــه، ويقتضـــي  ذلــك إطراحــه مجل

ــض مل  ــة دون بع ــَرق األُمَّ ــض فِ ــاهرًا يف بع ــول ظ ــان الق ــإذا ك ف

 .يكن هذا حكمه

ا إزاحة العلَّة فقد بيَّنا أنَّ حكم اجلميع فيها واحـد وإن  فأمَّ

ة دون الباقني  .مل ينقل النّص إالَّ فرقة من فَِرق األُمَّ

*   *   * 
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ــــل]] ١٤٩ص [[ ــــإن قي ــــول : ف ــــه يف ق ــــام الوج ف

 ؟)بايعــكمــدد يــدك أُ أُ (: ألمــري املــؤمنني  اسالعبّــ

املنصــوص  ألنَّ ؟ ي بطـالن الـنّص ـلـيس ظـاهر القـول يقتضـأوَ 

 .عليه ال حيتاج إٰىل البيعة

 :عن هذا جوابان :قيل

 بلغــه فعـل أهــل الســقيفة امَّ ـلـ اس العبّــ نَّ أ :أحـدمها

ــدهم ــ وقص ــن جه ــر م ــتجَّ األم ــار أراد أن حي ــيهم  ة االختي عل

ــ ــل حجَّ ــة  أمــري املــؤمنني  فســأل ،تهمبمث ــده للبيع بســط ي

ــذاً  ــون آخ ــه فيك ــ ليبايع ــنللحجَّ ــيِّ  ة م ــا، ومض ــع جهاهت  عاً مجي

 :أمـرين لعذرهم فيام صنعوه مـن حيـث كانـت حـاهلم ال تعـدو

ــ ــقِّ إمَّ ــوا إٰىل احل ــلِّ ويُ  ا أن يرجع ــه س ــده ل ــن عق ــر إٰىل م موا األم

ــــول  ــــب 9الرس ــــون األوٰىل واألوج ــــ ،فيك كوا أو يتمسَّ

ــ ــار وحيتّج ــهباالختي ــ وا ب ــه العبّ ــا فعل ــون م ــن  اس فيك م

 .البيعة يف مقابلته

ــر ــواب اآلخ ــنّص  نَّ أ :واجل ــايف ال ــة ال تن ــدلُّ  البيع  وال ت

ــ  م الــنّص ه غــري ممتنــع أن تقــع البيعــة مــع تقــدّ عــٰىل بطالنــه، ألنَّ

ــا ــرض يف إيقاعه ــون الغ ــ ويك ــام بالنص ــذّب رة وـالقي ــن  ال ع

وه مـن مـا ظنّـ األمر، ودفع من نـازع فيـه، ولـو كـان األمـر عـىلٰ 

ــحَّ  ــٰىل ص ــة ع ــة البيع ــة دالل ــون مبايع ــب أن يك ــار لوج ة االختي

األنصـــار ليلـــة العقبـــة ومبايعـــة  9 ]]١٥٠ص [[/ النبـــّي 

الرضـوان عنـد الشـجرة داللـة عـٰىل  املهـاجرين واألنصـار بيعـة

يـار، ولسـاغ لقائـل االخت ته وفـرض طاعتـه مـن جهـةثبوت نبوَّ 

ــول ــدّ : أن يق ــع تق ــة م ــة إٰىل البيع ــا احلاج ــوَّ م ــوب م النب ة، ووج

أيب بكــر عــٰىل  أن يكــون نــّص  فــرض الطاعــة، ولوجــب أيضــاً 

أيب بكـر  باخلالفة يغنيـه عـن البيعـة، وقـد رأينـاه مـع نـّص  عمر

عـٰىل بيعتـه، ودعـاهم إليهـا فبـايعوه، ومل يمنـع  عليه محل النـاس

 .وهبجميع ما ذكرناه ما تومهَّ  فسقط ،ةمن البيع م النّص تقدّ 

*   *   * 

ــ: يقــال لــه]] ١٥٢ص [[ ــأمَّ عــن  اس ا ســؤال العبّ

بعــده، فهــو خــرب واحــد غــري  ]]١٥٣ص [[/ بيــان األمــر مــن

تكــون  مقطــوع عليــه، ومــذهبنا يف أخبــار اآلحــاد التــي ال

ــمتضــمّ  ة واألخبــار املتــواترة املقطــوع نة ملــا يعــرتض عــٰىل األدلَّ

ــا ــرو عليه ــار مع ــن أخب ــاه م ــا ذكرن ــرتض م ــام يع ــف ب ف، فكي

ملـا  اس دافعـاً اخلـرب املـروي عـن العبّـ اآلحاد؟ فمن جعـل هـذا

ته، لنـا عـٰىل صــحَّ دلَّ  الـذي قــد تـذهب إليـه الشـيعة مــن الـنصِّ 

مناه سـلَّ  اخلـرب إذا عـٰىل أنَّ  ،نا استفاضة الروايـة بـه فقـد أبعـدوبيَّ 

ــحَّ  ــنصِّ وص ــع لل ــري داف ــه غ ــة ب ــات الرواي ــه ٍف ، وال من  ألنَّ  ،ل

حيتمـل أن يكـون عـن حصـول األمـر هلـم وثبوتـه يف  سؤاله 

اسـتحقاقه ووجوبـه، جيـري ذلـك جمـرٰى رجـل  أيدهيم، ال عـن

ــالً  ــه نح ــض أقارب ــل بع ــ نح ــرده بعطيَّ ــمّ وأف ــه، ث ــد وفات  ة بع

أتـرٰى  :يقـول لـه رته الوفاة فقد جيـوز لصـاحبه النحلـة أنـحض

ــد ــن بع ــل يل م ــه حيص ــي ب ــه وأفردتن ــا نحلتني ــري إىلٰ م  ك، ويص

ورثتـك، وال  يـدي أم حيـال بينـي وبينـه ويمنـع مـن وصـوله إيلَّ 

ــذا ــون ه ــيالً  يك ــؤال دل ــكّ  الس ــٰىل ش ــل ع ــتحقاق، ب ه يف االس

 ً ــون داالَّ ــكّ  يك ــٰىل ش ــ ه يفع ــول الش ــه إٰىل  ـيءحص ــوب ل املوه

ــ ة تأويلنـا وبطــالن صــحَّ بـنيِّ والــذي يُ  ،قبضـته وه قــول مـا تومهَّ

ــّي  ــ 9 النب ــواب العبّ ــهاس يف ج ــا وردت ب ــٰىل م ــة ع : الرواي

 .»كم املظلومونإنَّ «: خرٰى ويف رواية أُ  ،»كم املقهورونإنَّ «

*   *   * 

 :الذخرية يف علم الكالم

ــ]] ٤٧٧ص [[ ــفأمَّ ــا روي  اس ا العبّ ــل م ــم يق فل

عـٰىل أمــري املــؤمنني عليـه الصــالة والســالم  بــالنصِّ  عنـه جهــالً 

ــإلــه، و وال ناســياً  ــم مــن النَّ هــل األمــر  9نبــّي ام أراد أن يعل

ــإف ؟م إلـيهمســلَّ هلــم بعـده ويُ  يسـتقرُّ   مـن اســتحقَّ  ه لـيس كــّل نَّ

مامــة باإل 9النبــّي  لــه، وقــد يــنصُّ  مَ لِّ حصــل فيــه وُســ أمــراً 

ــ[م لــه وال حتصــل ســلَّ عــٰىل مــن ال يُ  اس أن لــه فيــه، فــأراد العبّ

 ؟يعلم هل النّص ممتثل أو غري ممتثل

*   *   * 

١٧٨ - وا ا:  

ــوارد )/ (٢ج ( ئل الشـــريف املرتضـــىٰ رســا مســألة يف ت

 ):األدلَّة

ــألة ]]١٤٧ص [[ ــالوا : مس ــني ق ــّل املتكلِّم ــدت ك وج

ٰى سـيدنا  الـذي هـو إمــامهم ) كبــت اهللا أعـداءه(يف كتـبهم، حتـَّ

ــؤّدي  ــر امل ــن رشوط النظ ــيهم، أنَّ م ــبس عل ــامَّ يل ــف ع والكاش

ًا يف مــدلول هــذا القــول ]و. [إٰىل العلــم، أن يكــون النــاظر شــاكَّ

ــل  ــة دلي ــن جه ــام م ــدوث األجس ــامل بح ــون الع ــب أن يك يوج
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ــــّص  ــــاول األخ ــــأنَّ اإلدراك أالَّ يتن ــــامل ب ــــراض، الع األع

ــه  ــدالً يمكن ــينا ب ــن س ــيل ب ــدليل أيب ع ــم ب ــاف، وال يعل األوص

 .النظر فيه

ــن  ــود إذا مل يك ــم أنَّ املوج ــن ال يعل ــم أنَّ م ــن نعل ونح

 .ل العقلقديًام، فال بدَّ كونه حمَدثًا غري كام

م قالوا أيضًا حتَّٰى سألوا نفوسهم، فقالوا ما وجـه : عٰىل أهنَّ

ا لـو : ترادف األدلَّة عٰىل املدلول الواحد، وجهته ـا ممـَّ أّنا نعلـم أهنَّ

إّنـا ال : مـع قـوهلم]] ١٤٨ص . /[[سبقنا إليها لوجـدت العلـم

ق بني الدليل والشبهة إالَّ بعد توليـد الـدليل للعلـم، فكيـف  ُنفرِّ

ا ال يمكننا النظر فيها وال يولد لنا علام أبدًا؟يُ   عَلم أهنَّ

إنَّـه إذ نظـر غرينـا فيهـا اضـطّرنا إٰىل أنَّـه علـم : فإن قيـل

ا أدلَّة  .بمدلوهلا، فعلمنا أهنَّ

ــه ال ســبيل إٰىل أن يعلــم أحــدنا : يقــال] أن[أمكــن لــه  إنَّ

ــال ــًا ف ــه عامل ــدًا، وإذا مل يعلم ــه معتق ــاز أن يعلم ــًا، وإن ج  عامل

 .سبيل إٰىل ما ذكروه

ــم : اجلــواب ــأنَّ مــن عل ــه ال شــبهة يف القــول ب ــم أنَّ اعل

ــم، ال  ــه العل ــب ل ــه أوج ــر في ــدليل نظ ــات ب ــن املعلوم ــيئًا م ش

يصحُّ أن يعلمـه بـدليل آخـر، إذا اجتمـع مـع القـول بـأنَّ وجـه 

ــام هــو  ــة املرتادفــة مــع تقــّدم العلــم بــاملعلوم، إنَّ النظــر يف األدلَّ

 .نظور فيه دليل مناقضتهليعلم أنَّ ذلك امل

ــل  ــيالً إذا حص ــم دل ــام يعل ــدليل إنَّ ــا يف أنَّ ال ــول بينن وق

عنــده العلــم فكيــف جيــوز أن يعلــم يف الــدليل الثــاين إذا نظرنــا 

ه دليل وما حصل لنا عنده علم  . فيه أنَّ

إنَّ مــن نظــر يف : والــذي يقــوي يف الــنفس أن يقــال

ــر ــوز أن ينظ ــد جي ــدليل، ق ــق ال ــن طري ــه م ــل  يشء يعلم يف دلي

 .آخر يفيض إٰىل العلم به، ويكون عاملًا به من طريقني

ــر يف طريــق إثبــات األعــراض، : مثــال ذلــك أن ينظ

ويسـتدّل هبــا عــٰىل حــدوث األجسـام، فــيعلم هبــذه الطريقــة أنَّ 

ــا  ــر يف الطريقــة األُخــرٰى يعتمــد فيه ــّم ينظ ــة، ث األجســام حمَدث

ـــق يف كـــّل ذ ات مدركـــة عـــٰىل أنَّ مـــن شـــأن اإلدراك أن يتعلَّ

ــأخّص أوصــافها  ــو كــان قــديًام ]] ١٤٩ص /[[ب واجلســم ل

ـا مـن أخـّص أوصـافه،  لوجـب إدراكـه عـٰىل هـذه الصـفة، ألهنَّ

ــم  ــن العل ــدَّ م ــال ب ــديًام، ف ــدرك ق ــه ال ي ــم رضورة أنَّ ــإذا عل ف

 .بحدوثه

 :وهذه الطريقة مبنيّة عٰىل مقّدمات

 . أنَّ اجلسم مدرك: منها

ن يتعلَّـق بـأخّص أوصـاف أنَّ من شـأن اإلدراك أ: ومنها

 .الذات املدركة

أنَّ اجلسم لو كان قديًام لكان كونه هبذه الصفة مـن : ومنها

 .أخّص أوصافه

 .أن ال يدرك قديامً : ومنها

ة هـذه املقــّدمات، فـال بــدَّ أن  فمتـٰى علـم بالتأّمــل صـحَّ

ــن  ــديم، وإذا مل يك ــيس بق ــم ل ــادًا، ألنَّ اجلس ــه اعتق يفعــل لنفس

 . ، فال بدَّ من كونه حمَدثاً قديًام وهو موجود

ة تلـك املقـّدمات وعلمـه هبـا ال : وإنَّام قلنا إنَّه مـع صـحَّ

ــه لــيس بقــديم أنَّ جممــوع مــا ذكرنــاه . بـدَّ أن يفعــل اعتقــادًا ألنَّ

ـا  ملجئ له إٰىل فعـل هـذا االعتقـاد، كـام أنَّ مـن علـم يف ذات أهنَّ

، ومــن ]ككــذل[مل يســبق ذواتــًا حمَدثــة ملجــأ إٰىل اعتقــاد كوهنــا 

علم يف فعل له صفة الظلـم ملجـأ بـام اسـتقرَّ يف عقلـه مـن قـبح 

ــك  ــون ذل ــه، ويك ــاد لقبح ــل اعتق ــفة إٰىل فع ــذه الص ــه ه ــا ل م

 . االعتقاد علًام، لوقوعه عٰىل الوجه الذي ذكرناه

كيف ينظر يف حدوث اجلسم بالدليل الثاين وهو : فإن قيل

ل، والعلم بالشـيء  يمنع من النظر فيـه، عامل بحدوثه بالدليل األوَّ

 . ولو جاز أن ينظر فيام علمه، جلاز أن ينظر يف املشاهدات

ليس نظـره يف الـدليل الثـاين عـٰىل احلقيقـة نظـرًا يف : قلنا

ــام ينظــر  ًا يف حدوثـه، وإنَّ صـدور اجلســم، فيلـزم أن يكــون شــاكَّ

ــي منهــا  ــاين الت ــدليل الث ــن ]] ١٥٠ص /[[يف مقــّدمات ال أنَّ م

ــأن اإلدراك أن يت ــا أنَّ ش ــدرك، ومنه ــاف امل ــأخّص أوص ــق ب علَّ

اجلسم لو كـان قـديًام لكـان كونـه كـذلك مـن أخـّص أوصـافه، 

 .وغري ذلك ممَّا قد بيَّناه

ــاول  ًا يف متن ــاكَّ ــون ش ــب أن يك ــر يف يشء، فيج وإذا نظ

ل  ـــدليل األوَّ ـــٰىل بال ـــدليل وع ـــّدمات ال ـــائر مق اإلدراك وس

ــ ــّدمات ال ــّكه يف مق ــن ش ــع م ــام ال يمن ــدوث األجس دليل ح

ــاين ــاظرًا يف . الث ــحيح أن يكــون ن ــٰىل الوجــه الص ــع ع ــام يمن وإنَّ

يشء وهو عاملـًا بـه، أنَّ النظـر ال يتعلَّـق مـن املنظـور فيـه بوجـه 

ل مـن  ، بل يتعلَّق هبـل الصـفة ثابتـة أم منتفيـة، فكأنَّـه ُيمثـِّ معنيَّ

وجيب عن إدراكهـام الثابـت، فـال بـدَّ مـن الشـّك مـع . األمرين

 .علم والقطع ينافيان وجه تعّلق النظرذلك، ألنَّ ال
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فهذا هو املانع مـن نظـر النـاظر فـيام يعلمـه، ال مـا ُيـذَكر 

 .يف الكتب من النظر يف املشاهدات

إنَّـــام ال يصـــحُّ أن ينظـــر يف : ألنَّ لقائـــل أن يقـــول

ــوال أنَّ  ــا، ول ــم هب ـــي إٰىل العل ــل يفض ــه دلي ــاهدات، ألنَّ املش

ــ ــل عن ــاين حيص ــدليل الث ــر يف ال ــه، النظ ــدلول علي ــم بامل ده عل

ــات  ــم حــدوث األجســام بــدليل إثب لوجــب أن يكــون مــن عل

ــة  ــٰىل كيفي ــة ع ــرٰى املبنيّ ــة األُخ ــر يف الطريق ــّم نظ ــراض، ث األع

يتنـاول اإلدراك متـٰى عـرض لـه شـّك يف إثبـات األعــراض، أن 

ــّكه يف  ــام، ألنَّ ش ــدوث األجس ــًا بح ــون عامل ــن أن يك ــرج م خي

بحــدوثها مــن هــذا الطريــق حــدوث األجســام يــؤثِّر يف علمــه 

ٰى  بداللة أنَّه لـو انفـرد كونـه نـاظرًا هبـذا الـدليل دون غـريه حتـَّ

ــو  ــم ال خيل ــدوثها أو أنَّ اجلس ــوان أو ح ــات األك ــكَّ يف إثب يش

 .منها خيرج من أن يكون عاملًا بحدوث األجسام

وقد علمنا أنَّـه إذا كـان قـد نظـر يف الطريقـة الثانيـة، ثـّم 

ـــات األكـــو ـــًا شـــكَّ يف إثب ان، ال خيـــرج مـــن أن يكـــون عامل

ــوال أنَّ الطريقــة الثانيــة قــد  ص /[[بحــدوث األجســام، فل

ــع ]] ١٥١ ــب م ــا وج ــدلول، مل ــه بامل ــم ل ــول عل ــت حص اقتض

ل أن يستمرَّ كونه عاملًا، وهذا أوضح  .الشبهة يف الدليل األوَّ

كيـف يعلـم يف الـدليل الثـاين أنَّـه دليـل، وهـو : فإن قيل

ز لـه حصـول ا لعلـم لـه مـن جهتـه، ألنَّـه إذا كـان عاملــًا ال يتميـَّ

ل، ثــّم نظــر يف الــدليل الثــاين،  بحــدوث األجســام بالــدليل األوَّ

ة  عيــتم أنَّــه جيــب أن يفعــل لنفســه عنــد تكامــل صــحَّ وادَّ

ا ال  مقّدمات الدليل الثـاين اعتقـاد حـدوث األجسـام، وهـذا ممـَّ

ــالنظر  ــام ب ــدوث األجس ــامل بح ــد وع ــه معتق ــه، ألنَّ ــز ل يتميَّ

ل، فكيف يعلم أنَّ الدليل الثاين دليل عٰىل احلقيقة؟ا  ألوَّ

وال جيــري ذلــك جمــرٰى مــن مل يكــن عاملــًا بشـــيء، ثــّم 

ــه، ألنَّ  ــًا ب ــًا مل يكــن عامل ــه عامل ــه فوجــد نفس ــل علي نظــر يف دلي

 .هاهنا متييز له حصول العلم بعد أن يكون حاصالً 

ــا ــ: قلن ــاين إذا تأمَّ ــدليل الث ــر يف ال ــل أن ينظ ــاظر قب ل الن

ــم  ة، وعل ــحَّ ــن ص ــا م ــًا بأهنَّ ــون عامل ــدَّ أن يك ــال ب ــه، ف مقّدمات

ــًام  ــه عل ــل لنفس ــدَّ أن يفع ــه ال ب ــا، فإنَّ ــن حاهل ــك م ــاظر ذل الن

بحدوث األجسـام، وأنَّـه ال جيـوز أن يتكامـل لـه العلـم بثبـوت 

تها، ومل يفعل لنفسه علًام بحدوث اجلسم  .املقّدمات وصحَّ

ــه يعلــم قبــل النظــر يف طر يقــة إثبــات األعــراض كــام أنَّ

ــًا  ـــيء ذوات ــم بش ــاظر أنَّ اجلس ــم الن ــٰى عل ــه مت ــدوثها، أنَّ وح

حمَدثـة، فــال بــدَّ أن يفعـل لنفســه اعتقــادًا، ألنَّـه حمــَدث ويكــون 

ذلك االعتقاد علًام هلذا الوجـه، فكـان العلـم بـأنَّ الـدليل دليـل 

ــ ــوص يفض ــه خمص ــٰىل وج ــدلول ع ــه بامل ــم بتعّلق ــو عل ي إٰىل ـه

 . العلم

إنَّ النظــر يف الــدليل الثــاين ال حيصــل عنــده : الومــن قــ

 .علم، بأن يقتيض يضيق عليه هذا الكالم

ـــه]] ١٥٢ص /[[ ـــال ل ـــك: ويق ـــٰى قول ـــه : إنَّ معن إنَّ

فأنـت . ينظر يف الـدليل الثـاين أنَّـه دليـل ال يعلـم املـدلول عليـه

تزعم أنَّ العلم بـأنَّ الـدليل دليـل هـو علـم باملـدلول، وإذا كـان 

بأنَّ الـدليل دليـل إنَّـام حيصـل بعـد حصـول العلـم  العلم عندك

ــدليل  ــدًا أنَّ هــذا ال ــم أب ــاظر ال يعل ــاظر باملــدلول، فهــذا الن للن

الثـاين، فـال بـدَّ أن يكـون مـا يمضــي يف الكتـب مـن أنَّ العلــم 

بأنَّ الدليل دليـل، وهـو علـم باملـدلول فيـه رضب مـن التجـّوز 

 .واالختصار

ــ: وجيــب أن يقــال ه دليــل ال بــدَّ أن يفارقــه إنَّ العلــم بأنَّ

العلم باملدلول، وإالَّ فقـد علـم املـدلول مـن ال يعـرف أنَّ ذلـك 

الدليل عليه، وقد جيهـل كـون هـذه الطريقـة داّلـة عـٰىل املـدلول 

 .من يعلم املدلول

 .فالذي ذكرناه أوضح وأتمّ 

*   *   * 

 ):مسائل شتّىٰ )/ (٤ج ( رسائل الرشيف املرتٰىض 

]] ٣٣٩ص : /[[قـــــال  :مســـــألة ]]٣٣٨ص [[

ــن  ــبهم أنَّ م ــروا يف كت ــرت إذا ذك ــيوخ ج ــادة الش ــم أنَّ ع اعل

ـــدؤا  ـــاٰىل أن يبت ـــة اهللا تع ـــق معرف ـــر يف طري ـــات النظ الواجب

الً قبــل الداللــة عــٰىل وجوبــه . بالداللــة عــٰىل أنَّ كــون النظــر أوَّ

 .والظاهر يقتضـي العكس فيام فعلوه

النظــر ولــيس جيــوز أن يكــون الوجــه يف ذلــك أنَّ كــون 

ــديم  ــار يف تق ــه، وأنــت باخلي ــفتان ل ــًا ص ــه واجب ال ســابقًا وكون

ــرٰى  ــٰىل األُخ ــدة ع ــّل واح ــات . ك ل الواجب ــه أوَّ ــك أنَّ كون وذل

ــه  ــم أنَّ ليتــه، ولــيس يمكــن أن ُيعَل ن دعــوٰى وجوبــه وأوَّ يتضــمَّ

ليتـــه،  ل الواجبـــات فوجـــب لـــذلك تقـــديم الكـــالم يف أوَّ أوَّ

لية وتعلّ  لية بالوجوبالنفصال الوجوب من األوَّ  .ق األوَّ

ـرت يف جهـة العـذر يف ذلـك مل أجـد إالَّ مـا أنـا  ولـامَّ فكَّ

ــو ــره، وه ــٰىل : ذاك ــة ع ــر مبني ــوب النظ ــٰىل وج ــة ع أنَّ الدالل

ــٰىل أنَّ  ــة ع ــاٰىل مبني ــة اهللا تع ــاٰىل، ومعرف ــة اهللا تع ــوب معرف وج
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ــتحقاق  ــم باس ــو العل ــة، وه ــات العقلي ــل الواجب ــف يف فع اللط

الطاعــات والقبــائح ال يــتمُّ إالَّ بمعرفــة  الثــواب والعقــاب عــىلٰ 

ــاٰىل إذا  ــٰىل اهللا تع ــب ع ــف واج ــٰىل أنَّ اللط ــي ع ــاٰىل، ومبن اهللا تع

ــار  ــا، فص ــب علين ــا فواج ــن فعلن ــان م ــه، وإذا ك ــن فعل ــان م ك

ــتمُّ إالَّ بعــد  ــاٰىل ال ي ــر يف معرفــة اهللا تع ــوب النظ ــم بوج العل

مـن غـري معارف كثـرية طويلـة ال يمكـن أن يـدلَّ عليـه عـاجالً 

ــروا الكــالم يف  حوالــة عــٰىل مــا يطــول مــن ُأصــول كثــرية، وأخَّ

ــذا  ــالم يف ه ــن الك ــا ال يمك ــه مل ــن تعّلق ــاه م ــا ذكرن ــه مل وجوب

 .واهللا أعلم. املوضع

*   *   * 

رية  :جوابات املسائل السالَّ

ــــابعة]] ٣٢٤ص /[[ ــــألة الس ــــلَّ : املس ــــدُت ك وج

ٰى  ّل كبـت اهللا أعـداه سـيِّدنا األجـ املتكلِّمني قـالوا يف كتـبهم حتـَّ

ــن  ــيهم، أنَّ م ــبس عل ــامَّ يلت ــف ع ــامهم والكاش ــو إم ــذي ه ال

ًا يف املــدلول،  ــد للعلــم أن يكــون النــاظر شــاكَّ رشط النظــر املولِّ

وهــذا القــول يوجــب أن يكــون العــامل بحــدوث األجســام مــن 

جهــة دليــل األعــراض، والعــامل بــأنَّ اإلدراك ال يتنــاول إالَّ 

يشء، بـل ال يمكنــه  يل إّين عــىلٰ أخـّص األوصـاف ال يعلــم بـدل

النظر فيه، ونحـن نعلـم أنَّ مـن ال يعلـم أنَّ املوجـود إذا مل يكـن 

ـم قـالوا  عـىلٰ . قديًام فال بدَّ من كونه حمَدثًا غـري كامـل العقـل أهنَّ

ــالوا ــة : أيضــًا حــني ســألوا نفوســهم فق مــا وجــه تــرادف األدلَّ

ـا ممـَّ: املدلول الواحد وجهة؟ عىلٰ  ا لـو سـبقنا إليهـا إّنـا نعلـم أهنَّ

ــم ــدت العل ــوهلم. لولَّ ــع ق ــذا م ــدليل : ه ــني ال ق ب ــرِّ ــا ال ُنف إّن

ـا أدلَّـة  والشبهة إالَّ بعـد توليـد الـدليل العلـم، فكيـف ُيعَلـم أهنَّ

إنَّـه : وال يمكننا النظر فيهـا وال يولِّـد لنـا علـًام أبـدًا؟ فـإن قيـل

ـا أنَّـه عـامل بمـدلوهلا  إذا نظر غرينا فيهـا اضـطررنا إىلٰ  فعلمنـا أهنَّ

ــة، أمكــن أن يقــال ــه ال ســبيل إىلٰ : أدلَّ ــًا  إنَّ ــم أحــدنا عامل أن نعل

 وإن جــاز أن نعلمــه معتقــدًا، وإذا مل نعلمــه عاملــًا فــال ســبيل إىلٰ 

 .ما ذكروه

ـــه ال شـــبهة يف أنَّ : اجلـــواب وبـــاهللا التوفيـــق اعلـــم أنَّ

ــه  ــر في ــدليل نظ ــات ب ــن املعلوم ــيئًا م ــم ش ــن عل ــأنَّ م ــول ب الق

ــه ــب ل ــر إذا  أوج ــدليل آخ ــه ب ــحُّ أن يعلم ــم ال يص ــك العل ذل

اجتمع مع القول بـأنَّ وجـه النظـر يف األدلَّـة املرتادفـة مـع تقـّدم 

ــل  ــه دلي ــور في ــك املنظ ــيُعَلم أنَّ ذل ــو ل ــام ه ــوم إنَّ ــم بمعل العل

، ألنَّ الــدليل إنَّـام ُيعَلـم دلـيالً إذا حصــل مناقضـة وقـول يتنـاىفٰ 

 الـدليل الثـاين إذا نظرنـا عنده العلـم، فكيـف جيـوز أن نعلـم يف

ه دليل وما حصل لنا عنده علم؟  فيه أنَّ

إنَّ مــن نظــر يف : يف الــنفس أن يقــال والــذي يقــوٰى 

شـــيء فعلمــه مــن طريــق الــدليل قــد جيــوز أن ينظــر يف دليــل 

العلــم بــه، ويكــون عاملــًا مــن طــريقني، مثــال  آخــر يفضـــي إىلٰ 

 فيهـا عـىلٰ أن ننظـر يف طريقـة إثبـات األعـراض ونسـتدّل : ذلك

ــة،  ــام حمَدث ــة أنَّ األجس ــذه الطريق ــنعلم هب ــام ف حــدوث األجس

أنَّ مــن  التــي نعتمــد فيهــا عــىلٰ  ثــّم ننظــر يف الطريقــة األُخــرٰى 

ــــأخّص  ــــّل ذات مدركــــة ب ــــق يف ك شــــأن اإلدراك أن يتعلَّ

هــذه  أوصــافها، واجلســم لــو كــان قــديًام لوجــب إدراكــه عــىلٰ 

ــّص أوصــافه، وإذا عُ  ــا مــن أخ ــه ال الصــفة، ألهنَّ ــَم رضورًة أنَّ ِل

ة  ُيدِرك قديًام فـال بـدَّ مـن العلـم بحدوثـه، وهـذه الطريقـة مبنيـَّ

أنَّ مــن شــأن : أنَّ اجلســم مــدرك، ومنهــا: مقــّدمات، منهــا عــىلٰ 

ـــ]] ٣٢٥ص /[[اإلدراك  ـــأخصِّ يتعلَّ ـــذات  ق ب ـــاف ال أوص

ــذه  اجلســم لــو كــان قــديامً  أنَّ : ومنهــا .املدركــة ــه هب لكــان كون

فمتـٰى  .ك قـديامً درِ ال ُيـ هأنَّـ: ومنهـا .وصـافهأ الصفة من أخـصِّ 

أن يفعــل لنفســه  مات فــال بــدَّ ة هــذه املقــدّ ل صــحَّ بالتأّمــعلــم 

ــاداً  ــديامً  ألنَّ  ،اعتق ــن ق ــديم، وإذا مل يك ــيس بق ــم ل ــو  اجلس وه

 .ثاً حمدَ  من كونه موجود فال بدَّ 

ة تلـك املقـدمات وعلمـه هبـا ال ه مـع صـحَّ إنَّ  :ام قلناوإنَّ 

ــدَّ  ــن  ب ــاداً أن يفم ــل اعتق ــ ع ــديم هألنَّ ــيس بق ــا  أنَّ  ،ل ــوع م جمم

علــم يف  مـن ذكرنـاه ملجـئ لــه إٰىل فعـل هــذا االعتقـاد، كــام أنَّ 

ـ حمَدثــة، ثــة ملجـأ إٰىل اعتقــاد كوهنــا ســبق ذواتــا حمدَ تا مل ذات أهنَّ

يف عقلـه  لـه صـفة الظلـم ملجـأ بـام اسـتقرَّ أنَّ علم يف فعل  ومن

قبحــه، ويكــون بتقــاد فعــل اع مـن قــبح مــا لــه هــذه الصــفة إىلٰ 

 .لوقوعه عٰىل الوجه الذي ذكرناه ذلك االعتقاد علامً 

ــإذا  ــلف ــدليل : قي ــم بال ــدوث اجلس ــر يف ح ــف ينظ كي

ــه ــامل بحدوث ــو ع ــاين وه ــدليل األوَّ  الث ــ ؟لبال ــم بالش  ـيءوالعل

يمنــع مــن النظــر فيــه، ولــو جــاز أن ينظــر فــيام علمــه جلــاز أن 

 .ينظر يف املشاهدات

يف  دليل الثـاين عـٰىل احلقيقـة نظـراً ليس نظـره يف الـ: قلنا

ـ اً فيلزم أن يكـون شـاكَّ  اجلسمحدوث  ام ينظـر يف يف حدوثـه، وإنَّ

ق دراك أن يتعلَّـمـن شـأن اإل أنَّ  دليل الثاين التي منهـابمات مقدّ 

لكان كونـه  قديامً  اجلسم لو كان ك، ومنها أنَّ أوصاف املدرَ  بأخصِّ 

 .ناهد بيَّ ا قأوصافه، وغري ذلك ممَّ  كذلك من أخصِّ 
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فــيام نظــر فيــه  اً فيجــب أن يكــون شــاكَّ  ءوإذا نظــر يف يش

ــه إذا نظــر يف أهــل اإلدراك يتنــاول يف املــدَرك  ال مــن غــريه، ألنَّ

ًا  أخـّص الصـفات أو ال يتنـاول ذلـك إنَّـام جيـب أن يكـون شــاكَّ

ــائر  ــذلك س ــاول اإلدراك، وك ــدّ يف تن ــدليل ماتمق ــاين،  ال الث

ــ  ـيءيف شــ صــحيح أن يكــون نــاظراً نــع عــٰىل الوجــه التام يموإنَّ

، ق مـن املنظـور فيـه بوجـه معـنيَّ النظـر ال يتعلَّـ عامل به، أنَّ  وهو

ــ ــل يتعلَّ ــفةب ــل الص ــة ق هب ــة أم منتفي ــ ؟ثابت ــني ه فكأنَّ ــل ب متيي

مـع أّهيـام هـو الثابـت، فـال بـدَّ مـن الشـكِّ عن وبحث  األمرين

هـو  فهـذا. ق النظـرالعلم والقطـع ينافيـان وجـه تعّلـ ذلك، ألنَّ 

ر يف الكتـب مـن ذكَ نظـر النـاظر فـيام يعلمـه، ال مـا ُيـياملانع من 

ــر ــاهدات النظ ــ، يف املش ــال ه ألنَّ ــل يفض ــا،  يـدلي ــم هب إٰىل العل

 النظــر يف الــدليل الثــاين حيصــل عنــده علــم باملــدلول ولــوال أنَّ 

ــدليل  ــام ب ــدوث األجس ــم ح ــن عل ــون م ــب أن يك ــه لوج علي

ــات األ ــراض،إثب ــمّ  ع ــة ا ث ــر يف الطريق ــألُ نظ ــرٰى املبنيَّ ــٰىل خ ة ع

ــاول اإل ــة تن ــٰى كيفي ــرض دراك مت ــه]] ٣٢٦ص /[[ع ــكٌّ  ل  ش

ــات األ ــاً يف إثب ــون عامل ــن أن يك ــرج م ــراض أن خي ــدوث  ع بح

ر يف علمــه ه يف حــدوث األجســام يــؤثّ شــكّ  ألنَّ  األجســام،

 لـو انفـرد كونـه نـاظراً  هبداللـة أنَّـ ،بحدوثها مـن هـذا الطريـق

ــ ــريه حتَّ ــدليل دون غ ــذا ال ــكَّ ٰى يهب ــوان أو ش ــات األك  يف إثب

 رج مــن أن يكــون عاملــاً خلــاجلســم ال خيلــو منهــا  حــدوثها وأنَّ 

ــام ــدوث األجس ــ .بح ــا أنَّ ــد علمن ــر يف وق ــد نظ ــان ق ه إذا ك

ال خيــرج مــن أن  يف إثبــات األكــوان، شــكَّ  الطريقــة الثانيــة ثــمّ 

 الطريقــة الثانيــة قــد بحــدوث األجســام، فلـوال أنَّ  يكـون عاملــاً 

باملـدلول ملـا وجـب مـع الشـبهة ثـاٍن م لـه اقتضت حصول علـ

 .واضح، وهذا كونه عاملاً  يستمرَّ  ل أنيف الدليل األوَّ 

ه دليـل وهـو كيـف يعلـم يف الـدليل الثـاين أنَّـ: فإن قيـل

 ه إذا كـان عاملـاً ألنَّـ ؟العلـم لـه مـن جهتـه ز لـه حصـولال يتميَّ 

ــمّ بحــدوث األجســام بالــدليل األوَّ  ــاين،  نظــر ل ث يف الــدليل الث

ة ه جيــب أن يفعــل لنفســه عنــد تكامــل صــحَّ عيــتم أنَّــادَّ و

ا دوث األجســام، وهــذا ممَّــحلــ اً الــدليل الثــاين اعتقــاد ماتمقــدّ 

ــ ــال يتميَّ ــه، ألنَّ ــاملز ل ــد وع ــالنظر  ه معتق ــام ب ــدوث األجس بح

وال ؟ الـدليل الثـاين دليـل عـٰىل احلقيقـة ل، فكيف يعلـم أنَّ األوَّ 

نظـر يف دليـل  ثـمّ  ـيءبشـ جيري ذلـك جمـرٰى مـن مل يكـن عاملـاً 

ز هاهنـا  بـه، ألنَّ  ةً كـن عاملـتمل بـام  نفسـه عاملـاً  عليه فوجـد يتميـَّ

 .حاصالً  يكنمل له حصول العلم بعد أن 

ــا ــ: قلن ــاين إذا تأمَّ ــدليل الث ــر يف ال ــل أن ينظ ــاظر قب ل الن

ــدَّ مقدّ  ــال ب ــه ف ــاً  أن مات ــون عامل ــ يك ــٰى ا مبأهنَّ ت ت ــحَّ ــم  ص وعل

ــ ــا، فإنَّ ــن حاهل ــك م ــاظر ذل ــدَّ الن ــه ه ال ب ــل لنفس ــامً  أن يفع  عل

ه ال جيـوز أن يتكامـل لـه العلـم بثبـوت بحدوث األجسـام، وأنَّـ

بحــدوث  يفعــل لنفســه علــامً ثــّم ال تها، وصــحَّ  ماتاملقــدّ 

ــ، اجلسـم عــراض ه يعلـم قبـل النظــر يف طريقـة إثبـات األكـام أنَّ

ــ ــدوثها أنَّ ــموح ــٰى عل ــاظر أنَّ  ه مت ــم  الن ــبق اجلس ــاً مل يس  ذوات

ويكــون ، ثه حمــدَ ألنَّـ أن يفعـل لنفســه اعتقــاداً  ال بــدَّ ، فــثـةً حمدَ 

الـدليل دليـل  هلذا الوجـه، فكـان العلـم بـأنَّ  ذلك االعتقاد علامً 

ــم بتعلّ  ــو عل ــهه ــ ق ــوص يفض ــه خمص ــٰىل وج ــدلول ع ي إٰىل ـبامل

 .العلم

النظــر يف الــدليل الثــاين ال حيصــل عنــده  إنَّ : ومــن قــال

ــيق ــأن يض ــم، ب ــالم عل ــذا الك ــه ه ــ، علي ــال ل ــٰى  أيُّ : هويق معن

ــه  :قولــكل ــه ينظــر يف الــدليل الثــاين إنَّ دليــل ال يعلــم لــيعلم أنَّ

الـدليل دليـل هـو علـم  العلـم بـأنَّ  أنت تزعم أنَّ وعليه  املدلول

ام حيصـل الـدليل دليـل إنَّـ عنـدك بـأنَّ  وإذا كان العلم ؟باملدلول

ــد  ــذا]] ٣٢٧ص /[[بع ــدلول، فه ــاظر بامل ــم للن ــول العل  حص

مــن  ال بــدَّ و، دليـلهــذا الـدليل الثــاين  أنَّ  أبـداً النـاظر ال يعلــم 

ــ ــا يمض ــون م ــبـأن يك ــن أنَّ  ي يف الكت ــأنَّ  م ــم ب ــدليل  العل ال

 .واالختصار زدليل هو علم باملدلول فيه رضب من التجوّ 

أن يفارقـه مـن  ه دليـل ال بـدَّ العلم بأنَّ  إنَّ : وجيب أن يقال

ذلـك  عـرف أنَّ علـم املـدلول مـن ال ييفقد  العلم باملدلول، وإالَّ 

ة عـٰىل املـدلول دالّ  عليه، وقد جيهل كون هذه الطريقةدليل الدليل 

 .وأرصحفالذي ذكرناه أوضح  .من يعلم املدلول

*   *   * 

 :الذخرية يف علم الكالم

الكالم يف املعارف والنظر وأحكامهام : باب ]]١٥٤ص [[

 :هبام  وما يتعلَّق

 :يف حدِّ العلم وبيان مهم أحكامه: فصل

العلــم مــا اقتضـــٰى ســكون الــنفس إٰىل مــا تناولــه، غــري 

أنَّه ال يكون كذلك إالَّ وهو اعتقاد يعتقـد عـٰىل مـا هـو واقـع بـه 

ولــيس جيــب دخــول هــذه الصــفات يف : عــٰىل بعــض الوجــوه[

احلّد، ألنَّ احلـّد ال يتعـّدٰى ذكـر مـا ُيبـنيَّ بـه الشــيء مـن غـريه 

ــض ] وال ــن بع ــك مل يك ــوال ذل ــه، ل ــل بخالف ــفات حيص الص

 .املشرتكة بأن يدخل يف احلدِّ أوٰىل من بعض



 ٥٤٩  .....................................................................................................  النظر واملعرفة) ١٧٨/ (حرف النون 

والــذي يــدلُّ عــٰىل أنَّ العلــم مــن قبيــل االعتقــاد، لــو مل 

يكــن كــذلك جلــاز أن يكــون عاملــًا وإن مل يكــن معتقــدًا لــه مــع 

 .سكون النفس، وال يكون عاملًا، ومعلوم فساد ذلك

وأيضــًا فلــو مل يكــن العلــم مــن جــنس االعتقــاد لكــان 

ــه ــًا ل ــه خمالف ــامل نفس ــب أن حيــّد الع ــان ضــّده مل جي ــو ك ــه ل ، ألنَّ

معتقدة ملا هو عـامل بـه كـام جيـدها، كـذلك فـيام يقّلـد فيـه، وإنَّـام 

ــه مل  ــنفس ولــو كــان خمالفــًا ل ــد بســكون ال يفــارق العلــم التقلي

ــا أنَّ مــا أخرجــه مــن  جيــب انتفاؤمهــا بضــدٍّ واحــٍد، وقــد علمن

 .تقدًا لهكونه عاملًا بالشـيء ُخيِرجه من كونه مع

ــــني]] ١٥٥ص /[[ رضوري، : والعلــــوم عــــٰىل رضب

 .ومكتسب

ن العـامل بـه نفيـه : وقد ُحدَّ الضـروري بأنَّه الذي ال يتمكَّ

 .عن نفسه إذا انفرد، كالعلم باملشاهدات وما جيري جمراها

احرتاز من اجتامع العلم الضــروري ) االنفراد(وإنَّام ُذِكَر 

فلـو مل يشـرتط االنفـراد ألُدخـل  مع املكتسب وتعّذر نفيهام معًا،

زيـدًا بـأن  9أن ُخيِرب النبّي : مثاله. املكتسب يف حدِّ الضـروري

عمرًا يف الدار، ثّم يشاهده فيها، فيجتمع له علـامن بـه ضــروري 

ة ملا خرج عن كونه عاملًا بأنَّ عمـرًا يف  ومكتسب، فلو شكَّ يف النبوَّ

الضــروري خلـرج ولو انفـرد هـذا العلـم املكتسـب عـن . الدار

ة عنه  .بالشكِّ يف النبوَّ

ــني ـــروري عــٰىل رضب ــبب : والعلــم الض رضب يقــع بس

 .ولواله مل يقع، والضـرب الثاين حيصل يف العاقل ابتداءً 

ــمني ــبب إٰىل قس ــن س ــل ع ــا حيص ــم م ــدمها : وينقس أح

جيب حصوله عند سـببه كـالعلم باملشـاهدات مـع كـامل العقـل 

 .ببه بالعادةوفقد اللبس، والثاين حيصل عند س

ــني ــٰىل رضب ــو ع ــري : وه ــة غ ــه متَّفق ــادة في ــدمها الع أح

ز أنَّ  متفاوتــة، كــالعلم بمخــرب األخبــار عنــد مــن قطــع أو جــوَّ

ــب  ــا جي ــه ممَّ ــاٰىل، ألنَّ ــل اهللا تع ــن فع ـــروريًا م ــون ض ــك يك ذل

ـــدد  ـــرب وتكامـــل الشــــرائط يف ع ـــد ســـامع اخل حصـــوله عن

عـــادة، والقســـم الثـــاين مـــا طريقـــه ال. املخـــربين وصـــفاهتم

ــنائع  ــم بالص ــدَرس والعل ــا ُي ــاحلفظ مل ــادة ك ــه الع ــاوت في ويتف

 .وكلُّ هذا معلوم ال خفاء به. عند ممارستها

ــا القســم الثــاين مــن القســمني األَولــني  وهــو ممَّــا  _وأمَّ

فهــو  _حيصــل يف العاقــل ابتــداًء مــن العلــوم الضـــرورية 

م كــالعلم بــأنَّ املوجــود ال خيلــو مــن ِقــَدم أو حــدوث، واملعلــو

ال خيلــو مــن عــدم أو وجــود، واســتحالة كــون اجلســم الواحــد 

 .يف املكانني يف احلالة الواحدة، وما شاكل ذلك وأشبهه

وقد مضـت أقسـام العلـم الضــروري، ]] ١٥٦ص /[[

ا العلم املكتسب فحّده مـا يمكـن العـامل بـه نفيـه عـن نفسـه : فأمَّ

م والوجـه يف اشـرتاط االنفـراد مـ. بإدخال الشبهة إذا انفرد ا تقـدَّ

 .ذكره يف حدِّ العلم الرضوري

وإنَّـام ذكرنــا الشـبهة يف إخراجــه نفسـه مــن كونـه عاملــًا، 

ألنَّ العامل تقـوٰى دواعيـه إٰىل اسـتمراره عـٰىل مـا علمـه وسـكنت 

ــه لــيس بعلــم وأنَّ   نفســه إليــه، فــإذا عرضــت الشــبهة اعتقــد أنَّ

 .العلم خالف ما هو عليه، وأخرج نفسه عامَّ كان عليه

ـــربنيوا ــٰىل ض ــب ع ــم املكتس ــل : لعل ــدمها ال حيص أح

من فعله إالَّ متولِّـدًا عـن نظـر يف دليـل، والضــرب اآلخـر يقـع 

 .عن غري نظر

ل  ـــرب األوَّ ــو الواقــع متولِّــدًا  _والكــالم يف الض وه

 .جييء عند الكالم يف النظر بإذن اهللا تعاىلٰ  _عن نظر 

ــا الضـــرب الثــاين   نومــه وهــو مــا يفعــل املنتبــه يف _وأمَّ

، فإنَّـه _وقد كان عاملًا قبـل النـوم بـاهللا تعـاٰىل وصـفاته وأحوالـه 

عنـد انتباهـه وذكـره لنظـره يفعــل اعتقـادًا ملـا كـان لـه معتقــدًا، 

 .فيكون ذلك االعتقاد علامً 

إنَّه مع الذكر ال بدَّ من أن يفعـل هـذا االعتقـاد : وإنَّام قلنا

العلم وسكون الـنفس بـه وال جيوز أن ال يفعله، ألنَّ الدواعي إٰىل 

ه كالنفع اخلالص، وإذا خرج من هذه احلال ينظـر يف  إليه قويَّة، ألنَّ

الً، ألنَّ النظر ممَّا جيدنا أحـدنا مـن نفسـه، وقـد  الدليل كام فعل أوَّ

علمنا أنَّ املنتبه من نومه العائد إٰىل مثل حاله يف العلم ال جيد نفسه 

 .ناظر وال مفّكر

علــوم حتصــل لــه يف حالــة واحــدة، وبعــد، فــإنَّ تلــك ال

فلو كانت واقعة عن نظـر ترتيـب يرتتَّبـه كـام جـرٰى األمـر عليـه 

ل  .يف األوَّ

ــوم  ــام أنَّ العل ــا، ك ــن أفعالن ــًا م ــبة كائن ــوم املكتس والعل

ــل ــن فع ـــرورية م ــا]] ١٥٧ص /[[   الض ــا فين ــا . غرين ــام قلن وإنَّ

ارقــة ذلــك الّتبــاع املكتســبة ملقاصــدنا ودواعينــا وأســبابنا، ومف

هلـا يف ذلـك كّلــه، فجـرت العلـوم يف هـذا احلكــم ] الضــرورة[

 .جمرٰى احلركات الرضورية واملكتسبة

ــام يكــون علــًام لوقوعــه عــٰىل بعــض الوجــوه،  والعلــم إنَّ

ألنَّه إذا مل يكن علـًام حلدوثـه وجنسـه كمشـاركة مـا لـيس بعلـم 
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تـي يف ذلك، فال بدَّ من وجه لـه كـان علـًام، وقـد بيَّنـا الوجـوه ال

إذا وقع عليها االعتقـاد كـان علـًام يف بـاب الكـالم يف الصـفات 

 .ونفي كونه تعاٰىل عاملًا بالعلم املحَدث من هذا الكتاب

ــا ــا قولن ــم صــحيح: (فأمَّ ــامل ) إنَّ العل ــو أنَّ نفــس الع فه

ــان،  ــه مرتفع ــب عن ــه، وأنَّ الشــكَّ والري ــه ب ــا علم ســاكنة إٰىل م

ا ُيدِركـه ويعلمـه مـن واإلنسان جيـد نفسـه هبـذه الصـفة عنـد مـ

ــذا  ــبهة، وهل ــق الش ــبس وطري ــوه الل ــت وج ــدَركات إذا زال امل

فون يف أفعـاهلم بحسـب هـذه احلـال التــي  نجـد العقـالء مصــرِّ

ــم يتوّقــون النــاَر أن يقربــوا منهــا أو  جيــدوهنا مــن أنفســهم، ألهنَّ

ــوا عليهــا، وهيربــون مــن الســبع إذا شــاهدوه، ومجيــع  يمش

 .وسكون نفوسهمتصـّرفهم يقع بحسب علومهم 

ــالف  ــن السوفســطائية مــن اخل ــام ُحيكــٰى ع ــار ب وال اعتب

ــن  ــذا م ــرٰى ه ــري جم ــيام جي ــالف ف ــل ال خي ــك، ألنَّ العاق يف ذل

ــه كــاذب ومل جيــز أن  األُمــور، فمــن أظهــر خالفــًا فيــه علمنــا أنَّ

ــة ــه املحاجَّ ــتَعمل مع ــا ال . ُيس ــك ممَّ ــدليل، ألنَّ ذل ــا ال وطريقن

ــام اســتعمل  م مــن املشــايخ مــع هــذه دليــل عليــه، وإنَّ مــن تقــدَّ

الفرقــة رضبــًا مــن املناقضــة واإللــزام ليقــودوهم إٰىل االعــرتاف 

 .بام علموه، وال إٰىل العلم به من حيث كان العلم حاصالً 

ا مـن خـالف يف صـفة العلـم الـذي يـذكره ويعـرتف  فأمَّ

ـــه يشـــتبه بغلبـــة الظـــّن  ـــه عليـــه جيـــده مـــن نفســـه إالَّ أنَّ بأنَّ

ــز ممَّــا يقــولوالتبخيــت، ويــزعم  ــه ال ُيميِّ ــه علــم،: أنَّ ص /[[  إنَّ

وطريــق الكــالم عليــه أن ُنبــنيِّ أنَّ ســكون . وبــني الظــنّ ]] ١٥٨

النفس احلاصـل عنـد العلـم ال جتعـل مـع الظـّن والتبخيـت، أو 

هذا ممَّا يعلمه كّل عاقل مـن نفسـه، فكيـف يشـبه العلـم بـالظنِّ 

 لوال قلَّة الفطنة؟

 :مهّم أحكامه يف ذكر النظر وبيان: فصل

النظــر وإن كــان لفظــه مشــرتكًا بــني ُأمــور خمتلفــة، 

مـن هـذا املوضـع هـو الفكـر، وأحـدنا جيـد نفسـه   والذي نريده

والـذي ُيبـنيِّ مـا ذكرنـاه . مفّكرًا بقلبـه يف ُأمـور الـدنيا واآلخـرة

أنَّ كّل مفّكـر ُيسـّمٰى نـاظرًا بقلبـه، والنـاظر بقلبـه ال يكـون إالَّ 

بـذلك أنَّ النظـر يف هـذا املوضـع الفكـر، والفكـر  مفّكرًا، فُعِلـمَ 

ـر فيـه بينـه وبـني غـريه، وهـذه احلـال  هو التأّمـل للشــيء املفكَّ

 .متميّزة من سائر أحوال احلّس، لكونه معتقدًا ومريداً 

ــو  ــٰى ه ــدليل عــٰىل أنَّ هــذه الصــفة حتصــل عــن معن وال

ــه مريــد معتقــد بمعنــٰى، والنــاظر بكونــه نــاظراً   الــدليل عــٰىل أنَّ

حال كامله بكونـه معتقـدًا ومريـدًا، وهلـذا جيـد نفسـه نـاظرًا كـام 

جيد نفسه مريـدًا معتقـدًا، ولـو كـان نـاظرًا ألنَّـه فعـل النظـر مـا 

وجب ذلك، ولو كـان النـاظر مـن فعـل النظـر ملـا كـان القـديم 

ــت  ــه حت ــا دخول ــد علمن ــر، وق ــنس النظ ــٰىل ج ــادرًا ع ــاٰىل ق تع

 .مقدوره

عتقــاد، وتعّلقـه خيـالف تعّلــق والنظـر يتعلَّـق بغـريه كاال

ــفة، أو  ــه عــٰىل الص ــا املنظــور في ــق هب ــاد، ألنَّ النظــر يتعلَّ االعتق

ليس عليهـا، ومـن شـأنه أن ال يتعلَّـق بـاملنظور فيـه إالَّ والنـاظر 

وخيالفنــا االعتقــاد يف هــذا احلكــم وجيــري فيــه . غــري ســاٍه عنــه

 .جمرٰى اإلرادة وضّدها

ّلـــد العلـــم، ومــن شـــأن النظـــر أن يو]] ١٥٩ص /[[

وال جيــوز أن يوّلــد الشــّك وال اجلهــل وال الظــّن، وســندّل عــٰىل 

 .ذلك فيام يأيت بإذن اهللا تعاىلٰ 

والبقــاء غــري جــائز عليــه، ألنَّ النــاظر خيــرج مــن كونــه 

فأشــبه يف ذلــك . نــاظرًا مــن غــري ضــّد، وال مــا ال جيــري جمــراه

 .احلكم اإلرادة

نظـــر وعنـــد أيب عـــيل وأيب هاشـــم أنَّ مـــن شــــرط ال

ــحاب أيب  ــّدمي أص ــض متق ــد بع ــه، وعن ــور في ــّك يف املنظ الش

هاشـم أنَّ النظــر ال يصـحُّ مــع العلــم باملـدلول ولــيس بواجــب 

أن جيامع الشّك يف املدلول، هـل قـد يصـحُّ مـع اعتقـاد املـدلول 

 أو مع الظّن له؟

ــــال ــــًا : واألوٰىل أن يق ــــحُّ إالَّ مقرتن ــــر ال يص إنَّ النظ

ٰىل الصـفة وأنَّـه لـيس عليهـا، وهـذا بتجويز كون املنظـور فيـه عـ

التجويز الذي ذكرناه قد حيصـل مـع الشـّك وقـد حيصـل أيضـًا 

 .مع الظّن واالعتقاد عٰىل طريق التبخيت

ــل  ــع اجله ــم وم ــع العل ــويز م ــذا التج ــع ه ــام يرتف وإنَّ

ز خـالف  الواقع عـٰىل شـبهة، ألنَّ اجلاهـل كالعـامل يف أنَّـه ال ُجيـوِّ

ــكو ــان الس ــده، وإن ك ــا اعتق ــل، م ــم دون اجله ــز العل ن يف حيّ

ـــم،  ـــدًا للعل ـــان موّل ـــدليل إذا ك ـــق بال ـــأنه أن يتعلَّ ـــن ش وم

وباألمارة إذا كان الظـّن هـو اجلاهـل عنـده مـن سـائر النظـر إذا 

ــد العلــم أن يكــون النــاظر عاملــًا بالــدليل عــٰىل الوجــه الــذي  ولَّ

ــحَّ  ــدلُّ ليص ــون [ي ــب أن يك ــام جي ــم، ك ــد العل ــر أن يؤّي يف النظ

وقـوع ]  لـه ليصـحَّ أن ينظـر فيـه وفقـد االعتقـاد ليصـحَّ معتقدًا 

وفقــد العلــم وإن صــحَّ وقــوع النظــر معــه . النظــر معــه أصــالً 

 .انتفع عنده توليد النظر للعلم
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ـــرط ــذا الش ــوب ه ــٰىل وج ــتُِدلَّ ع ــد اس ــو مل : وق ــه ل بأنَّ

يكن واجبًا مل يمتنـع أن يكـون عاملـًا بـأنَّ زيـدًا قـادر مـن حيـث 

ــه ا ــه صــحَّ من ]] ١٦٠ص /[[   لفعــل وهــو ظــاّن، ألنَّ الفعــلإنَّ

ز  ـًا للشــيء جـوَّ صحيح منه غري عـامل بـذلك، فهـو إذا كـان ظانَّ

ز أن يكـون قاطعـًا عـٰىل أنَّـه قـادر مـع جتـويز  خالفه، فكيف ُجيوِّ

 أن يكون الفعل متعّذرًا عليه غري صحيح منه؟

ومن شـأن النظـر أن ُيولِّـد العلـم يف احلـال الثانيـة، فهـو 

ــ ــاالعتامديف ه ــم ك ــوز أن . ذا احلك ــه ال جي ــك ألنَّ ــا ذل ــام قلن وإنَّ

يكون عاملًا بالشـيء وهـو نـاظر فيـه، وهلـذا اخـتصَّ النظـر مـن 

ه ُيولِّد ما ال يصحُّ وجوده معه  .بني سائر األسباب بأنَّ

ــل ــّن وال : فص ــد الظ ــم وال ُيولِّ ــد العل ــر ُيولِّ يف أنَّ النظ

 :الشّك وال شـيء سوٰى العلم

أنَّ العلــم جيــب : عــٰىل توليــد النظــر للعلــم الــذي يــدلُّ 

وقوعه عند النظر مع تكامـل الشــرائط، فلـوال أنَّـه متولَّـد عنـه 

 .مل جيب، كام ال جيب يف كلِّ شـيٍء ال ُيولِّد غريه

ـــرائط ــل الش ــع تكام ــه م ــوب وقوع ــنيِّ وج ــذي ُيب : وال

ة الفعل مـن زيـد مـع تعـّذره عـن غـريه،  أنَّ كّل من نظر يف صحَّ

ر عليـه، فيصـري عاملـًا بعـد أن علم  أنَّـه مفارقـه ليسـت ملـن تعـذَّ

 .كان خاليًا من العلم

ــوع  ــون وق ــن أن يك ــُل م ــة مل خي ــذه اجلمل ــت ه وإذا ثب

ألنَّـه متولَّـد عنـه عـٰىل مـا قلنـاه، وألنَّ النظـر  _العلم عند النظر 

ــار،  طريــق إليــه كــام نقولــه يف اإلدراك ويف العلــم بمخــرب اإلخب

قوي إليـه كـام نقولـه يف تـذّكر األدلَّـة، ويبطـل كونـه أو ألنَّه داٍع 

ــاإلدراك  ــًا ك ــه  _طريق ــو بعين ــم ه ــق إٰىل العل ــق الطري أنَّ متعّل

والنظـر بخـالف ذلـك، ألنَّ متعّلقـه غـري متعّلـق . متعّلق العلـم

ــو  ــام ه ــه ب ــتصَّ تعّلق ــًا أن خي ــق أيض ــأن الطري ــن ش ــم، وم العل

ـــون اجلســـم قـــديًام أو  ـــه، والنظـــر يف ك ـــق إلي ـــَدثًا ال طري حم

ــًا إٰىل  ــون طريق ــف يك ــفتني، فكي ــدٰى الص ــه بإح ــاص ل اختص

 العلم هبا؟

وبمثــل هــذه الطريقــة يبطــل أن يكــون النظــر كــاخلرب يف 

ـــه طريـــق العلـــم، ألنَّ  متعّلـــق اخلـــرب هـــو ]] ١٦١ص /[[   أنَّ

 .متعّلق العلم، وليس كذلك النظر

ــر داعيــًا إٰىل  ــون النظ ــا يبطــل أن يك ــا ذكرن ــل م وبمث

ــم، أل ــا العل ــريه ممَّ ــه دون غ ــو داٍع إلي ــام ه ــتصُّ ب ــداعي خي نَّ ال

 .خيالفه، والنظر ال اختصاص بام يقع العلم به عٰىل ما بيَّناه

ــٰى  ــًا إٰىل العلــم لوجــب مت وبعــد، فلــو كــان النظــر داعي

وهــو عــامل بالداللــة عــٰىل  _حصــل للنــاظر داٍع إٰىل خالفــه 

ــائط  ــل الرش ــدلُّ ويتكام ــذي ي ــه ال ــل ا _الوج ــم، أالَّ حيص لعل

 .وقد ُعِلَم خالف ذلك

ــر  ــد النظ ــم عن ــول العل ــون حص ــوز أن يك ــيس جي ول

ـــادة، وال  ـــه الع ـــيام طريق ـــوب ف ـــه، وال وج ـــادة لوجوب بالع

وألنَّـه لـو كـان واجبـًا مل يـزد يف احلكـم . استمرار عٰىل كلِّ حـالٍ 

عــٰىل مــا هــو عليــه، وألنَّ ذلــك يفســد طريــق املتوّلــدات كّلهــا 

 .ويضاف إٰىل العادة

أّنـا وجـدنا العلـم يقـع : وممَّا يـدلُّ عـٰىل ذلـك: خردليل آ

ــدوث  ــل ح ــر يف دلي ــه إذا نظ ــك أنَّ ــٰى ذل ــر، ومعن ــب النظ بحس

ــذلك إذا  ــات، وك ــائر املعلوم ــدوثها دون س ــم ح ــام عل األجس

ــه عـٰىل هــذه الصــفة  نظـر يف أنَّ زيــدًا قـادر حصــل لــه العلـم بأنَّ

 .دون غريها، فيجب أن يكون موّلدًا للعلم كباقي األسباب

ــبه،  ــم بحس ــع العل ــذا اإلدراك وإن وق ــٰىل ه ــزم ع وال يل

ــان  ــو ك ــه، ول ــد إلي ــاف التولي ــٰى فيض ــيس بمعن ألنَّ اإلدراك ل

ــع  ــم م ــل، وال عل ــد حيص ــر، ألنَّ اإلدراك ق ــارق النظ ــٰى لف معن

 .احتامل القلب له يف الطفل واملجنون والساهي

وال يلزم أيضـًا أن يكـون التـذّكر مولِّـدًا للعلـم عـٰىل مـا 

ر اإلنســان الشـــيء قلنــا ــه ال يقــع مــع حســبه، وقــد يتــذكَّ ه، ألنَّ

 .فيقع له العلم بغريه

ــا تــذّكر النظــر واالســتدالل  وإن وجــب حصــول  _وأمَّ

ســبيل الـــداعي، ]] ١٦٢ص /[[  فإنَّــه عـــىلٰ  _العلــم عنـــده 

ـا تقـدح يف الـدليل  بداللة أنَّه لـو طـرأت عليـه شـبهة اعتقـد أهنَّ

ــدًا لوقــع ال تصـــرف بــذلك عــن فعــل العلــم،  فلــو كــان متوّل

 .عٰىل كلِّ حالٍ 

ـَر قولنـا : وقد اعتمد عٰىل هذه الطريقة التي ذكرناها، وُفسِّ

أنَّه يتبعه يف الزيادة والنقصان جيري ) إنَّ العلم يقع بحسب النظر(

 .جمرٰى الوحي يف توليد األمل وسائر األسباب

ــه ــر مع ــايرة تكث ــة املتغ ــر يف األدلَّ ــبهة يف أنَّ النظ  وال ش

م ــك اإلدراك ملــا تقــدَّ ــزم عــٰىل ذل ــوم، وال يل ــزم . العل وال يل

ــرب،  ــب اخل ــد بحس ــيس يوج ــه ل ــار، ألنَّ ــرب األخب ــم بمخ العل

ًا مــن الكثــرة مل يقــع العلــم، وإذا زاد  ــه إذا مل يبلــغ حــدَّ بداللــة أنَّ

عٰىل ذلـك احلـّد وكثـر مل يكثـر العلـم مفـارق النظـر الـذي يقـلُّ 

 .العلم بقلَّته ويكثر بكثرته
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ــدًا للعلــم، ألُمــور عــ ٰىل أنَّ اخلــرب ال جيــوز أن يكــون مولِّ

كثرية قد ُسطَِرت، مـن أقواهـا أنَّـه كـان جيـب أن يكـون احلـرف 

ــد للعلــم حلصــوله عنــده، وهــذا يقتضـــي أن [ األخـري هــو املولِّ

ــك ــالف ذل ــَم خ ــد ُعِل ــرد، وق ــرف وإن انف ــذا احل ــد ه ].  ُيولِّ

ن العقــالء وأيضــًا فقلــب املجنــون والطفــل ومــن ال يعــرض مــ

قصد املخرب حيتمـل العلـم، فكـان جيـب توليـد العلـم هلـم، ألنَّ 

 .السبب حاصل واملحّل حمتمل

ــًا  ــدناها أيض ــٰى اعتم ــة الت ــذه الطريق ــٰىل ه ــزم ع وال يل

ــه قــد يكثــر، وال يكثــر العلــم واحلــال فيــه خمتلفــة . التــذّكر، ألنَّ

ـه قــد يتفــاوت، وال يتبــع  وال يلـزم أيضــًا احلفــظ والــدرس، ألنَّ

 .حلفظ الدرس يف القلَّة والكثرةا

وال يلزم أيضـًا فعـل العلـم عنـد تـذكر األدلَّـة، ألنَّـه ال 

يكثـر بكثرتـه ويقــلُّ إذا اتَّفقـت شــبهة تـؤثِّر يف الــداعي عـٰىل مــا 

م ذكره  .تقدَّ

ــل ــإن قي ــتم: ف ــنكم إذا قل ــرٍق بي ــو : أيُّ ف ــر ه إنَّ النظ

ًا بالـدليل املولِّد للعلـم باملـدلول بشــرط أن يكـون النـاظر عاملـ

ــال ــن ق ــني م ، وب ــدلُّ ــذي ي ــه ال ــٰىل الوج ــم: ع ص /[[  إنَّ العل

 هو املولِّد بشـرط كونه ناظرًا؟]] ١٦٣

ــا ــون : قلن ــد يك ــة ق ــم بالدالل ــأنَّ العل ــك ب ــل ذل ُيبطِ

رضوريًا، فلو ولَّـد العلـم باملـدلول لكانـت املعـارف رضوريـة، 

ا بخالف ذلك  .وقد علمنا أهنَّ

ــدل ــم بال ــإنَّ العل ــًا ف ــم وأيض ــد للعل ــان املولِّ ــو ك يل ل

ــده يف حالــه، ألنَّ الســبب إذا مل خيــتّص  باملــدلول لوجــب أن يولِّ

ــده يف حـال وجــوده،  بجهـة وجـاز وجــوده مـع ســببه، فإنَّـه يولِّ

ــاورات  ــع[كاملج ــأليف]  م ــب   الت ــع األمل، وإذا وج ــوهٰى م ، وال

ــه لــو كــان  ــد العلــم باملــدلول يف حال ــة أن يولِّ يف العلــم بالدالل

ــ ــمولِّ ــون مش ــتحال أن يك ــه اس ــر ـدًا ل ــالنظر، ألنَّ النظ روطًا ب

 .يستحيل وجوده يف حال العلم باملدلول

لِــَم ال يولِّـد النظـر العلـم ملـن خـالفكم وهـم : فإن قيل

 ينظرون كنظركم؟

ــا ــو : قلن ــم ل ــا، ألهنَّ ــرون كنظرن ــم ينظ ــلَّم أهنَّ ــري مس غ

أَال تـرٰى . نظروا عٰىل احلدِّ الذي نظرنـا عليـه لعلمـوا كـام علمنـا

أنَّ الرمــاة إذا رمــوا عــٰىل ســمٍت واحــٍد وأصــاب أحــدهم، فــال 

ــمت  ــٰىل س ــٰى ع ــه رم عــٰى أنَّ ــن ادَّ ــيعهم، وم ــابة مج ــن إص ــدَّ م ب

ــادق ــري ص ــب غ ــم يص ــروا يف . املصــيب فل ــا نظ ــالفون م واملخ

ــم  ــة فل ــروا يف األدلَّ ــبهة، وإن نظ ــروا يف الش ــام نظ ــة، وإنَّ األدلَّ

وفـيام . هم وجـوه مـذكورةينظروا مـن حيـث هـي داّلـة، وخلطـئ

 .قلناه كفاية

ــه ال  ، فهــو أنَّ ــد الظــنَّ ــا الــدليل عــٰىل أنَّ النظــر ال يولِّ فأمَّ

الً، وقـد حيصـل الظـّن عنـد األمـارة  عٰى أنَّـه يولِّـد أوَّ ينظر إالَّ ادَّ

ــري  ــن غ ــض ]  أن[م ــه بع ــم أنَّ ــه إذا عل ــة أنَّ ــا، بدالل ــر فيه ينظ

الـذي ]  الـزّي [ك اللباس زّي طائفـة مـن النـاس ثـّم شـاهد ذلـ

ــه مــن تلــك الطائفــة مــن  جــاز أن يظــّن فــيمن شــاهده عليــه أنَّ

 .دون نظر وتأّمل

ــان، وال  ــر نفس ــارة والنظ ــرتك يف األم ــد يش ــًا فق وأيض

ــنِّ  ــرتكان يف الظ ــال. يش ــٰى فيق ــيس بمعن ــكُّ فل ــا الش إنَّ : وأمَّ

ــام هـو التعــّري مــن االعتقــاد  ــده، وإنَّ ]] ١٦٤ص /[[النظـر يولِّ

 .جوهعٰىل بعض الو

أنَّـه لـو ولَّـده : والذي يدلُّ عٰىل أنَّ النظـر ال يولِّـد النظـر

ــاظراً  ــاظر ن ــون الن ــع ك ــا انقط ــأنَّ . مل ــك، ب ــالف ذل ــوم خ واملعل

 .النظر مما جيدُّ أحدنا نفسه عليه

ــد اجلهــل، فهــو ــا الــدليل عــٰىل أنَّ النظــر ال يولِّ ــه : فأمَّ أنَّ

ــو ــون ه ــن أن يك ــل م ــه للجه ــد من ــو أنَّ املولِّ ــر يف  ال خيل النظ

الداللة والشـبهة، وال جيـوز أن يولِّـد اجلهـل النظـر يف الداللـة، 

 .ألنا قد بيَّنا أنَّه يولِّد العلم، وحمال أن يولِّد العلم واجلهل

ـا الشـبهة فلـو كـان النظـر فيهـا يولِّـد اجلهـل، لكـان  فأمَّ

كّل ناظر فيهـا يولَّـد لـه اجلهـل، وقـد علمنـا أّنـا ننظـر يف شـبهة 

ــ ــا ع ــن خمالفين ــا يشء م ــد لن ــروا وال يتولَّ ــذي نظ ــه ال ٰىل الوج

 .اجلهل

وأيضًا أنَّ القول هبذا املذهب يقتضـي قـبح مجيـع النظـر، 

وإنَّام قلنـا بـذلك ألنَّ النـاظر قبـل أن . وقد علمنا حسنه ووجوبه

يتولَّد له العلم جيوز أن يتولَّد له اجلهل، إن كان يف الناظر ما يولِّـد 

لعلم لـه ال يفـرق بـني كونـه نـاظرًا يف وهو قبل حصول ا. اجلهل

دليل أو شبهة، فيجب قبح اإلقدام عٰىل كلِّ نظر، ألنَّ جتويز وجـه 

 .من وجوه القبح كالقطع عليه

 :يف إبطال التقليد: فصل

ـــد متســـاوية،  اعلـــم أنَّ األقـــوال املختلفـــة عنـــد املقلِّ

ــد  ــن أن يعتق ــأوٰىل م ــانع ب ــات الص ــد إثب ــأن يعتق ــٍو ب ــيس مق فل

ــع نفيــه، فإ ــا أن يعتقــد اجلمي ــف عــن  _وهــو حمــال  _مَّ أو يتوقَّ

 .الكلِّ للتساوي
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ــالح  ــار الص ــالكثرة أو بإظه ح ب ــرجِّ ــٍد أن ُي ــيس ألح ول

يتَّفــــق بــــاحلقِّ ]] ١٦٥ص /[[والعبــــادة، ألنَّ ذلــــك قــــد 

ــيس بأمــارة عــٰىل أحــدمها ــام وقــع التســاوي . والباطــل، ول وربَّ

مـر إٰىل أنَّـه لـيس مع األقـوال املتضـاّدة فـيام ذكرنـاه، فريجـع األ

 .بتقليد جهة األُوٰىل من األُخرٰى 

ــد ال خيلــو مــن  ويــدلُّ أيضــًا عــٰىل فســاد التقليــد أنَّ املقلِّ

أن يكـون عاملـًا بـأنَّ املقلَّـد حمــقٌّ أو ال يعلـم ذلـك، فـإن كــان ال 

ــه ال يــأمن اجلهــل  ــًا وقــبح تقليــده، ألنَّ ــه خمطئ ز كون يعلــم جــوَّ

مـن قلَّـده حمـّق مل خيلـو مـن أن يعلـم  واخلطأ، وإن كان عاملًا بـأنَّ 

ــه ــوم ارتفاع ـــرورة معل ــم الض ــدليل، وعل ــك رضورًة أو ب . ذل

ــري  ــدليل غ ــك ال ــون ذل ــن أن يك ــو م ــدليل ال خيل ــه ب وإن علم

ــذا  ــد، وه ــون بالتقلي ــحيح، أو يك ــم الص ــو القس ــد وه التقلي

ــه إالَّ  ــب إلي ــا ذه ة م ــحَّ ــم ص ــا عل ــًا م ــد أيض ــب أنَّ املقلَّ يوج

 .إٰىل إثبات املقلِّدين ال هناية هلمبالتقليد، ويؤّدي 

ــرٰى  ــري جم ــه جي ــد إالَّ أنَّ ــاد التقلي ــٰىل فس ــدّل ع ــو مل ي ول

ــام  ــًا، فك ــأ مع ــابة واخلط ــه اإلص ــؤمن مع ــذي ال ي ــت ال التبخي

 _لتســاوي احلــّق والباطــل فيــه  _يقــبح بــال خــالف التبخيــت 

ولـوال فسـاد التقليـد لكـان إظهـار املعجـزات . فكذلك التقليـد

 .يف حكم العبث ألنبياء عٰىل أيدي ا

ــل ــن : فص ــا م ــارف وأهنَّ ــٰىل املع ــدرون ع ــاد يق يف أنَّ العب

 :فعلهم

ــري  ــا بغ ــدور لن ــل مق ــك أنَّ اجله ــٰىل ذل ــدلُّ ع ــذي ي ال

. شبهة، ألنَّـه ال جيـوز أن يكـون مـن فعـل اهللا تعـاٰىل فينـا لقبحـه

وال جيــوز أن يكــون مــن فعــل غــري اهللا تعــاٰىل فينــا، ألنَّ القــادر 

 .يقدر أن يفعل يف قلب غريه علًام وال جهالً بقدرة ال 

ـــيء  ــٰىل الش ــادر ع ــا والق ــدورًا لن ــه مق ــت كون وإذا ثب

والعلـم  _جيب كونه قـادرًا عـٰىل جـنس ضـّده إن كـان لـه ضـّد 

 .فيجب أن نكون قادرين عليهام _ضّد اجلهل 

ـــا ]] ١٦٦ص /[[ ـــهو، ألّن ـــذا الس ـــٰىل ه ـــزم ع وال يل

ــم، ألنَّ  ــّد العل ــان ض ــه وإن ك ــدر علي ــهو  نق ــحيح أنَّ الس الص

 .ليس بمعنٰى يضاّد العلم

أنَّ النظــر جيــب حصــوله : ويــدلُّ أيضــًا عــٰىل ذلــك

ـــا  ـــب كراهاتن ـــاؤه بحس ـــا، وانتف ـــا ودواعين ـــب أحوالن بحس

ــائر  ــا كس ــالً لن ــا وفع ــَدثًا بن ــون حم ــب أن يك ــوارفنا، فواج وص

م ذكـره،  األفعال، وقد ثبـت أنَّ النظـر يولِّـد العلـم عـٰىل مـا تقـدَّ

ــدها عــن  فيجــب أن تكــون العلــوم واملعــارف مــن فعلنــا، لتوّل

 .السبب الذي هو فعلنا

أَال كانـت املعـارف مـن فعـل اهللا تعـاٰىل فـيكم : فإن قيـل

 بالطبع عند النظر عٰىل ما ذهب إليه اجلاحظ؟

ـــا ـــاء : قلن ـــا ويف االنتف ـــوع دواعين ـــت يف الوق إذا تبع

ـا مـن فعلنـا، وأبطلنـا قـول مـن يضـيفها  إٰىل صوارفنا، ثبـت أهنَّ

 .اهللا تعاٰىل بطبع أو غريه

ــذي  ــا مــع احلكــم ال والشــكُّ يف أنَّ املعــارف مــن أفعالن

ــذّم  ــد وال ــه احلم ــال، وطريق ــع األفع ــكِّ يف مجي ــاه كالش ذكرن

لنا هبا إٰىل تعّلق األفعال بنا ثابتة يف املعارف  .الذي توصَّ

ولــو كانــت املعــارف تقــع بــالطبع ملــا احتــيج إٰىل النظــر 

ـة معنـٰى، وقــد والتأّمـل والتـدبّ  ر، وملــا كـان أيضـًا لنصــب األدلَّ

َ يف مواضــع كثــرية أنَّ الطبــع لــيس بمعنــٰى معقــول يمكــن  ــنيِّ ُب

ــبه ــا بحس ــه ووقوعه ــال إلي ــناد األفع ــل. إس ــع ال : وقي إنَّ الطب

خيلو من أن يريـدوا بـه نفـس املحـّل أو معنـٰى فيـه أو صـفة لـه، 

الطبع أن وعٰىل كلِّ الوجـوه وكـان جيـب فـيام يـذكرون أن يقـع بـ

ــًة  ــأن يقــع يمن ــًا دون غــريه، وال تكــون احلركــة ب ال خيــتّص وقت

 .أوٰىل من يرسةً 

إنَّ تكليــف املعرفــة جيــري : ولــيس ألحــٍد أن يقــول

ــره  ــرة نظ ــدري ثم ــاظر ال ي ــني، ألنَّ الن ــدس والتخم ــرٰى احل جم

ــبهة  ــذه ش ــر، وه ــن النظ ــراغ م ــد الف ــريه إالَّ بع ــم أو غ ــن عل م

 .اجلاحظ

ــواب ــ: واجل ــه أنَّ العاق ــر ووجوب ــن النظ ــم حس ل إذا عل

جهــالً وال قبيحــًا، ]] ١٦٧ص /[[عليــه علــم أنَّــه ال يثمــر 

 .فأمن يف عاقبته أن تكون غري حممودة

وهـذه الشــبهة تعــرتض عــٰىل وجــوب النظــر وحســنه يف 

كيـف جيـب عليـه : وبمثـل ذلـك نجيـب مـن قـال. كلِّ األُمـور

ه ُيغنــي متييـز الســبب ومعرفتــ: مـا ال يعرفــه وال يميّــزه؟ فنقــول

عن متييز املسـبَّب عـٰىل التفصـيل، والعاقـل يميّـز النظـر ويعرفـه 

 .فكأنَّه مميّز للمعرفة

ــل ــة : فص ــاٰىل وجه ــة اهللا تع ــر يف معرف ــوب النظ يف وج

ل الواجبات  :وجوبه وأنَّه أوَّ

اعلم أنَّ جهة وجـوب النظـر يف الـدين والـدنيا واحـدة، 

ة برتكه وتأميـل دفعهـا بفعلـه، فيجـب النظـر  وهي خوف املضـرَّ

 .رر، كام جيب هلذا الوجه سائر األفعالـحتّرزًا من الض
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ــة  ــة أو مظنون ة معلوم ـــرَّ ــون املض ــني أن تك ــرق ب وال ف

ز بــه منهــا، ولــو كــان ذلــك وافقــًا لــذلك  يف وجــوب مــا يتحــرَّ

ــن  ـــيء م ــب يف الشــاهد ش ــة مل جي ــة دون املظنون املضــاّر املعلوم

ألنَّـه ال سـبيل فيهـا إٰىل األفعال عٰىل سبيل التحـّرز مـن املضـاّر، 

 .العلم، وإنَّام طريقها الظنّ 

وال بــدَّ أن يشــرتط يف الفعــل الــذي جيــب للتحــّرز مــن 

ـا أن ال يكــون فيـه رضر، أو إن كــان فيـه رضر فهــو  الضــرر، إمَّ

ز به منه بكثري  .دون ما يتحرَّ

ــأ  ــاّر ملج ــن املض ــّرز م ــل التح ــٍد أن جيع ــيس ألح ول

ــ ــك أنَّ الض ــوب، وذل ــقط الوج ــغ إٰىل فيس ــد يبل ــوف ق ـرر املخ

حدٍّ حيصل معـه اإلجلـاء، وقـد يقصــر عـن ذلـك احلـّد فيثبـت 

وكيـف يكـون الضــرر الـديني . فيه الوجـوب ويرتفـع اإلجلـاء

ــل غــري  ــًا أو خارجــًا عــن الوجــوب، وهــو مؤجَّ املخــوف ملجئ

ل، واملضاّر امللجئة ال تكون إالَّ عاجلة يف الشاهد؟  معجَّ

ــة ــذه اجلمل ــدت ه ــر يف  وإذا متهَّ ــوب النظ ــع وج مل يمن

ــٰى  ــل مت ــٰىل العاق ــدين ع ــه ]] ١٦٨ص /[[  ال ـــي يف إمهال خش

املضاّر العظيمة ورجـاء زواهلـا بـالنظر، وإنَّـام خيـاف عنـد دعـاء 

الداعي أو خطـور اخلـاطر املنبّـه لـه عـٰىل جهـة اخلـوف وأمارتـه 

وهـو أعظـم املضـاّر  _عٰىل ما سـنُبيِّنه آنفـًا، وإذا خـاف العقـاب 

واله بـالنظر وجـب عليـه، وإن كـره وشـقَّ عليـه، ألنَّ وأمل ز _

 .الذي يؤمل بدفعه من املضاّر أغلظ وأعظم

النظر املعنيَّ يف بـاب الـدين   والصحيح أنَّ العلم بوجوب

مكتسب غري ضـروري، وإنَّام العلم الضـروري يتناول وجوب ما 

خيتصُّ بصفة، كام أنَّ علم الضــروري بقـبح الظلـم عـٰىل اجلملـة 

قتضـي قبح ما اختصَّ بصفة الظلم، وإذا علم العاقـل يف ضــرر ي

بعينه أنَّه بصفة الظلـم فعـل لنفسـه اعتقـادًا لقبحـه يكـون علـًام، 

 .ملطابقة العلم باجلملة املتقّدمة

ــنيَّ  ــل بوجــوب نظــر مع ــم املتَّص وهكــذا القــول يف العل

مناه ــدَّ ــذي ق ــه ال ــٰىل الوج ــب ع ــه مكتس ــان . أنَّ ــه وإن ك ــري أنَّ غ

بًا فال بـدَّ مـن حصـوله ملـن علـم اجلملـة األُوٰىل وعلـم يف مكتس

ــة، ألنَّ  ــي تناوهلــا علــم اجلمل ــه بتلــك الصــفة الت نظــر معــنيَّ أنَّ

العاقل كامللجئ إٰىل فعـل هـذا العلـم وحالـه هـذه كـام نقولـه يف 

فعل العلم بقـبح الظلـم املتَّصـل، وكـام نقولـه يف مـن ُعِلـَم عـٰىل 

ــة ــَدث: اجلمل ــبق املح ــَم يف ذاٍت إن مل يس ــَدث، وُعِل ــو حم ات فه

ا مل ُتسبَق احلوادث  .بعينها أهنَّ

ومـن ُسـنَّة املخــالفني لنـا يف املعــارف القويَّـة عنــدهم أن 

ــوا ــة اهللا : يقول ــق معرف ــر يف طري ــوب النظ ــم بوج ــان العل ــو ك ل

ــًا للعقـالء عنــد اخلـوف باخلــاطر أو غـريه لوجــب أن  تعـاٰىل عامَّ

وقـد . تـدخل فـيهم شـبهة يعلم العقالء ذلك مـن نفوسـهم وال

علمنــا أنَّ أصــحاب املعــارف مجيعــًا والــذاهبني إٰىل التقليــد 

ينكـرون ذلــك وال جيـدون مــن أنفســهم، ومـثلهم ال جيحــد مــا 

ــرهتم ــه لكث ــن نفس ــده م ــع . جي ــذا اجلم ــٰىل ه ــتم ع عي ــإن ادَّ ف

ــا  عوا مثله ــدَّ ــام أن ي ــارف واإلهل ــحاب املع ــاز ألص املكــابرة، ج

عي علـــيكم إذا جحـــدت]] ١٦٩ص /[[ م املعـــارف التـــي تـــدَّ

ا فيكم رضورة  .خمالفكم أهنَّ

ـــك ـــن ذل ـــواب ع ـــر : واجل ـــوب النظ ـــم بوج أنَّ العل

ــداء  ــوف يف ابت ــد اخل ــل عن ــام حيص ــة إنَّ ــق املعرف ــل يف طري املفصَّ

ــا  ــل فيه ــاٍل ال حيص ــالء يف ح ــبعض العق ــل ل ــف، وحيص التكلي

 .بجامعتهم الختالف أحواهلم

ــىلٰ  ــهم ع ــدِخل بعض ــك أن ُي ــع ذل ــع م ــه  وال يمن نفس

ــه . شــبهة فيــزول هــذا اخلــوف، فــال يعلــم وجــوب النظــر علي

ــام هـو علــم بوجـوب مــا لــه  ألنَّ العلـم بوجــوب هـذا النظــر إنَّ

صــفة خمصوصــة جيــوز أن يعــرتض شــبهة فيهــا، وجيــري ذلــك 

جمــرٰى إدخــال اخلــوارج عــٰىل أنفســهم شــبهة يف مثــل خمــالفيهم 

ٰى اعتقـدوا حسـنه ملـا جهلـوا  الذي هو ظلـم عـٰىل احلقيقـة، حتـَّ

 .صفته املخصوصة

ـــام كــان مغمـــورًا بـــبعض : وقــد قيـــل إنَّ اخلــوف ربَّ

ــَل ذلــك  األُمــور، فــال جيــده اإلنســان مــن نفســه النغــامره، وُمثِّ

بمــن ُيشــفٰى عــٰىل املــوت بــاملرض الشــديد ويف أموالــه حقــوق 

ــه ال بــدَّ أن يكـون خائفــًا مــن إمهــال الوصــيَّة  وعليـه مظــامل، فإنَّ

، ومـع ذلـك ربَّـام ذهـب عـن هـذا الـداعي وعاملًا بوجوهبا عليه

 .وهلٰى عنه وصار خوفه مغمورًا، وإن كان ثابتاً 

عي  وبعــد، فــام نعــرف مــن أصــحاب املعــارف ومــن يــدَّ

ا رضوريـة، مجاعـة ينكـرون  العلـم بوجـوب النظـر ال جيـوز [أهنَّ

ـــرورة ــد الض ــثلهم جح ــٰىل م ــام . ع ــد ف ــحاب التقلي ــا أص فأمَّ

ــرون ــر]  ينك ــو الفك ــذي ه ــر ال ــرون  النظ ــام ينك ــل، وإنَّ والتأّم

ــاظرة  ــال إٰىل املن ــأهتم احل ــام أجل ــر، وربَّ ــري النظ ــي غ ــاظرة وه املن

 .واستعملوها مع اعتقادهم فسادها

ــا  عين ــا إذا ادَّ ــرق بينن ــاه الف ــا ذكرن ــع م ــان بجمي ــد ب فق

ــوا  ع ــارف إذا ادَّ ــحاب املع ــني أص ــر وب ــوب النظ ــم بوج العل
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ــع إنكــا ــاهللا تعــاٰىل للعقــالء م ــا عمــوم املعرفــة ب ص /[[رهم هل

وجحــدهم إّياهــا وعملهــم بخالفهــا، وأنَّ ذلــك بــام ال ]] ١٧٠

جيـوز دخـول الشــبهة فيـه وال التنـايس لــه، فلـم يبـَق إالَّ جحــد 

 .الرضورة املعلوم خالفها

إذا كـان العلـم بوجـوب النظـر مكتسـبًا غــري : فـإن قيـل

ــر،  ــٰىل النظ ــوب ع مًا يف الوج ــدَّ ــون مق ــب أن يك رضوري، فيج

ل الواجبات: موُيبطِل قوهل  .أنَّ النظر أوَّ

العلــم بوجــوب النظــر وإن كــان مكتســبًا فــال بــدَّ : قلنــا

عٰىل ما ذكرناه من حصـوله، وال جيـوز مـع العلـم بـأنَّ لـه صـفة 

ــه  ــًام بوجوب ــل عل ــو مل يفع ــه ل ــه، ألنَّ ــل بوجوب ــب أالَّ يفع الواج

]  مـن[خلرج بـذلك مـن أن يكـون واجبـًا، فلـم يلـزم أن يكـون 

 .الواجبات

ــلفــإ ــة : ن قي ــدليل عــٰىل أنَّ النظــر يف طريــق معرف فــام ال

 _املقصــودة التــي ال يعــرٰى مــن كمــل عقلــه منهــا  _اهللا تعــاٰىل 

 .النظر يف طريق معرفة اهللا تعاىلٰ 

ــا ــوب : قلن ــن وج ــرتاز م ــال اح ــن األفع ــب م ــا جي م

ــبهه ــا أش ــالظلم وم ــة ك ــائح العقلي ــن القب ــّرز م ــا . التح ورشطن

ــا غــري مقصــودة يف  القصــد احــرتاز مــن إرادة النظــر، ألهنَّ

ــا . نفســها، وهــي تابعــة للنظــر، والــداعي إليهــا واحــد ورشطن

ــه احــرتازًا مــن ردِّ الوديعــة  عــدم التعــّري مــع كــامل العقــل من

وقضاء الدين وشكر النعمـة، ألنَّـه قـد ُيعـرٰى مـع كـامل العقـل 

 .من كلِّ ذلك وإن مل ُيْعَر من وجوب النظر

ــل ــإذا قي ــلِّ : ف ــرٰى يف ك ــو ال ُيع ــم اهللا  فه ــن نع ــاٍل م ح

 .تعاٰىل، وإن جاز أن ُيعرٰى من نعم غريه

هـو كـذلك، إالَّ أنَّ شـكر النعمـة ال جيـب إالَّ بعـد : قلنا

ـــام  ـــه اإلنع ـــد وج ـــا قص ـــة، وأنَّ فاعله ـــا نعم ـــم بأهنَّ العل

ــان ــد . واإلحس ــاٰىل إالَّ بع ــه تع ــذلك يف نعم ــم ب ــحُّ العل وال يص

 .العلم به وبصفاته

ة مـا ذكرنـاه مـن أنَّ النظـر يف طريـق  والدليل عـٰىل صـحَّ

ل ــــك إذا : الواجبــــات]] ١٧١ص /[[  معرفتــــه تعــــاٰىل أوَّ أنَّ

ــب  ــن هــذا الواج ــات علمــت تأّخرهــا ع ــع الواجب لــت مجي تأمَّ

ــمعي،  ــٰىل ضـــربني عقــيل وس ــاه، ألنَّ الواجبــات ع ــذي ذكرن ال

ــه  ــر يف معرفت ــوب النظ ــن وج ــأّخره ع ــبهة يف ت ــمعي ال ش والس

كــردِّ الوديعــة  _الواجبــات العقليـة  تعـاٰىل، ومــا فيـه شــبهة مـن

 .قد بيَّنا ما فيه _وشكر النعمة وقضاء الدين 

ــٰى جيــب : فصــل يف كيفيــة حصــول اخلــوف للعاقــل حتَّ

 :عليه النظر، والكالم يف جنس اخلاطر وصفته

ــام  اعلــم أنَّ النظــر يف طريــق معرفــة اهللا تعــاٰىل إذا كــان إنَّ

ة، فــال بــدَّ مــن حصــول اخلــوف مــن  جيــب حتــّرزًا مــن املضـــرَّ

ة للعاقــل، وإذا كـان اخلــوف ال يقـع ابتــداًء فـال بــدَّ مــن  املضــرَّ

ــدعاة إٰىل اهللا  ــني ال ــئ ب ــبهة يف أنَّ الناش ــارة، وال ش ــق وأم طري

رون  ــذِّ ــذين ُحي ــّوات ال ـــرائع ومثبتــي النب ــحاب الش تعــاٰىل وأص

بالنــار والعقــاب الــدائم مــن إمهــال املعرفــة واإلعــراض عنهــا 

بون بالث واب اجلزيـل الـدائم، ال بـدَّ مـن أن يكـون خائفـًا، وُيرغِّ

 .فببعض ذلك ما خياف العقالء

ــمع  ــاس مــا س ــرد عــن الن ــام نفــرض الكــالم يف منف وإنَّ

شيئًا من الدعاء واألعـذار، ومـن هـذا صـفته إنَّـام يكـون خائفـًا 

ف ويشـــري إليــه باألمـــارات  فـــه خمــوِّ بــأن يــدعوه داٍع، وُخيوِّ

ــة فيجــب ] مــا[يف عقلــه عــٰىل  قائمــةال ســنُبيِّنه، فيخــاف ال حمال

 .عليه النظر

ــه،  ــوال نفس ــر يف أح ــه أن ُيفكِّ ــق ل ــن يتَّف ــون ممَّ أو يك

فيشاهد آثار الصنعة فيـه وأمـارات الـنعم عليـه، فيتنبَّـه عـٰىل مـا 

ــام  ـه إنَّ ه اخلـاطر أو الــدواعي عليـه، ويريبـه لــه فيخـاف، ألنَّ يتنبـَّ

ــور  ــاطر بظه ــور اخل ــداعي وخط ــاء ال ــد دع ــاف عن ــاراتخي   أم

ــر فيهــا مبتــدئًا فــال بــدَّ مــن ]] ١٧٢ص /[[ اخلــوف، فــإذا تفكَّ

 .أن يكون خائفاً 

الن وجــب عــٰىل اهللا تعــاٰىل  فــإن مل حيصــل الوجهــان األوَّ

أن ُخيطِـر ببالـه مــا يقتضــي وجـوب النظــر عليـه بكـالم يفعلــه 

حه ن ما سنوضِّ  .داخل سمعه يتضمَّ

َد كـذلك غـري هذا يقتضـي أنَّ األصمَّ الذي ُولِـ: فإن قيل

فاه مع الصمم  .مكلَّف، ألنَّ اخلاطر والداعي ال يصحُّ أن ُخيوِّ

ــا ــن : قلن ــوم م ــون املعل ــّم أن يك ــَد أص ــن ُولِ ــوز يف م جي

ــه عــٰىل األمــارات التــي  ــر مــن تلقــاء نفســه ويتنبَّ حالــه أن يتفكَّ

 .تشري إليه اخلاطر أو الداعي، فيجب عليه النظر

ــه لــيس كــّل مــن كانــت يف خــ آفــة ]  ســمعه[ارج عــٰىل أنَّ

ــه ال يســمع الصــوت  متنعـه مــن إدراك األصــوات يقطــع عـٰىل أنَّ

يف داخــل ســمعه، وإن كانــت اآلفــة يف خارجــه فــال ســبيل مــع 

مَّ غري مكلَّفني  .ذلك إٰىل القطع أنَّ الصُّ

ــا  ــه وم ــان جنس ــم إٰىل بي ــاطر ينقس ــالم يف اخل ومجلــة الك

نه، ثّم الكالم فيام يعارضه ويقابله  .يتضمَّ
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ــه كــالم يفعلــه اهللا تعــاٰىل : األقــوال يف جنســه وأصــحُّ  أنَّ

داخل سمع املكلَّـف وجيـب تقـّرب مـن صـدره، وهلـذا يلتـبس 

ــر ــنفس والفك ــديث ال ــاطر بح ــأمر اهللا . اخل ــًا أن ي ــوز أيض وجي

 .تعاٰىل بعض املالئكة بأن يفعله عٰىل هذا الوجه

أنَّ اخلاطر ال خيلو من أن يكون من : والذي يدلُّ عٰىل ذلك

وأفعال اجلـوارح التـي يمكـن . ال اجلوارح، أو أفعال القلوبأفع

وأفعـال . أن يقع هبا ختويـف هـي اإلشـارة أو الكـالم أو الكتابـة

ا أن تكون اعتقادًا أو ظنَّاً   .القلوب إمَّ

ــه  ــرد علي ــن ي ــم يف األقســام، ألنَّ م ــدخل العل ــام مل ي وإنَّ

 .اخلاطر يكون خائفًا غري قاطع، والعلم يقتضـي القطع

وال شــبهة يف أنَّ مــا عــدا مــا ذكرنــاه ]] ١٧٣ص [/[

ــة، ألنَّ  ــاإلرادة والكراه ــاطر، ك ــو اخل ــون ه ــوز أن يك ــال جي ف

 .التخويف ال يقع هبام

ا الفكر نفسه فهـو مـا جيـب عنـد اخلـاطر، فـال جيـوز  فأمَّ

 .أن يلتبس اخلاطر

ــارة ــاطر إش ــون اخل ــد أن يك ــذي يفس ــارة : وال أنَّ اإلش

القصـد املشـري، واخلـاطر مضـاف إليـه  إنَّام تفيـد باالضـطرار إىلٰ 

 .تعاٰىل، وذلك ال يصحُّ فيه

ــةً  ــه كتاب ــال كون ــل يف إبط ــاطر : وقي ــروض يف اخل إنَّ املف

أن يكون مفعـوالً يف نـواحي القلـب، ووجـود الكتابـة ال فائـدة 

ا ال ُتشاَهد وال ُتقَرأ  .فيه، ألهنَّ

ــه  ــاطر إلي ــفنا اخل ــا وإن أض ــد، ألّن ــيس بمعتم ــذا ل وه

االّتفـاق عــٰىل حملِّـه وكيفيـة فعلـه، وإنَّـام يــذهب   وقـع تعـاٰىل فـام

ــه مفعــول إٰىل داخــل الســمع، ويــذهب  مــن جعلــه كالمــًا إٰىل أنَّ

إنَّـه كتابــة : ومـن يقـول. إٰىل أنَّـه علـم أو ظـّن بجعلـه يف القلــب

 .ال يليق بمذهبه هذا

ــا مــا شــهدنا : وقيــل ن ــم مــن نفوســنا رضورًة بأنَّ ــا نعل إّن

ن ما ي  .رتتَّب يف اخلاطركتابة يتضمَّ

ـة، ألنَّ مــن يعلــم ذلــك  وهـذا أيضــًا ضــعيف مــن احلجَّ

ــوز أن  ــه جي ــٰىل مثل ــع ع ــق إٰىل القط ــه طري ــان ل ــه إن ك ــن نفس م

ـر مـن تلقـاء  يكون مسـتغنيًا عـن اخلـاطر بـدعاء الـدعاة أو يتفكَّ

 .نفسه، وربَّام شاهد ذلك يف ابتداء تكليف ثّم تناساه

 .مل يصّح تكليف األعمٰى إنَّ اخلاطر لو كان كتابًة : وقيل

وهـذا أيضـًا غــري صـحيح، ألنَّ األعمــٰى جيـوز أن يقــوم 

 .له يف تكليفه مقام اخلاطر الدعاة، والتنبيه من تلقاء نفسه

لــو كــان كتابــًة لكــان نقــض عــادة إذا شــوهدت : وقيــل

 .كتابة مفهومة من غري أن يشاهد فاعلها

أن   وهــذا أيضــًا ضــعيف، ألنَّ لقائــل]] ١٧٤ص /[[

ن مــا رتَّــب يف اخلــاطر : ليقــو إنَّ اهللا تعــاٰىل ُحيــِدث كتابــة تتضــمَّ

ـــي  ــدوثها، فيقتض ــداء ح ــاهد ابت ــث ال يش ــف بحي ــن التخوي م

ثـّم يشـاهد تلـك الكتابـة املكلَّفـني ويقرأهـا . ذلك نقض العـادة

ــه هبــا عــٰىل النظــر وحيصــل لــه اخلــوف املبتغــٰى يف وجــوب   فيتنبَّ

ــر ــاط. النظ ــذا أنَّ اخل ــٰىل ه ــحيح ع ــون والص ــع أن يك ر ال يمن

ــَق يف  ــم يب ـــرناه، فل دناه وحص ــدَّ ــذي ح ــه ال ــٰىل الوج ــًة ع كتاب

 .قسمته أفعال اجلوارح إالَّ الكالم

ــا مــا يــدلُّ عــٰىل أنَّ اخلــاطر ال يكــون اعتقــاداً  ــه ال : فأمَّ أنَّ

ــل  ــن فع ــه أو م ــاٰىل في ــل اهللا تع ــن فع ــون م ــن أن يك ــو م خيل

ــف ــ. املكلَّ ــل املكلَّ ــن فع ــون م ــوز أن يك ــادر وال جي ف، ألنَّ الق

بُقــَدِره ال يصــحُّ أن يفعــل يف قلبــه اعتقــادًا، وال جيــوز أن يكــون 

من فعل اهللا تعاٰىل، ألنَّـه إن كـان معتقـده عـٰىل مـا لـيس بـه كـان 

ــاً  ــل قبيح ــاٰىل ال يفع ــًا، واهللا تع ــالً قبيح ــده . جه ــان معتق وإن ك

ــه مــن فعــل العــامل  عــٰىل مــا هــو بــه فيجــب أن يكــون علــًام، ألنَّ

ه، ومعلوم أنَّ حـال مـن يـرد عليـه اخلـاطر ليسـت حـال بمعتقد

ز الظــانّ  وال جيــوز أن يكــون . القــاطع العــامل، بــل صــفة املجــوِّ

ـــن  ـــل م ـــه العاق ـــا يبتدئ ـــه، ألنَّ م ـــف نفس ـــل املكلَّ مـــن فع

ـــم ـــادات ال عل ـــت   االعتق ـــرٰى التبخي ـــري جم ـــا جت ـــا ألهنَّ هل

 .والتخمني، وال تأثري ملثل ذلك

مـن فعلـه تعـاٰىل لكـان علـًام لـو كـان اعتقـادًا : وقد قيل

ــق بلحــوق  رضوريـًا عــٰىل مــا ذكرنــاه، ولــيس خيلــو مــن أن يتعلَّ

ــه ال ُيــؤَمن مــن ذلــك ــق بأنَّ . العقــاب باملعــايص قطعــًا، أو يتعلَّ

ــه ال  ــاب يلحق ــٰىل أنَّ العق ــع ع ــل، ألنَّ القط ل باط ــم األوَّ والقس

ف حمالة فرع عـٰىل املعرفـة بـاهللا تعـاٰىل وصـفاته وأحوالـه، واملكلَّـ

يف ابتداء تكليفـه ال يعـرف اهللا تعـاٰىل، فكيـف يعلـم أنـه يعاقـب 

ــن  ــاب بم ــزول العق ــؤَمن ن ــه ال ُي ــًام بأنَّ ــان عل ــاة؟ وإن ك العص

ــّل  ــل ك ــون يف عق ــم مــن ك ــذا عل ]] ١٧٥ص /[[  يســتحّقه، فه

عاقل، وال حاجة بـاملكلَّف إٰىل جتديـده لـه وهـو حاصـل عنـده، 

د بعد كامل العقل  .وكالمنا فيام يتجدَّ

ــذي  ــري [وال ــًا غ ــّن جنس ــان الظ ــًا إذا ك ــه ظنَّ ــد كون ُيفِس

م : ُيفِسـده]  االعتقاد، ألنَّه إن كـان مـن جـنس االعتقـاد فـام تقـدَّ

أنَّه ال خيلـو أن يكـون مـن فعـل اهللا تعـاٰىل أو مـن فعـل املكلَّـف 
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ومـن املعلـوم أنَّ الظـنَّ ال  _نفسه، فإن كان مـن فعـل اهللا تعـاٰىل 

عـن أمـارة، وإالَّ جـرٰى جمـرٰى الشـّك  حكـم لـه إذا كـان واقعـاً 

وال بدَّ مـن أن تكـون تلـك األمـارة أمـارة لفاعـل الظـّن، كـام  _

ــون إرادة  ــب أن يك ــربًا جي ــرب خ ــون اخل ــؤثِّرة يف ك أنَّ اإلرادة امل

ــه ــؤثِّر في ــٰى ُي ــرب حتَّ ــك اخل ــل ذل ــارات . لفاع ــان األم وإذا ك

 حكـم مستحيلة عـٰىل اهللا تعـاٰىل يبطـل أن يكـون الظـّن الـذي ال

وأيضـًا فلـو كـان الظـّن مـن فعلـه . له وال أمارة من فعلـه تعـاىلٰ 

ــا أنَّ  ًا إٰىل ذلــك الظــّن، وقــد علمن تعــاٰىل لكــان الفاعــل مضــطرَّ

حالنــا وحــال غرينــا يف ظنوننــا وأفكارنــا ال خيتلــف يف أّنــا 

ا تابعة لدواعينا ون فيها وغري مضطّرين إليها، وأهنَّ  .خمريَّ

وقـد بيَّنـا أنَّ الظـنَّ  _ملكلَّـف وإن كان الظـّن مـن فعـل ا

فيجـب أن يكـون عـن أمـارة، فـال بـدَّ مـن  _املبتدأ ال حكم لـه 

ف مــن تركــه ه عــٰىل النظــر يف هــذه األمـارة وخمــوِّ والكــالم . منبـِّ

ٰى حيصـل الظـّن كـالكالم يف  يف املنبِّه عـٰىل النظـر يف األمـارة حتـَّ

ــ ــل العل ــٰى حيص ــة حتَّ ــر يف الدالل ــٰىل النظ ــه ع ــك املنبِّ م، وذل

 .ي التسلسلـيقتض

ــاٰىل  ــون اهللا تع ــًا أن يك ــاطر كالم ــان اخل ــب إذا ك وال جي

بالفضـيلة، وذلـك  مكلًِّام لكـلِّ أحـد، فـال خيـتصُّ موسـٰى 

ــٰى  ــيلة موس ــرًة،  أنَّ فض ــه جه ــاٰىل كلَّم ــه تع ــي يف أنَّ ــام ه إنَّ

 .وذلك الوجه املخصوص، بخالف ما يرد به اخلاطر

ز أن يكــون مــن وأيضــًا فمــن أثبــت اخلــاطر كال مــًا جــوَّ

، ومل يقطــع عـــٰىل ]] ١٧٦ص /[[فعــل بعــض املالئكــة 

ه من فعل اهللا تعاىلٰ   .أنَّ

ــه التخويــف  ــذي جيــب تضــّمنه ل نه فال ــا مــا يتضــمَّ وأمَّ

مناه،  مــن إمهــال النظــر، ألنَّ بــاخلوف جيــب النظــر عــٰىل مــا قــدَّ

ــري  ــوف بغ ــوف، ألنَّ اخل ــارة اخل ــٰىل أم ــه ع ــن أن يتنبَّ ــدَّ م وال ب

ــاه أ ــذي ذكرن ــدر ال ــذا الق ــان هب ــو إن ك ــه، وه ــم ل مــارة ال حك

حيصل خائفًا وجيب عليـه النظـر، فـال بـدَّ مـن تنبيهـه عـٰىل جهـة 

أَال تـرٰى أنَّ مـن . وجوب املعرفـة لـيُعَلم حسـن هـذا التخويـف

ــه  ــب علي ــل، جي ــه بالقت ــام بعين ــّل طع ــل ك ــٰىل أك ــريه ع د غ ــدَّ ه

تنـاع مـن األكـل االمتناع من أكلـه، وال يعلـم قـبح إجيـاب االم

ً : (عليـه أو حسـنه؟ فـإذا قـال لـه ، ونبَّــه )ال تأكلـه فـإنَّ فيـه ُسـامَّ

عــٰىل أمــارة كــون الســّم فيــه علــم حســن إجيــاب االمتنــاع مــن 

 .األكل

ن اخلــاطر أنَّـك جتــد  وعـٰىل هـذه اجلملــة جيـب أن يتضـمَّ

ــانع  ــك ص ــون ل ــأمن أن يك ــال ت ــنعة، ف ــار الص ــك آث يف نفس

ــرك أراد منــك معر ــه ليفعــل الواجــب عليــك يف صــنعك ودبَّ فت

عقلك وينتهـي عـن القبـيح، وأنـت جتـد يف عقلـك قـبح أفعـال 

ة  ــقَّ ــا مش ــك فيه ــال علي ــوب أفع ــل ووج ــع عاج ــك نف ــا ل فيه

ــيح ــٰىل القب ــذّم ع ــتحقاق ال ــم اس ــة، وتعل ــذمَّ . عاجل ــا   وإنَّ ال ممَّ

ــذّم وإن  ــه ال ــتحققت ب ــام اس ــأمن ك ــال ت ـــّرك ف ــك ويض يغّم

ــتحقَّ  ــه عــاجالً أن تس ــوم  انتفعــت ب ــه العقــاب واآلالم، ومعل ب

ــول  ــّم يق ــر، ث ــتحقاق اآلخ ــارة لالس ــتحقاقني أم ــد االس أنَّ أح

ــه ــادر : ل ــه ق ــفاته، وأنَّ ــاٰىل بص ــبحانه وتع ــرف اهللا س ــٰى مل تع فمت

ــالقبيح[عــٰىل جمازاتــك عــٰىل العقــاب  ــيح ]  ب كنــت إٰىل فعــل القب

أقــرب ومــن تركــه أبعــد، وإذا عرفتــه تكــون مــن فعــل القبــيح 

 .ه أقربأبعد ومن ترك

وهـذا أيضــًا ممَّــا جيــده يف عقلـه متمّهــدًا، فيجــب حينئــٍذ 

ــاه، ]] ١٧٧ص /[[  عليــه النظــر مــع التنبيــه عــٰىل كــلِّ مــا ذكرن

ــٰىل  ــه ع ــة والتنبي ــر يف األدلَّ ــب النظ ــاطر لرتتي ن اخل ــمَّ ــام يتض وإنَّ

ر م منها واملؤخَّ  .املقدَّ

ــك ــاطر ذل ن اخل ــمَّ ــب أن يتض ــيل يوج ــو ع ــان أب . وك

ــه،  وذكــر أبــو هاشــم أنَّ ذلــك مســتغٍن عــن تضــّمن اخلــاطر ل

وإنَّام تنبَّه اإلنسـان عليـه مـن تلقـاء نفسـه، ألنَّ العاقـل يعلـم إذا 

وجـب عليـه النظـر يف معرفــة اهللا تعـاٰىل أنَّ معرفتـه إنَّـام ُيلــتَمس 

 .بالنظر يف أفعاله دون عدد النجوم

ــر  ــب النظ ــٰىل ترتي ــه ع ــاطر التنبي ن اخل ــمَّ واألوٰىل أن يتض

ــه، يف األ ــل بنفس ــتدركه العاق ــد أن يس ــا يبع ــك ممَّ ــة، ألنَّ ذل دلَّ

 .السيّام يف من كمل عقله ومل خيالط الناس ويعرف العادات

ـــا يف معارضـــة اخلـــاطر، فالواجـــب أن يقـــال إنَّ : وأمَّ

ــني ــٰىل رضب ــاه ع ــذي ذكرن ــاطر ال ــارض للخ ــه : املع رضب في

رض عـٰىل ُيؤثِّر، والضــرب اآلخـر ال ُيـؤثِّر، فـام ُيـؤثِّر هـو املعـا

ـــوف  ـــِلم اخل ـــه ليُس ـــاٰىل من ـــع اهللا تع ـــب أن يمن ـــة وجي احلقيق

والضــرب الـذي ال ُيـؤثِّر لـيس . للمكلَّف وجيـب عليـه النظـر

بمعارض عٰىل التحقيـق، فـال جيـب املنـع منـه، لكـن جيـب عـٰىل 

 .املكلَّف إطراحه والعدول عن االلتفات إليه

ــاز،  ــنيَّ ج ــال مع ــه مث ــد ل ــؤثِّر إن مل يوج ـــرب امل والض

ا يقـدح يف وجـوب النظـر وجـب املنـع : وقد قلنا إنَّه إذا كـان ممـَّ

 .عنه، وذلك كاٍف 

أن : وأجــود مــن كــلِّ شـــيء قيــل يف مثــال هــذا الوجــه
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ــأيت اخلــاطر املعــارض فيقــول لــه ال تــأمن إن نظــرت أن : ي

ــه  ــه ال صــانع لــك ختــاف مــن جهت تقضـــي بــك النظــر، إالَّ أنَّ

املكلَّـف ال يـأمن ذلـك قبـل ومعلـوم أنَّ . عقالً وال ترجـو ثوابـاً 

ــر ــول. النظ ــّم يق ــت : ث ــانع أمن ــه ال ص ــًا أنَّ ــَت قطع وإذا علم

ــيح بطمأنينــة وهــذا أمــارة، . العقــاب وأقــدمت عــٰىل فعــل القب

ــوم أن  ــن املعل ــن[ألنَّ م ــن]  م ــن م ـــرر ]] ١٧٨ص /[[  أم الض

ــا  ــًا مل ــاطر معارض ــذا اخل ــد صــار ه ــتهيه، فق ــا يش ــٰىل م أقــدم ع

 . ما هو متقّرر يف عقلهذكرمتوه، وفيه إشارة إىلٰ 

أنَّ هــذا جيــب أن يمنــع اهللا تعــاٰىل منــه، وكــّل : واجلـواب

 .ما أشبهه ممَّا ُيؤثِّر يف اخلوف ويقدح يف وجوب النظر

ــاً  ــال أيض ــن أن يق ــارض : ويمك ــاطر ال يع ــذا اخل إنَّ ه

اخلاطر الـذي ذكرنـا أنَّـه يوجـب النظـر، وذلـك ألنَّـه خيـاف يف 

 تعــاٰىل أن يســتحقَّ العقــاب العظــيم إمهــال النظــر يف معرفــة اهللا

ــام خيــاف إذا نظــر يف معرفــة  ــل مثلــه، وإنَّ الــدائم الــذي ال ُيتحمَّ

اهللا تعــاٰىل عــٰىل مــا ألقــاه إليــه اخلــاطر املعــارض أن يقضـــي بــه 

ومـا يسـتحقه عـٰىل . النظر أنَّـه ال صـانع، فينهمـك يف املعاصــي

ال قــد املعـايص لــيس بضـــرر البتَّــة، وإن كــان يف بعــض األحــو

استضــــرَّ بـــه ألُمـــور تقتضـــيه، فـــال يقـــارب االستضــــرار 

فــالنظر يف معرفـة اهللا تعـاٰىل واجــب عـٰىل كــلِّ . بالعقـاب الـدائم

ــن الضــ ــه م ز ب ــرَّ ــا ـحــاٍل، ليتح ــه م ــذي ال يقابل ــم ال رر األعظ

فه من الرضر باالهنامك يف املعايص  .يتخوَّ

ـــرية . وهـــذا وجـــه قـــوّي  ـــاين كث ـــة الوجـــه الث وأمثل

 .موجودة

ـا أن يكـون ختويفـًا بـال أمـارة، وال : مجلة القـول فيـهو إمَّ

ــًا  ــه، أو ختويف َف من ــوِّ ــذي ُخ ـــرر ال ــوع الض ـــي وق ــه يقتض وج

ـل مثلـه يف جنـب التحـّرز مـن املضـاّر العظيمـة،  لضـرب يتحمَّ

ــوهلم ــك ق ــت : وذل ل ــرت حتمَّ ــك إن نظ ــرّد بأنَّ ــارض ي إنَّ املع

ــ ــام قص ــئ ب ــك ال ختط ــأمن بأنَّ ــة، وال ت ة وكلف ــقَّ ــه مش دت إلي

ــة ــل الراح ــر . فتعّج ة النظ ــقَّ ــل مش ــؤثِّر ، ألنَّ حتّم ــري م ــذا غ وه

. أهون وأيسـر ممَّا خيافـه مـن إمهـال النظـر مـن العقـاب العظـيم

ــا  ــدنيا كّله ــالح ال ــر يف مص ــقوط النظ ـــي س ــًا يقتض وهــذا أيض

 .هبذه العلَّة

ـــك إن عرفـــت : وكقـــوهلم]] ١٧٩ص /[[ ال تـــأمن أنَّ

وهــذه األمــارة . تعرفــه مل يعاقبــكاهللا تعــاٰىل عاقبــك، وان مل 

. عليــه يف العقــل، فــال يعــارض مــا عليــه مــن األمــارات

أنَّ املـــنعم إذا عـــرف وُأطيـــع كانـــت : واألقـــرب يف العقـــول

 .السالمة منه أوىلٰ 

ــه : ولقــوهلم ــه ســفيه إن عرفت ــأمن أن يكــون لــك إل ال ت

ز مــن . عاقبــك ألنَّ هــذا أيضــًا يف أمــارة، وألنَّ الســفيه ال ُيتحــرَّ

 .ابه بشـيء، وجيوز أن يعاقب بالنظر واإلخالل به معاً عق

ــه  ــذكره، فإنَّ ــامَّ مل ن ــواب ع ــٰىل اجل ــه ع ــاه ُينبِّ ــا ذكرن وم

 .متقارب، واجلملة التي عقدناها كافية فيه

ــه تعــاٰىل موجــب عــٰىل كــلِّ عاقــل معرفتــه، : فصــل يف أنَّ

وأنَّ املعرفــة الضـــرورية ال تقــوم يف اللطــف مقــام املكتســبة ومــا 

 :صل بذلكيتَّ 

اعلـم أنَّ جهـة وجــوب معرفـة اهللا تعــاٰىل إذا كانـت هــي 

ــا  ــن عمومه ــدَّ م ــال ب ــا ف ــتمُّ إالَّ هب ــف ال ي ــف يف التكلي أنَّ اللط

ــام  ــوم مق ـــرورة يف ذلــك ال يق ــا أنَّ الض ــف، وإذا بيَّن لكــلِّ مكلَّ

 .االكتساب مل يكن بدٌّ من تكليف املعرفة

ــام قلنــا يــتمُّ إالَّ هبــا، ألنَّ  إنَّ اللطــف يف التكليــف ال: وإنَّ

مـن املعلــوم أنَّ الـذي ال يشــتبه أنَّ العلـم بالضـــرورة يف الفعــل 

ــه  ــف أنَّ ــم املكلَّ ــه، وإذا عل ــه داٍع إلي ــالنفع في ــه وب ــارف عن ص

يستحّق عٰىل املعصـية عقابـًا عظـيًام وعـٰىل الطاعـة ثوابـًا جـزيالً، 

 .كان ذلك أقرب له إٰىل فعل الطاعة وجتنّب املعصية

أنَّ العلــم باســتحقاق الثــواب والعقــاب ال  ومعلــوم

يصحُّ إالَّ بعد املعرفـة بـاهللا تعـاٰىل وبصـفاته وحكمتـه وأنَّـه عـامل 

لنفســه، وال جيــوز أن جيهــل مقــدار املســتَحّق مــن الثــواب فــال 

يفعله، وأنَّه قادر لنفسـه وال جيـوز املنـع مـن فعـل املسـتَحّق مـن 

ــىلٰ  ــف ع ــو اللط ــذي ه ــاب، فال ــل العق ــواب أو فع ــة الث  احلقيق

الثــواب والعقــاب، غــري ]] ١٨٠ص /[[  العلــم باســتحقاق

ــتمُّ هــذا العلــم إالَّ بــه  ــه  _أنَّ مــا ال ي ــدَّ من جــاٍر جمــرٰى  _وال ب

 .اللطف يف احلاجة إليه، وتناول التكليف له

ــوم  ـــرورية ال تق ــة الض ــٰىل أنَّ املعرف ــدلُّ ع ــذي ي ــا ال فأمَّ

ـل  أنَّ مـن املعلـوم: مقام املكتسبة يف اللطـف ر أنَّ مـن حتمَّ املتقـرَّ

ــي ــة لك ة عظيم ــقَّ ــراض،   مش ــن األغ ــرض م ــل غ ــل إٰىل فع يص

ة يف  ــل املشــقَّ ــرض إذا حتمَّ ــك الغ ــل ذل ــرب إٰىل فع ــون أق يك

ة ــقَّ ــه مش ــن علي ــن إذا مل يك ــه م ــق إلي ــن . الطري ــرٰى أنَّ م أَال ت

ــه يكــون أقــرب  ــف مونــة عظيمــة يف بنــاء دار ليســكنها، فإنَّ تكلَّ

ــرص  ــكناها وأح ــدار إٰىل س ــك ال ــه تل ــت ل ــه إذا ُوِهبَ ــه من علي

ة؟ وكـذلك مـن سـافر إٰىل طلـب العلـم  ووصلت إليه بـال مشـقَّ
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ــتعّلم  ــأّدب وال ــرب إٰىل الت ــون أق ــاّق، يك ــل املش واألدب وحتمَّ

وأمثلـة . إذا جاء إليه العلـامء يف بلـده يف داره مـن غـري كلفـة  ممَّن

 .ذلك كثرية معروفة

ــ ــراد وت ــام ُت ــة إنَّ ــان املعرف ــب وإذا ك ــل الواج دعو إٰىل فع

رورية، ـوتصـــرف عــن فعــل القبــيح، وجــب أن ال تقــوم الضــ

ة فيها مقام املكتسبة عٰىل ما بيَّناه  .وال مشقَّ

ــًا مــن : وممَّــا يــدلُّ أيضــًا عــٰىل ذلــك ــا قــد علمنــا يقين أّن

ــام  ــارف، وإنَّ ــذه املع ــطّرين إٰىل ه ــري مض ــا غ ن ــنا أنَّ ــوال أنفس أح

ت املعرفــة تكــون رضوريــة الكــالم يف أحــوال غرينــا، فلــو كانــ

لــبعض املكلَّفــني، لوجـــب تســاوي مجــيعهم يف االضـــطرار 

ــذه  ــل ه ــهم أن يفع ـــي يف بعض ــذي يقتض ــه ال ــا، ألنَّ الوج إليه

إنَّ كوهنــا : املعرفــة قــائم يف اجلميــع، ألنَّ الــذي يمكــن أن يقــال

رضوريـــة أبلـــغ وأقـــوٰى يف بـــاب اللطـــف، أو ألنَّ الغـــرض 

وجبــان أن يتســاوٰى اخللــق وهــذان الوجهــان ي. حصــول العلــم

 .يف االضطرار إليها، وقد علمنا خالف ذلك

إنَّ الغــرض : ولــيس يمكــن أن يقــال]] ١٨١ص /[[

ـــرق بـــني االضـــطرار فيـــه  ـــول العلـــم، وال ف ـــو حص ه

ــا،  ــة ومــن تكليفــه هل ــل املعرف ــني فع واالكتســاب، فهــو خمــريَّ ب

نـا وذلك أنَّه إذا أقام فعله تعـاٰىل مقـام فعلنـا يف ذلـك كـان تكليف

 .املعرفة عبثًا بال فائدة

ــك ــًا يف ذل ــدلُّ أيض ــا ي ــو : وممَّ ـــرورية ل ــة الض أنَّ املعرف

قامت مقـام املكتسـبة فـيام ذكرنـاه وكـان تعـاٰىل يف حكـم املخـريَّ 

مــن أن يفعلهــا فينــا وبــني أن ُيكلِّفنــا إّياهــا، لوجــب أن يفعلهــا 

 .تعاٰىل فيمن علم أنَّه يكفر، وقد علمنا خالف ذلك

ــذه الط ـــرورية ال وهب ــة الض ــم أنَّ املعرف ــًا نعل ــة أيض ريق

تزيد عٰىل املكتسبة، ألنَّـه كـان جيـب أن يفعلهـا يف مـن يعلـم أنَّـه 

 .يكفر، بل ويف كلِّ من ُكلَِّف 

لـو كانـت املعرفـة لطفـًا يف ارتفـاع القبـائح ملـا : فإن قيل

 .عٰىص عارف باهللا تعاىلٰ 

ا لطف: (معنٰى قولنا يف املعرفة: قلنا نَّ املكلَّف يكون بأ) إهنَّ

معها أقرب إٰىل فعل الواجبات وأبعد من فعل القبائح، وقد يكون 

وال . قريبًا من الواجب وبعيدًا مـن القبـيح وإن عصــٰى وخـالف

دة للداعي  لة للواجبات مؤكِّ يلزم عٰىل ما قلنا وجوب النوافل مسهِّ

ب، والذي هـو  د ال جيب كام جيب املقرِّ ل املؤكِّ أصـل إليها، واملسهِّ

 .يف الدعاء والتقريب

ــن  ــاٰىل م ــٰى اهللا تع ــب أن يبق ــف جي ــحيح أنَّ املكلَّ والص

ن فيه من مجيـع كـامل املعـارف لـه بـاهللا تعـاٰىل  الزمان الذي يتمكَّ

بأحواله وتوحيده وعدلـه، ويبقـٰى بعـد ذلـك زمانـًا يمكنـه فيـه 

فعــل واجــب أو تــرك قبــيح، ألنَّ الغــرض بإجيــاب املعرفــة هــو 

 .بات العقلية، فال بدَّ ممَّا ذكرناهاللطف يف الواج

ــل ــارف : فــإن قي ــَف املع ــد ُكلِّ ــن عصـــٰى وق ــا عمَّ ن خربِّ

فلم يفعل ما وجب عليه االبتـداء بـه مـن النظـر مـثالً يف إثبـات 

ـــون ـــراض، أتقول ـــية: اإلع ـــع املعص ـــه م ]] ١٨٢ص /[[  إنَّ

ــف؟  ــري مكلَّ ــون غ ــتقبلة أو يك ــات املس ــر يف األوق ــف النظ ُيكلَّ

لتكليـف بمعصـية فكيـف خيـرج عنـه مـع كـامل فإن خرج عـن ا

ــالء  ــض العق ــذا يف بع ــاز ه ــه؟ وإن ج ــل رشوط ــه وتكام  _عقل

 .داخل بالنظر جاز يف مجيعهم _وهو من عٰىص 

ــتم ــامل : وإن قل ــع ك ــيل م ــف العق ــن التكلي ــرج ع ال خي

ٰى فيـه ـعقله لكنَّه خيرج من تكليـف حتديـد النظـر ثانيـًا إذا عصـ

الً   .أوَّ

جـوب النظـر عليـه مسـتقبالً، وكيف خيـرج عـن و: قيل

ل، فــإن جــاز  واخلــواطر املخوفــة واردة عليــه كــام كانــت يف األوَّ

الً   .سقوط الوجوب عنه ثانيًا جاز أوَّ

ل مكلَّف للنظر: فإن قلتم  .إنَّه بعد املعصية يف النظر األوَّ

ــم ــل لك ــر يف : قي الً يف النظ ـــٰى أوَّ ــد عص ــو وق ــيس خيل ل

ًا يف احلـال الثانيـة، النظـر إثبات اإلعـراض مـن أن يكـون مكلَّفـ

ــــات  ــــر يف إثب ــــتئناف النظ ــــراض أو اس ــــدوث اإلع يف ح

فـًا ملـا . اإلعراض ل وجـب أن يكـون مكلَّ فـإن كـان القسـم األوَّ

ــف يف هــذه احلــال  ــه ال يصــحُّ مــن املكلَّ ر، ألنَّ اســتحيل ويتعــذَّ

ـــر يف إثبــات اإلعــراض أن يعلــم حــدوثها وإن كــان . وقــد قصَّ

ُكلِّـَف اسـتئناف النظـر أن يبقـٰى الزمـان القسم الثاين وجـب إذا 

ن فيـه مـن اسـتئناف مجيـع مـا ألزمـه مـن املعـارف،  الذي يـتمكَّ

ــذا  ــيح، وه ــاع قب ــب أو امتن ــه أداء واج ــحُّ في ــده يص ــًا بع ووقت

 .يقتضـي أنَّه إذا عٰىص أبدًا أن يبغي أبداً 

ــال ــن أن يق ــيس يمك ــد : ول ــه بع ــب إذا كلَّف ــه ال جي إنَّ

ــاين ــف الث ــري التكلي ــا التقص ــتويف فيه ــي يس ة الت ــدَّ ــه امل  أن ُيبقي

ــٰى  ــة الت ــك أنَّ العلَّ ل، وذل ــف األوَّ ــا يف التكلي ــام قلن ــارف ك املع

ــاين ــة يف الث ل ثابت ــا هلــا البقــاء األوَّ ــر . أوجبن ــف نظ وكيــف ُيكلِّ

ــت  ــع دون الوق ــة ويقط ــنه املعرف ـــي حلس ــه واملقتض ــرض في الع

 .الذي يصحُّ فيه املعرفة؟ وهذا سؤال قوّي الشبهة
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ل الــذي هــو عــٰىل : اجلــوابو أنَّ العــايص يف النظــر األوَّ

ــر يف ــدير النظ ــو ]] ١٨٣ص /[[   التق ــراض، ال خيل ــات اإلع إثب

من أن يقتصـر به عـٰىل املكلَّـف مـن غـري زيـادة عليـه أو مكلَّـف 

ل مل جيـز أن ُيكلَّـف بعـد تقصــريه يف  بعـده سـواه، فـإن كـان األوَّ

ــر، ألنَّ ا ــتئناف النظ ل اس ــر األوَّ ــر النظ ــف النظ ــرض يف تكلي لغ

ــًا، وإذا  ــون لطف ــة أن يك ــف املعرف ــرض يف تكلي ــة، والغ املعرف

ــن  ــدر م ــف إالَّ الق ل مل ُيكلَّ ــر األوَّ ــايص يف النظ ــذا الع ــدرنا ه ق

ــان  ــرف وك ــة لع ــق املعرف ــص يف طري ــو مل يع ــذي ل ــف ال التكلي

ت نفســه هــذا اللطــف بمعصــيته،  معرفتــه لطفــًا فيــه، وقــد فــوَّ

ــف زيــادة عــ ل فــال وجــه لتكليفــه ولــو مل ُيكلَّ ٰىل التكليــف األوَّ

رنا أنَّ . اسـتئناف نظـر ال يـؤّدي إٰىل معرفـة وغـرض فيـه وإن قـدَّ

ل  ــر يف ابتـداء النظـر قـد ُكلِّـَف زيـادًة عـٰىل التكليــف األوَّ املقصِّ

الذي لو ينظـر وعـرف لكانـت معرفتـه لطفـًا فيـه، فـال بـدَّ مـن 

ة التــي ي صــحُّ فيهــا تكامــل تكليفــه اســتئناف النظــر وتبقيــة املــدَّ

وال جيــب أن يــؤّدي . املعــارف عــٰىل مــا ذكرنــاه يف احلــال األُوىلٰ 

ذلــك إٰىل مــا ال هنايــة لــه مــن البقــاء والتكليــف، ألنَّ التكليــف 

منقطــع، وال بــدَّ أن يريــد اهللا تعــاٰىل مــن املكلَّــف إٰىل غايــة 

ٰى إٰىل أنَّـه ال جيـب تكليفـه ـمتناهيـة، فينتهـي احلـال يف مـن عصـ

 .ف النظراستئنا

ــا ــب إذا قلن ــيس جي ــر إذا : ول ــداء النظ ــايص يف ابت إنَّ الع

ل مـن غـري زيـادٍة عليـه غـري  كان مفتقـرًا بـه عـٰىل التكليـف األوَّ

ــواطر  ــه اخل ــرد علي ــن ي ــون ممَّ ــر أن يك ــتئناف النظ ــف الس مكلَّ

فة من تـرك النظـر، بـل ال بـدَّ مـن أن ُيصـ َرف عـن ذلـك ـاملخوَّ

فةوُيلهٰى عن خطور اخلواطر املخ  .وِّ

ــلوبًا  ــه ومس ــدًا لعقل ــذلك فاق ــون ب ــب أن يك ــيس جي ول

ــة  ــرية ديني ـــرف عــن ُأمــور كث متييــزه، ألنَّ يف العقــالء مــن ينص

ــع ظهــور  ــا م ــّوف منه ــر فيهــا والتخ ــن الفك ــة، وع ودنياوي

 .شاغلة وصوارف ملهية  أماراهتا، ألسباب

وليس جيـب إذا خـرج مـن ذكرنـاه مـن ]] ١٨٤ص /[[

جـه الـذي أوضـحناه أن خيـرج عـن تكليف اسـتئناف النظـر للو

التكليف العقيل، ألنَّـه ال جيـوز خروجـه عـن التكليـف العقـيل، 

كاالمتناع من الظلم وشـكر النعمـة ومـا أشـبه ذلـك، ألنَّ كـامل 

وتكليـف النظـر إذا مل يكـن . العقل يقتضـي ثبوت هذا التكليف

ليـه ، وإذا كـان املوجـب لـه واملنبِّـه ع طريقًا إٰىل املعرفة ال وجه له

رنا زواله فقد زال وجه وجوب النظر  .التخويف وقدَّ

ــل ــإن قي ــون: ف ــر : أتقول ــرط يف النظ ــتحقُّ إذا ف ــه يس إنَّ

األّول الــذّم والعقــاب عــٰىل تــرك النظــر يف األحــوال املســتقبلة؟ 

أخــرجتم النظــر مــن هــذه . ال يســتحقُّ ذلــك: فــإن قلــتم

ــه يســتح: وإن قلــتم. األوقــات مــن أن يكــون واجبــًا عليــه قُّ إنَّ

ــع ــك أمج ــٰىل ذل ــاب ع ــذّم والعق ــذّم . ال ــتحقاق ال ــتم اس أوجب

ــف ويســتحيل منــه، ألنَّ ]  والعقــاب[ ر عــٰىل املكلَّ عــٰىل مــا يتعــذَّ

ل حييــل وقــوع النظــر يف الثــاين والثالــث  معصــيته يف النظــر األوَّ

 .عٰىل وجه يوجب العلم

إنَّام يستحقُّ الذّم عٰىل ترك النظر يف األوقات املستقبلة : قلنا

ل، وإن كــان هـذا النظــر املســتأنف مــع  كّلهـا إذا عصـــٰى يف األوَّ

ر عليه  ل يتعذَّ  _ألنَّه ُأيت يف تعّذره من ِقبَل نفسه  _التقصري يف األوَّ

ل  من التمكن من تأّيت ما [وهو الذي أخرج نفسه بتقصريه يف األوَّ

إنَّ النظـر يف األوقـات : وجب عليه مـن النظـر، ولسـنا أن نقـول

لـب عليه وقد قضـاآلنفة جي كـان واجبـًا : ، بـل نقـول] ٰى يف األوَّ

ته   ]. نفسه[عليه فضيَّعه وفوَّ

ــل يف  ــوم فأك ــوم ي ــَف ص ــن ُكلِّ ــرٰى م ــك جم ــرٰى ذل وج

ــه يســتحقُّ الـذّم والعقــاب عــٰىل تفريطـه يف صــوم اليــوم  لـه أنَّ أوِّ

ــه صــيام  ر علي ــه ُيتعــذَّ ل ط يف صــوم أوَّ ــٰى فــرَّ ــه، وإن كــان مت كّل

  التعـّذر مـن جهتـه وُأيت فيـه مـن ِقبَـل نفسـه، باقيه، لكـن ذلـك

 .فالذّم متوّجه نحوه عٰىل صيام مجيع اليوم]] ١٨٥ص /[[

ــوز يف  ــة ك ــده يف مناول ــر عب ــن أم ــول يف م ــذا الق وهك

ط يف قطــع  وقــت خمصــوص وبيــنهام مســافة، أنَّ العبــد متــٰى فــرَّ

تلك املسافة فإنَّـه مـذموم عـٰىل تلـك املناولـة، وإن كـان بتفريطـه 

ـــت يف  ـــك الوق ـــه يف ذل رت علي ـــذَّ ـــد تع ـــافة ق ـــع املس قط

 .املخصوص، واللوم مع ذلك متوّجه ملا ذكرناه

عٰىل   والصحيح من األقاويل املختلفة يف استحقاق العقاب

أنَّـه يسـتحقُّ يف أوقـات اإلخـالل عـٰىل : اإلخالل بالنظر املرتَّـب

تدريج، وأنَّه ال يسـتحقُّ جـزاء الكـّل يف وقـت اإلخـالل بـالنظر 

لا وكذلك القول يف السبب واملسبَّب، وأنَّ ثواب املسـبَّب أو . ألوَّ

 .عقابه يستحقُّ يف وقوعه دون حال وقوع سببه

ــل ــإن قي ــف : ف ــل للمكلَّ ــارف ال تتكام ــت املع إذا كان

ــا  ة بطوهل ــدَّ ــذه امل ــًا يف ه ف ــان مكلَّ ــت، وك ــة وق ــثالً إالَّ يف مائ م

ة قــد ُعــرِ  َي مــن أن العقليــات، أفلــيس تكليفــه طــول هــذه املــدَّ

ة جــاز  تكـون املعرفـة لطفــًا فيـه؟ وإذا جـاز ذلــك يف قصـري املـدَّ

 .يف طوهلا
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ة ال يمكـن فيهـا وقـوع املعرفـة عـٰىل وجـه : قلنا هذه املـدَّ

االكتســاب، وهــو الوجــه الــذي عليــه يكــون لطفــًا، ومــا بعــده 

. يمكـن أن تكـون املعرفـة لطفـًا يف التكـاليف فيـه  من األوقـات

املعرفــة ال حيمــل مــا يمكــن وقوعهــا  ومــا يســتحيل فيــه وقــوع

فيــه عليــه وال يقــاس إليــه، وذلــك أنَّ الزمــان املضـــروب 

للتشــاغل بــام يــؤّدي إٰىل املعرفــة مــن النظــر ال يكــون للتكليــف 

 .العقيل فيه لطف من جهة املعرفة

إنَّ ظــــنَّ اســــتحقاق الثــــواب : ويمكــــن أن يقــــال

ة كـاٍف يف اللطـف ولــيس يمكـن  ســواه، والعقـاب يف هـذه املــدَّ

وقـد يقـوم يف كثـري مـن املواضـع الظـّن مقـام العلـم إذا مل يكـن 

 .وهذه مجلة مقنعة. العلم

*   *   * 

 ):١ج (الشايف يف اإلمامة 

عي أنَّ  ]]٨٠ص [[ ــدَّ ــالً ي ــدًا حمصِّ ــا أح ــرف فين ــا نع وم

ــاد  املعــارف كّلهــا رضوريــة، وقــد كــان جيــب أن ال ُيعــريِّ باعتق

أيب عــثامن اجلــاحظ الــذي  الضـــرورة يف املعــارف مــن لــه مثــل

 .افتتح هذا الرأي املنكر، وتناهٰى فيه إٰىل ما هو املشهور

*   *   * 

 :رشح مجل العلم والعمل

 :]يف تعريف النظر[]] ١٢٧ص [[

والنظـــر هـــو : ٰى ـد املرتضـــقـــال الســـيِّ : مســـألة

 .الفكر، ويعلمه أحدنا من نفسه رضورةً 

ــ رر ـاف الضــام جيــب عــٰىل العاقــل هــذا النظــر إذا خــوإنَّ

رر بـالتخويف مـن العبـاد ـام خيـاف الضـوإنَّـ. من تركه وإمهالـه

ــدئ الفكــر يف أمــارة اخلــوف  ــأن يبت ــنهم، أو ب إذا كــان ناشــئًا بي

ــأن ُخي  ــر، او ب ــرك النظ ــمــن ت ــدعوه إٰىل  رطِ ــا ي ــه م ــاٰىل ببال اهللا تع

 .يفه من إمهالهالنظر وُخي 

ـــك ـــ :رشح ذل ـــني تقلُّ ـــرتك ب ـــر مش ـــة النظ ب احلدق

ــ ــحيحة نح ــني الص ــار، وب ــني االنتظ ــه، وب ــًا لرؤيت ــي طلب و املرئ

ــني الفكــر ــر يف . العطــف والرمحــة، وب ــر ينقســم إٰىل الفك والفك

 .طريق معرفة اهللا تعاٰىل وإٰىل الفكر يف غريه

ــق  ــر يف طري ــو الفك ــع أقســامه ه ــب مــن مجي فالواج

ــ كــام  رًا رضورةً معرفــة اهللا تعــاٰىل، والواحــد منّــا جيــد نفســه مفكِّ

ــدًا وك ــده مري ــدرِ جي ، فــال رضورةً ]] ١٢٨ص /[[كًا ارهــًا وم

 .يمكن دفعه

رر ـام جيــب عــٰىل العاقــل النظــر إذا خــاف الضــوإنَّــ

ــ ــالعظــيم يف إمهالــه وأمَّ ــالنظر، ألنَّ ه مركــوز ل زوال مــا خيافــه ب

ــول أنَّ  ــن األُ  يف العق ــرًا م ــاف أم ــن خ ــا م ــا زوال م ــور ورج م

ــ ه جيــب عليــه البحــث، وكــذلك خيافــه بالبحــث والتفتــيش فإنَّ

ــ ــاف الض ــق ـإذا خ ــالنظر يف طري ــالل ب ــن اإلخ ــيم م رر العظ

ــر ــه أن ينظ ــب علي ــاٰىل وج ــة اهللا تع ــ ،معرف ــد وإنَّ ــاف بأح ام خي

 :مورأُ 

ــ ا أن ينشــأ بــني العقــالء فيســمع اخــتالفهم يف إثبــات إمَّ

ــه وإثبــات صــفاته واخلــالف فيهــا، وأنَّ  مــن  كــلَّ  الصــانع ونفي

ــلَّ  ــيئًا ض ــراعتقــد ش ــبه إٰىل الكف ــن خالفــه ونس ــتحقاق  ل م واس

ــدائم ــاب ال ــ. العق ــتعمل فإنَّ ــتالف واس ــذا االخ ــمع ه ه إذا س

مـن  موجب العقـل وأخـٰىل نفسـه مـن التقليـد واهلـوٰى فـال بـدَّ 

 .ه ملجأ إليه واألمر عٰىل ما وصفناهأن خيافه، فإنَّ 

ـــ ه مل ينشـــأ بـــني العقـــالء ومل يســـمع فـــإن فرضـــنا أنَّ

ــ ــتالفهم، فإنَّ ــن قِ اخ ــه م ــوز أن ينتب ــه جي ــه، بَ ــا ل نفس ــأن يراه ب

فة منتقلـة مـن حـال إٰىل حــال، ويـرٰى آثـار الصـنعة فيــه رِّ ـمتصـ

ــ ــاهرة، فيتنبَّ ــنعه ظ ــانع ص ــه ص ــون ل ــأمن أن يك ــٰىل أن ال ي ه ع

رر ـالضـ وأنعم عليه وأراد منـه شـكره، ومتـٰى مل يفعـل اسـتحقَّ 

 .العظيم من جهته

فــق لــه مــا ذكرنــاه وجــب عــٰىل اهللا تعــاٰىل أن ومتــٰى مل يتَّ 

ن ختويفـه مـن تـرك النظـر ًا يسـمعه يتضـمَّ كالمًا خفيَّ  ر ببالهطِ ُخي 

ــ ــة األويتنبَّ ــٰىل جه ــه ع ــق املوِص ــارة والطري ــهم ــه إٰىل معرفت  .ل ل

ـــ: ويف النـــاس مـــن قـــال ن أ]] ١٢٩ص /[[ه جيـــب عليـــه إنَّ

جيـب  فـه مـن ملـك أو غـريه، فحينئـذٍ وِّ هـه وُخي نبِّ يبعث إليه من يُ 

 .عليه النظر

 :]الكالم يف اخلاطر[

واألوٰىل يف اخلـاطر أن : ٰى ـد املرتضـل السيِّ قا: مسألة

 .زهميِّ ًا يسمعه وإن مل يُ يكون كالمًا خفيَّ 

ــك ــ: رشح ذل ــن أمَّ ــل م ــن أقاوي ــحيح م ــاطر فالص ا اخل

ــ ــه أنَّ ــيٌّ أثبت ــالم خف ــه وإن مل يُ  ه ك ــل ُأذن ــن داخ ــمعه م ــيس زه ميِّ

 .ن ما ذكرناهيتضمَّ 

ـ ًا،عتقـادًا وال ظنـَّاوال جيـوز أن يكـون علـًام وال  ه لــو ألنَّ

غـريه ال يقـدر عـٰىل   مـن فعلـه تعـاٰىل، ألنَّ كان كذلك مل يكن إالَّ 

ــًام وال  ــريه عل ــل يف غ ــاأن يفع ــادًا وال ظنَّ ــن عتق ــان م ــو ك ًا، ول

ــن إالَّ  ــاٰىل مل يك ــه تع ــفعل ــون رضوريَّ ــان يك ــًام ولك ــد  عل ًا، وق

 .علمنا خالف ذلك
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لـذي ا  باألصـمِّ ن عٰىل مـا قلنـاه مـن الكـالم إالَّ طعَ وال يُ 

ــإنَّ  ــمع، ف ــمَّ األ]] ١٣٠ص /[[ ال يس ــدَّ  ص ــون  ال ب ــن أن يك م

ه لـيس لـه مـا يقـوم فـإن فرضـنا أنَّـ. هناك ما يقوم مقام اخلـاطر

 .مقامه وال له طريق إٰىل التنبيه مل حيسن تكليفه

ـفأمَّ  ا ينتبـه هبـا العاقـل، ا جيـوز أن يكـون ممـَّا الكتابة فإهنَّ

ــإالَّ  ــمُّ  أهنَّ ــع املكلَّ  ا ال تع ــمجي ــف ــم ني، ألنَّ ــيعهم يفه ــيس مج ه ل

هـذا . ر هبـا الكتابـةـالكتابة، ومنهم مـن لـيس لـه جارحـة يبصـ

ـلَ عِ إذا فُ  ا فعلهـا يف جسـمه وداخـل ت الكتابة منفصـلة عنـه، فأمَّ

فــاألوٰىل  .ه ال يراهـا فينتبـه عليهـاأعضـائه فـال فائـدة فيهـا، ألنَّـ

 .أكثر العقالء، الكالم من األقسام التي يعمُّ 

 :]د العلمولِّ لنظر يُ ا يف أنَّ [

والنظر يف الـدليل مـن : ٰى ـد املرتضقال السيِّ : مسألة

ه حيدث بحسبه، فجرٰى يف د العلم ألنَّ ولِّ ، سبب يُ الوجه الذي يدلُّ 

 .د له، جمرٰى الرضب واألمله مولِّ أنَّ 

، النظــر يف الــدليل مــن الوجــه الــذي يــدلُّ : رشح ذلــك

 :لعلم إٰىل رشوطد العلم وحيتاج يف توليده لولِّ سبب يُ 

، منهــا أن يكــون عاملــًا بالــدليل مــن الوجــه الــذي يــدلُّ 

مـن   تـرٰى أنَّ أَال . د نظـره العلـمولِّـه متٰى مل يكـن كـذلك ال يُ نَّ إف

عـٰىل كونـه  ة الفعـل مـن زيـد ال يمكنـه أن يسـتدلَّ ال يعلم صحَّ 

 ة الفعـل املحكـم منـه ال يصـحُّ قادرًا، وكذلك إذا مل يعلـم صـحَّ 

عـٰىل كونـه  عٰىل كونـه عاملـًا، وهـو الوجـه الـذي يـدلُّ  أن يستدلَّ 

ــاً  ــره . عامل ــان نظ ــر ك ــّم نظ ــًا ث ــرين مع ــم األم ــإذا عل ص /[[ف

 .دًا للعلممولِّ ]] ١٣١

أّنا وجدنا العلـم احلاصـل عقيـب : عٰىل ذلك والذي يدلُّ 

ة الفعـل من نظـر يف صـحَّ   ترٰى أنَّ أَال . النظر يطابقه ويقع بحسبه

علـم بـالنجوم وال باهلندسـة، فلـو مل يكـن من زيد ال حيصل له ال

عـٰىل مـا يـذهب إليـه  _النظر مولِّدًا للعلم وكان حاصالً بالعـادة 

جلاز أن حيصل النظر عٰىل  الوجه الـذي ذكرنـاه ويقـع  _املخالف 

 .عقيبه علم ال يطابقه، وقد علمنا خالف ذلك

وأيضًا فإّنا وجدنا العلم احلاصل عقيب النظر يكثر بكثرته 

ه فلـوال أنَّـ. نظاره تكثر علومـهإمن يكثر   ترٰى أنَّ أَال . تهبقلَّ  ويقلُّ 

د عنه ملا وجب ذلك، وجـرٰى ذلـك يف بـاب التوليـد جمـرٰى متولِّ 

رب كثـر األمل، فحكمنـا ـام كثر الضه كلَّ رب لألمل يف أنَّ ـتوليد الض

 .وكذلك القول يف النظر والعلم. د عنهه متولِّ بأنَّ 

*   *   * 

١٧٩ - حا:  

 :االنتصار

 :]إعارة الفروج] [١٥٦[ مسألة ]]٢٨٠ص [[

 ،جتــويزهم إعــارة الفــروج: اإلماميَّـةبــه عــٰىل  عَ نِّ ا ُشــوممـَّ

 .العارية الفرج يستباح بلفظ وأنَّ 

مــنهم أفتــٰى  ا مــا وجــدنا فقيهــاً وحتقيــق هــذه املســألة أّنــ

ـــوال كتابـــاً  لـــه فاً بـــذلك وال أودعـــه مصـــنَّ  ام يوجـــد يف ، وإنَّ

ــاديثهم  ــمَّ أح ــادرة تتض ــار ن ــروج يفأخب ــارة الف ــك ن إع . املاملي

ت تلــك األخبــار وســلمت مــن القــدح  _وقــد جيــوز  إذا صــحَّ

أن يكــون عــربَّ بلفــظ العاريــة عــن النكــاح، ألنَّ  _والتضــعيف 

يف النكاح معنـٰى العاريـة مـن حيـث كانـت إباحـة للمنـافع مـع 

ــذا  ــري ه ــة جي ــاح األََم ــا، ونك ــك مالكه ــٰىل مل ــني ع ــاء الع بق

ص /[[جـرٰى، ألنَّ الرجــل إذا أنكـح َأَمتــه غـريه فــإنَّام أباحــه امل

 .االنتفاع هبا مع بقاء ملك اجلارية عليه]] ٢٨١

 زون استباحة الفرج بلفظ العارية؟أفتجوِّ : فإن قيل

ــا ــا أنَّ : قلن ــا إليه ــي أرشن ــار الت ــيس يف األخب ــة  ل لفظ

ــ العاريـة مــن األلفــاظ التــي  نتام تضــمَّ ينعقــد هبــا النكــاح، وإنَّ

ــ فنحمــل لفــظ ، عــري فــرج مملوكتــه لغــريهه جيــوز للرجــل أن يُ أنَّ

املـراد هبـا النكـاح مـن حيـث االشــرتاك  العاريـة هاهنـا عـٰىل أنَّ 

عـٰىل  ،جيـوز للرجـل أن يبـيح مملوكتـه لغـريه: املعنٰى، كام قـال يف

عقـد النكـاح الـذي فيـه معنـٰى اإلباحـة،  ه يعقـد عليهـامعنٰى أنَّ 

 .اإلباحة ح ينعقد بلفظالنكا وال يقتيض ذلك أنَّ 

عوا شـــنِّ أبـــا حنيفـــة وأصـــحابه ال جيـــب أن يُ  عـــٰىل أنَّ 

ــد ــزون أن ينعق ــم جيي ــذلك وه ــع،  ب ــة والبي ــظ اهلب ــاح بلف النك

ــن زوِّ  ــدول ع ــناعة يف الع ــيس الش ــك إىلٰ فل ــي نفس ــي  جين بيعين

ــي  ــناعة يف أعريين ــن الش ــأدون م ــك ب ــي يل نفس ــك أو هب نفس

 .نفسك

 :]حالشهادة يف النكا] [١٥٧[ مسألة

ــ ــوممَّ ــراد  نَّ ا ُظ ــةانف ــ اإلماميَّ ــه وُش ــه عَ نِّ ب ــيهم ألجل : عل

ــأنَّ  ــول ب ــت الق ــهادة ليس ــ الش ــاحـبش ــق  .رط يف النك ــد واف وق

ــك ــك ،داود يف ذل ــال مال ــوا: وق ــالكتامن صــحَّ  إذا مل يتواص  ب

 .النكاح وإن مل حيرضوا الشهود

ـــهادة يف  ]]٢٨٢ص [[/ ـــاء جعلـــوا الش ـــاقي الفقه وب

 .النكاح رشطاً 

ــ ــواحلجَّ اهللا  فــإنَّ  ة، وأيضــاً ة لقولنــا إمجــاع الطائفــة املحقَّ
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رط ـمواضــع كثـرية مــن الكتــاب ومل يشــ تعـاٰىل أمــر بالنكــاح يف

أبـا حنيفـة عنـده  أنَّ  عـىلٰ . ترَ كِ لـذُ  ولو كانـت رشطـاً  بالشهادة،

ــّل  أنَّ  ــخ، ك ــب النس ــرآن توج ــادة يف الق ــو زي ــهادة فل  زاد الش

خ بأخبــار نَســللكتــاب، والكتــاب ال يُ  لكــان ذلــك نســخاً 

 .اآلحاد

ــ ــن وممَّ ــا رووه ع ــه م ــالف ب ــارض املخ ــن أن يع ا يمك

ــّي  ــه 9 النب ــن قول ــذمتوهنَّ  إنَّ « :م ــوار أخ ــدكم ع ــاء عن  النس

ــروجهنَّ  ــتحللتم ف ــة اهللا واس ــة اهللا بأمان ــا »بكلم ــيس هاهن ، ول

 ،جــتزوَّ  قــد: جكــالم يســتباح بــه فــرج املــرأة غــري قــول املــزوِّ 

ي ـر هــذا الكــالم يقتضــجــت، وظــاهقــد تزوَّ : جوقــول املتــزوِّ 

ــال رشط زائــد مــن  االســتباحة أنَّ  حصــلت هبــذا الكــالم ب

 .شهادة وال غريها

ــــ: فــــإن قيــــل : ام أراد بكلمــــة اهللا قولــــه تعــــاىلٰ إنَّ

 ْم
ُ
�

ْ
يـا� ِمـن

َ ْ
ِ�ُحوا األ

ْ
ن
َ
ومـا جـرٰى جمـراه  ]٣٢: النـور[ َوأ

 .من األلفاظ املبيحة للعقد عٰىل النساء

ــا ــل هبــ: قلن ــرج مل حيص ــل الف ــان حتلي ــو ك ــول، ول ذا الق

العقــد واإلجيــاب والقبــول يف  عــن يبــه الســتغن حاصــالً 

ــ يقــع بــه  ام آيــات القــرآن اســتفيد منهــا اإلذن فــياماإلباحــة، وإنَّ

 .وهو العقد واإلجياب والقبول ،التحليل واإلباحة

ــ ــإن احتّج ــّي ف ــن النب ــه ع ــام يروون ــه 9 وا ب ــن قول : م

 .»وشاهدي عدل  بويلّ إالَّ  ال نكاح«

ــه أنَّ  ]]٢٨٣ص [[/ ــاجلواب عن ــد ف ــرب واح ــذا خ  ،ه

ــه ــون يف طريق ــك مطع ــع ذل ــو م ــري ،وه ــره  والزه ــد أنك ق

ــه ــداره علي ــوِّ  ،وم ــرية ال نط ــوه كث ــعيفه وج ــذكرهاويف تض  ،ل ب

ــإنَّ  ومــع ذلــك ــراد  ف النفــي داخــل يف اللفــظ عــٰىل النكــاح وامل

ة واإلجــزاء نفــي الصــحَّ  ولــيس هــم بــأن حيملــوه عــىلٰ  ،حكمـه

ــ ــأوٰىل منّ ــاها إذا محلب ــامل، وأجرين ــل والك ــي الفض ــٰىل نف ــاه ع  ن

ــه  ــرٰى قول ــجد إالَّ «: جم ــار املس ــالة جل ــجد، ال ص  يف املس

 .»وذو رحم حمتاج وال صدقة

*   *   * 

 :]ربُ وطء املرأة يف الدُّ ] [١٦٦[ مسألة ]]٢٩٣ص [[

ةبـه عـٰىل  عَ نِّ ا ُشـوممَّ  د بـه وقـد ت إٰىل التفـرّ بَ ِسـونُ  اإلماميـَّ

 بإباحـة وطء النسـاء يف غـري فـروجهنَّ  القـول :وافق فيـه غريهـا

 .وأكثر الفقهاء حيظرون ذلك .املعتادة للوطء

ــٰى  ــك  وحك ــن مال ــتالف ع ــاب االخ ــاوي يف كت الطح

ــ ــالأنَّ ــت: ه ق ــا أدرك ــداً  م ــكُّ ا أح ــي يش ــه يف دين ــدي ب  يف أنَّ  قت

ــمّ  ــالل، ث ــا ح ــرأة يف دبره ــرأ وطء امل  : ق
ٌ

ــْرث ْم َح
ُ
�

ُ
ــاؤ �ِس

مْ 
ُ
�

َ
 ].٢٢٣: البقرة[اآلية  ... ل

ــذا ــه ه ــ حكــٰى : وقــال الطحــاوي يف كتاب ــا حمّم ــن لن د ب

ــ عــن  مــا صــحَّ : ســمع الشــافعي يقــول هعبــد اهللا بــن احلكــم أنَّ

ــــّي  ــــه يش  النب ــــه وال حتليل  ]]٢٩٤ص [[/ ،ءيف حتريم

 .ه حاللوالقياس أنَّ 

ــ قولــه  وأيضــاً  ،إمجــاع الطائفــة :ة يف إباحــة ذلــكواحلجَّ

 : تعاىلٰ 
ْ
ـأ

َ
ـْم ف

ُ
�

َ
 ل

ٌ
ْم َحـْرث

ُ
�

ُ
تُمْ �ِسـاؤ

ْ
 ِشـ�

�
�

َ
ْم �

ُ
�

َ
وا َحـْرث

ُ
 ت

ــرة[ ــٰى  ،]٢٢٣: البق تُمْ  ومعن
ْ
ــ�  ِش

�
�

َ
�  ــئتم، ويف أّي ــف ش  كي

  وال جيـوز محـل لفظـة ،وآثـرتم موضع شـئتم
�

�
َ
�  هاهنـا عـٰىل

  لفظــة الوقــت، ألنَّ 
�

�
َ
�  ُّــتص ــ خت ــتَ ام تُ األمــاكن وقلَّ عمل يف س

ــ ــة املختصَّ ــات، واللفظ ــاألوق ــت أّي ــئتم، وة بالوق ــرق ان ش ال ف

 .ٰى كان وأين كان يف عموم األماكنأنّ  ألق زيداً  :بني قوهلم

ــ ــٰىل أّن ــلَّ ع ــو س ــة  منا أنَّ ا ل ــذه اللفظ ــراد هب ــت م الوق

 .األوقات واألماكن من محلناها عٰىل األمرين معاً 

ـ املــراد بــذلك إباحــة وطء املــرأة مــن  عــٰى أنَّ ا مــن ادَّ فأمَّ

فهـو  ،مـن ذلـكبخالف مـا تكرهـه اليهـود  جهة دبرها يف قبلها

والظـاهر متنـاول ملـا قـالوه  ختصيص لظاهر القرآن بغـري دليـل،

 .وملا قلناه

ــ ــأنَّ فأمَّ احلــرث ال يكــون  ا الطعــن عــٰىل هــذه الداللــة ب

فيجــب  ٰى اهللا تعــاٰىل النســاء حرثــاً ســمّ  وقــد ، بحيـث النســلإالَّ 

ــيس ــل فل ــون النس ــث يك ــوطء حي ــون ال ــ أن يك  ألنَّ  ،ـيءبش

بـال خـالف يف  بـيح لنـا وطـؤهنَّ فقـد أُ  ثـاً لنا حر النساء وإن كنَّ 

ولــو  .كــالوطء دون الفــرج ومــا أشــبهه ،موضــع احلــرث غــري

ــ ــرث يقتض ــر احل ــان ذك ــا يـك ــول لن ــايف أن يق ــروه لتن ــا ذك : م

 ْتُم
ْ
 ِشــ�

�
�

َ
ْم �

ُ
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َ
وا َحــْرث

ُ
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ــْم ف

ُ
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َ
 ل

ٌ
ْم َحــْرث
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�

ُ
 مــن �ِســاؤ

 .ذلك صحيح غري متناف ر، وقد علمنا أنَّ بُ ل أو دُ بُ قُ 

ق يمكن االسـتدالل عـٰىل إباحـة مـا ذكرنـاه بـام تعلَّـ وال

 : به قوم فيها مـن قولـه تعـاىلٰ 
َ
ِمَ� أ

َ
عـا�

ْ
 ِمـَن ال

َ
ـران

ْ
ك

�
 ا�

َ
ون

ُ
ت
ْ
ـأ

َ
ت

 وَ  �
ْ

ــل ــْم بَ
ُ
ْزواِج�

َ
ــْن أ ــْم ِم

ُ
ــْم َر���

ُ
�

َ
ــَق ل

َ
ل

َ
 مــا خ

َ
ُرون

َ
ــذ

َ
ت

 
َ
ون

ُ
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َ
ــتُْم ق

ْ
�
َ
ال : ، وقــالوا]١٦٦و١٦٥: الشــعراء[ �أ

ـــدع ـــاألزواج إالَّ و إٰىل التعـــوّ جيـــوز أن ي ـــذكران ب  ض عـــن ال

مس مــن لـتَ الــوطء مثـل مــا يُ  وقـد أبــاح مـنهنَّ  ]]٢٩٥ص [[/

ــن� : وكــذلك قــالوا يف قولــه تعــاىلٰ . الــذكران
ُ
ــاِ� ه الِء بَن

ُ
هــؤ
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ــمْ 
ُ
�

َ
ــُر ل ْطَه

َ
ــود[ أ ــ ، وإنَّ ]٧٨: ه ــه  ي أنَّ ـالقــول يقتض يف بنات

 .من الذكران املعنٰى املطلوب

ــ ــك أنَّ ــه ال حوذل ــجَّ ــذا الض ــالم،ـة يف ه ــن الك  رب م

تيـان الـذكران مـن حيـث هلـم عنـه إب همه غـري ممتنـع أن يـذمّ ألنَّ 

الشــرتاك  ،املعهـودة عـوض بـوطء النسـاء وإن كـان يف الفـروج

عـن غــريه  ـيءة، وقـد يغنـي الشــاألمـرين يف االسـتمتاع واللــذَّ 

ــع صــفاته إذا اشــرتكا يف األمــر املقصــود،  وإن مل يشــاركه يف مجي

أتـأتون الـذكران مـن العـاملني : يقـول ٰى ح بام قلنـاه حتـَّولو رصَّ 

كــم مــن أزواجكــم مــن الــوطء يف وتــذرون مــا خلــق لكــم ربّ 

ــلكــان صــحيحاً  ،لبُــالقُ   مس مــنلــتَ  يُ عــامَّ  ه عــوض ومغــنٍ ، ألنَّ

 .الذكران

*   *   * 

  :مح  - ١٨٠

 :تنزيه األنبياء

 ]: ال يليق بهعامَّ  تنزيه نوح [ ]]٥٥ص [[

ــألة ــإ :مس ــاىلٰ ف ــه تع ــن قول ــائل ع ــأل س ــادى : ن س َون
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ْ
 ٤٥: هــود[ �ِعل

 : ظــاهر قولــه تعــاىلٰ : فقــال ،]٤٦و
َ

ــك ِل
ْ
ه

َ
ــْن أ َس ِم

ْ
ــ�

َ
ــهُ ل

�
 إِن

ــِ�  :تكــذيب لقولــه  ]فيــه[
ْ
ه

َ
 ابْــِ� ِمــْن أ

�
وإذا كــان . إِن

 الكذب فام الوجه يف ذلك؟ ال جيوز عليه  النبّي 

صـحيح  واحـد منهـا وه، كـّل يف هـذه اآليـة وجـ :قيل له

 :ة العقلمطابق ألدلَّ 

ــاأوَّ  ــاول  أنَّ  :هل ــه مل يتن ــن أهل ــون م ــه ألن يك ــه[نفي  ]في

اهللا [نفـٰى أن يكـون مـن أهلـه الـذين وعـده  امنفي النسـب، وإنَّـ

ــ ]تعــاىلٰ  ــاهتم، ألنَّ ــد ه بنج ــان وع ــأن يُ   نوحــاً  ك ــي ب نج

ــه ــه يف قول  َزوْ : أهل
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فاســتثنٰى ، ]٤٠: هــود[ َوأ

 .بالغرق من أهله من أراد إهالكه

  :ة هــذا التأويــل قــول نــوح عــٰىل صــحَّ  ويــدلُّ 
�
إِن

َـق� 
ْ
ـَدَك ا�

ْ
 وَع

�
ـِ� َو�ِن

ْ
ه

َ
هـذا  ]]٥٦ص [[/وعـٰىل . ابِْ� ِمـْن أ

ــل  وقــد. وال يتنافيــانالوجــه يتطــابق اخلــربان  روي هــذا التأوي

 .يناس ومجاعة من املفرسِّ بعينه عن ابن عبّ 

: أن يكــون املــراد مــن قولــه تعــاىلٰ  :والوجــه الثــاين

 
َ

ِلـك
ْ
ه

َ
َس ِمْن أ

ْ
�
َ
ه أنَّـ] بـه[ه لـيس عـٰىل دينـك، وأراد أي إنَّـ، ل

مـن أن يكـون لـه  كفـره أخرجـه ألبيـه، فكـأنَّ  خمالفـاً  كان كافراً 

 .أحكام أهله

: التعليــل ويشــهد هلــذا التأويــل قولــه تعــاٰىل عــٰىل ســبيل

 ـْ�ُ صــاِلٍح
َ
� 

ٌ
َمـل

َ
ـُه �

�
ــ أنَّـفتبـنيَّ ، إِن ام خـرج عـن أحكــام ه إنَّ

عـن  وقـد حكـي هـذا الوجـه أيضـاً . وقبـيح عملـه أهله بكفـره

 .مجاعة من أهل التأويل

ــ :والوجــه الثالــث ــأنَّ ام ه مل يكــن ابنــه عــٰىل احلقيقــة، وإنَّ

 ابـْـِ� : فقــال . راشــهف عــىلٰ  دَ لـِـوُ 
�
 ،عــٰىل ظــاهر األمــر إِن

هـه عـٰىل خيانـة بخـالف الظـاهر، ونبَّ  األمـر فأعلمه اهللا تعـاٰىل أنَّ 

ه  عـن ظنّـام خـربَّ إنَّـ هامرأته، وليس يف ذلك تكـذيب خـربه، ألنَّـ

ــامَّ  ــوع ــم الش ــيه احلك ــبـ يقتض ــاٰىل بالغي ــأخربه اهللا تع  رعي، ف

 .الذي ال يعلمه غريه

ــذا  ــد روي ه ــن وق ــد واب ــن وجماه ــن احلس ــه ع الوج

ه تعـاٰىل ألنَّـ ،عـد، إذ فيـه منافـاة للقـرآنويف هذا الوجه بُ . ريجُج 

ــهُ : قــال ــوحٌ ا�ْنَ
ُ
فــأطلق عليــه اســم  ،]٤٢: هــود[ َونــادى ن

: تعـاىلٰ  اسـتثناه مـن مجلـة أهلـه بقولـه ه تعـاٰىل أيضـاً وألنَّ . ةالبنوَّ 
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 وألنَّ ]. مـــنهم[ ل

ــاء  ــب أن يُ  األنبي ــنزَّ جي ــال ألهنَّ ــذه احل ــن ه ــوا ع ــا تعه ري ي

ــص  ــيني ونق ــن وتش ــدم ــدر، وق ــ الق ــا دون جنَّ ــاٰىل م بهم اهللا تع

ــيامً  ــوقرياً  ذلــك تعظ ــاً  هلــم وت ــّل  ونفي ــ لك ــولمــا ينفِّ  ر عــن القب

 .منهم

ة مـا ذكرنـاه مـن الداللـة عـٰىل اس قـوَّ وقد محل ابـن عبّـ

: تعـــاٰىل يف امـــرأة نـــوح وامـــرأة لـــوط تأويـــل قولـــه أنَّ 

ـــا م
ُ
تاه

َ
خان

َ
ـــنهام ، أنَّ ]١٠: التحـــريم[ ف ـــن م ـــة مل تك  اخليان

ــ ــدامها ُخت ــت إح ــل كان ــا، ب ــاس ِرب بالزن ــ ]]٥٧ص [[/ الن ه بأنَّ

ــون، واألُ  ــدلُّ جمن ــرٰى ت ــىلٰ  خ ــياف ع ــان األوَّ . األض الن والوجه

 .مها املعتمدان يف اآلية

ــل ــإن قي ــال :ف ــد ق ــيس ق ــن امل أل ــة م ــمجاع  نَّ إ :رينـفسِّ

ــاىلٰ  ــه تع ــاء يف قول ــاِلٍح : اهل ُ ص
ْ
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َ
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ُ
ــه

�
ــة إٰىل  إِن راجع

اي مـا لـيس لـك بـه علـم عمـل سؤالك إّيـ السؤال؟ واملعنٰى أنَّ 

السـؤال والرغبـة يف  ه قـد وقـع مـن نـوح صـالح، ألنَّـ غري

َــق� : قولــه ــَدَك ا�ْ
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ــرَب� ٰى ، ومعن

 .ميتهه كام نجَّ ذلك نجِّ 



 ٥٦٥.........................................................................................................  نوح ) ١٨٠/ (حرف النون 

  :تكـون اهلـاء يف قولـه لـيس جيـب أن :قلنـا
ٌ

َمــل
َ
ـُه �

�
إِن

ْ�ُ صاِلٍح 
َ
� يكـون تقـدير ، وراجعـة إٰىل السـؤال بـل إٰىل االبـن

ــالم ــاف  إنَّ : الك ــذف املض ــالح، فح ــري ص ــل غ ــك ذو عم ابن

ة هـذا التأويـل، قـول ويشـهد لصـحَّ  ،املضاف إليـه مقامـه وأقام

 :اخلنساء

   بــوٍّ تطيـــف بـــه مُّ ســـقب عـــىلٰ مــا أُ 

ــىلٰ   ــاعتدهتا ع ــد س ــارُ  ق ــان أظئ   التحن

ـٰى  ــت حتـَّ ــع مــا رتع ــرت ترت ك    إذا ادَّ

ـــــارُ   ـــــال وإدب ـــــي إقب ـــــإنَّام ه   ف

 ]من البسيط[

 .ا ذات إقبال وذات إدبارأهنَّ  تام أرادوإنَّ 

ـُه  :املعنـٰى يف قولـه إنَّ : وقد قال قـوم يف هـذا الوجـه
�
إِن

ــْ�ُ صــا
َ
� 

ٌ
َمـل

َ
 أصــله عمــل غـري صــالح مــن حيــث ، أنَّ ِلٍح �

ــ. بنــهاعــٰىل فراشــه ولــيس ب دَ لـِـوُ  ه مل وهــذا جــواب مــن يــرٰى أنَّ

وقــد  .والــذي اخرتنــاه خــالف ذلــك ،احلقيقــة يكــن ابنــه عــىلٰ 

ص [[/ر املـيم ونصـب ـوكسـ ت هـذه اآليـة بنصـب الـالمئَ رِ قُ 

ــري( ]]٥٨ ــٰى )غ ــوع معن ــبهة يف رج ــراءة ال ش ــذه الق ــع ه ، وم

ــالم ــوح  إىلٰ  الك ــؤال ن ــن دون س ــعَّ االب ــد ض ــوم ، وق ف ق

غـري  عمـالً  َل َمـه عَ إنَّـ :جيـب أن يقـول كـان: هذه القراءة فقالوا

غــري حســن،  هــو يعمــل :العــرب ال تكــاد تقــول صــالح، ألنَّ 

ولـيس هـذا الوجـه بضـعيف، . غـري حسـن عمـالً : تقـولٰى حتَّ 

مــذهبهم الظــاهر إقامــة الصــفة مقــام املوصــوف عنــد  مــن ألنَّ 

ــاف  ــٰى وزوالانكش ــبس املعن ــل. الل ــول القائ ــَت (: فيق ــد فعل  ق

 وقلــَت  ،صــواباً  فعــالً  فعلــَت  :، بمعنــٰى )حســناً  وقلــَت  صــواباً 

 :وقال عمر بن أيب ربيعة املخزومي. حسناً  قوالً 

   أّهيــــا القائـــــل غــــري الصـــــواب

ــــايب  ــــل عت ــــح وأقل ــــر النص   أخِّ

 ]من املديد[

 :وقال أيضاً 

ـــه دم ـــاء ب ـــا يب ـــل م ـــن قتي ـــم م    وك

ـــن  ـــٰى  وم ـــه من ـــًا إذا لفَّ ـــق رهن   غل

   ومــن مــالئ عينيــه مــن يشء غــريه

  إذا راح نحو اجلمـرة البـيض كالـدمٰى  

 ]من الطويل[

 .نسان قتيلإ ]من[وكم : أراد

 :وقال رجل من بجيلة

   كم من ضعيف العقـل منتكـث القـوٰى 

  مــــا إن لــــه نقــــض وال إبــــرام 

 ]من الكامل[

 .قوٰى نسان ضعيف العقل والإكم من و: أراد

قـال اهللا  مَ كـان األمـر عـٰىل مـا ذكـرتم فِلـفـإن : فإن قيل
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ــا ــون :قلن ــع أن يك ــيس يمتن ــوح[ ل ــن   ]ن ــي ع هن

هــو  ســؤال مــا لــيس لــه بــه علــم، وإن مل يقــع منــه، وأن يكــون

  َّنــا نبيّ   تــرٰى أنَّ أَال . مــن ذلــك، وإن مل يواقعــه] بــاهللا[ذ تعــو

ن مل يقعـا منـه، يف قولـه رك والكفـر، وإـي عـن الشـقـد ُهنـ 9

ــاىلٰ   : تع
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َمل
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ــر[ ل . ]٦٥: الزم

ــ ــوح وإنَّ ــأل ن ــرتاط ام س ــه باش ــاة ابن ــٰىل  نج ــلحة ال ع املص

نجاتـه،  املصـلحة يف غـري تعـاٰىل أنَّ  ]اهللا[  بـنيَّ فلـامَّ  ،سبيل القطع

ــ. نه الســؤال تضــمَّ عــامَّ  مل يكــن ذلــك خارجــاً  : تعــاىلٰ  ا قولــهفأمَّ

 �َــاِهِل
ْ
ــَن ا�  ِم

َ
ــون

ُ
�

َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

َ
ــك ِعظُ

َ
 أ

�
ــاه�إِ� ــئالَّ  :، فمعن  ل

رفه ـوعظــه تعـاٰىل هـو الـذي يصــ يف أنَّ  وال شـكَّ . تكـون مـنهم

 .ه واضحوهذا كلّ . هه عن فعلهنزِّ ويُ  ،عن اجلهل

*   *   * 

 ):٢ج (األمايل 

إن ســأل ســائل عــن قولــه  :]تأويــل آيــة[ ]]١٤٤ص [[

ـِ� وَ  :تعاىلٰ 
ْ
ه

َ
 ابْـِ� ِمـْن أ

�
 إِن

�
 رَب

َ
قـال

َ
 ف

ُ
ه  َر�ـ�

ٌ
ـوح

ُ
، ... نادى ن

ـــه ـــاِهِلَ�  :إٰىل قول
ْ
ـــَن ا�  ِم

َ
ـــون

ُ
�

َ
 ت

ْ
ن

َ
ـــود[ �أ  ٤٥: ه

  :ظــاهر قولــه تعــاىلٰ  :فقــال ،]٤٦و
َ

ــك ِل
ْ
ه

َ
ــْن أ َس ِم

ْ
ــ�

َ
ــُه ل

�
 إِن

ــإ: تكــذيب قولــه  ـييقتضــ ال جيــوز  فــالنبّي  ،ه مــن أهــيلنَّ

 عـن ِرب أن ُخيـ وكيـف يصـحُّ  ؟ ذلـكفـام الوجـه يف، عليه الكذب

 ؟وما املراد به ؟ه عمل غري صالحنَّ أابنه 

 :يف هذه اآلية وجوه :قلنا :اجلواب

ــدها ــه أل أنَّ  :أح ــنفي ــاول نف ــه مل يتن ــن أهل ــون م ي ن يك

 ،ام نفـٰى أن يكـون مـن أهلـه الـذين وعـد بنجـاهتموإنَّـ ،النسب

ــ إٰىل   تــرٰى أَال  ،ن ينجــي أهلــهأبــ  كــان وعــد نوحــاً  ه ألنَّ
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  :قوله تعاىلٰ 
َ

ـك
َ
ل
ْ
ه

َ
ِ َوأ

ْ
ـ�

َ
�
ْ
ِ اث

ْ
 َزوَْجـ�

� ُ
 ِ�يهـا ِمـْن �

ْ
ـل ِ

ْ
نَا ا�

ْ
ل
ُ
ق

 
ُ

ـْول
َ
ق
ْ
يْـِه ال

َ
 َمْن َسبََق َعل

�
فاسـتثنٰى تعـاٰىل مـن  ؟]٤٠: هـود[ إِال

قــول نــوح  عليــه أيضــاً  ويــدلُّ  ،بــالغرق هالكــهإأهلــه مــن أراد 

 :ــَدَك ا
ْ
 وَع

�
ــِ� َو�ِن

ْ
ه

َ
ــْن أ ــِ� ِم  ابْ

�
ــق� إِن َ ْ�.  ــذا ــٰىل ه وع

ــل  يوقــد رو ،الوجــه يتطــابق اخلــربان وال يتنافيــان هــذا التأوي

 .رينـاس ومجاعة من املفسِّ عبّ  بعينه عن ابن

َس  :أن يكـون املـراد بقولـه تعـاىلٰ  :واجلواب الثـاين
ْ
ـ�

َ
ل

 
َ

ِلــك
ْ
ه

َ
ــإي أ ِمــْن أ ــأوأراد  ،ه لــيس عــٰىل دينــكنَّ  ه كــان كــافراً نَّ

ــاً  ــه خمالف ــه أحكــام  ره أخرجــهكفــ وكــأنَّ  ،ألبي مــن أن يكــون ل

ـُه : ويشـهد هلـذا التأويـل قولـه تعـاٰىل طريـق التعليـل .أهله
�
إِن

 
ٌ

ــل َم
َ
ــاِلٍح  ]]١٤٥ص [[/  � ــْ�ُ ص

َ
� ، َّــني ــاٰىل فب ــأ تع ــنَّ ام ه إنَّ

 وقــد روي هــذا .خـرج مــن أحكــام أهلـه لكفــره وســوء عملـه

ــ التأويــل أيضــاً  ــن  يوحكــ ،رينـعــن مجاعــة مــن املفسِّ عــن اب

 ال إلـه إالَّ  :قـال ثـمّ  ح طـويالً فسـبَّ  عن ابن نـوح َل ئِ ه ُس نَّ أجريج 

ــول اهللا ،اهللا ــهُ : يق ــوحٌ ا�ْنَ
ُ
ــادى ن ــولتو ،َون ــه :ق ــيس من  ؟ل

عــن  يورو .فلـيس منـه مـن مل يـؤمن ،خالفـه يف العمـل هولكنـَّ

ــعِ  ــالكرمــة أنَّ ــه :ه ق ــ ،كــان ابن ــاً  هولكنَّ ــ كــان خمالف ــه يف النيَّ ة ل

 إِ : قيل مَّ فمن ثَ  ،والعمل
َ

ِلك
ْ
ه

َ
َس ِمْن أ

ْ
�
َ
هُ ل

�
 .ن

ــأ :والوجــه الثالــث ــ ،يكــن ابنــه عــٰىل احلقيقــة ه ملنَّ ام وإنَّ

 ابـْـِ�  :فقــال  ،عــٰىل فراشــه دَ لـِـوُ 
�
، عــٰىل ظــاهر األمــر إِن

عـٰىل خيانـة  ههـونبَّ  ،األمـر بخـالف الظـاهر نَّ أفأعلمه اهللا تعـاٰىل 

ــه ــذيب .امرأت ــك تك ــيس يف ذل ــربه ول ــ ،خ ــألنَّ ــربَّ ه إنَّ ــن ام خ  ع

فــأخربه اهللا تعــاٰىل  ،رعيـ يقتضــيه احلكــم الشــوعــامَّ  ،هظنّــ

ــذي ــب ال ــريه بالغي ــه غ ــد رو ،ال يعلم ــن  يوق ــه ع ــذا الوج ه

 .احلسن وغريه

ــادة ــن ،وروٰى قت ــن احلس ــال، ع ــال :ق ــده فق ــت عن : كن

 ُــه ــوٌح ا�ْنَ
ُ
ــادى ن ــال ،َون ــه :فق ــو ابن ــا ه ــر اهللا م ــال ،لعم  :ق

ــوٌح ا�ْنَــهُ  :اهللا تعــاىلٰ  يقـول ،يــا أبـا ســعيد :فقلـت
ُ
 َونـادى ن

َس ِمــْن : أفرأيــت قولــه :قــال ،لــيس بابنــه :وتقــول
ْ
ــ�

َ
ل

 
َ

ــك ِل
ْ
ه

َ
ــال ؟أ ــت :ق ــاه : قل ــإمعن ــذين نَّ ــك ال ــن أهل ــيس م ه ل

 ،ابنـه هنَّـأوال خيتلـف أهـل الكتـاب  ،نجيهم معـكن أُ أوعدتك 

عـن جماهـد وابـن جـريج  يورو. أهـل الكتـاب يكـذبون :فقال

ه قـال ألنَّـ ،فيـه منافـاة للقـرآن إذ ،الوجه يبعـد وهذا. مثل ذلك

  :تعاىلٰ 
ُ
ـه

َ
 ا�ْن

ٌ
ـوح

ُ
ه وألنَّـ، ةفـأطلق عليـه اسـم البنـوَّ ، َونادى ن

 َمــْن  :اســتثناه مــن مجلــة أهلــه بقولــه تعــاىلٰ  أيضـاً 
�

 إِال
َ

ــك
َ
ل
ْ
ه

َ
َوأ

 
ُ

ــْول
َ
ق
ْ
يْــِه ال

َ
األنبيــاء علــيهم الصــالة والســالم  نَّ وأل ،َســبََق َعل

ــب أن يُ  ــنزَّ جي ــذه احل ــل ه ــن مث ــوا ع ــ ،اله ــا تَ ألهنَّ ــوتَ  رُّ ُع  نيُ ِش

ــوتَ  ــدر ضُّ ُغ ــن الق ــ ،م ــد جنَّ ــيهم وق ــه عل ــاٰىل أنبيائ ب اهللا تع

ــك ــو دون ذل ــا ه ــالم م ــالة والس ــيامً ، الص ــوقرياً  تعظ ــم وت  ،هل

ـ لكّل  ونفياً  اس وقـد محـل ابـن عبّـ .ر عـن القبـول مـنهممـا ينفِّ

ــة عــٰىل أنَّ  ظهــور ــاه مــن الدالل ــتأو مــا ذكرن ــاٰىل يف ي ــه تع ل قول

مــا: نــوح وامــرأة لــوطامـرأة 
ُ
تاه

َ
خان

َ
عــٰىل  ]١٠: التحــريم[ ف

 النـاس ِرب بـل كانـت إحـدامها ُختـ ،اخليانة مل تكن مـنهام بالزنـا أنَّ 

ــ ــونبأنَّ ــدلُّ واألُ  ،ه جمن ــرٰى ت ــياف خ ــٰىل األض ــد يف  .ع واملعتم

 .مانتأويل اآلية هو الوجهان املتقدِّ 

ـْ�ُ صـاِلٍح  :ا قولـه تعـاىلٰ فأمَّ 
َ
� 

ٌ
َمـل

َ
ـُه �

�
فـالقراءة  ،إِن

ــالرفع ــأمني عــن مجاعــة مــن املتقــدِّ  يوقــد رو ،املشــهورة ب  مهنَّ

ــرؤا ــإ: (ق ــه عَ نَّ ــ َل ِم ــالح ْريَ َغ ــ )ص ــالم وكس ــب ال ــيم ـبنص ر امل

 .وجه ولكّل  ،)غري(ونصب 

ــ ابنــك ذو  نَّ إ :يف الرفــع فيكــون عــٰىل تقــدير ا الوجــهفأمَّ

 فحــذف ،ومــا يســتعمل غــري صــالح ،عمــل غــري صــالح

ــاف  ]]١٤٦ص [[/ ــهاملض ــه مقام ــاف إلي ــام املض وقــد  ،وأق

 :استشهد عٰىل ذلك بقول اخلنساء

   مــا ُأمُّ ســـقٍب عـــيلَّ َبــوٍّ تطيـــف بـــه

  التحنــان أظــآرُ  قــد ســاعدهتا عــىلٰ  

ـٰى     إذا ذكــرت ترتــع مــا رتعــت حتـَّ

ـــــارُ   ـــــاٌل وإدب ـــــي إقب ـــــإنَّام ه   ف

 .دبارإقبال وإام هي ذات إنَّ  :رادتأ

ــوم ــال ق ــٰى  نَّ إ :وق ــ :املعن ــل ابن ــذي وُ أص ــذا ال ــك ه  دَ لِ

ــىلٰ  ــة ع ــٰىل احلقيق ــك ع ــيس بابن ــك ول ــاه  ،فراش ــذي اخرتن وال

 .خالف ذلك

ــْ�ُ  :يف قولـه تعــاىلٰ  اهلــاء :وقـال آخـرون
َ
� 

ٌ
َمــل

َ
ـُه �

�
إِن

ــاِلٍح  ــؤال ص ــة إٰىل الس ــٰى  ،راجع ــؤالك إ نَّ إ :واملعن ــس ــا  ياّي م

ه قـد وقـع مـن نـوح ألنَّـ ،ه غـري صـالحنَّ إلك به علم عمل  ليس

رَب�  :الصــالة والســالم ل والرغبــة يف قولــه عليــهذلــك الســؤا

َـق� 
ْ
ـَدَك ا�

ْ
 وَع

�
ـِ� َو�ِن

ْ
ه

َ
 ابِْ� ِمْن أ

�
ـ، إِن ه كـام ومعنـٰى ذلـك نجِّ

ــتهمنجَّ  ذلــك صــغرية  إنَّ  :ومــن جييــب هبــذا اجلــواب يقــول. ي

ــّي  ــع أن يقــع  ومــن .الصــغرية جــائزه علــيهم ألنَّ  ،مــن النب يمن

مــن القبــائح يــدفع  ءالم يشمــن األنبيــاء علــيهم الصــالة والســ
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ــواب ــذا اجل ــؤال وال ،ه ــة إٰىل الس ــاء راجع ــل اهل ــل إٰىل  ،جيع ب

 .مويكون تقدير الكالم ما تقدَّ  ،االبن

َس  :قــال تعــاىلٰ  مَ ـلـِـ :فــإذا قيــل لــه
ْ
ــ�

َ
ِن مــا ل

ْ
ْســئَل

َ
ال �

ــمٌ 
ْ
 بِـِه ِعل

َ
ـك

َ
� ]فكيــف قـال نــوح عليـه الصــالة ؟ ]٤٦: هـود

  :بعـد والسالم مـن
َ
 أ

�
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َس رَب�
ْ
ـ�

َ
 مـا ل

َ
ك

َ
ْسـئَل

َ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

َ
 بِـك

ُ
ُعـوذ

�َن  ـاِ�ِ
ْ
ـْن ِمـَن ا�

ُ
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َ
ِْ� أ َ

ـرْ�
َ
ِفـْر ِ� َوت

ْ
غ
َ
� 

�
ـٌم َو�ِال

ْ
 �ِ� بِـِه ِعل

 ؟]٤٧: هود[

ال يمتنع أن يكون هنيه عـن سـؤال مـا لـيس لـه بـه  :قال

مل يكـن يعـوذ عليـه الصـالة والسـالم مـن  ن مل يقع منـهإو ،علم

ــ اهللا تعــاٰىل قــد هنــٰى  نَّ أتــرٰى  َال أ ،ن مل يواقعــهإذلــك و ه عليــه نبيّ

ــ ــن الش ــالم ع ــالة والس ــرـالص ــك إو ،رك والكف ــن ذل ن مل يك

ــه   :فقــال تعــاىلٰ  ،وقــع من
َ

ــك
ُ
َمل

َ
ــبََطن� �

ْ
َح

َ
ــَت �

ْ
� َ ْ
�

َ
ْ أ

ــِ�
َ
 ل

وكـــذلك ال يمتنـــع أن يكـــون هنـــاه يف هـــذا  ؟]٦٥: الزمـــر[

ســأل  امالسـالم إنَّـالصـالة وويكـون عليــه  ،يقـع  ملاملوضـع عـامَّ 

ــع ــبيل القط ــلحة ال عــٰىل س ــرتاط املص ــه باش ــذا ، نجــاة ابن وهك

 .جيب يف مثل هذا الدعاء

ــ كــان  :فها قــوم وقــالواا القــراءة بالنصــب فقــد ضــعَّ فأمَّ

ــ :أن يقــال جيــب ــه عَ إنَّ العــرب ال  ألنَّ  ،غــري صــالح عمــالً  َل َم

 عمـالً  َل َمـعَ  :تقـول ٰى هـو يعمـل غـري حسـن حتـَّ :تكاد تقـول

ــن ــري حس ــيس وج ،غ ــةول ــعيف يف العربي ــا بض ــن  ألنَّ  ،هه م

الصـفة مقـام املوصـوف عنـد انكشـاف  مـذهبهم الظـاهر إقامـة

ــول القائــل ،املعنــٰى وزوال اللــبس  قــد فعلــت صــواباً  :فيق

. حسـناً  وقلـت قـوالً  صـواباً  بمعنـٰى فعلـت فعـالً  ،حسناً  وقلت

 :وقال عمر بن أيب ربيعة املخزومي

 ]]١٤٧ص [[/

ــــا القائـــــل غــــري الصـــــواب    أهيُّ

ــــايب  ــــنَّ عت ــــح واقلل ــــر النص   أخِّ

 :وقال أيضاً 

ـــه دم ـــاء ب ـــا يب ـــل م ـــن قتي ـــم م   وك

 

 

ه منـــٰى     ومـــن غلـــق رهنـــًا إذا ضـــمَّ

  ومــن مــالئ عينيــه مــن يشء غــريه 

 

 

مٰى     إذا راح نحو اجلمـرة البـيض كالـدُّ

 :وأنشدنا أبو عبد اهللا لرجل من بجيله 

  كم من ضعيف العقـل منتكـث القـوٰى 

 

 

  ال إبــــرامُ مــــا إن لــــه نقــــض و 

ـــا  ـــه بأرسه ـــدنيا علي ـــه ال ـــت ل   مال

 

 

ــــامُ   ــــه رك ــــن رزق اإلل ــــه م   فعلي

  ومشـــــيَّع جلـــــٍد أمـــــني حـــــازم 

 

 

ــــرامُ   ــــروم م ــــيام ي ــــه ف ــــرس ل   م

ـــــه أعمـــــٰى     عليـــــه ســـــبيله فكأنَّ

 

 

ـــــرامُ   ـــــه ح ـــــه علي ـــــيام حياول   ف

 

*   *   * 





 

 

 

  اءف 
  

١٨١ - اا:  

 :احلدود واحلقائق

ــة ا _ ٦١]] ٧٣٣ص [[ ــل حقيق ــذي يفع ــو ال ــادي ه هل

 .الداللة عٰىل احلقِّ ومتييزه من الباطل

وهــو أيضــًا اهلــادي ألهــل الثــواب إٰىل : وجــه آخــر فيــه

 .طريق اجلنَّة والثواب

*   *   * 

١٨٢ - ا  :  

 ):١ج (الشايف يف اإلمامة 

ــ]] ٨٣ص [[ ــفأمَّ ــا رم ــم  ٰى ا م ــن احلك ــام ب ــه هش  ب

ــن ــاهر م ــيم فالظ ــول  ]]٨٤ص [[/ بالتجس ــه الق ــة عن احلكاي

ــام ــم ال كاألجس ــالف يف أنَّ  ،بجس ــول وال خ ــذا الق ــيس  ه ل

ه غلــط تشـبيه وال نـاقض ألصـل، وال معـرتض عـٰىل فـرع، وأنَّـ

 .يرجع يف إثباهتا ونفيها إٰىل اللغة يف عبارة

ــون ــحابنا يقول ــر أص ــ: وأكث ــبيل إنَّ ــٰىل س ــك ع ه أورد ذل

ــة ــة املعارض ــم ،للمعتزل ــال هل ــتم: فق ــاٰىل ال إنَّ  :إذا قل ــديم تع ق

 .ه جسم ال كاألجسامإنَّ : ال كاألشياء، فقولوا ءيش

ــّل  ــيس ك ــ ول ــارض بش ــن ع ــون  ـيءم ــه يك ــأل عن وس

ــداً  ــديِّ  معتق ــه، ومت ــه إٰىل  ناً ل ــد ب ــون قص ــوز أن يك ــد جي ــه، وق ب

ومعرفـة مـا عنـدهم فيهـا، ، استخراج جواهبم عن هـذه املسـألة

ــنيِّ أو إٰىل أن يُ  ــب ــراد املرتض ــن إي ــورهم ع ــاجو ٰى يفـ قص إٰىل  ،اهب

 .سع ذكرها يتَّ غري ذلك ممَّ 

ه جسـم لـه ه ذهـب يف اهللا تعـاٰىل أنَّـا احلكايـة عنـه أنَّـفأمَّ 

 ،عٰى عليــهوحــديث األشــبار املــدَّ  ،رةـاحلاضــ حقيقــة األجســام

] هـو[ومـا  ،اماجلـاحظ عـن النّظـ  مـن حكايـةفليس نعرفـه إالَّ 

ــا إالَّ  ــوق بقولــه مــتَّ فيه يف  ]]٨٥ص [[/ هم عليــه، غــري موث

ــر إنَّ  ــة األم ــه، ومجل ــب أن تُ  مثل ــذاهب جي ــامل ــواه ؤَخ ــن أف ذ م

ني هبــم ومــن هــو مــأمون يف وأصــحاهبم املختّصــ، قائليهــا

ــة عــنهم، وال يُ  ــ ع فيهــارَجــاحلكاي ه إن إٰىل دعــاوٰى اخلصــوم فإنَّ

اخلطــب، ومل  ســع اخلــرق، وجــلَّ ع إٰىل ذلــك يف املــذهب اتَّ رَجــيُ 

 .نثق بحكاية يف مذهب وال استناد مقالة

ــا يدَّ و عونــه مــن التجســم لــو كــان يــذهب هشــام إٰىل م

ــب أن يُ  ــيوج ــام يُ  معَل ــه ك ــبس في ــزول الل ــك وي ــذل ــول عَل م ق

كـام وال نجـد  نجـد لـه دافعـاً  اخلوارزمي وأصـحابه بـذلك، وال

 .ملقالة اخلوارزمي دافعاً 

عٰىل بـراءة هشـام مـن هـذا القـرف ورميـه عـٰىل  ا يدلُّ وممَّ 

ــٰى  ــذا املعن ــذي يدَّ  ه ــا رال ــه م ــادق عون ــن الص يف  وي ع

ــا«: قولــه ــ ال تــزال ي ــروح القــدس مــا نصــ داً هشــام مؤّي رتنا ـب

ــانك ــني وقولــه ، »بلس ــه وعنــده مشــائخ  ح دخــل علي

يف املجلــس  الشــيعة فرفعــه عــٰىل مجــاعتهم، وأجلســه إٰىل جانبــه

ـــده«: وهـــو إذ ذاك حـــديث الســـنّ  ـــه وي  هـــذا نارصنـــا بقلب

ا، وسـايق نـهشـام بـن احلكـم رائـد حقّ «: وقوله ، »ولسانه

د لصدقنا، والـدافع لباطـل أعـدائنا، مـن تبعـه وتبـع قولنا، املؤيّ 

، »خالفـه وأحلـد فيـه فقـد عادانـا وأحلـد فينـا ومـن ،أمره تبعنـا

 النـاس كان يرشـد يف بـاب النظـر واحلجـاج، وحيـثُّ  ه وأنَّ 

ــه ]]٨٦ص [[/ ــه ومناظرت ــٰىل لقائ ــوهَّ  ،ع ــف يت ــل فكي  _م عاق

ـ القـول بـأنَّ  عـٰىل هشـام هـذا _مع ما ذكرنـاه  ه سـبعة أشـبار ربَّ

ــل ادّ  ــربه؟ وه ــه بش ــك علي ــاء ذل ــوان اهللا _ع ــه  رض ــع  _علي م

 إالَّ  وقربــه منـه وأخــذه عنــه اختصاصـه املعلــوم بالصـادق 

 لـه إٰىل املشـاركة يف االعتقـاد ونسـبةً  قدح يف أمـر الصـادق 

ــذي نحَّ  ــاماً ال ــوه هش ــري وإالَّ  ؟ل ــن التنك ــه م ــر عن ــف مل يظه  كي

ه املقـدم عـٰىل هـذا االعتقـاد املنكـر، له مـا يسـتحقّ  عنه، والتبعيد

 ؟الشنيع واملذهب

ـــ ـــم فهـــو أيضـــاً فأمَّ ـــاهتم  ا حـــدوث العل مـــن حكاي

 .، وال حكاه عنه ثقةللرجل فيه كتاباً  وما نعرف ،املختلقة

ــ  ا ال نعرفــه مــذهباً ممَّــ ،ا اجلــرب وتكليــف مــا ال يطــاقفأمَّ

 ،ذلـك إليـه غـريهم صـاحب الكتـاب يف نسـبة يتقـدَّ  ه ملله، ولعلَّ 

ــمّ اللّ  ــيخهإالَّ  ه ــون ش ــ ]]٨٧ص [[/  أن يك ــيل اجلبّ ــو ع ائي أب

ــ ــّل فإنَّ ــيل بك ــات ه يم ــذه احلكاي ــل ه ــبية، وقلي ــل وعص  حتام

ـ ل مـن جهـة الثقـة وكـان املرجـع فيهـا نَقـا إذا مل تُ ككثريها يف أهنَّ

ومــا  ،فـت إليهـالتَ ل هبـا، ومل يُ َفـهمـني مل ُحي اخلصـوم املتَّ  إٰىل قـول

ــدَّ  ــق ــارمناه م ــادق  ن األخب ــن الص ــة ع ــان املروي ــا ك ، وم



 هشام بن احلكم) ١٨٢/ (حرف اهلاء    ................................................................................................... ٥٧٠

اه مــن بــني لــه، واجتبائــه إّيــ يظهــر مــن اختصاصــه بــه وتقريبــه

 .روايته ف حكايةزيِّ ويُ  ،ذلك ل كّل بطِ يُ  ،صحابته

ا البـداء، فقـول هشـام وأكثـر الشـيعة فيـه هـو قـول وأمَّ 

النسـخ يف املعنــٰى، ومـرادهم بـه مـراد املعتزلــة  املعتزلـة بعينـه يف

ــ ،بالنســخ بــه بالبــداء ألخبــار رووهــا وال تلقّ  ام خــالفوهم يفوإنَّ

 .معترب يف األلفاظ واخلالف فيها

*   *   * 



 

 

 

  ااوف 
  

١٨٣ - اا:  

 :املقنع يف الغيبة

 اذاً شـذّ  ا الواقفـة فقـد رأينـا مـنهم نفـراً وأمَّ ]] ٤٠ص [[

هـذا انتهـٰى األمـر يف زماننـا  ، ثـمّ مـثلهم خالفـاً  دُّ َعـ، ال يُ االً جهّ 

ــٰى ال يوجــد هــذا املــذهب  إن  _ومــا يليــه إٰىل الفقــد الكــّيل، حتَّ

ــَد  ــة  _ُوِج ــة الفطن ــن قلَّ ــفٍة م ــٰىل ص ــة ع ــني أو ثالث إالَّ يف اثن

ــالً أن  ــف، فض ــن التكلي ــروج م ــٰىل اخل ــا ع ــع هب ــاوة ُيقَط والغب

ــةُجيَعــل قــوهلم خالفــًا ُيعــاَرض بــه  ــّرب  اإلماميَّ الــذين طبَّقــوا ال

ل يف أقطــار األرض وأكنافهــا، ويوجــد والبحــر والســهل واجلبــ

 .فيهم من العلامء واملصنِّفني األُلوف الكثرية

*   *   * 

 :رشح مجل العلم والعمل

ــ]] ٢٢٥ص [[ ــن وأمَّ ــت م ــذا الوق ــدث يف ه ــن ح ا م

موســٰى بــن ]] ٢٢٦ص /[[الواقفــة القــائلني بنفــي مــوت 

 ه هو القـائم املنتظـر املهـدي، فقـوهلم يبطـل بـام أبطلنـاجعفر وأنَّ 

ــيَّ  ــول الناووس ــه ق ــن أنَّ ب ــام أنَّ  ة م ــوم، ك ــه معل ــن  موت ــوت م م

معلــوم، ولــو جــاز نفــي هــذا جلــاز نفــي  م مــن آبائــه تقــدَّ 

 .هذه الفرقة أيضًا قد انتقضت وهللا احلمد عٰىل أنَّ . ذلك

*   *   * 

١٨٤ - ا:  

ص يف ُأصول الدين  :امللخَّ

ن يف الكالم عٰىل من عبد األصـنام مـ: فصل ]]٣٠١ص [[

 : ة العرب وغريهمجاهليَّ 

ـــم أنَّ  ـــت ال تُ  اعل ـــادة إذا كان ـــتَ العب ـــالنعم إالَّ  حقُّ س  ب

ــ ،املخصوصــة رب مــن الشــكر وكيفيــة لــه، والشــكر ـا ضــألهنَّ

ــون إالَّ  ــوم أنَّ ال يك ــن املعل ــنعم، فم ــٰىل ال ــحُّ   ع ــا ال يص ــه  م من

 .الشكر العبادة، كام ال يستحقُّ  النعمة ال يستحقُّ 

ــوز أن يُ  ــيس جي ــول ــرِّ ليُ  دعبَ ــا اهللا ب إٰىل ق ــٰىل م ــاٰىل ع تع

ــادة مــن لــيس بمــنعم يقــبح، كــام يقــبح  ألنَّ  ،عــنهم يكــُح  عب

تعـاٰىل، بـل هـو أقـوٰى مـا اهللا ب بـه إٰىل تقـرَّ شكره، والقبـيح ال يُ 

 .إليه د تقّرباً عبَ د عنه، ولو جاز أن يُ بعِّ يُ 

مــن ]  إليــه[والســجود  ولــيس جعــل اجلســم قبلــةً 

 خـذ بعـض اجلـامد قبلـةً تَّ زنـا أن يُ جوَّ يء، فلـذلك ـالعبادة يف شـ

ٰ ويُ  ، فالعبـــادة بـــه ذلـــك وإن جـــاز عقـــالً   أنَّ  إليـــه، إالَّ صـــىلَّ

ــام أنَّ  ــمع، ك ــة عــٰىل الس ــالة إٰىل جهــةٍ  موقوف خمصوصــة  الص

 .طريقها الرشع

*   *   * 

  :اء - ١٨٥

جوابـات املسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف املرتضــىٰ 

 ):املوصليات الثالثة

ــم غســل اليــدين يف : املســألة األُوىلٰ ]] ٢١٣ص [[ حك

 :الوضوء

ــدين مــن املــرفقني إٰىل أطــراف األصــابع غــري  غســل الي

 . مستقبل للشعر، واستقباله ال ينقض الوضوء

واعلــم أنَّ االبتــداء بــاملرفقني يف غســل اليــدين هــو 

ـــه يـــنقض  املســنون، وخـــالف ذلـــك مكـــروه، وال نقـــول إنَّ

ــاعالً  ــو أنَّ ف ــٰى ل ــوء، حتَّ ــهالوض ــزي ب ــان ال جي ــه لك وال .  فعل

يقدر أحد أن حيكم مـن أصـحابنا املحّصـلني تصــرحيًا بـأنَّ مـن 

خــالف ذلــك فــال وضــوء لــه، ومجيــع مــا ورد يف األخبــار مــن 

 . تغليظ ذلك والتشديد فيه

ة الكراهــة دون ) ال جيــوز: (وربَّـام قيـل حممـول عــٰىل شـدَّ

 . الوجوب واللزوم

ملغلــظ يف هــذه األلفــاظ وقــد يقــال يف خمالفــة املســنون ا

 . ما يزيد عٰىل ذلك، وال يدلُّ عٰىل الوجوب

ة مـذهبنا يف هـذه املسـألة أنَّ مجيـع  والذي يدلُّ عٰىل صـحَّ

ــه مســنون، وأنَّ خالفــه مكــروه، وإمجــاع  الفقهــاء خيالفونــا يف أنَّ

ة لدخول قول املعصوم فيه اإلماميَّة  . الذي بيَّنا أنَّه حجَّ

ــه قــالقــد خــالفتم ظــ: فــإن قيــل يــا : اهر القــرآن، ألنَّ

ْم 
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َ
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َ
ـــدة[ َوأ ـــد ] ٦: املائ ـــتم ق ـــة، وأن غاي

 . املرافق ابتداء]] ٢١٤ص /[[جعلتم 

ــا ــة : قلن ــا لفظ ــة ) إىلٰ (أمَّ ــة العربي ــون يف اللغ ــد تك فق
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ــٰى  ــة وبمعن ــٰى الغاي ــع(بمعن ــاىلٰ )م ــال اهللا تع وا : ، ق
ُ
ل
ُ
�

ْ
ــأ

َ
َوال ت

مْ 
ُ
ــواِل�

ْ
�
َ
ُهْم إِ� أ

َ
ــوا�

ْ
�
َ
ــاء[ أ ــوالكم: ، أراد]٢: النس ــع أم . م

ــٰى  ــن عيس ــة ع ــاٰىل حكاي ــال تع   :وق
َ

ــاِري إِ� ص
ْ
ن
َ
ــْن أ َم

ـــف[ اهللاِ  ـــع اهللا: ، أراد]١٤: الص ـــون. م ـــالن : ويقول ويل ف

ويل هــذا : يــدون غايــة بــل يريــدونالكوفــة إٰىل البصـــرة، وال ير

 . البلد مع هذا البلد

 :وقال النابغة الذبياين

ــــأنَّني إىلٰ  ــــد ك ــــي بالوعي    وال ترتكن

ـــرب  ـــار أج ـــه الق ـــيل ب ـــاس مط   الن

 :وقال ذو الرمة. مع الناس أو عندهم: أراد

ـــولة ـــّل ص ـــوار إٰىل ك ـــّل خ ـــا ك    هب

ــــب  ــــار الرتائ ــــدا ع ــــي امل   ورفع

 : امرؤ القيس وقال. مع كّل صولة: أراد

   لـــه كفـــل كالـــدعص لبـــده النـــدٰى 

ـــب  ـــاح املنص ـــل الري ـــارك مث   إٰىل خ

 . مع خارك: أراد

بمعنــٰى ) إىلٰ (فهــذا يــدلُّ عــٰىل احــتامل لفظــة : فــإن قيــل

ا يف اآلية لغري معنٰى الغاية  .الغاية وغريها، فمن أين أهنَّ

يكفـي يف إسـقاط اسـتداللكم باآليـة املحتملـة ملـا : قلنـا

ــاه و ــيلكمقلن ــا ودل ــا قلتمــوه، فهــي دليلن وبعــد فلــو كانــت . مل

يف اآليـة حممولـة عـٰىل الغايـة، لوجـب أن يكـون مـن ) إىلٰ (لفظة 

ــر،  ــًا لألم ــيًا خمالف ــق عاص ــه إٰىل املراف ــابع ونيَّت ــدأ باألص مل يبت

 . وأمجع املسلمون عٰىل خالف ذلك

: صار تقدير الكـالم) مع(عٰىل معنٰى ) إىلٰ (وإذا محلنا لفظة 

لوا أيديكم مع املرافق، وهذا هو الصـحيح الـذي ال يدفعـه فاغس

ة، كام قلنا فيمن محل ذلك عٰىل الغاية  .إمجاع وال حجَّ

*   *   * 

عدم وجوب غسـل )/ (٣ج ( رسائل الشـريف املرتضـىٰ 

 ):الرجلني يف الطهارة

ــيِّ ]] ١٦١ص [[ ــال الس ــهق س اهللا روح ــدَّ ــت : د ق وقف

الربعــي ينصـــر بــه أنَّ  عــٰىل كــالم أليب احلســن عــيل بــن عيســٰى 

ــامَّ  ــارة، فل ــرجلني يف الطه ــل ال ــوب غس ــٰىل وج ــرآن دالٌّ ع الق

ـق ملـا يقولـه، وكأنَّـه غريـب  لته وجدتـه كـالم خمـرم غـري حمقَّ تأمَّ

ــر  ــق عــٰىل أم ــي، ومــن ال يطي ــه أجنب ــد من ــأن بعي مــن هــذا الش

 .فأسرت عليه ترك اخلوض فيه

ن مـن محلـه القـراءة بنصـب األ رجـل عـٰىل ولـامَّ مل يـتمكَّ

: ظ[األيـــدي املغســـولة، عـــدل إٰىل يشء وجـــدت شـــيخه أيب 

ل عليـه، ملـا أعيـاه نصــرة إجيـاب الغسـل ] أبا عيل الفـاريس عـوَّ

ــراب ــناعة اإلع ــٰىل ص ــة ع ــن اآلي ــن أيب . م ــه روي ع ــو وج وه

يزيد األنصاري أشـّد هتافتـًا وتقاربـًا مـن كـّل يشء اعتمـد عليـه 

 .يف هذه اآلية

الكــالم الـذي وقفنــا عليـه مــن ونحـن نبـنيِّ مــا يف هـذا 

ــأوجز  ــل ب ــل والزل ــن ]] ١٦٢ص /[[اخلل ــان م ــالم، وإن ك ك

اطَّلع عـٰىل كالمنـا فـيام كنـا أملينـاه مـن مسـائل اخلـالف هومـا 

 .يف هذه املسألة، وما أوردناه أيضًا قريبًا من الكالم يف ذلك

ــل  ــذا الرج ــدناه هل ــذي وج ــالم ال ــذا الك ــر ه وأّي بح

لقطرة باإلضــافة إليــه، وأمكــن مــن ولغــريه يف هــذه املســألة كــا

ضبط ذلك أن ينقض منـه كـّل كـالم ُسـطَِر يف هـذه اآليـة أو لـه 

لت وإليه ُأنيب  . سطر، وما توفيقي إالَّ باهللا عليه توكَّ

يــَن : قولــه تعــاىلٰ : قــال صــاحب الكــالم ِ
�
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َ
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ُ
ِســــ�

ُ
َســــُحوا بُِرؤ

ْ
َمرافِــــِق َوا�

ْ
 ا�

َ
إِ�

 ِ
ْ

بَـ�
ْ
ع

َ
ك

ْ
ل يف ذلــك أنَّ مـن نصـب قولــه]٦: املائـدة[ ال : ، املعـوَّ

 ْــم
ُ
�

َ
رُْجل

َ
ــا  َوأ ــدي، مل ــٰىل األي ــه ع ــل وعطف ــٰىل الغس ــه ع محل

ــل عــٰىل  ــح، فحم ــل دون املس ــٰىل الغس ــده ع ــٰى عن ــان املعن ك

مْ : ي يقتضـيه قولـهالنصب الـذ
ُ
�

َ
وا وُُجـوه

ُ
ِسـل

ْ
، ليكـون اغ

عـٰىل لفـظ مـا يف حكمـه يف الوجـوب مـن األيـدي التـي محلــت 

ملخالفتــه ) وأرجِلكـم: (ومل جيـّر كـام جـرَّ مـن قـرأ. عـٰىل الغسـل

 .يف املعنٰى، فلذلك خالف بينهام يف اللفظ

جيـب أن نبنـي املـذاهب عـٰىل األدلَّـة : يقـال لـه: اجلواب

م، فيجــب أن نعتــرب وجــه داللتــه، فنبنــي مــذاهبنا عــٰىل األحكــا

 . عليها ويكون اعتقادنا موافقاً 

ــك ــل : (فقول ــٰىل الغس ــه ع ــل محل ــب األرج ــن نص إنَّ م

وعطفــه عــٰىل األيــدي ملــا كــان املعنــٰى عنــده عــٰىل الغســل دون 

ــح ــل دون ) املس ــرت الغس ــن ذك ــد م ــن عن ــو مل يك ــق، ول طري

 .ون الغسلاملسح بغري داللته، والقرآن يوجب املسح د

ــذه  ــا فــال حيكــم هب ــاظرًا منّ ل مــا جيــب إذا فرضــنا ن وأوَّ

ــون  ــب أن ال يك ــل، جي ــح أو غس ــن مس ــيه م ــا يقتض ــة وم اآلي

ص /[[عنـده غسـل وال مســح، وال يتضـيَّق إليــه أحـدمها، بــل 

ينظــر فــيام يقتضــيه ظــاهر اآليــة وإعراهبــا، فيبنــي عــٰىل ]] ١٦٣
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ــه ــح إن طابق ــه، أو املس ــل إن وافق ــاها الغس ــك . مقتض وكالم

ٰى يثبـت  هذا يقتضــي سـبالً مـن الغسـل وأنَّـه حكـم اآليـة حتـَّ

 .عليه إعراب األرجل بالنصب، وهذا هو ضّد الواجب

وقـد بيَّنــا يف مسـائل اخلــالف أنَّ القـراءة بــاجلّر أوٰىل مــن 

القــراءة بالنصــب، ألّنــا إذا نصــبنا األرجــل فــال بــدَّ مــن عامــل 

ــة  ــون معطوف ــا أن تك ــب، فإمَّ ــذا النص ــدي، أو يف ه ــٰىل األي ع

ر هلـا عامـل حمـذوفًا، أو تكـون معطوفـة عـٰىل موضـع اجلـاّر  يقدَّ

ـــه ـــرور يف قول مْ : واملج
ُ
ـــ� ِس

ُ
ـــون بُِرؤ ـــوز أن تك ، وال جي

معطوفة عيل األيـدي، لبعـدها مـن عامـل النصـب يف األيـدي، 

 .وألنَّ إعامل العامل األقرب أوٰىل من إعامل األبعد

ــا قولــه تعــاىلٰ   : وذكرن
ُ
ــوِ� أ
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وذكرنـا مـا هـو أوضـح مــن هـذا كّلـه، وهـو أنَّ القائــل 

ــدًا وبشـــراً رضبــت : (إذا قــال ــد اهللا، وأكرمــت خال ، إنَّ رّد )عب

بشـرًا إٰىل حكم اجلملة املاضـية التـي قـد انقطـع حكمهـا ووقـع 

ــه  ــة، وقول ـــٰى اللغ ــن مقتض ــروج ع ــن وخ ــا حل ــروج عنه اخل

مْ : تعــاىلٰ 
ُ
يْــِديَ�
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َ
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ْ
ة  اغ مجلــة مســتقلَّ

رٰى، بنفســها، وقــد انقطــع حكمهــا بالتجــاوز هلــا إٰىل مجلــة ُأخــ

مْ : وهو قوله
ُ
ِس�

ُ
َسُحوا بُِرؤ

ْ
 . َوا�

ــه  ر، ألنَّ ــذوف مقــدَّ ــب األرجــل بمح وال جيــوز أن ُتنَص

ر  ــدِّ ــني أن ُتق ــل، وب ــو الغس ــذوفًا ه ر حم ــدِّ ــني أن ُتق ــرق ب ال ف

حمــذوفًا هــو املســح، وألنَّ احلــذف ال ُيصــار إليــه إالَّ عنــد 

وإذا اســـتقلَّ الكـــالم بنفســـه مـــن غـــري تقـــدير . الضــــرورة

 .ف، مل جيز محله عٰىل حمذوفحمذو

ــا محــل النصــب عــٰىل موضــع اجلــاّر ]] ١٦٤ص /[[ فأمَّ

ــح دون  ــب للمس ــه موج ــائع، إالَّ أنَّ ــائز وش ــو ج ــرور، فه واملج

ــعها  ــٰىل موض ــف ع ــام عط ــوحة، ف ــرؤوس ممس ــل، ألنَّ ال الغس

جيب أن يكـون ممسـوحًا مثلهـا، إالَّ أنَّـه لــامَّ كـان إعـامل أقـرب 

 القـــرآن ولغـــة العـــرب، وجـــب أن العـــاملني أوٰىل وأكثـــر يف

ــرؤوس  ــٰى تكــون معطوفــة عــٰىل لفظــة ال ــة حتَّ يكــون جــّر اآلي

ــه  أوٰىل مــن نصــبها وعطفهــا عــٰىل موضــع اجلــاّر واملجــرور، ألنَّ

ــٰىل  ــل ع ــّر األرج ــراءة بج ــت الق ح ــذا ترجَّ ــيالً، فله ــد قل أبع

 .القراءة بنصبها

وممَّا يبـنيِّ أنَّ محـل حكـم األرجـل عـٰىل حكـم الـرؤوس 

ــل يف  ــح وال حيتم ـــي املس ــاجلّر يقتض ــراءة ب ــح أوٰىل، أنَّ الق املس

سواه، فالواجـب محـل القـراءة بالنصـب عـٰىل مـا يطـابق معنـٰى 

ــان جمــرٰى آيتــني  ــاجلّر، ألنَّ القــراءتني املختلفتــني جتري القــراءة ب

ح القـراءة بــاجلّر  يف وجـوب املطابقــة بيـنهام، وهــذا الوجـه يــرجِّ

 . هلالألرجل عٰىل القراءة بالنصب 

ــالم ــاحب الك ــال ص ــّم ق ــل: ث ــال قائ ــإن ق ــه إذا : ف إنَّ

ــال ــب فق ــمْ : نص
ُ
�

َ
رُْجل

َ
ــوالً   َوأ ــون حمم ــًا أن يك ــاز أيض ج

ــراً : (عــٰىل املســح، كــام قــال فحملــوا ). مــررت بزيــد وعم

عــٰىل موضــع اجلــاّر واملجــرور، حيــث كانــا يف موضــع ) عمــراً (

وٰىل مــن إنَّ اجلــّر أحســن وإنَّ املســح أ: نصــب، فِلــَم ال يقولــون

ــب  ــن نص ــح، وألنَّ م ــًا باملس ــراءتني مجيع ــويز الق ــل، لتج الغس

ــال ــمْ : فق
ُ
�

َ
رُْجل

َ
ــا  َوأ ــح فيه ــد املس ــه أن يري ــوز يف قول جي

ــذي جيــرُّ . نصــب للحمــل عــٰىل املوضــع ــمْ وال
ُ
�

َ
رُْجل

َ
ال  َوأ

إنَّ : يكـــون إالَّ عـــٰىل املســـح دون الغســـل، وكيـــف مل يقولـــوا

ءتني مجيعـًا، وانفـراد اجلــّر يف املسـح أو الغسـل، جلـوازه يف القـرا

ــه ــمْ : قول
ُ
�

َ
رُْجل

َ
ــن غــري أن حيتمــل  َوأ ص /[[باملســح م

 غريه؟]] ١٦٥

ــك ــول يف ذل ــب : والق ــل نص ــمْ إنَّ مح
ُ
�

َ
رُْجل

َ
ــٰىل  أ ع

موضع اجلـاّر واملجـرور يف اآليـة ال يسـتقيم، ملخالفتـه مـا عليـه 

 .بغري النبّي بل يف هذا النحو

ــل ا ــك أّنــا وجــدنا يف التنزي لعــاملني إذا اجتمعــا وذل

ُمحَِل الكـالم عـٰىل العامـل الثـاين األقـرب إٰىل املعمـول فيـه دون 

 : األبعد، وذلك يف نحـو قولـه
ً
ـِه قِْطـرا

ْ
ي
َ
 َعل

ْ
ـِرغ

ْ
ف
ُ
ـوِ� أ

ُ
 �آت

ــَل عــٰىل العامــل الثــاين األقــرب الــذي هــو ]٩٦: الكهــف[ ، ُمحِ

 
ْ
ــِرغ

ْ
ف
ُ
ــو  أ ــذي ه ل ال ــوِ� دون األوَّ

ُ
ــىلٰ آت ــَل ع ــو ُمحِ  ، ول

ل لكان ، أي آتـوين قطـرًا ُأفـرغ )آتـوين ُأفرغـه عليـه قطـراً : (األوَّ

ــةِ : وكـذلك. عليـه
َ
ل

َ
�

ْ
ْم ِ� ال

ُ
ِتــي�

ْ
ف

ُ
ـِل اُهللا �

ُ
 ق

َ
ك

َ
تُون

ْ
 �َْســتَف

مْ ، ُأعمــل ]١٧٦: النســاء[
ُ
ِتــي�

ْ
ف

ُ
�  دون 

َ
ك

َ
تُون

ْ
، �َْســتَف

ل لكان  ).يستفتونك قل اهللا يفتيكم فيها: (ولو ُأعمل األوَّ

 : ه تعــاىلٰ وكــذلك قولــ
ْ
ا ِكتا�ِيَــه

ُ
ــَرؤ

ْ
ُم اق

ُ
 �هــاؤ

ا، ُأعمـل األقـرب مـن العـاملني، وهـو ]١٩: احلاّقـة[
ُ
ــَرؤ

ْ
، اق

ل لكان  ).هاؤم اقرؤه كتابيه: (ولو عمل األوَّ

فإذن كـان حكـم العـاملني إذا اجتمعـا عـٰىل هـذا الـذي 

ذكــرت مــن إعــامل الثــاين أقــرب مــنهام إٰىل املعمــول، مل يســتقم 
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ــل(أن يــرتك محــل  ــه، ) األرج ــي هــي أقــرب إلي ــاء الت عــٰىل البن

وحيمــل عــٰىل الفعــل ملخالفتــه ذلــك مــا ذكــرت مــن اآلي، وإنَّ 

ــم ــر يف كالمه ــد: (األكث ــدر زي ــنت بصــدره وص بجــّر ) خش

ــدر( ــه، ) ص ــرب إلي ــان أق ــث ك ــن حي ــاء م ــٰىل البن ــوف ع املعط

 .وهذا مذهب سيبويه

: فقــال) األرجـل(إذا نصــب : فـإن قــال قائـل: ثـّم قــال

 ْر
َ
ــمْ َوأ

ُ
�

َ
ــل  ُجل ــد مح ــد ]] ١٦٦ص /[[فق ــٰىل أبع ــك ع ذل

ل مـا ذكرنـاه مـن  العاملني، فكيف ال جيـوز ملـن نصـب أن يتـأوَّ

ــائزًا،  ــه ج ــون تأويل ــرور، ويك ــاّر واملج ــع اجل ــٰىل موض ــه ع محل

: وإن مل حيمل عٰىل البـاء التـي هـي أقـرب إٰىل املعمـول مـن قولـه

وا
ُ
ِسل

ْ
 ؟ اغ

ــه رأٰى : ثــّم قــال أن حيملــه عــٰىل اجلــّر  القــول يف ذلــك أنَّ

ال يستقيم يف املعنٰى، وإنَّـام حيمـل عـٰىل أقـرب العـاملني إذا كـان 

ــٰى  ــاد املعن ــك فس ــإذا أّدٰى ذل ــٰى، ف ــد معن ــه ال ُيفِس ــل علي احلم

 .عنده مل حيمله عٰىل األقرب

أَال ترٰى أنَّ ما تلوناه مـن اآلي إنَّـام محـل فيـه عـٰىل الثـاين 

ل، ألنَّ احلمــل عــٰىل  ــل دون األوَّ ــٰى مث كــّل واحــد مــنهام يف املعن

احلمل عٰىل اآلخر، فلـامَّ كـان كـذلك أعمـل األقـرب لقربـه، إذا 

كانوا قـد احتملـوا إليثـارهم احلمـل عـٰىل األقـرب مـا ال يصـحُّ 

ــه ــروٰى نســج )غــزل العنكبــوت املزمــل: (يف املعنــٰى، كقول ، وي

واملزّمــل مــن صــفة الغــزل، ومحلــه عــٰىل العنكبــوت مــن حيــث 

ليه من الغـزل، فـإذا صـحَّ املعنـٰى مـع األقـرب فـال كان أقرب إ

 .يذهب عٰىل ذلك

ــا صــدر هــذا الفصــل مــن : يقــال لــه :اجلــواب أمَّ

ــك قــد نطقـت فيــه بلســان مــن  كالمـك، فهــو كّلــه عليـك، ألنَّ

نــصَّ املســـح يف اآليـــة، واستشــهدت يف إعـــامل الثـــاين مـــن 

ــذه  ــه يف نصـــرة ه ــن ب ــام استشــهدنا نح ل، ب العــاملني دون األوَّ

ــح، ا ــا دون املس ــل هب ــب الغس ــن أوج ــٰىل م ــرّد ع ــألة، وال ملس

قــت مــن وجــوب إعــامل العامــل  ــام حقَّ فكأنَّــك عــٰىل احلقيقــة إنَّ

ل، ملا هو شاهد عليك ال لك  .الثاين دون األوَّ

ولــامَّ سـألت نفسـك عـن السـؤال الـذي فطنـت بـه مـا 

ــه وبســطته لــك، عــدلت إٰىل دعــوٰى طريقــة قت ــن ... حقَّ مــن أي

ل : نَّــك قلــتلــك بلوغهــا، أل إنَّــام يعمــل الثــاين دون األوَّ

 .بحيث يستقيم املعنٰى وال يفسد

ــت ــن قل ــن أي ــؤل إٰىل : فم ــل ي ــح األرج ــول بمس إنَّ الق

ا ال يسـتقيم، أَومـا كـان جـائزًا عـٰىل جهـة التقـدير  فساد وإنَّه ممـَّ

ــًا  ــًا رصحي ــبحانه نصَّ ــربِّ اهللا س ــل أن يع ــّل عاق ــد ك ص /[[عن

رجــل املســح، كــام كــان ذلــك حكــًام عــٰىل أنَّ حكــم األ]] ١٦٧

 للرؤوس، وهل يدفع جواز ذلك إالَّ مكابر لنفسه وجه؟

ــذه  ــك علمــت قبــل نظــرك يف ه عي أنَّ ــدَّ الّلهــّم إالَّ أن ت

: ظ[اآلية، ومـا هـو يوجبـه يف األرجـل مـن غسـل أو مسـح أو 

ــٰىل ] أنَّ  ــة ع ــت اآلي ــح، فيثب ــل دون املس ــل الغس ــم األرج حك

 .علمك

ــب أن ــان جي ــد ك ــذا فق ــنيَّ  ه ــّني : ظ[يتب ــن ] تب ــن أي م

ٰى يثبـت عليـه حكـم اآليـة، ومتـٰى سـاغ لـك  علمت ذلـك حتـَّ

ــول ــتقيم وال : أن تق ــث يس ــرب بحي ــل األق ــل العام ــام يعم إنَّ

 .يفسد؟ وكّل هذا إخالل منك بام يلزمك

ا البيت الذي أنشدته، فليس من الباب الذي نحن فيـه  فأمَّ

ل، وإنَّـام يتعلَّـق بـه من ترجيح إعامل الثاين من العاملني دون ا ألوَّ

جحـر ضـب : (من نصَّ اإلعراب باملجاورة، كام استشهدوا بقوله

 ).كبري ُأناس يف بجاد مزّمل: (، وبقوله)خرب

ـــراب  ـــالن اإلع ـــالف بط ـــائل اخل ـــا يف مس ـــد بيَّن وق

باملجـاورة بكــالم كالشــمس وضــوحًا، وتكلَّمنــا عــٰىل كــّل يشء 

 .تعلَّق به أصحاب املجاورة

ــه  ــٰىل أنَّ ــاعرع ــول الش ــر يل يف ق ــد خط ــزل : (ق ــان غ ك

ـــل ـــوت املزّم ـــع يل ) العنكب ـــد وال وق ـــه ألح ـــا رأيت يشء وم

ــزل،  ــوت ال للغ ــفة العنكب ــل ص ــون املزّم ــو أن يك ــّدمًا، وه متق

ــام ينســج بيتــه يف زمــل . ويكــون مــن الزمــل، ألنَّ العنكبــوت ربَّ

وإنَّام محلت العلـامء عـٰىل أنَّـه صـفة للغـزل مـن حيـث ذهبـوا يف 

لتــه هــذه الل ــا مــن أزملــت الثــوب أو احلصــري، وزمَّ فظــة إٰىل أهنَّ

ـــالعنكبوت  ـــق ب ـــج ال يلي ـــجته، والنس ـــًا إذا نس ص /[[أيض

وهـذا التخـريج ُيبطِـل أيضـًا . نفسه، وإنَّـام يليـق بغزلـه]] ١٦٨

 .تعّلق أصحاب املجاورة هبذا البيت

واألوجــه يف اآليــة واهللا : ثــّم قــال صــاحب الكــالم

ــاء ــٰىل الب ــل ع ــم أن حيم ــرأأعل ــم: (، ويق ــل )وأرجِلك ، وال حيم

واعٰىل 
ُ
ِسل

ْ
 :، ويكون املراد باملسح الغسل ألمريناغ

املسـح أخـّف : أنَّه حكي عـن أيب زيـد أنَّـه قـال: أحدمها

ــحت للصــالة: (الغســل، ومــن ذلــك ، فــإذا كــان كــذلك )متسَّ

ــاىلٰ  ــه قولــه تع ــاز الــذي أوجب ْم : فج
ُ
ِســ�

ُ
ــُحوا بُِرؤ َس

ْ
َوا�

 
َ

ْم إِ�
ُ
�

َ
رُْجل

َ
ِ  َوأ

ْ
بَ�

ْ
ع

َ
ك

ْ
 .يف من جرَّ الغسل دون املسح ال
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ويؤّكد ذلك أنَّ الثوري يروي عن أيب عبيدة يف تأويل قوله 

نـاِق : تعاىلٰ 
ْ
ع

َ ْ
ـوِق َواأل  بِا�س�

ً
َطِفـَق َ�ْسـحا

َ
�� ]أنَّ ] ٣٣: ص

مسح عالوته أي رضهبـا بـاالعتامد الـذي : املعنٰى يضـرب، يقال

باملضــروب، مثـل االعـتامد يقع باليد أو غريها من آلة الضــرب 

الذي يقع عٰىل املغسول يف حال الغسل باليد إذا كان الغسـل هبـا، 

 .وذلك فرق املسح الذي ليس بغسل

ويؤّكد ذلـك أيضـًا أنَّـه موقَّـت بغايـة، كـام وّقـت غسـل 

َمرافِِق : اليد هبا يف قوله تعاىلٰ 
ْ
 ا�

َ
ْم إِ�

ُ
يِْديَ�

َ
 .َوأ

ــر ــه أي : واآلخ ــون قول ــحُ أن يك َس
ْ
ــراد  واا� ــذي ُي ال

ــه  ــراد ب ــرأس، وامل ــح ال ــل كمس ــذي دون الغس ــح ال ــه املس ب

ــه  ــراد ب ــظ وامل ــل يف اللف ــٰىل األرج ــّر ع ــأجرٰى اجل ــل، ف الغس

الغسـل، ومحـل ذلـك ملقاربـة املسـح للغسـل يف املعنـٰى، ليكـون 

 .احلمل عٰىل أقرب العاملني، كاآلي التي ذكرناها

ــا إذا كــان أهــل اللغــة قــد آثــروا ذلــك فــيام ال يصــحُّ  أمَّ

ــل  ــنهم للحم ــارًا م ــاه إيث ــرب، ]] ١٦٩ص /[[معن ــٰىل األق ع

ــو ــٰى، نح ــحُّ يف املعن ــيام ال يص ــك ف ــتعملوا ذل ــامَّ اس ــزل : (فل غ

ٰى فـيام يتقـارب فيـه املعنيـان، ألنَّ املعـاين ) العنكبوت الزمل حتـَّ

ــوهلم ــو ق ــض، نح ــٰىل بع ــها ع ــاظ بعض ــع ألف ــت وق : إذا تقارب

ــاس( ــري الن ــرًا خ ــدًا عم ــأت زي ــأت(و  ،)أنب ــن ) أنب ــت م أفعل

النبأ، والنبأ اخلرب، فلـامَّ كـان اإلنبـاء رضبـًا مـن اإلعـالم أجـروا 

ــأت( ــرٰى ) أنب ــت(جم ــام )  أعلم ــل، ك ــة مفاعي ــّدوه إٰىل ثالث فع

ُهـ: إليهم، وكام جـرٰى قولـه تعـاىلٰ ) أعلمت(عّدوا 
َ
ـم� بَـدا �

ُ
ْم �

 
ْ

ُوا اآل
َ
ــِد مــا َرأ

ْ
ــْن َ�ع ــاِت ِم  جمــرٰى علمــوا يف] ٣٥: يوســف[ ي

ــه ــي: (قول ــأتني منيت ــت لت ــد علم ــك أنَّ )ولق ــم(، وذل ــدا هل ) ب

ظهــر هلـــم رأي مل يكونـــوا رأوه، فهـــو بمنزلـــة علمـــوا مـــا مل 

 .يعلموا

ـم قـالوا مـا سـمعت رائحـة : (وقد زعم أبـو احلسـن أهنَّ

مـا (، و)ال رأيـت رائحـة أطيـب مـن هـذه(، و)أطيب مـن هـذه

، فوضــع بعــض العبــارة عــن )رأيــت كالمــًا أصــوب مــن هــذا

فعـال هـذه احلـواّس مكــان بعـض، الجـتامعهنَّ يف العلـم هبــا، أ

ــوع  ــه يف وق ــل، الجتامع ــان الغس ــح مك ــع املس ــذلك وض وك

ــاء ــام يف األعض ــري هب ــان . التطه ــام ك ــل ك ــح الغس ــراد باملس وامل

ــا  ــًا م ــت كالم ــممت وال رأي ــا ش ــة م ــمعت رائح ــام س ــراد ب امل

ســمعت، فوقــع كــّل واحــد مــنهام يف االّتســاع موضــع اآلخــر، 

 .عهام يف العلم عٰىل الوجه الذي علم به ذلكالجتام

حت يف كالمـــك أنَّ : يقـــال لـــه :اجلـــواب قـــد صــــرَّ

ــاجلرِّ  أوٰىل وأرجــح مــن القــراءة بالنصــب  القــراءة يف األرجــل ب

ــة ــة العربي ــٰىل موجب ــن ال . ع ــه م ــا يظنّ ــل مل ــحيح مبط ــذا ص وه

ــل يف  ــك احلي ـــامَّ أعيت ــك ل ــاء، إالَّ أنَّ ــن الفقه ــة م ــرف العربي يع

غســل األرجــل مــن طريــق اإلعــراب، عــدلت إٰىل يشء  نصـــرة

أنَّ املســح ]] ١٧٠ص /[[حكــي عــن أيب زيــد األنصــاري مــن 

ــن  ــاد م ــح الفس ــن أوض ــه م ــدلت إلي ــذي ع ــذا ال ــل، وه غس

 :وجوه

أنَّ معنــٰى الغســل وحقيقتــه خيــالف يف اللغــة : منهــا

ــٰىل  ــاء ع ــراء امل ــو إج ــل ه ــح، ألنَّ الغس ــٰى املس ــا معن وحقيقته

واملسـح هـو مـّس العضـو باملـاء مـن غـري أن العضو املغسـول، 

ــه قيــل للامســح نــّد العضــو باملــاء وال تســله : جيريــه عليــه، فكأنَّ

ر عــٰىل هــذا القــدر بــل أســله ـال تقتصــ: وقيــل للغاســل. عليــه

 .عٰىل العضو وأجره

ـــال ـــف يق ـــراه، وكي ـــام ت ـــاّدان ك ـــان متض إنَّ : فاملعني

مــن أنَّ  أحــدمها هــو اآلخــر؟ بــل وال يصــحُّ مــا يقولــه الفقهــاء

ــا  ــني، وم ــايف املعني ــا تن ــد بيَّن ــا ق ــر، ألّن ــل يف اآلخ ــدمها داخ أح

 .يتناٰىف ال يتداخل

ــو جــاز أن ُيســّمٰى عــٰىل احلقيقــة املاســح غاســالً  ول

عٰى دخـول املسـح يف الغسـل، لوجـب أن ُيسـّمٰى مـن دفـق  ويدَّ

ــه  ــٰىل بدن ــاء ع ــه ورشَّ امل ــبَّه علي ــه وص ــٰىل بدن ــري ع ــاد الكث إجي

عليـه، ألنَّ الـدفق والصـّب يزيـد عـٰىل معنـٰى الـرّش وتقطَّر املاء 

والتقطــري، ويوجــب أن يكــون مــن عــٰىل رأســه عاممــة طويلــة، 

عـٰىل رأسـه تّكـة أو خرقـة، ألنَّ العاممـة تشـتمل : يصحُّ أن يقـال

ــك وال  ــق ذل ــدًا ال يطي ــا أنَّ أح ــد علمن ــاين، وق ــذه املع ــٰىل ه ع

 .جييزه

غـة، وإن كـان أن لـو سـلَّمنا اشـرتاك ذلـك يف الل: ومنها

غري صـحيح عـٰىل مـا بيَّنـاه، لكـان الشــرع وعـرف أهلـه يمنـع 

ــح  ــني املس ــوا ب ق ــد فرَّ ــم ق ـــرع كّله ــل الش ــك، ألنَّ أه ــن ذل م

والغســـل وخـــالفوا بيـــنهام، وهلـــذا جعلـــوا بعـــض أعضـــاء 

قـوا بـني قـول القائـل : الطهارة ممسوحًا وبعضـها مغسـوالً، وفرَّ

يـرٰى : ، وبـني قـوهلمفالن يـرٰى أنَّ الفـرض يف الـرجلني املسـح

 .الغسل

ــا ــذي : ومنه ــح ال ــوحة املس ــت ممس ــرؤوس إذا كان أنَّ ال

ــل  ــٰى الغس ــدخل يف معن ــني ]] ١٧١ص /[[ال ي ــالف ب ــال خ ب
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ــا  ــون حكمه ــب أن يك ــا، فواج ــل عليه ــت األرج ــة عطف األُمَّ

ق بيــنهام مــع  مثــل حكــم الــرؤوس وكيفيتــه، ألنَّ مــن فــرَّ

ــنهام يف ق بي ــة املســح، كمــن فــرَّ  نفــس املســح، العطــف يف كيفي

 .وحكم العطف يمنع من األمرين

، )قــوم زيــدًا وعمـــراً : (أَال تــرٰى أنَّ القائــل إذا قــال

ـــد  ـــز أن يري ـــف، مل جي ـــب والتثقي ـــوم التأدي ـــظ الق وأراد بلف

ــوم يف  ــل ق ــوز أن حيم ــٰى، وال جي ــذا املعن ــه إالَّ ه ــاملعطوف علي ب

عمرو عـٰىل الصـفة دون التثقيـف، وهـو معطـوف عـٰىل مـا قالـه 

 ...ذا احلكمغري ه

ــا ــحًا، : ومنه ــل مس ــالً أو الغس ــان غس ــو ك ــح ل أنَّ املس

ــه مــن  ــون إلي ــتدّلون ويفزع ــا يس ــزال خمالفون ــقط أن ال ي لس

ــه  ــتهم عن ــان ال  رواي ــه ك ــه، كأنَّ ــل رجلي ــأ وغس ــه توضَّ أنَّ

ينكر أن يكون الغسـل املـذكور إنَّـام هـو مسـح، فصـار تـأويلهم 

 .لرجلنيلآلية عٰىل هذا يبطل أصل مذهبهم يف غسل ا

ــام بيَّنــاه  ــأ ب ــو خط ــن أيب زيــد فه ــا حكــاه ع ــا م فأمَّ

 .وأوضحناه، واخلطأ جيوز عليه

ــوهلم ــد بق ــهاد أيب زي ــا استش ــالة: (فأمَّ ــحت للص ) متسَّ

ــه  ــه استشــهد بــذلك، فــاألمر بخــالف مــا ظنَّ فقــد روي عنــه أنَّ

فيه، ألنَّ أهل اللسـان لــامَّ أرادوا أن خيـربوا عـن الطهـور بلفـظ 

ــــر، ومل  ـــواخمتص ـــز أن يقول ـــالة: (جي ـــلت للص ألنَّ يف ) اغتس

ــوا ــتطالوا أن يقول ــل، واس ــيس بغس ــا ل ــارة م ــلت : الطه اغتس

ــحت للصــالة، ألنَّ  ــحت، قــالوا بــدالً مــن ذلــك متسَّ ومتسَّ

الغسل ابتداؤه املسح يف األكثـر، ثـّم يزيـد عليـه فيصـري غسـالً، 

ـحت عـٰىل اغتسـلت، فإنَّـه كـان ذلـك  حوا هلـذا املعنـٰى متسَّ فرجَّ

 . منهم جتّوزًا وتوّسعاً 

ـا مل حيسـن أن يـذكر كيفيـة  ا اآليـة التـي ذكرهـا، فإهنَّ وأمَّ

االستدالل هبـا، عـٰىل أنَّ املسـح قـد يكـون غسـالً وجودتـه عـٰىل 

وجـــه آخـــر ال طائـــل لـــه فيـــه، وأّي فائـــدة لـــه يف أنَّ رضب 

 .يف أنَّ املسح غسل... العالوة ُيسّمٰى مسحًا أو 

ــن أيب]] ١٧٢ص /[[ ــذي ع ــاج وال ــن االحتج ــد م  زي

ه، ألنَّ أبـا زيـد ُحيكـٰى عنـه أنَّـه  باآلية عٰىل غري الوجـه الـذي ظنـَّ

نـاِق : محل قوله تعـاىلٰ 
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��  أنَّـه

غسل أسـوقها وأعناقهـا باملـاء، وقـد أوردنـا هـذه الشـبهة عـن 

 .أيب زيد

ــا ــالوا: قلن ـــرين ق ــر املفّس ــ: إنَّ أكث ــل إنَّ امل ــري غس راد غ

إنَّـه أراد مسـح يـده عـٰىل : األعناق واألسواق، بـل قـال أكثـرهم

أعناقها وأسوقها، كام يفعـل اإلنسـان ذلـك فـيام يستحسـنه مـن 

إنَّـه أراد رضب أعناقهـا : فرش وثـوب وغـري ذلـك، وقـال قـوم

ـــه أراد غســـل ســـوقها : وســـوقها بالســـيف، وقـــال قـــوم إنَّ

يقـة مـن غـري توّسـع وال ومحل اآليـة عـٰىل مـا هـو حق. وأعناقها

 .جتّوز أوىلٰ 

ـــا التعّلـــق يف أنَّ األرجـــل مغســـولة بالتحديـــد إٰىل  وأمَّ

ـــل  ـــل ألج ـــدي يف الغس ـــرٰى األي ـــا جم ـــني، وإجراؤه الكعب

ــعيف  ــو ض ــاء وه ــديًام الفقه ــه ق ــق ب ــو يشء يتعلَّ ــد، فه التحدي

ًا، وذلـــك أنَّ عطـــف األرجـــل يف حكـــم املســـح عـــٰىل  جـــدَّ

ــون  ــب أن يك ــه جي ــرؤوس، ألنَّ ــت ال ــث كان ــن حي ــعيفًا م ض

األرجــل حمــدودة إٰىل غايــة، والــرؤوس لــيس كــذلك وال جيــب 

ـا حمـدودة، وذلـك أنَّ األيـدي بغـري  أن يعطف عٰىل األيـدي ألهنَّ

شــّك معطوفــة عــٰىل الوجــوه، هلــا مثــل حكمهــا مــن الغســل، 

وإالَّ جاز أن يعطف حمـدود مـن األرجـل عـٰىل غـري حمـدود مـن 

 .الرؤوس

ابــل الكــالم وترتيبــه، ألنَّ اآليــة والــذي نقولــه أشــبه بتق

نت ذكر عضـو مغسـول غـري حمـدود ثـّم عطـف عليـه مـن  تضمَّ

ــر  ـــي إذا ذك ــة تقتض ــدودًا، فاملقابل ــوالً حم ــوًا مغس ــدي عض األي

ــوح  ــض ممس ــه بع ــف علي ــدود أن يعط ــري حم ــوحًا غ ــوًا ممس عض

حمــدود بــأن يعطــف حمــدودًا مــن أرجــل عــٰىل غــري حمــدود مــن 

ــان  ــل اجلملت األُوٰىل واألُخــرٰى، وهــذا واضــح الــرؤوس، لتتقاب

اً   . جدَّ

ــا الكــالم الــذي طــول بــإيراده مــن تســمية الشـــيء  فأمَّ

ــحَّ  ــو إذا ص ــه، فه ــام يقارن ــّل ]] ١٧٣ص /[[ب ــن ك ــلم م وس

 .قدح توّسع من القوم وجتّوز وتعدٍّ للحقيقة بغري شبهة

ــاز  ــٰىل املج ــاب اهللا ع ــاهر كت ــل ظ ــا أن نحم ــيس لن ول

ــ ــري رضورة، وق ــن غ ــاع م ــح أن واالّتس ــائلون باملس د ريض الق

ــن  ــرجلني حكــم م ــة غســل ال يكــون حكــم مــن أوجــب باآلي

ـا : ما سمعت رائحة أطيب مـن كـذا، وحكـم مـن قـال: قال إهنَّ

مــا شــممت رائحــة أطيــب مــن : توجــب املســح حكــم القائــل

 .كذا، فام يزيدون زيادة عٰىل ذلك

ــوهلم ــن ق ــن األخفــش م ــاه ع ــذي حك ــا : (عــٰىل أنَّ ال م

مـا : األوٰىل أن يكـون املـراد بـه) مـن هـذه سمعت رائحة أطيـب

فهـذا . سمعت خـرب رائحـة أطيـب مـن كـذا وحـذف اختصـاراً 
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ــوهلم ــمعت وق ــع س ــن أن يض ــق م ــن وألي ــت : (أحس ــا رأي م

] محـل[محله عـٰىل الرؤيـة التـي هـي العلـم، ألنَّ ) أطيب من كذا

لفظ الرؤية عٰىل معنٰى مشـرتك أوٰىل مـن محلـه عـٰىل مـا سـمعت، 

ــىلٰ  ــل ع ــاظ، ألنَّ احلم ــذه األلف ــائق ه ــد حق ــاه يفس ــا ذكرن  م

 .ويقتيض خلط بعضها ببعض

 .وهذه مجلة كافية فيام قصدنا، واحلمد هللا رّب العاملني

*   *   * 

 املسح عـٰىل مسألة يف)/ (٣ج ( رسائل الشـريف املرتضـىٰ 

 ]:اخلّفني

ـــيعة ]] ١٨٣ص [[ ـــةالش ـــٰىل  اإلماميَّ ـــح ع ـــر املس تنك

ة يف ذلــك فأجــازوا املســح اخلّفــني، وخــالف فقهــاء العاّمــ

قـوا بـني رخصـة املقـيم فيـه واملسـافر، إالَّ مـا روي  عليهام، أو فرَّ

ــه كــان ُيبطِــل التوقيــت يف مســح اخلّفــني، فــال  عــن مالــك، فإنَّ

ــه كــان . يضـــرب لــه غايــة وقــد حكــٰى بعــض أصــحابه عنــه أنَّ

 .ُيضعِّف املسح عٰىل اخلّفني عٰىل اجلملة

ــواب ــحَّ  :اجل ــٰىل ص ــدلُّ ع ــذي ي ــالن وال ــذهبنا يف بط ة م

ــني قولــه تعــاىلٰ  ــوا إِذا : املســح عــٰىل اخلّف ــَن آَمنُ ي ِ
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]] ١٨٤ص /[[ومســح أعضـــاء ، فــأمر بغســل ]٦: املائــدة[

 .خمصوصة بأسامء هلا خمصوصة

وقد علمنا أنَّ اخلفَّ غري متطّهـر وال فمثـل احلكـم اآليـة 

 .تدلُّ عٰىل مسح الرجل واخلّف ال يستحّق هذه التسمية

قـد ُتسـّمٰى اخلـّف رجـالً يف بعـض املواضـع، : فإن قيـل

م يقولون  .وإن كان فيه خّف ) وطأته برجيل: (ألهنَّ

ــا ــذ: قلن ــَرتك ه ــه، وال ُي ــاس علي ــاز ال يق ــاز، واملج ا جم

ظاهر الكتـاب لـه، والكـالم حممـول عـٰىل حقيقتـه وظـاهره، إالَّ 

ــا  ــرف هاهن ــاهر، وال نع ــن الظ ــدول ع ــٰىل الع ــل ع إذا دلَّ دلي

 .دليالً غري الظاهر يعدل إليه فيعدّ 

ـــوهلم ـــدوا بق ـــوز أن يري ـــرجيل: (فيج ـــه ب أي ) وطأت

إٰىل ذلـك اجلسـم الـذي قيـل اعتمدت هبا اعـتامدًا أفضــٰى ذلـك 

إنَّه موطوء، واالعتامد بالرجل التـي عليهـا خـّف إنَّـام يبتـدأ مـن 

ه  .الرجل يف احلقيقة، ثّم ينتهي إٰىل اخلّف إٰىل ما جاوره وماسَّ

فمن أين لكم وجـه اآليـة إٰىل كـّل حمـدث، ومـا : فإن قيل

 .ة يف غري البس اخلّف خارجًا عنهينكرون أن يكون خاصَّ 

د أمجـع املسـلمون عـٰىل أنَّ آيـة الطهـارة متوّجهـة قـ: قلنا

ر عليــه اسـتعامله وال فــرق . إٰىل كـل حمـدث جيــد املـاء، وال يتعـذَّ

ـ ة يف ذلك بـني البـس اخلـّف وغـريه، عـٰىل أنَّ مـن جعلهـا خاصَّ

يـَن : ال بدَّ له مـن تـرك الظـاهر، ألنَّـه تعـاٰىل قـال ِ
�

َها ا� ـ� يـ
َ
يـا أ

ــوا املــؤمنني، والبســوا اخلفــاف مــن  ، فعــمَّ بخطابــه مجيــعآَمنُ

 .االسم]] ١٨٥ص /[[املحدثني يتناوهلم هذا 

ة  9ويـدلُّ عــٰىل ذلــك أيضــًا أنَّ النبـّي  ة مــرَّ ــأ مــرَّ توضَّ

ـا باملسـح عـٰىل روايـتهم، وقـال ر رجليه، إمَّ هـذا وضـوء «: وطهَّ

 .»ال يقبل اهللا الصالة إالَّ به

الوضـوء وقد علمنا أنَّ املسح عـٰىل اخلّفـني خيـالف ذلـك 

 .إنَّه ال يقبل الصالة إالَّ به: وقال 9الذي بيَّنه النبّي 

أشـار إٰىل وضـوء  9فكذلك ماسح اخلـّف، ألنَّ النبـّي 

باملاء له كيفية وقع يف أعضاء خمصوصة بنيَّ أنَّ الصالة ال ُتقبَل إالَّ 

فالظاهر من كالمه أنَّ كّل ما ُيسّمٰى وضوءًا متٰى مل جيعل عـٰىل . هبا

صفة والكيفية، فالصـالة بـه غـري مقبولـة، والتـيّمم لـيس تلك ال

بوضوء، وال خالف أنَّ وضوء املاسح عٰىل خّفيه كوضـوء غاسـل 

 .رجليه أو ماسحهام يف أنَّ العموم يتناوله

ــاع  ــني إمج ــٰىل اخلّف ــح ع ــار املس ــٰىل إنك ــًا ع ــدلُّ أيض وي

ــة ــام اإلماميَّ ــي يف مجلتهــا اإلم ــة الت ــدنا الفرقــة املحقَّ ، وهــي عن

ة ال جيوز العدول عنها  .ملعصوم، وقوهلا حجَّ

*   *   * 

 :النارصيات

يدخل املرفقان : (رونـاملسألة الثامنة والعش ]]١١٦ص [[

 ):يف الوضوء

ــع  ــلها م ــب َغس ــق جي ــدنا أنَّ املراف ــحيح، وعن ــذا ص وه

 .اليدين، وهو قول مجيع الفقهاء إالَّ ُزفر بن اهلذيل وحده

ــ ــن داود األص ــر ب ــن أيب بك ــي ع ــول وُحك ــل ق فهاين مث

 .ُزفر يف هذه املسألة

ة مــا ذهبنــا إليــه]] ١١٧ص /[[ : دليلنــا عــٰىل صــحَّ

ة  .إمجاع الفرقة املحقَّ

ـــاىلٰ  ـــه تع ـــًا قول ـــِق : وأيض َمرافِ
ْ
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ــدة[ ــة ]٦: املائ ــتَعمل ) إىلٰ (، ولفظ ــة، وُتس ــتَعمل يف الغاي قــد ُتس
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 .مع أموالكم: _بال خالف  _، أراد ]٢: النساء[
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صــاِري  :وقــال تعــاٰىل حاكيــًا عــن عيســٰى 
ْ
ن
َ
َمــْن أ

 اهللاِ 
َ

 .مع اهللا: ، أراد]١٤: الصّف [ إِ�

ــرب ــ: وتقــول الع ــة إٰىل البص ــالن الكوف ــام ـويل ف رة، وإنَّ

 .مع البرصة من غري التفات إٰىل الغايةيريدون 

فعـل فـالن كـذا، وأقـدم عـٰىل كـذا هـذا : ويقولون أيضاً 

 .إٰىل ما فعله من كذا وكذا، وإنَّام يريدون مع ما فعله

إذا احتملــت الغايــة، واحتملــت ) إىلٰ (وبعــد فــإنَّ لفظــة 

أن تكون بمعنـٰى مـع، فحملهـا عـٰىل معنـٰى مـع أوٰىل، ألنَّـه أعـّم 

 .ة، وأدخل يف االحتياط لفرض الطهارةيف الفائد

ــوء ــن الوض ــق م ــرج املراف ــن أخ ــبهة م ــل : وش ــه جع أنَّ

 .للغاية واحلّد، وظنَّ أنَّ احلدَّ ال يدخل يف املحدود) إىلٰ (

ــا ]] ١١٨ص /[[ ــد بيَّن ــا ق ــحيح، ألّن ــيس بص ــذا ل وه

مشــرتكة بــني الغايــة وغريهــا، ولــو ُمحَِلــت عــٰىل ) إىلٰ (أنَّ لفظــة 

ـــة لكـــان دخـــو ـــاب الغاي ـــه أوٰىل يف ب ـــًا، ألنَّ ل املرافـــق واجب

االسـتظهار للفــرض واالحتيــاط لـه، وألنَّ احلــدث قــد حصــل 

ــة  ــول الغاي ــان دخ ــّك، وإذا ك ــقاطه بالش ــوز إس ــال جي ــًا ف يقين

واحلّد وخروجهام مشـكوكًا فيـه، وجـب إدخـال املرافـق لـه مـع 

 .الشّك وحصول اليقني

من املرفق إٰىل ال جيوز الَغسل : (رونـاملسألة التاسعة والعش

 ):الكّف 

ــدنا ــن : وعن ــداء م ــك، وأنَّ االبت ــالف ذل ــحيح خ الص

 .املرفقني إٰىل أطراف األصابع

ـــابع، ويف  ـــداء باألص ـــتقبال الشـــعر واالبت وُيكـــَره اس

ـــه متـــٰى ابتـــدأ  أصــحابنا مـــن أوجـــب ذلـــك وذهــب إٰىل أنَّ

 .باألصابع وانتهٰى إٰىل املرفقني مل يرتفع

ًا بـني االبتـداء ومن عدا فقهاء الشيعة جيعل ا ملتوّضئ خمـريَّ

 .باألصابع أو املرفق، وال يرٰى ألحد األمرين مزيَّة عٰىل اآلخر

ة مذهبنا م ذكره: دليلنا عٰىل صحَّ  .اإلمجاع املتقدِّ

ــه  ــا روي عن ــًا م ة  وأيض ــرَّ ة م ــرَّ ــأ م ــه توضَّ ــن أنَّ م

، فـال خيلـو مـن »هذا وضوء ال يقبـل اهللا الصـالة إالَّ بـه«: وقال

ــدأ أن يكــون  ــاملرافق أو األصــابع، فــإن كــان ابت ــدأ ب ص /[[ابت

ــابع ]] ١١٩ ــان باألص ــه، وإن ك ــا إلي ــذي ذهبن ــو ال ــاملرفق فه ب

ــرب ــاهر اخل ــب ظ ــٰىل موج ــون ع ــب أن يك ــدأ : فيج ــن ابت ــه م أنَّ

بــاملرفق ال يقبــل صــالته، وأمجــع الفقهــاء عــٰىل خــالف ذلــك، 

د خالفـه يف هـذه املسـألة فأوجـب االبتـدا ء وال اعتبار بمن جتـدَّ

ــٰىل أنَّ  ــٰى ذلــك ع ــه بن ــه، وألنَّ ــاع ســابق ل باألصــابع، ألنَّ اإلمج

ــدود ) إىلٰ ( ــن املح ــارج ع ــدَّ خ ــّد، وأنَّ احل ــة واحل ــٰى الغاي بمعن

 .وقد بيَّنا اشرتاك هذه اللفظة

م الــرأس : (املســألة الثالثــون فــرض املســح متعــنيَّ بمقــدَّ

 ):واهلامة إٰىل الناصية

ء خيــالفون هــذا صــحيح وهــو مــذهبنا، وبعــض الفقهــا

زون املســح مــع االختيــار عــٰىل أّي بعــض كــان  يف ذلــك، وجيــوِّ

 .من الرأس

ــذهبنا ة م ــحَّ ــٰىل ص ــدليل ع ــره، : وال م ذك ــدَّ ــاع املق اإلمج

م  وأيضــًا فــال خــالف بــني الفقهــاء يف أنَّ مــن مســح عــٰىل مقــدَّ

الــرأس فقــد أّدٰى الفــرض وأزال احلــدث، ولــيس كــذلك مــن 

ر الرأس، فام عليه اإل  .مجاع أوىلٰ مسح مؤخَّ

ن أوٰىل،  ن، وإزالتــه بمتــيقَّ وأيضــًا فــإنَّ احلــدث متــيقَّ

م رأسـه أزالـه بيقـني، ولـيس كـذلك مـن  ومن مسـح عـٰىل مقـدَّ

 .يمسح غري هذا املوضع

املسـح عـٰىل : (املسألة احلاديـة والثالثـون ]]١٢٠ص /[[

 ):الرجلني إٰىل الكعبني هو الفرض

ــل  ــرض يف الرج ــدنا أنَّ الف ــحيح، وعن ــذا ص ــح وه املس

 .دون الَغسل، فمن َغسل مل جيزه

ــحابة  ــن الص ــة م ــن مجاع ــح ع ــول باملس ــد روي الق وق

ــاس  ــابن عبّ ــابعني ك ــة، والت ــس، وأيب العالي ــة، وأن ، وِعكرم

 .والشعبي، وغريهم

وكان احلسن بن أيب احلسن البصـري يقول بـالتخيري بـني 

املسح والَغسل، وهو مذهب حمّمد بن جريـر الطـربي، وأيب عـيل 

 .ائياجلبّ 

ـــاه مـــن ]] ١٢١ص /[[ وقـــال مـــن عـــدا مـــن ذكرن

 .إنَّ الفرض هو الَغسل دون املسح: الفقهاء

ة مـا ذهبنـا إليـه قولـه تعـاىلٰ  َها : دليلنا عٰىل صحَّ ـ� يـ
َ
يـا أ

ْم 
ُ
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 .]٦: املائدة[ إِ�

الَغســل، ثــّم  _بظــاهر اللفــظ  _وأوجــب عــٰىل الوجــوه 

ــل  ــالعطف مث ــا ب ــب هل ــوه، وأوج ــٰىل الوج ــدي ع ــف األي عط

ــال ــه ق ــار كأنَّ ــا، فص ــلوا : حكمه ــوهكم واغس ــلوا وج واغس

 .أيديكم
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ــّم أوجــب مســح الــرؤوس  ــام  _بصـــريح اللفــظ  _ث ك

ــ ــٰىل أوج ــل ع ــف األرج ــّم عط ــذلك، ث ــوه ك ــل الوج ب َغس

الــرؤوس، فوجــب أن يكــون هلــا يف املســح مثــل حكمهــا 

ــذكور  ــم امل ــالف يف احلك ــاز أن خي ــو ج ــف، ول ـــٰى العط بمقتض

حكــم ]] ١٢٢ص /[[الــرؤوس األرجــل، جــاز أن خيــالف 

 .األيدي يف الَغسل الوجوه

عـــن  وابـــن عبّـــاس  وروٰى أمـــري املـــؤمنني 

أ ومسح عٰىل قدميه ونعليهأنَّه ت 9النبّي   .وضَّ

ــه وصــف وضــوء رســول اهللا  ــاس أنَّ وروي عــن ابــن عبّ

 .فمسح عٰىل رجليه 9

ــال ــه ق ــًا أنَّ ــه أيض ــح، : (وروي عن ــاب اهللا املس إنَّ يف كت

 ).ويأبٰى الناس إالَّ الَغسل

: أنَّـه قـال وقد روي مثل ذلـك عـن أمـري املـؤمنني 

 .»ما نزل القرآن إالَّ باملسح«

ــن  غســلتان : (ابــن عبّــاس أيضــًا أنَّــه قــالوروي ع

 ).ومسحتان

وهــذه األخبــار التــي ذكرناهــا ممَّــا رواهــا خمالفونــا مــن 

ــوا ــيس هلــم أن يقول ــبهم، فل ــا : الفقهــاء وســطروها يف كت ــا م إّن

 .نعرفها

ــرجلني،  ــح ال ــوب مس ــه يف وج ــتصُّ بروايت ــا نخ ــا م فأمَّ

 .ٰى كثرةً ـفهو أكثر من السيل والليل، ومن أن ُحتص

ـــيس  ـــدٍ ول ـــٰىل  ألح ـــرؤوس ع ـــض ال ـــل خف أن حيم

ــالوا ــام ق ــاورة، ك ــبٍّ : املج ــر ض ــرٍب، ]] ١٢٣ص /[[ُجح خ

 :ألنَّ ذلك باطل من وجوه

هلــا ــراب : أوَّ ــة يف أنَّ اإلع ــل اللغ ــني أه ــالف ب ــه ال خ أنَّ

ــام ورد يف مواضــع ال  ــه، وإنَّ ــادر ال ُيقــاس علي باملجــاورة شــاّذ ن

أن ُحيَمـل كتـاب  ُيتعّدٰى إٰىل غريهـا، ومـا هـذه صـورته ال جيـوز

 .اهللا تعاٰىل عليه

أنَّ كــّل موضــع ُأعــرب باملجــاورة مفقــود فيــه : وثانيهــا

نته اآليــة، وال جمــاورة مــع حــرف  حــرف العطــف الــذي تضــمَّ

ــه حائــل بــني الكالمــني، مــانع مــن جتاورمهــا، أَال  العطــف ألنَّ

ــه لـــامَّ أن ُأعربــوا ُجحــر ضــبٍّ خــرٍب باملجــاورة، كــان  تــرٰى أنَّ

 جاورين متقاربني من غري حائل بينهام؟اللفظان مت

 :وكذلك قول الشاعر

  كبري ُأنـاس يف بجـاد ُمَزّمـلٍ   ...

ألنَّ املزّمــل مــن صــفات الكبــري ال البجــاد، فلــامَّ جــّروه 

 .باملجاورة كان اللفظان متجاورين بال حائل من العطف

ــا ــث : وثالثه ــن بحي ــام يستحس ــاجلوار إنَّ ــراب ب أنَّ اإلع

ــبهة يف ــع الش ــون  ترتف ــة يف ك ــبهة زائل ــرٰى أنَّ الش ــٰى، أَال ت املعن

ــرب مــن صــفات الضــّب، وأنَّــه مــن صــفات اجلحــر . خ

ــري ال  ــع إٰىل الكب ــل راج ــف بمزّم ــبهة يف أنَّ الوص وكــذلك ال ش

إٰىل البجـاد، ولـيس هكـذا اآليــة، ألنَّ األرجـل يصـحُّ أن يكــون 

ــع  ــل، والشــكُّ واق ــحُّ أن يكــون الَغس ــح، كــام يص فرضــها املس

 .وز إعراهبا باملجاورة مع وقوع اللبس والشبهةفال جي

كيف اعتمدتم عـٰىل القـراءة بـاجلرِّ يف األرجـل، : فإن قيل

 وقد ُقِرَئت بالنصب، والنصب موجب لَغسل األرجل؟

ــا ــح، ألنَّ : قلن ـــي املس ــًا يقتض ــب أيض ــراءة بالنص الق

ــة  ــرؤوس يف العربي ــع ال ــب ]] ١٢٤ص /[[موض ــع نص موض

ت الـرؤوس بالبــاء بوقـوع الفعـل الـذي هـو امل سـح، وإنَّـام ُجـرَّ

الزائــدة، وعــٰىل هــذا ال ُينَكــر أن يعطــف األرجــل عــٰىل موضــع 

ــح  ــرض فيهــا املس ــب، وإن كــان الف الــرؤوس ال لفظهــا فينتص

كــام كــان يف الــرؤوس، والعطــف عــٰىل املوضــع جــائز مشــهور 

 .عند أهل العربية

ـــم يقولـــون لســـت بقـــائم وال قاعـــدًا، : أَال تـــرٰى أهنَّ

 .قاعدًا عٰىل موضع قائم ال لفظه فينصبون

ــون ــذلك يقول ــد: ك ــدر زي ــدره وص ــيت بص وأنَّ . حش

زيدًا يف الـدار وعمـرو، فُرفِـَع عمـرو عـٰىل املوضـع، ألنَّ أنَّ ومـا 

 .عملت فيه يف موضع رفع

ــاىلٰ  ــه تع ــه قول ُ : ومثل
َ
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َ
ــال وضــع بــاجلزم عــٰىل م] ١٨٦: األعــراف[ َو�َــذ

َ
ف

 ُ
َ

 .ألنَّه موضع جزم هاِدَي �

 :قال الشاعر

ــــِجْح  ـــــٌر فأْس ــــا بش ن ــــاوي إنَّ    مع

ـــــدا  ـــــال وال احلدي ـــــنا باجلب   فلس

 .فنصب احلديد عٰىل املوضع

 :وقال اآلخر

ـــا ـــار حلاجتن ـــت باعـــث دين    هـــل أن

ــراق  ــن خم ــون ب ــا ع ــَد ربِّ أخ   أو عب

ــالم ــّق الك ــن ح ــد رّب، ألنَّ م ــب عب ــام نص ــل : وإنَّ ه

 .أنت باعث دينارًا، فُحِمَل عٰىل املوضع ال اللفظ
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ـا استقصــيناه ]] ١٢٥ص /[[ ــًا ممـَّ ــذه املســألة أيض وه

ــوغ  ــن أراد بل ــالف، فم ــائل اخل ــه يف مس ــالم في ــتوفينا الك واس

 .الغاية يف معنٰى هذه اآلية، رجع إٰىل املوضع الذي ذكرناه

ـــون ـــة والثالث ة : (املســـألة الثاني ـــدلك رشط يف صـــحَّ ال

 :)الوضوء

أنَّ إمرار اليـد عـٰىل اجلسـد يف ُغسـل اجلنابـة غـري : عندنا

واجب، وكـذلك يف الوضـوء، وبـه قـال أبـو حنيفـة وأصـحابه، 

 .والثوري، واألوزاعي، والشافعي

ــدلك مــا يغســله ويمــّر : وقــال مالــك ــٰى ي ال جيزيــه حتَّ

 .يده عليه، وهو مذهب الزيدية

ــة قولــه تعــاىلٰ  َحــ��  :دليلنــا بعــد إمجــاع الفرقــة املحقَّ

وا
ُ
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َ
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ْ
غ
َ
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 .]٦: املائدة[ ف

ــه  ــدلك بدن ــالً، وإن مل ي ــّمٰى مغتس ــه ُيس ــبهة يف أنَّ وال ش

 .ويمّر يده عليه

ــا أنــا فــُأفيض عــٰىل رأيس، وســائر «: وقولــه  أمَّ

 .»طهرت]] ١٢٦ص /[[بدين، فإذا فعلت ذلك فقد 

الكفايـة والطهــارة هبـذا الغسـل دون إمــرار  فبـنيَّ وقـوع

 .اليد

ــه  ــَلمة وقول ــٰىل «: ألُّم َس ــي ع ــك أن حتث ــام يكفي إنَّ

رأسك ثالث حثيات مـن مـاء، ثـّم تفيضــي املـاء عليـك، فـإذا 

 .»أنت فقد طهرت

 .»إذا وجدت املاء فأمسسه جلدك«: وقوله 

 .ومن اغتسل ومل يمّر يده، قد أمسَّ املاء جلده

التــوايل واجــب يف أحــد : (الثــة والثالثــوناملســألة الث

 ):الوجهني

ــوء، وال جيــوز : عنــدنا ــة بــني الوض أنَّ املــواالة واجب

ق بــني الوضــوء بقـدر مــا جيــّف معــه غســل  التفريـق، ومــن فــرَّ

العضو الذي انتهـٰى إليـه، وقطـع املـواالة منـه يف اهلـواء املعتـدل 

 وجــب عليــه إعــادة الوضــوء، وهــو القــول املتقــّدم للشــافعي،

وبــه قــال األوزاعــي يف بعــض الروايــات، وربيعــة بــن أيب عبــد 

 .الرمحن، وابن حنبل

ــــيٰىل، ]] ١٢٧ص /[[ ــــن أيب ل ــــك، واب ــــال مال وق

ـدًا وجـب عليـه أن يسـتأنف : والليث بـن سـعد ق متعمِّ مـن فـرَّ

ق لعذٍر جاز أن يبني عليه  .وإن فرَّ

ــده ــد عن ــل : والتفريــق املتعمَّ ــه وال يغس ــل وجه أن يغس

ــو ــع وج ــه، م ــٰىل يدي ــاء ع ــفَّ امل ــٰى جي ــه، حتَّ ــه من ــاء ومتّكن د امل

 .وجهه

ــه دون  ــد من ــاء، أو جي ــب امل ــذر أن ينقل ــق بالع والتفري

 .الكفاية، فيتشاغل بطلب الكفاية

ــحابه ــة وأص ــو حنيف ــال أب ــوء، : وق ــق الوض ــوز تفري جي

ـــن،  ـــاء، واحلس ـــيّب، وعط ـــن املس ـــعيد ب ـــذهب س ـــو م وه

ـــد،  ـــافعي يف اجلدي ـــال الش ـــه ق ـــوري، وداود، وب وروي والث

 .أيضًا عن األوزاعي

ر  دليلنــا عــٰىل وجــوب املــواالة بعــد اإلمجــاع املتكــرِّ

ة ]] ١٢٨ص /[[مــن  ذكــره، مــا روي عنــه  ــأ مــرَّ ــه توضَّ أنَّ

ة وقال  .»هذا وضوء ال يقبل اهللا الصالة إالَّ به«: مرَّ

ــون  ــن أن يك ــو م ــال خيل ــوء أو مل  ف ــني الوض واٰىل ب

ٰى ذلــك  إٰىل أنَّ الوضــوء مــع املــواالة يــوال، فــإن مل يكــن واٰىل أدَّ

ــه   ال تقبــل الصــالة بــه، وهــذا خــالف اإلمجــاع، فثبــت أنَّ

 .واٰىل وبنيَّ أنَّ خالفه ال جيوز

ــه  ــنن عن ــاب الس ــو داود يف كت ــه رأٰى  وروٰى أب أنَّ

ــاء،  ــبها امل ــدرهم مل يص ــدر ال ــة ق ــه ملع ــأ، ويف قدم ــالً توضَّ رج

 .بأن ُيعيد الوضوء والصالة فأمره 

إنَّ األمـــر عـــٰىل الفـــور وهـــو الظـــاهر يف ومـــن قـــال 

الشـريعة يمكـن أن يسـتدلَّ باآليـة عـٰىل وجـوب املـواالة، وأنَّـه 

ــذلك  ــه، وك بعــد غســل وجهــه مــأمور عــٰىل الفــور بغســل يدي

 .باقي األعضاء

ــون ]]١٢٩ص /[[ ــة والثالث ــألة الرابع ــوز :  (املس ال جي

ــن ــرجلني، وم ــل ال ــٰىل َغس ــدرة ع ــع الق ــني م ــٰىل اُخلّف ــح ع  املس

ــه  ــب علي ــه وج ــٰىل خطائ ــف ع ــّم وق ــدًا ث ــدًا أو جمته ــح مقلِّ مس

 ):إعادة الصالة

هذا صـحيح، وال جيـوز عنـدنا املسـح عـٰىل اخلُّفـني، وال 

اجلوربني، وال اجلرموقني، يف سفر وال حضـر مع االختيار، وقـد 

 .وافقنا يف ذلك مجاعة من السلف منهم صحابة وتابعون

ابن القاسـم عنـه أنَّـه واختلفت الرواية عن مالك، فروٰى 

ضعَّف املسح عٰىل اخلُّفني، وحكٰى ابن املنذر عن بعـض أصـحاب 

أنَّ الذي استقرَّ عليه مذهب مالك أنَّه ال جيوز املسـح عـٰىل : مالك

ًا كـام حـدَّ . اخلُّفني وقد روي عنه جوازه، إالَّ أنَّه مل حيّد يف ذلك حدَّ

 .رغريه من الفقهاء، وسّوٰى بني املقيم واملساف
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وقال أبـو حنيفـة وأصـحابه، والثـوري، ]] ١٣٠ص /[[

 .باملسح عٰىل اخلُّفني: واألوزاعي، وابن حّي، والشافعي، وداود

ر،  ة مـا ذهبنـا إليـه بعـد اإلمجـاع املتكـرِّ دليلنا عـٰىل صـحَّ

 : قولـــه تعــــاىلٰ 
َ

ــــْم إِ�
ُ
�

َ
رُْجل

َ
ْم َوأ

ُ
ِســــ�

ُ
َســــُحوا بُِرؤ

ْ
َوا�

 ِ
ْ

بَ�
ْ
ع

َ
ك

ْ
 .]٦: املائدة[ ال

تعاٰىل ايقاع املسح عٰىل ما هو رجل عـٰىل احلقيقـة،  فأوجب

وقد علمنا أنَّ اخلُفَّ ال ُيسّمٰى ِرْجالً يف لغـة وال رشع وال عـرف، 

 .كام أنَّ العاممة ال ُتسّمٰى رأسًا والربقع ال ُيسّمٰى وجهاً 

ــل ــول القائ ــوا بق ــم أن يعرتض ــيس هل ــذا : ول ــأُت ك وط

ــال  بــرجيل وإن كــان البســًا للُخــّف، ألنَّ ذلــك جمــاز واّتســاع ب

 .خالف، واملجاز ال ُحيَمل عليه الكتاب إالَّ بدليل قاهر

ة  ويدلُّ عٰىل ذلك أيضًا ما روي عنه  أ مـرَّ من أنَّه توضَّ

ة وقال  . »هذا وضوء ال يقبل اهللا الصالة إالَّ به«: مرَّ

وال خــالف أنَّــه أوقــع الفعــل يف تلــك احلــال عــٰىل 

ــني، فوجــب مطاب قــة اخلــرب وال جيــوز إيقاعــه الرجــل دون اخلُّف

 .عٰىل غريمها

ــاً  ــرب مجيع ــذا اخل ــة وه عي يف اآلي ــدَّ ــٍد أن ي ــيس ألح : ول

ام إنَّـام يتنـاوالن مـن كـان ظـاهر الرجـل دون البـس اخلُـّف،  أهنَّ

 .ألنَّ ذلك ختصيص العموم بغري دليل

ــؤمنني  ــري امل ــن أم ــا روي ع ــًا م ــك أيض ــٰىل ذل ــدلُّ ع وي

 ــال ــه ق ــن أنَّ ــخ «: م ــح ] ]١٣١ص /[[نس ــاب املس الكت

 .»عٰىل اخلُّفني

ــرٰى  ــة ُأخ ــني أو «: ورواي ــٰىل اخلُّف ــحت ع ــايل أمس ــا ُأب م

 .»عٰىل ظهر عري بالفالة

ـــك، أو  ـــه يف ذل ـــحابة خالف ـــن الص ـــدًا م ـــَر أح ومل ن

 .اعرتض قوله بإنكار مع ظهوره

ــال ــه ق ــاس أنَّ ــن عبّ ــن اب ــاب اهللا : (وروي ع ــبق كت س

 .أحد ، ومل ينكر ذلك عليه)املسح عٰىل اخلُّفني

ــت ــا قال ــة أهنَّ ــن عائش ــالي : (وروي ع ــع رج ألن ُتقَط

ــني ــٰىل اخلُّف ــح ع ــن أن أمس ــبُّ إيلَّ م ــاملوايس أح ــرف )ب ، ومل نع

ًا لقوهلا أو منكرًا عليها  .رادَّ

ــّي  ــن أنَّ النب ــا م ــي رووه ــار الت ــا األخب ــح  9فأمَّ مس

ــاهر  ــارض ظ ــال يع ــني ف ــٰىل اخلُّف ــح ع ــاح املس ــه، وأب ــٰىل ُخّفي ع

ــاب، ألنَّ ن ــا الكت ــه هب ــاب أو ختصيص ــخ الكت ــن  _س ــدَّ م وال ب

 .غري جائز _أحدمها 

ولنا أيضـًا عـٰىل سـبيل االسـتظهار أن نتقبَّلهـا ونحملهـا 

ـا لـربد شـديد ُخيـاف منـه عـٰىل الـنفس  عٰىل ظاهر الضــرورة، إمَّ

 .أو األعضاء أو لعدّو مرهق، والرضورة ُتبيح ذلك عندنا

ـا اس]] ١٣٢ص /[[ ــًا ممـَّ ــذه املســألة أيض تقصــيناه وه

 .، فمن أراد استيفاءها أصابه هناك)مسائل اخلالف(يف 

ــدًا أو جمتهــدًا إذا وقــف عــٰىل خطئــه  ــا مــن مســح مقلِّ فأمَّ

ـه مـا  بعد ذلك، فال شبهة يف أنَّـه جيـب عليـه إعـادة الصـالة، ألنَّ

ــر  أّدٰى الفــرض ألنَّ اهللا تعــاٰىل أوجــب عليــه تطهــري رجليــه فطهَّ

 .غريمها

*   *   * 

 :االنتصار

 ]:كيفية غسل اليدين] [٩[مسألة  ]]٩٩ص [[

االبتــداء يف غســل اليــدين يف  اإلماميَّــةوممَّــا انفــردت بــه 

الوضــوء مــن املرافــق واالنتهــاء إٰىل أطــراف األصــابع، ويف 

ٰى أنَّـه ال جيـزئ خالفـه،  أصـحابنا مـن يظـّن وجـوب ذلـك حتـَّ

ــواب  ــالف، ويف ج ــائل اخل ــاب مس ــك يف كت ــرت ذل ــد ذك وق

ـــك مســـائل أهـــل امل ـــة أنَّ األوٰىل أن يكـــون ذل وصـــل الفقهي

ــردت  ــد انف ــتم، فق ــرض ح ــيس بف ــه ول ــدوبًا إلي ــنونًا ومن مس

 .الشيعة عٰىل كّل حال بأنَّه مسنون عٰىل هذه الكيفية

هـــو خمـــريَّ بـــني االبتـــداء : وبـــاقي الفقهـــاء يقولـــون

 .باألصابع وبني االبتداء باملرافق

ة مـا ذهبنـا إليـه ة عـٰىل صـحَّ إٰىل اإلمجـاع مضـافًا : واحلجَّ

ن،  الذي ذكرنـاه، أنَّ احلـدث إذا تـيّقن فـال يـزول إالَّ بـأمر متـيقَّ

ومــا هــو مزيــل لــه بيقــني أوٰىل وأحــوط ممَّــا لــيس هــذه صــفته، 

وقد علمنـا أنَّـه إذا غسـل مـن املرافـق إٰىل األصـابع كـان مـزيالً 

ــذلك إذا  ــيس ك ــني، ول ــاع واليق ــدين باإلمج ــن الي ــدث ع للح

 .ي قلناه أحوطغسل من األصابع، فالذ

ــم  ــه عــٰىل املخــالف مــا رووه كّله ــا جيــوز أن حيــتّج ب وممَّ

ة، ثـّم قـال 9عن النبّي  ة مـرَّ ـأ مـرَّ هـذا وضـوء ال «: أنَّـه توضَّ

، فــال خيلــو مــن أن يكــون ابتــداء مــن »يقبــل اهللا الصــالة إالَّ بــه

ــب  ــاملرافق فيج ــدئًا ب ــان مبت ــإن ك ــا، ف ــٰى إليه ــق أو انته املراف

 .خالف ما فعله غري مقبول أن يكون]] ١٠٠ص /[[

: يســتفاد هبــا يف عــرف الشـــرع أمــران) مقبــول(ولفظــة 

ــدمها ــا: أح ــزاء، كقولن ــري طهــارة: اإلج ــالة بغ . ال تقبــل ص

ــا: واألمــر اآلخــر ــواب عليهــا، كقولن إنَّ الصــالة املقصــود : الث
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ــب  ــواب وإن مل جي ــقوط الث ــٰى س ــة، بمعن ــاء غــري مقبول هبــا الري

ــا ــة. إعادهت ــول املعتزل ــري  إنَّ : وق ــرية غ ــاحب الكب ــالة ص ص

ــة ال  ــت جمزي ــا، وإن كان ــدهم عليه ــواب عن ــه ال ث ــة، ألنَّ مقبول

 .جيب إعادهتا

وجيب محـل لفظـة نفـي القبـول عـٰىل األمـرين، غـري أنَّـه 

إذا قام الدليل عٰىل أنَّ مـن غسـل يديـه وابتـدأ بأصـابعه وانتهـٰى 

ــي  ــو نف ــر وه ــٰى اآلخ ــي املعن ــوؤه، بق ــزئ وض ــق جي إٰىل املراف

 .اب والفضل، وهو مرادناالثو

وقـد بيَّنـا يف مسـائل اخلــالف ويف جـواب أهـل املوصــل 

ــه تعــاىلٰ  ــِق : إبطــال اســتدالهلم بقول َمرافِ
ْ
 ا�

َ
ــدة[ إِ� ، ]٦: املائ

ــه جــلَّ ثنــاؤه جعلهــا غايــة ال ابتــداء، وقلنــا ) إىلٰ (إنَّ لفظــة : وأنَّ

، وهــي يف )مــع(قـد تكــون بمعنـٰى الغايــة، وقـد تكــون بمعنـٰى 

وا : ن حقيقــة، واستشــهدنا بقولـــه تعــاىلٰ األمــري
ُ
ل
ُ
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: وقولــه جــلَّ وعــزَّ ، ]٢: النســاء[ أ

 ِاهللا 
َ

ـــاِري إِ� ص
ْ
ن
َ
ـــْن أ ـــّف [ َم ـــل ]١٤: الص ـــول أه ، وبق

ويل فــالن الكوفــة إٰىل البصـــرة، واملــراد بلفظــه : اللســان العــريب

استشــهدنا عــٰىل ذلــك بكثــري ، و)مــع(يف هــذا كّلــه معنــٰى ) إىلٰ (

 .من أشعار العرب

وأجبنـــا عـــن ســـؤال مـــن يســـأل ]] ١٠١ص /[[

املعنيــني معــًا فمــن أيــن لكــم ) إىلٰ (إذ احتملــت لفظــة : فيقــول

ــٰى  ــة بمعن ــا يف اآلي ــأن ) مــع(أهنَّ ــة؟ ب ــاه مــن الغاي دون مــا ذكرن

اآليــة اســتدالل املخــالف علينــا ال دليلنــا عليــه، ويكفــي : قلنــا

ــ ــت ره أن نُ ـيف كس ــا ليس ــرين، وأهنَّ ــة لألم ــتامل اللفظ ــنيِّ اح ب

 .بخالصة ألحدمها

يف اآليـة تفيـد الغايـة ) إىلٰ (لـو كانـت لفظـة : وقلنا أيضاً 

ــز  ــق ومل جي ــاء إٰىل املراف ــابع واالنته ــن األص ــداء م ــب االبت لوج

خالفــه، ألنَّ أمــره عــٰىل الوجــوب، وقــد أمجعــوا عــٰىل أنَّ ذلــك 

 ).مع(فظة يف اآلية معنٰى ليس بواجب، فثبت أنَّ املراد بالل

 ]:الرتتيب بني اليدين] [١٠[مسألة 

ـــه  ـــةوممَّـــا انفـــردت ب ـــد كـــان قـــوالً  اإلماميَّ اآلن وق

القــول بوجــوب ترتيــب اليــد اليمنــٰى يف : للشــافعي قــديامً 

رٰى، ألنَّ مجيــع الفقهــاء يف وقتنــا هــذا ـالطهــارة عــٰىل اليســ

 .والشافعي يف قوله اجلديد ال يوجبون ذلك

ــ ة هــذا املــذهبواحلجَّ مضــافًا إٰىل اإلمجــاع : ة عــٰىل صــحَّ

د، أّنا قـد دللنـا عـٰىل أنَّ االبتـداء يف غسـل اليـدين بـاملرافق  املرتدِّ

هو الواجب، أو املسنون الـذي خالفـه مكـروه، وكـّل مـن قـال 

ـة إنَّ االبتـداء باألصـابع واالنتهـاء إٰىل املرافـق مكـروه : من األُمَّ

وجـوب ترتيـب اليمنـٰى عـٰىل أو هو خـالف الواجـب ذهـب إٰىل 

ــن  ــروج ع ــألتني خ ــني املس ــرق ب ــارة، والف ـــرٰى يف الطه اليس

 .اإلمجاع

ويمكـــن أيضـــًا أن حيـــتّج يف ذلـــك ]] ١٠٢ص /[[

ة عليهم بام يروونـه مـن قولـه  ة مـرَّ ـأ مـرَّ هـذا «: وقـد توضَّ

 .»وضوء ال يقبل اهللا الصالة إالَّ به

رهــا، م اليمنــٰى أو أخَّ فــإن كــان  فــال خيلــو أن يكــون قــدَّ

رهــا وجــب  مها وجــب نفــي إجــزاء تأخريهــا، وإن كــان أخَّ قــدَّ

ة  .نفي إجزاء تقديمها، وليس هذا بقول ألحد من األُمَّ

ــوا ــم أن يقول ــيس هل ــه : ول ــارة يف قول ــد  9اإلش وق

ة ة مـرَّ أ مـرَّ ، إٰىل »هـذا وضـوء ال يقبـل اهللا الصـالة إالَّ بـه«: توضَّ

ــه، وذلــك أنَّ اإلشــارة إذا  أفعــال الوضــوء دون صــفاته وكيفيات

ـــا  ـــا، ألنَّ كيفياهت ـــال وكيفياهت ـــا األفع ـــل حتته ـــت دخ ُأطلق

ــه  ــا، ألنَّ ــاجلزء منه ــفاهتا ك ــٰىل  وص ــه ع ــل وجه ــو غس ل

، »ال يقبــل اهللا الصــالة إالَّ بــه«: رضب مــن التحديــد، ثــّم قــال

 .لدلَّ ذلك عٰىل وجوب الفعل وصفته

ق النبـّي  بــني  9ولـوال أنَّ األمـر عـٰىل مـا قلنـاه مل يفـرِّ

ل والثـــاين والثالـــث، وقـــال يف الثالـــث الـــذي  وضـــوئه األوَّ

ة واحــدة ــه«: اقتصـــر فيــه عــٰىل مــرَّ ، »ال يقبــل اهللا الصــالة إالَّ ب

فلـــوال أنَّ اإلشـــارة إٰىل الصـــفات والكيفيـــات لكـــان الكـــّل 

ــارة إٰىل  ــت اإلش ــه، إن كان ــل إالَّ ب ــالة ال ُتقبَ ــدًا يف أنَّ الص واح

 .األفعال دون الكيفيات

ــه  عــىلٰ  ــذلك، ألنَّ ن مــن الطعــن ب ــتمكَّ أنَّ الشــافعي ال ي

يســتدّل هبــذا اخلــرب عــٰىل وجــوب ترتيــب الطهــارة يف األعضــاء 

األربعــة ويراعــي الكيفيــات، ألنَّ الرتتيــب كيفيــة وصــفة، فــإن 

 .طعن علينا هبذا فهو طاعن عٰىل نفسه

 ]:حّد مسح الرأس] [١١[مسألة  ]]١٠٣ص /[[

ــوممَّــا انفــردت بــه  القــول بــأنَّ الفــرض مســح : ةاإلماميَّ

ــرأس دون ســائر أبعاضــه مــن غــري اســتقبال للشــعر،  م ال مقــدَّ

 .والفقهاء كّلهم خيالفون يف هذه الكيفية وال يوجبوهنا

ــد  ــةوال شــبهة يف أنَّ الفــرض عن م  اإلماميَّ ــق بمقــدَّ متعّل

ــا تــرك  ة هــذا العضــو ســواه، فأمَّ الــرأس، وال جيــزئ مــع صــحَّ

ــد أ ــو عن ــعر فه ــتقبال الش ــزئ اس ــب وال جي ــًا واج ــرهم أيض كث
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ــب فيــه، وعــٰىل كــّل  ــه مســنون مرغَّ ســواه، وفــيهم مــن يــرٰى أنَّ

 .ثابت اإلماميَّةحال فاالنفراد من 

ــألة ــذه املس ــذهبهم يف ه ة م ــحَّ ــٰىل ص ــدلُّ ع ــذي ي : وال

ــح  ــن مس ــالف يف أنَّ م ــه ال خ ــاع أنَّ ــة اإلمج ــافًا إٰىل طريق مض

م رأسـه مـن غـري اسـتقبال للشـعر مزيـل للحـ ـر مقدَّ دث، مطهِّ

للعضــو، ويف العــدول عــن ذلــك خــالف، فالواجــب فعــل مــا 

ة فهو األحوط ن به زوال احلدث وبراءة الذمَّ  .يتيقَّ

 ]:استئناف ماء جديد ملسح الرأس] [١٢[مسألة 

ــه  ــا انفــردت ب ــةوممَّ ــأنَّ مســح الــرأس : اإلماميَّ القــول ب

 اسـتأنف مـاًء جديـداً ]] ١٠٤ص /[[إنَّام جيـب ببلَّـة اليـد، فـإن 

ــون ــم يقول ــٰى أهنَّ ــه، وحتَّ ــاد : مل جيزئ ــة أع ــده بلَّ ــَق يف ي إذا مل يب

ــوء ــواز . الوض ــيعة يف ج ــق الش ــن واف ر أنَّ م ــدَّ ــب أن ُيق وال جي

التوّضــؤ باملــاء املســتعمل كاملــك وأهــل الظــاهر موافــق هلــم يف 

ــر  ــتعمل مطهِّ ــاء املس ــب إٰىل أنَّ امل ــن ذه ــألة، ألنَّ م ــذه املس ه

ز مسـح الـرأس ببلَّـة اليـد وال يوجبـه، يزول احلدث بـه إنَّـام جييـ

وهــو خمــريِّ للمتوّضــئ بــني أن يفعــل ذلــك وبــني جتديــد املــاء، 

 .والشيعة توجبه وال ختريِّ فيه، فاالنفراد حاصل

ــذهب ــذا امل ة ه ــحَّ ــٰىل ص ــدلُّ ع ــذي ي ــافًا إٰىل : وال مض

طريقـــة اإلمجـــاع، أنَّ ظـــاهر األمـــر بحكـــم عـــرف الشــــرع 

ــ ــور إالَّ ـيقتض ــوب والف ــر ي الوج ــن طهَّ ــل، وم ــوم دلي أن يق

د تنــاول  يديــه هــو مــأمور عــٰىل الفــور بتطهــري رأســه، فــإذا جــدَّ

ـر العضـو فيـه، والفـور  املاء فقد ترك زمانـًا كـان يمكـن أن يطهِّ

يوجب عليـه خـالف ذلـك، فبظـاهر اآليـة عـٰىل مـا تـرٰى جيـب 

ة يده رأسه  .أن يمسح ببلَّ

ــر ــه، ألنَّ املف ــع الوج ــدين م ــك يف الي ــزم ذل وض وال يل

ــري  ــن تطه ــد م ــة الي ــك ببلَّ ــن ذل ــل وال يمك ــدين الغس يف الي

ــة  ــأّتٰى ببلَّ ــك يت ــح وذل ــو املس ــرأس ه ــرض يف ال ــه، والف الوج

تطهــري اليــدين، ولــو مل يكــن هــذا الفــرق ثابتــًا جــاز أن ُنخــِرج 

 .اليدين بدليل ليس بثابت يف الرأس

 ]:مسح األُذنني يف الوضوء] [١٣[مسألة  ]]١٠٥ص /[[

ــةبــه وممَّــا انفــردت  القــول بــأنَّ مســح األُذنــني : اإلماميَّ

أو غســلهام غــري واجــب وال مســـنون وأنَّــه بدعــة، وبـــاقي 

ــا  ــا تكلَّمن الفقهــاء عــٰىل خــالف ذلــك، وهــذه املســألة أيضــًا ممَّ

 .عليه يف مسائل اخلالف واستوفيناه

ــا فيهــا تن م، ويمكــن أن : وحجَّ هــي اإلمجــاع الــذي تقــدَّ

مسـح ُأذنيـه فلـيس بعـاٍص وال  مـن املعلـوم أنَّـه إذا تـرك: يقال

ـة، ومتـٰى مسـحهام كـان عنـد الشـيعة  مبدٍع عنـد أحـد مـن األُمَّ

ــه  ــية يف فعل ــاف املعص ــا خي ــر م ــوط هج ــيًا، واألح ــدعًا عاص مب

 .وال خياف التبعة يف تركه

 ]:تعني مسح الرجلني يف الوضوء] [١٤[مسألة 

ــه  ــردت ب ــا انف ــةوممَّ ــح : اإلماميَّ ــوب مس ــول بوج الق

ــىلٰ  ــرجلني ع ــل  ال ــني الغس ــري ب ــري ختي ــييق ومــن غ ــق التض طري

واملسح عٰىل ما ذهـب إليـه احلسـن البصــري وحمّمـد بـن جريـر 

الطـربي وأبــو عــيل اجلبّــائي، وكــأنَّ إجيــاب املســح تضــييقًا مــن 

مقامــه هــو الــذي انفــردت بــه ]] ١٠٦ص /[[غــري بــدل يقــوم 

يف هذه األزمنـة، ألنَّـه قـد روي القـول باملسـح عـن مجاعـة مـن 

ــاس الصــحاب وِعكرمــة وأنــس وأيب  ة والتــابعني، كــابن عبّ

 .العالية والشعبي وغريهم

ــا استقصــينا الكــالم عليهــا يف مســائل  وهــذه املســألة ممَّ

ــع  ــا يف تفري ــات، وانتهين ـــٰى الغاي ــا أقص ــا فيه ــالف وبلغن اخل

الكالم وتشـعيبه إٰىل مـا ال يوجـد يف يشء مـن الكتـب، غـري أّنـا 

 .افيةال نخيل هذا املوضع من مجلة ك

ة مــذهبنا يف إجيــاب املســح دون  والـذي يــدلُّ عــٰىل صـحَّ

لنــا يف كــّل املســائل عليــه، : غــريه مضــافًا إٰىل اإلمجــاع الــذي عوَّ
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ــواو  ــل ب ــا يف الغس ــدي حكمه ــل لألي ــوه، وجع ــل الوج بغس

ـــال ـــرٰى فق ـــة ُأخ ـــدأ مجل ـــّم ابت ـــف، ث ـــُحوا : العط َس
ْ
َوا�

مْ 
ُ
ِســ�

ُ
ــل بُِرؤ ــح، وجع ــرؤوس املس ــب بالتصـــريح لل ، فأوج

ــ ــاز أن خي ــو ج ــالعطف، فل ــا ب ــل حكمه ــل مث ــني لألرج الف ب

ــالف بــني  ــح جــاز أن خي ــل والــرؤوس يف املس ــم األرج حك

 .حكم الوجوه واأليدي يف الغسل، ألنَّ احلال واحدة

مـا أنكـرتم : وقـد أجبنـا عـن سـؤال مـن يسـألنا فيقـول

ت باملجــاورة ال لعطفهــا يف احلكــم عــٰىل  ــام انجــرَّ أنَّ األرجــل إنَّ

 :الرؤوس، بأجوبة

نادر، ورد يف مواضـع ال  أنَّ اإلعراب باملجاورة شاذّ : منها

يلحق هبا غريها، وال ُيقاس عليها سواها بغـري خـالف بـن أهـل 

عٰىل الشذوذ ]] ١٠٧ص /[[اللغة، وال جيوز محل كتاب اهللا تعاٰىل 

 .الذي ليس بمعهود وال مألوف
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ــا ــام : ومنه ــازه إنَّ ــن أج ــد م ــاورة عن ــراب باملج أنَّ اإلع

ع وجـود يكون مع فقـد حـرف العطـف، وأّي جمـاورة تكـون مـ

احلائــل؟ ولــو كــان مــا بينــه وبــني غــريه حائــل جمــاورًا لكانــت 

ــراب  ــٰىل اإلع ــه ع ــهد ب ــع استش ــّل موض ــودة، وك ــة مفق املفارق

ــاس يف : باملجــاورة مثــل قــوهلم جحــر ضــبٍّ خــرٍب، وكبــري ُأن

بجاٍد مزّمـٍل، ال حـرف فيـه حائـل بـني مـا تعـّدٰى إليـه إعـراب 

 .من غريه للمجاورة

ـــا ـــراب با: ومنه ـــتعمل يف أنَّ اإلع ـــام اس ـــاورة إنَّ ملج

املوضع الـذي ترتفـع فيـه الشـبهة ويـزول اللـبس يف األحكـام، 

مـــن ) خــرب(أَال تــرٰى أنَّ أحــدًا ال يشــتبه عليـــه أنَّ لفظــة 

ــا ال  ــراب هب ــا يف اإلع ــّب، وأنَّ إحلاقه ــر ال الض ــفات اجلح ص

ــذلك لفظــة  ــل(يــوهم خــالف املقصــود، وك ــبهة يف ) مزّم ال ش

ــري  ــفات الكب ــن ص ــا م ــذلك أهنَّ ــيس ك ــاد، ول ــفة البج ال ص

األرجل، ألنَّـه مـن اجلـائز أن تكـون ممسـوحة كـالرؤوس، فـإذا 

ــل  ــدي يف الغس ــم األي ــا حك ــاورة وهل ــا للمج ــت بإعراهب ُأعرب

 .كان غاية اللبس واالشتباه، ومل جتر بذلك عادة القوم

ــا  ــالف  _ومنه ــائل اخل ــه يف مس ــذا الوج ــذكر ه : _ومل ن

ــيه ــو وحمّقق ــل النح ــيل أه ــوا أنَّ حمّص ــوا أعرب ــوا أن يكون م نف

لوا ــأوَّ ــع، وت ــر (اجلــّر يف : باملجــاورة يف موضــع مــن املواض جح

ــاس ) ضــبٍّ خــرٍب  ــم أرادوا خــرب جحــره، وكبــري ُأن عــٰىل أهنَّ

ــرٰى  ــك جم ــري ذل ــريه، وجي ــل كب ــاد مزّم ــل : يف بج ــررت برج م

 .حسن وجهه

ــن  ــول م ــالن ق ــالف بط ــائل اخل ــًا يف مس ــا أيض ــد بيَّن وق

وحكـي ذلـك عـن  _فيـف ُيسـّمٰى مسـحًا ادَّعـٰى أنَّ الغسـل اخل

ـــد األنصـــاري  ـــرية،  _أيب زي ـــن وجـــوه كث ]] ١٠٨ص /[[م

أقواهـــا أنَّ فائـــدة اللفظتـــني يف الشــــريعة خمتلفـــة ويف اللغـــة 

ــاء  ــني األعض ــارة ب ــة الطه ــاٰىل يف آي ق اهللا تع ــرَّ ــد ف ــًا، وق أيض

ــرين،  ــني األم ـــرع ب ــل الش ــل أه ــوحة، وفصَّ ــولة واملمس املغس

لتني ملـا كـان كـذلك، وحقيقـة الغسـل توجـب فلو كانتا متـداخ

ي إمـرار املـاء ـجريان املـاء عـٰىل العضـو، وحقيقـة املسـح تقتضـ

ــن  ــه م ــاهر، ألنَّ ــني ظ ــني احلقيقت ــايف ب ــان، فالتن ــري جري ــن غ م

املحـال أن يكـون املـاء جاريـًا وسـائالً وغـري سـائل وال جـار يف 

ملسـح حال واحدة، وقـد بيَّنـا يف مواضـع كثـرية مـن كالمنـا أنَّ ا

يقتضـي إمرار قدر من املـاء بغـري زيـادة عليـه، فـال يـدخل أبـدًا 

 .يف الغسل

ــل إذا  ــبهة أنَّ األرج ــذه الش ــل ه ــا أبط ــوي م ــن ق وم

كانــت معطوفــة عــٰىل الــرؤوس، وكانــت الــرؤوس بــال خــالف 

ــوه،  ــن الوج ــه م ــٰىل وج ــل ع ــيس بغس ــذي ل ــح ال ــها املس فرض

 فيجب أن يكـون حكـم األرجـل كـذلك، ألنَّ العطـف مقـتضٍ 

 .للمسح وكيفيته

وقـــد بيَّنـــا أيضـــًا يف مســـائل اخلـــالف أنَّ القـــراءة يف 

ـا توجـب بظاهرهـا  األرجل بالنصـب ال تقـدح يف مـذهبنا، فأهنَّ

ـــع  ـــاجلّر، ألنَّ موض ـــراءة ب ـــاب الق ـــرجلني كإجي ـــح يف ال املس

 ْم
ُ
ِســ�

ُ
موضــع نصــب بإيقــاع الفعــل، وهــو قولــه جــلَّ  بُِرؤ

مْ : ثنـاؤه
ُ
ِسـ�

ُ
َسـُحوا بُِرؤ

ْ
ت الـرؤوس بالبــاء  ،َوا� ــام ُجـرَّ وإنَّ

 .الزائدة، فإذا نصبنا األرجل فعٰىل املوضع ال عٰىل اللفظ

ٰى، ـوأمثلــة ذلــك يف الكــالم العــريب أكثــر مــن أن ُحتصــ

 :لست بقائم وال قاعد، وأنشدوا: يقولون

 ]] ١٠٩ص /[[

نـا بشــٌر فأْسـِجْح    فلسنا باجلبـال وال احلديـدا   معاوي إنَّ

إنَّ زيــدًا يف الــدار : وضــع، ونظــريهفنُِصــبَت عــٰىل امل

ــع  ــٰىل موض ــرو ع ــع عم ــرو، فُريَف ــه، ) إنَّ (وعم ــت في ــا عمل وم

مـررت بزيـد وعمـرًا، وذهبـت : ألنَّ ذلك موضـع رفـع، ومثلـه

 .إٰىل خالد وبكراً 

 :وقال الشاعر

ـــومهم ـــدر لق ـــي ب ـــل بن ـــي بمث    جئن

  أو مثـــل إخـــوة منظـــور بـــن ســـيار 

ــ ــات وأعطن ــي ه ــٰى جئن ــان معن ـــامَّ ك ـــرين ول ي وأحض

ا قلنـاه  مثلهم جاز العطف بالنصب عـٰىل املعنـٰى، وهـذا أبعـد ممـَّ

 .يف اآلية

ــا أنَّ نصــب األرجــل عطفــًا عــٰىل املوضــع أوٰىل مــن  وبيَّن

أن نعطفهـــا عـــٰىل األيـــدي والوجـــوه، ألنَّ جعـــل التـــأثري يف 

ــة األُوٰىل  ــد، وألنَّ اجلمل ــه للبعي ــن جعل ــب أوٰىل م ــالم القري الك

ــا ب ــأمور فيه ــتئناف امل ــا باس ــل حكمه ــت وبط ــد نقض ــل ق الغس

اجلملــة الثانيــة، وال جيــوز بعــد انقطــاع حكــم اجلملــة األُوٰىل أن 

ــوهلم ــرٰى ق ــك جم ــري ذل ــا، وجي ــف عليه ــدًا : (يعط ــت زي رضب

ــدًا وبشـــراً  ، أنَّ رّد بشـــر يف اإلكــرام إٰىل )وعمــرًا وأكرمــت خال

خالــد هــو وجــه الكــالم الــذي ال جيــوز غــريه، وال يســوغ رّده 

عـٰىل أنَّ ذلـك لـو جــاز . الضــرب الـذي قـد انقطـع حكمـه إىلٰ 

ح ما ذكرناه، ليتطابق معنٰى القراءتني وال يتنافيان  .لرتجَّ
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وحتديـد طهـارة الـرجلني ال يــدلُّ عـٰىل الغسـل كـام ظنَّــه 

بعضــهم، وذلــك أنَّ املســح فعــل أوجبتــه الشـــريعة كالغســل، 

ح تعــاٰىل  ــد الغســل، ولــو رصَّ : فقــالفــال ينكــر حتديــده كتحدي

مل يــُك ) وامســحوا أرجلكــم وانتهــوا باملســح إٰىل الكعبــني(

 .منكراً 

حتديـد اليـدين لــامَّ اقتضــٰى : فإن قـالوا]] ١١٠ص /[[

 .الغسل، فكذلك وجب حتديد طهارة الرجلني يقتيض ذلك

مل نوجـــب يف اليـــدين الغســـل للتحديـــد، بـــل : قلنـــا

: للتصـــريح بغســـلهام، ولـــيس ذلــك يف الـــرجلني، وقـــوهلم

ــف ــالم،  عط ــب الك ــبه برتتي ــدود أوٰىل وأش ــٰىل املح ــدود ع املح

لــيس بمعتمــد، ألنَّ األيــدي معطوفــة وهــي حمــدودة عــٰىل 

الوجـوه وليســت يف اآليـة حمــدودة، فـأالَّ جــاز عطـف األرجــل 

 .وهي حمدودة عٰىل الرؤوس التي ليست بمحدودة

وهذا الـذي ذهبنـا إليـه أشـبه بالرتتيـب يف الكـالم، ألنَّ 

نت ذكـر عضـو مغسـول غـري حمـدود وهـو الوجــه،  اآليـة تضـمَّ

وعطف عليه مغسـوالً حمـدودًا ومهـا اليـدان، ثـّم اسـتأنف ذكـر 

ــون  ــب أن تك ــرأس، فيج ــو ال ــدود وه ــري حم ــوح غ ــو ممس عض

ــريه،  ــه دون غ ــة علي ــدود معطوف ــي حم ــوحة وه ــل ممس األرج

ليتقابل اجلملتـان يف عطـف مغسـول حمـدود عـٰىل مغسـول غـري 

 .د عٰىل ممسوح غري حمدودحمدود، ويف عطف ممسوح حمدو

مـن األخبـار  9فإن عارضـوا بـام يروونـه عـن النبـّي 

 9التــي يقتضـــي ظاهرهــا غســل الــرجلني، كــروايتهم عنــه 

ــال ــه وق ــل رجلي ة وغس ــرَّ ة م ــرَّ ــأ م ــه توضَّ ــوء ال «: أنَّ ــذا وض ه

 .»يقبل اهللا الصالة إالَّ به

 .»أحسنوا الوضوء وأسبغوا الوضوء«: ويف خرب آخر

 .»ويل لألعقاب من النار« :ويف خرب آخر

ـــه أمـــر بالتخليـــل : ويف خـــرب آخـــر]] ١١١ص /[[ أنَّ

 .بني األصابع

ــاد ال  ــار آح ــا رووه أخب ــع م ــك أنَّ مجي ــٰىل ذل ــالكالم ع ف

ــوز  ــّن، وال جي ــب الظ ــا أن توج ــن أحواهل ــًام، وأحس ــب عل توج

 .أن يرجع عن ظواهر الكتاب املعلومة بام يقتيض الظنّ 

ــة ب ــار معارض ــذه األخب ــد فه ــري وبع ــا جت ــار مثله أخب

جمراها يف ورودها مـن طريـق املخـالفني لنـا، وتوجـد يف كتـبهم 

ــرتك ذكــر مــا ترويــه الشــيعة  وفــيام ينقلونــه عــن شــيوخهم، ون

 .وتنفرد به يف هذا الباب، فإنَّه أكثر عددًا من الرمل واحلٰىص 

مــا نعرفهــا وال : ومتــٰى عارضــناهم بأخبارنــا قــالوا

ــَدت يف  ــيوخنا وال ُوِج ــا ش ــف رواه ــعري كي ــت ش ــا، فلي كتبن

ــارهم ظــواهر القــرآن ونحــن ال نعرفهــا  يلزمونــا أن نــرتك بأخب

ــا أن  ــزون لن ــا، وال جيي ــَدت يف كتبن ــيوخنا وال ُوِج وال رواهــا ش

نعـارض أخبـارهم التـي ال نعرفهـا بأخبارنـا التـي ال يعرفوهنـا، 

 فهل هذا إالَّ حمض التحّكم؟

ل عـٰىل أنَّـه بـا 9فمن أخبارهم ما يروونـه عـن النبـّي 

 .ومسح عٰىل قدميه ونعليه] قائامً [سباطة، قوم 

ــه وصــف وضــوء رســول اهللا  ــاس أنَّ وروي عــن ابــن عبّ

 .فمسح عٰىل رجليه 9

ــال]] ١١٢ص /[[ ــه ق ــه أنَّ ــد روي عن ــاب : (وق إنَّ كت

 ).اهللا تعاٰىل أتٰى باملسح، ويأبٰى الناس إالَّ الغسل

 ).غسلتان ومسحتان: (وروي عنه أيضًا أنَّه قال

ــؤمنني ور ــري امل ــن أم ــال وي ع ــه ق ــزل «: أنَّ ــا ن م

 .»القرآن إالَّ باملسح

ــرية،  ــٰى كث ــذا املعن ــن طــرقهم يف ه ــواردة م ــار ال واألخب

وهي معارضة ألخبـار الغسـل ومسـقطة حلكمهـا، وقـد بيَّنـا يف 

 .مسائل اخلالف الكالم عٰىل هذه األخبار بيانًا شافياً 

ــا ــه : وقلن ــا«: إنَّ قول ــن الن ــاب م ــل لألعق ، »روي

جممــل ال يــدلُّ عــٰىل وجــوب غســل األعقــاب يف الطهــارة 

ــد عــٰىل تــرك غســل  ــه وعي الصــغرٰى دون الكــربٰى، وحيتمــل أنَّ

 .األعقاب يف اجلنابة

ــون  ــانوا يبول ــراب ك ــالف األع ــوم أنَّ أج ــد روٰى ق وق

ــال  ــم، ف ــاهبم وأرجله ــٰىل أعق ــول ع ــش الب ــام، فيرتشَّ ــم قي وه

ذلـك ســببًا هلــذا يغسـلوهنا ويــدخلون املسـجد للصــالة، فكــان 

 .الوعيد

ــاً  ــا أيض ــانه ال : وقلن ــوء وإحس ــباغ الوض ــر بإس إنَّ األم

ــدلُّ  ــام ي ــرجلني، وإنَّ ــل وال مســح يف ال ــوب غس ــٰىل وج ــدلُّ ع ي

عٰىل الفعل الواجب مـن غـري تقصـري عنـه وال إخـالل بـه، وقـد 

ــه  ــول من ــذا الق ــا أنَّ ه ــه(علمن ــلوات اهللا علي ــتٍض ) ص ــري مق غ

مســحه، بــل يقتضـــي فعــل وجــوب غســل الــرأس بــدالً مــن 

]] ١١٣ص /[[الواجـــب مـــن مســـحه مـــن غـــري تقصـــري، 

 .فكذلك الرجالن

إنَّ األمـر بتخليـل األصـابع ال بيـان فيـه عـٰىل أنَّـه : وقلنا

ــل  ــب ختلي ــن نوج ــدين، ونح ــرجلني أو الي ــابع ال ــل ألص ختلي
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أصــابع اليــدين، والقــول حمتمــل لــذلك، فــال داللــة فيــه عــٰىل 

 .موضع اخلالف

ا مل نـذ كر هنــاك أنَّـه ال بـدَّ جلميــع خمالفينـا مـن تــرك وممـَّ

هــذا «): صــلوات اهللا عليــه وآلــه(ظــاهر مــا يروونــه مــن قولــه 

ن »وضوء ال يقبـل اهللا الصـالة إالَّ بـه ، ألنَّ مـن أّداه اجتهـاده ممـَّ

يقــول بــالتخيري بــني املســح والغســل ممَّــن حكينــا قولــه، ال بــدَّ 

ــول الصــالة عنــدهم إذا أّدا ه اجتهــاده إٰىل مــن أن يكــون مقب

ــو  ــرب رشط وه ــون يف اخل ــن أن يك ــدَّ م ــال ب ــح، ف ــح ومس املس

ــه أراد ــاد، فكأنَّ ــاده : االجته ــن أّداه اجته ــالة ممَّ ــل اهللا الص ال يقب

إٰىل وجــوب الغســل دون غـــريه إالَّ بــه، وهـــذا تــرك مـــنهم 

 .للظاهر

ــن  وكــذلك ال بــدَّ مــن أن يشــرتطوا إذا وجــد املــاء ومتكَّ

ٰىل نفـس وال عضـو، ألنَّـه متـٰى مل يكـن من استعامله ومل خيـف عـ

ــك  ــل ذل ــل مث ــالته وإن مل يفع ــاؤه ص ــلَّ ثن ــل اهللا ج ــذلك قب ك

الوضــوء، وإذا تركــوا الظـــاهر جــاز خلصــومهم أن يرتكـــوه 

 .أيضاً 

ــاده إٰىل  ــني أن يعــذروا مــن أّداه اجته ــه ال فــرق ب عــٰىل أنَّ

املسـح عـٰىل جهـة التخيـري، مــن احلسـن البصــري وابـن جريــر 

ــربي وا ــالته، الط ــل ص ــن ال ُتقبَ ــة م ــوهم منزل ل ــائي، ومل ينزِّ جلبّ

وبني أن يعـذروا الشـيعة يف إجيـاب املسـح دون غـريه إذا أّداهـم 

اجتهــادهم إٰىل ذلــك أيضــًا، فلــيس اجتهــادهم يف هــذا املوضــع 

 .بأضعف من اجتهاد أصحاب التخيري

ــل ــن أن : فــإن قي ــدَّ م لتموه فــال ب ــأوَّ ــرب وت إذا قبلــتم اخل

ًا يســلم عــٰىل ُأصــولكم التــي هــي الصــحيحة ُخترجــوا لــه وجهــ

 .عندكم، وأنتم ال ترون االجتهاد فترشطوه يف هذا اخلرب

ــا ــرب : قلن ــاهر اخل ــن ظ ــم ع ــًا لك ــك دفع ــا ذل ــام قلن إنَّ

عنــا  ــة لكــم، ويمكــن إذا تربَّ وإخراجــه مــن أن يكــون حجَّ

ــو أنَّ  ــولنا، وه ــٰىل ُأص ــحيح ع ــل ص ــه تأوي ــون ل ــه أن يك بقبول

ــدة يف]] ١١٤ص /[[ ــه الفائ ــالة «:  قول ــل اهللا الص ال يقب

ال يقبــل : إالَّ بــه، وجــوب هــذا الوضــوء، وجيــري جمــرٰى قولنــا

اهللا صـالة إالَّ بطهــور، والفائــدة إجيـاب الطهــور، وقــد جيــب يف 

بعض املواضع الوضـوء عـٰىل هـذه الصـفة عنـدنا بحيـث خيـاف 

ًا مـن غسـلهام للتقيـَّ ة، من مسـح رجليـه عـٰىل نفسـه وال جيـد بـدَّ

ــر ــه وال ف ــٰىل الوج ــوء ع ــل الوض ــن فع ن م ــتمكَّ ــني أن ال ي ق ب

املفروض، وبني فقـد املـاء أو اخلـوف عـٰىل الـنفس مـن اسـتعامله 

ــه  ــا مــن عــدّو أو بــرد شــديد، وإذا فرضــنا أنَّ مــن هــذه حال إمَّ

م كخوفـه مـن مسـح قدميـه، جـازت لـه  خياف أيضًا من أن يتيمَّ

مـن الصالة بغسل رجليـه مـن غـري مسـح هلـام، وجـرٰى جمـرٰى 

ــأ بــه وال تــراب  حــبس يف موضــع ال يقــدر فيــه عــٰىل مــاء يتوضَّ

م به  .يتيمَّ

 ]:استئناف ماء جديد للرجلني] [١٥[مسألة 

ــه  ــردت ب ــا انف ــةوممَّ ــرجلني : اإلماميَّ ــح ال ــوب مس وج

 .ببلَّة اليدين من غري استئناف ماء جديد هلام

 .وباقي الفقهاء أمجع خيالفون يف ذلك

ة هـــذا والـــذي يـــدلُّ عـــ]] ١١٥ص /[[ ٰىل صـــحَّ

ر، أنَّ كــّل مــن أوجــب يف  م املتكــرِّ املــذهب مــع اإلمجــاع املتقــدِّ

ــة اليــد، والقــول  تطهــري الــرجلني املســح دون غــريه أوجبــه ببلَّ

ــن  ــارج ع ــول خ ــًا ق ــة رشط ــت البلَّ ــب وليس ــح واج ــأنَّ املس ب

 .اإلمجاع

ــن أنَّ  ــة، م ــرأس بالبلَّ ــح ال ــلكناه يف مس ــا س ــًا م وأيض

ــه عــٰىل الفــور،  املتوّضــئ مــأمور إذا مســح رأســه بتطهــري رجلي

ــر  ــد فقــد عــدل عــن الفــور وأخَّ فــإذا تشــاغل بأخــذ مــاء جدي

 .امتثال األمر

 ]:حّد مسح الرجلني] [١٦[مسألة 

ــه  ــةوممَّــا انفــردت ب ــأنَّ مســح الرجــل : اإلماميَّ القــول ب

هو مـن أطـراف األصـابع إٰىل الكعبـني، والكعبـان مهـا العظـامن 

ووافقهــم حمّمــد . معقــد الشـــراكالناتئــان يف ظهــر القــدم عنــد 

بــن احلســن صــاحب أيب حنيفــة يف أنَّ الكعــب مــا ذكرنــاه، وإن 

 .كان يوجب غسل الرجلني إٰىل هذا املوضع

ة هـذا املــذهب مضـافًا إٰىل اإلمجــاع : والـدليل عـٰىل صــحَّ

ـة يف الـرجلني  م ذكـره، أنَّ كـّل مـن أوجـب مـن األُمَّ الذي تقـدَّ

 الصــفة التــي ذكرناهــا، املســح دون غــريه يوجــب املســح عــىلٰ 

وأنَّ الكعب هـو الـذي يف ظهـر القـدم، فـالقول بخـالف ذلـك 

 .خارج عن اإلمجاع

ــــي  ـــرؤوس يقتض ـــاء يف ال ـــول الب ـــإنَّ دخ ـــًا ف وأيض

ـــاء إذا  ـــذه الب ـــيض، ألنَّ ه ـــت ومل ]] ١١٦ص /[[التبع دخل

ــدة، وإالَّ  ــدَّ هلــا مــن فائ ــة الفعــل إٰىل املفعــول فــال ب تكــن لتعدي

ــ ــا عبث ــان إدخاهل ــه إٰىل ك ــة ب ــال حاج ــه ف ــدٍّ بنفس ــل متع ًا، والفع

، فــال بــدَّ مــن وجــه خيــرج إدخاهلــا مــن العبــث،  حــرف متعــدٍّ

وليس ذلـك إالَّ إجيـاب التبعـيض، وإذا وجـب تبعـيض طهـارة 
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ــن  ــّل م ــف، وك ــم العط ــل بحك ــذلك يف األرج ــرؤوس فك ال

ــع  ــتيفاء مجي ــب اس ــل ومل يوج ــارة الرج ــيض طه ــب تبع أوج

 .العضو ذهب إٰىل ما ذكرناه

وقـد بيَّنــا يف مســائل اخلــالف الكــالم عــٰىل هــذه املســألة 

ِ : كيف قال: واستوفيناه، وأجبنا من يسأل فيقول
ْ

بَ�
ْ
ع

َ
ك

ْ
 ال

َ
، إِ�

 وعٰىل مذهبكم ليس يف كّل رجل إالَّ كعب واحد؟

ـــر ويف : بـــأن قلنـــا ـــه تعـــاٰىل أراد رجـــيل كـــّل متطهِّ إنَّ

 ظــاهره الــرجلني كعبــان عــٰىل مــذهبنا، ولــو بنــي الكــالم عــىلٰ 

ــمْ وأرجلكــم إٰىل الكعــاب، والعــدول بلفــظ : لقــال
ُ
�

َ
رُْجل

َ
 أ

ــّل  ــر أوٰىل مــن محلهــا عــٰىل ك إٰىل أنَّ املــراد هبــا رجــال كــّل متطهِّ

وتكلَّمنــا عــٰىل تأويــل أخبــار تعلَّقــوا هبــا يف أنَّ الكعــب . رجــل

 .هو الذي يف جانب القدم بام ُيستغنٰى هاهنا عن ذكره

*   *   * 

١٨٦ - ا وا:  

 :احلدود واحلقائق

ــا  _ ٩٧]] ٧٣٩ص [[ ــام مه ــد إنَّ ــد والوعي ــة الوع حقيق

 .خربان عن إيصال الثواب والعقاب إٰىل من استحّقهام

*   *   * 

جوابـات املسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف املرتضــىٰ 

 ):الطربية

مسـألة الوعـد والوعيـد : [املسألة الرابعة]] ١٤٧ص /[[

 ]:والشفاعة

ــأل  ــهأ(وس ــن اهللا توفيق ــون ) حس ــل يك ــد، وه يف الوعي

ــدًا يف النــار بكبــرية واحــدة أو تلحقــه  العبــد املســلم خالــدًا خملَّ

 الشفاعة إذا مات من غري توبة؟ 

ــواب  ــق  _اجل ــاهللا التوفي ــؤمن : _وب ــلم امل ــد املس إنَّ العب

ــدًا يف النــار بعقــاب معاصــيه ألنَّ اإليــامن  ال جيــوز أن يكــون خملَّ

ــه الثــواب ــي  يســتحّق ب ــرية الت ــيم املتَّصــل، والكب ــدائم والنع ال

العقـاب املنقطـع، وال ] هبـا: ظ[واقعها املـؤمن إنَّـام يسـتحّق بـه 

 . تأثري لعقاهبا املستحّق يف ثواب اإليامن املستحّق 

ــيهام  ــتحّقني ف ــني املس ــابط ب ــع حت ــام: ظ[وإذا مل يق ] فه

ــؤمن ــَد امل ــو ُخلِّ ــاحبه، فل ــدمها يف ص ــؤثِّر أح ــاهلام مل ي ــٰىل ح  ع

ــن  ــه م ــار لوجــب أن يكــون ممنوعــًا حّق بعقــاب معصــيته يف الن

 . الثواب ومبخوسًا نصيبه من النعيم

ــــا الشــــفاعة فهــــو ]] ١٤٨ص /[[ ] فهــــي: ظ[وأمَّ

ة لــه يف إســقاط عقابــه، وغــري مقطــوع عليهــا فيــه، فــإن  مرجــوَّ

ــدخل النــار  ــم ي ــه، فل ــقطت عقاب ــفاعة أس ــه الش ــت في وقع

ة فيـه عوقـب يف النـار وإن مل تقـع الشـفاع. وخلـص لـه الثـواب

بقدر اسـتحقاقه، وُأخـرج إٰىل اجلنـة فُأثيـب فيـه ثوابـًا دائـًام، كـام 

 . استحّقه بإيامنه

كـّل مـا ذكرمتـوه جيـري جمـرٰى الـدعوٰى فيـه، : فإن قيـل

 .وفيه خالف

ــام كــان غرضــنا أن نبــنيِّ كيفيــة : قلنــا األمــر كــذلك، وإنَّ

عــٰىل  املــذهب يف هــذه املســألة، وكيــف يبنــٰى القــول فيهــا

 . املذاهب الصحيحة

ة هــذه املــذاهب وفســاد  ــة والرباهــني عــٰىل صــحَّ واألدلَّ

ــد،  ــٰىل أهــل الوعي ــا ع ــاة يف كالمن ــداها موجــودة مستقص مــا ع

ــ ــل، ـونص ــل املوص ــائل أه ــواب مس ــاء يف ج ــول باإلرج رة الق

ــة إٰىل  ــة لطيف ــارة خفي ــن إش ــع م ــذا املوض ــيل ه ــا ال نخ ــري أّن غ

ة ووجه الداللة، فنقول  : احلجَّ

ــٰىل أ ــة ع ــا الدالل ــواب ] أنَّ [مَّ ــه الث ــتحّق ب ــامن يس اإلي

الدائم، فهـو اإلمجـاع والسـمع، ألنَّ العقـل عنـدنا ال يـدلُّ عـٰىل 

 . دوام ثواب وال عقاب، وإن دلَّ عٰىل استحقاقهام يف اجلملة

وقــد أمجــع املســلمون عــٰىل اخــتالف مــذاهبهم عــٰىل أنَّ 

ــ ــدائم، وأن مل حي ــواب ال ــه الث ــتحّق ب ــامن يس ــام اإلي ــه ب بط ثواب

ــرد  ــيم ي ــاب العظ ــا العق ــتحّق عليه ــايص املس ــن املع ــه م يفعل

ًا مــن ثــواب اإليــامن مــا كــان يســتحّقه عقيــب  القيامــة مســتحقَّ

 .فعله

إذا ثبــت هــذه اجلملــة نظرنــا يف املعصــية التــي يــأيت هبــا 

ــدام  ــتحّل باإلق ــري مس م غ ــرِّ ــو حم ــا، وه ــؤمن ويفعله ــذا امل ه

ًا عليهــا العقـاب بــدليل ال بـدَّ أن يكــون م: عليهـا، فقلنــا سـتحقَّ

ــه ال جيــوز أن يــؤثِّر الثــواب  العقــل واإلمجــاع أيضــًا، ومثبــت أنَّ

يف العقـــاب املســـتحّق فيبطلـــه، وال ]] ١٤٩ص /[[املســـتحّق 

ــتحّق عــٰىل  ــاب املس ــتحّق فيبطلــه، ] يف: ظ[العق ــواب املس الث

ــا ــتحّق عليه ــد املس ــامل وعن ــني األع ــدنا ب ــابط عن . لفســاد التح

ــد ب ــام ق ــذي وربَّ ــاب ال ــة يف الكت ــرية خاصَّ ــع كث ــاه يف مواض يَّن

 .أرشنا إليه

ــواب  ــني الث ــٰىل نفــي التحــابط ب ــدلُّ ع ــا ي ومــن قــوي م

ــاب ــه، إذا : والعق ــه وحيبط ــريه ويبطل ــي غ ــام ينف ـــيء إنَّ أنَّ الش

ا فـيام حيتـاج ذلـك الشــيء يف وجـوده إليـه ال  ضاّده أو نافاه، أمَّ
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ـــواب والعقـــاب امل ـــني الث ـــايف ب ســـتحّقني، ألنَّ تضـــاّد وال تن

الثـواب قـد يكـون مـن جـنس العقـاب، ولـو خالفـه ملـا انتهـٰى 

 .إٰىل التنايف والتضادّ 

ــود  ــٰىل الوج ــان ع ــايف، لك ــاّد أو تن ــاك تض ــان هن ــو ك ول

كنــايف ســائر املتضــاّدات، واملســتحّق مــن الثــواب والعقــاب ال 

يكون إالَّ معـدومًا، والتنـايف ال يصـحُّ بـني املعـدومات، فكيـف 

إنَّ املســـتحّق مـــن العقـــاب املعـــدوم أبطـــل : وهلمُيعَقـــل قـــ

 . املستحّق من الثواب املعدوم

وإذا بطل اإلحبـاط فـال بـدَّ مـن أن يكـون مـن ضـمَّ إٰىل 

اإليـامن املعــايص املوسـومة بالكبــائر مــن أن يـرد القيامــة، وهــو 

ــه  ــر عقاب مســتحّق لثــواب إيامنــه وعقــاب معصــيته، فــإن مل ُيغَف

ــا ابتــداءًا أو بشــفاع ــَل إٰىل إمَّ ة، عوقــب بقــدر اســتحقاقه، ثــّم ُنِق

 .اجلنَّة فيُخلَّد فيها بقدر استحقاقه

أَال جــوزتم أن يســتحّق بكبــار : ولــيس لقائــل أن يقــول

 الذنوب العقاب الدائم؟ 

كيـف يسـتحّق العقـاب الـدائم مـن يسـتحّق : فإن قلـتم

 الثواب الدائم، ويف أحد املستحّقني ُقطَِع عن املستحّق اآلخر؟ 

ـــل  ـــة : لكـــمقي ـــًا يف اجلنَّ ـــاب أحيان زتم أن يث أَال جـــوَّ

ويعاقب أحيانًا يف النـار، ويـوفَّر عليـه يف أوقـات عقابـه مـا فاتـه 

ص /[[منــه يف أوقــات ثوابــه إن شــاء معاقبتــه، فــإنَّ هــذا 

ــدًا ]] ١٥٠ ــذا أب ــٰىل ه ــزال ع ــّم ال ي ل، ث ــاألوَّ ــب ك ــيس بواج ل

مـن الثـواب  فكيـف زعمـتم أنَّ الـدائمني. رسمدًا معاقبـًا مثابـاً 

 والعقاب ال جيتمع استحقاقهام؟ 

ــك ــن ذل ــواب ع ــن أن : واجل ــانع م ــري م ــل غ إنَّ العق

جيري األمر عـٰىل مـا ُذِكـَر يف السـؤال، غـري أنَّ السـمع واإلمجـاع 

ـة عـٰىل اخـتالف مـذهبها أنَّ مـن  منعا منه، وال خـالف بـني األُمَّ

ة وُأثبـت فيهـا ال خيـرج إٰىل النـار ن اإلمجـاع وإذا كـا. ُأدخل اجلنـَّ

نها السـؤال، فلـم يبـَق بعـده  يمنع من هـذا التقـدير الـذي تضـمَّ

إالَّ ما ذكرناه مـن القطـع عـٰىل أنَّ عقـاب املعـايص التـي ليسـت 

 . بكفر منقطع

ة يف إســـقاط عقـــاب  ـــام قلنـــا إنَّ الشـــفاعة مرجـــوَّ وإنَّ

ــٰىل أنَّ  ــل ع ــاع حاص ــؤمنني ألنَّ اإلمج ــن امل ــة م ــايص الواقع املع

ته مقبولة مسموعةشفاع 9 للنبيِّ   . ة يف ُأمَّ

ــدهتا ــفاعة وفائ ــة الش ــاب : وحقيق ــقاط العق ــب إس طل

ــافع جمــازًا  ــام ُيســتَعمل يف طلــب إيصــال املن عــن مســتحّقه، وإنَّ

ــب إســقاط الضــ ــعًا، وال خــالف يف أنَّ طل ــاب ـوتوّس رر والعق

 . يكون شفاعة عٰىل احلقيقة

 أنَّـه لـو كـان شـفاعة عـٰىل التحقيـق،: والذي يبنيِّ ذلـك

ــّي  ــافعني يف النب ــا ش ــه 9لكنّ ــب ل ــأن نطل ــدون ب ــا متعبّ ، ألّن

  ـــن اهللا ـــه،  م ـــة ملنازل ـــه والتعلي ـــن كرامات ـــادة م الزي

ــري  ــا غ ــكال يف أّن ــه، وال إش ــري بحظوظ ــّل خ ــن ك ــوفري م ولت

 .ال لفظًا وال معنًى  شافعني فيه 

إّنــا مل نمنــع القـول بأّنــا شــافعوه : ولـيس هلــم أن يقولـوا

صـان رتبتنـا عـن رتبتـه، والشـافع جيـزي لنق. لـه] شافعون: ظ[

ــار  ــك ألنَّ اعتب ــه، وذل ــفوع في ــن املش ــًة م ــٰىل رتب ــون أع أن يك

الرتبة منهم غلـط فـاحش، ألنَّ الرتبـة إنَّـام تعتـرب بـني املخاطـب 

وال يعتربهـــــا أحـــــد بـــــني ]] ١٥١ص /[[واملخاطـــــب، 

 .املخاطب واملخاطب فيه

ــرٰى أنَّ اآلمــر ال بــدَّ أن يكــون أعــٰىل رت بــًة مــن أَال ت

املـأمور، والنـاهي ال بـدَّ أن يكــون أعـٰىل منزلـًة مـن املنهــي، وال 

بمن يتعلَّق األمـر بـه مـن املـأمور فيـه يف كونـه مـنخفض املرتبـة 

 . أو عايل املكان، بل االعتبار يف الرتبة بني املتخاطبني

والشــفاعة ُيعتَـــرب فيهـــا املرتبــة، لكـــن بـــني الشـــافع 

ــفوع إليــه،  ٰى شــافعًا إالَّ إذا كــان أحــد ال ُيســمّ ]و: ظ[واملش

ــه ال اعتبــار  أدون رتبــة مــن املشــفوع وحكــم املشــفوع فيــه يف أنَّ

 ].  كّله: ظ[رتبة حكم املأمور فيه يف كلمة 

ــام هــي يف إســقاط  9وممَّــا يــدلُّ عــٰىل شــفاعة النبــّي  إنَّ

ــٰىل  ــع ع ــافر املجم ــرب املتض ــافع، اخل ــال املن ــاب دون إيص العق

أعــددت «: تأويلــه مــن قولــه قبولــه وإن كــان اخلــالف يف 

ــي ت ــن ُأمَّ ــائر م ــل الكب ــفاعتي أله ــل »ش ــيص أه ــل ختص ، فه

 .الكبائر بالشفاعة إالَّ ألجل استحقاقهم للعقاب

ــول  ــذا الق ــن هل ــافع مل يك ــفاعة يف املن ــت الش ــو كان ول

ــع  ــدون النف ــاع ب ــريهم يف االنتف ــائر كغ ــل الكب ــٰى، ألنَّ أه معن

له ، هذا واضح ملن]يف االنتفاع بالنفع: ظ[  .تأمَّ

*   *   * 

 :الذخرية يف علم الكالم

 :الكالم يف الوعيد السمعي: باب ]]٥٠٤ص [[

إنَّـام هـو خـربان عـن ) وعيـد(و) وعـد: (وإذا كان قولنـا

هام، فـــالكالم يف  إيصــال الثــواب والعقــاب إٰىل مــن اســتحقَّ

 .ذلك عٰىل احلقيقة يتعلَّق بالسمع دون العقل



 ٥٨٩  ....................................................................................................  الوعد والوعيد) ١٨٦/ (حرف الواو 

كــالم يف اســتحقاق وال معنــٰى أن يــدخل يف مجلتــه ال

ــواب والعقــاب، وجهتــي اســتحقاقهام وصــفاهتام، وهــل  الث

ُيـــؤثِّر أحـــدمها يف اآلخـــر أم ال ُيـــؤثِّر؟ ألنَّ ذلـــك كّلـــه مـــن 

ده، وقـد ذكرنـا مـن ذلـك مـا وجـب يف  مقتضـٰى العقـل بمجـرَّ

موضـــعه، ومل يبـــَق إالَّ الكـــالم يف الوعيـــد احلقيقـــي نفســـه، 

 :ونحن نرشع فيه

ــع بــني اإليــامن  اعلــم أّنــا ال نقطــع عــٰىل أنَّ مــن مج

ز أن يغفــر اهللا  ــب ال حمالــة عــٰىل فســقه، بــل ُنجــوِّ والفســق ُيعاَق

، 9تعاٰىل له ذنبـه، وُيسـِقط تفّضـالً عقابـه، أو بشـفاعة النبـّي 

 .ونقطع عٰىل عقاب الكفر

ووافقنـــا يف ذلـــك أصـــحاب احلـــديث واملرجئـــة، 

 .وخالفنا املعتزلة، ووافقهم من الزيدية واخلوارج

ــا ذهبنــا إليــه ة م ــا : والــذي يــدلُّ عــٰىل صــحَّ ــا قــد بيَّن أّن

ـه يسـقط  حسن العفـو وإسـقاط العقـاب مـن جهـة العقـل، وأنَّ

ــمع  ــا الس ــد اعتربن ــا ق ــتيفاؤه، وإذا كنّ ــه اس ــن إلي ــقاط م بإس

ــوع  ــٰىل وق ــع ع ـــي القط ــا يقتض ــه م ــد في ــم نج ــفَّحناه فل وتص

مجــع بــني إيــامن وفســق، وجــب ]] ٥٠٥ص /[[   العقــاب بمــن

 .كون من التجويز عٰىل ما كنّا يف العقلأن ي

ــاب  ــّك يف عق ــذا الش ــٰىل ه ــزم ع ــٍد أن يل ــيس ألح ول

الكّفار، وذلـك أنَّ اإلمجـاع حاصـل عـٰىل عقـاهبم، ومعلـوم مـن 

م معاقبون ال حمالة 9دينه   .أهنَّ

ـة يف : دليل آخر ا ذكرنـاه أنَّـه ال خـالف بـني األُمَّ يدلُّ ممـَّ

هــذه اجلملــة ال خــالف و[شــفاعة مقبولــة،  9أنَّ للنبــّي 

، وقـد دلَّ الـدليل ]فيها، وإنَّـام اخلـالف يف كيفيـة هـذه الشـفاعة

ــتحّق،  ــاب املس ــقاط العق ــون إالَّ يف إس ــفاعة ال تك ــٰىل أنَّ الش ع

 .وأنَّ سقوط العقاب عند الشفاعة تفّضل ال واجب

ويف ثبــوت ذلــك داللــة عــٰىل جتــويز العفــو عــن عصــاة 

ع العفـو عـن مجاعـة غـري معيَّنـة أهل اإليامن، بل يدلُّ عـٰىل وقـو

ــا أنَّ شــفاعة النبــّي  مــن عصــاة أهــل اإليــامن، مــن حيــث علمن

 .واقعة ال حمالة ومؤثِّرة قطعاً  9

ــل ــه : إن قي ــفاعة من ــٰىل أنَّ الش ــوا ع ــي يف  9دّل ــام ه إنَّ

 .إسقاط العقاب دون زيادة املنافع

ـــا ـــة يف : قلن ـــون حقيق ـــن أن تك ـــفاعة م ـــو الش ال ختل

ـــرر دون  ــقاط الض ــا، إس ــافع دون غريه ــادة املن ــريه، أو يف زي غ

ل هـــو الصـــحيح، والثـــاين . أو يف األمـــرين والقســـم األوَّ

ــأل ــن س ـــي أنَّ م ــّمٰى   يقتض ــريه ال ُيس ــن غ ــقاط رضر ع يف إس

شـافعًا، وال خــالف يف تســميته بـذلك، وُيفِســد القســم الثالــث 

ــون شــافعني يف النبــّي  إذا ســألنا اهللا  9أنَّــه يوجــب أن نك

ادة يف درجاتـــه وكراماتـــه، ومعلـــوم أنَّ أحـــدًا ال تعـــاٰىل الزيـــ

 .ُيطِلق ذلك لفظًا وال معنًى 

إنَّــام مل نكــن : ولــيس هلــم أن يقولــوا]] ٥٠٦ص /[[

وذلـك . وكان شـافعًا فينـا ألجـل رتبتـه علينـا 9شافعني فيه 

ــني ــٰىل رضب ــاب ع ــاألمر : أنَّ العق ــة ك ــه الرتب ــرب في ـــرب ُيعتَ ض

ــرب ــر ال يعت ـــرب اآلخ ــي، والض ــاخلرب والنه ــة ك ــه رتب ــا . في وم

ــام ُيعتَــرب بــني املخاطِــب واملخاَطــب دون  اعتــربت فيــه الرتبــة إنَّ

أَال تـرٰى أنَّ األمـر إنَّـام ُيعتَـرب فيـه الرتبـة . من يتعلَّق اخلطاب بـه

ــة إذا  ــايل الرتب ــه؟ ألنَّ الع ــأمور في ــأمور دون امل ــر وامل ــني اآلم ب

، )احلـارس الـق: (كـان كقولـه) الـق األمـري: (قال ملن هو دونـه

ـــه،  ـــأمور في ـــالتي امل ـــاختالف ح ـــرًا ب ـــه أم ـــف كون وال خيتل

ــني  ــربة ب ــا معت ــاألمر، لكنَّه ــة ك ــه الرتب ــرب في ــا ُيعتَ ــفاعة ممَّ والش

 .الشافع واملشفوع إليه

ــإذا قيــل لنــا احلــارس إٰىل   شــفع: ألــيس ال يقــال: ف

 .األمري؟ وهذا يدلُّ عٰىل اعتبار الرتبة يف املشفوع فيه

ــا ــام ال : قلن ــر إنَّ ــارس مل جت ــفاعة احل ــك ألنَّ ش ــال ذل يق

العادة بـأن ُتـؤثِّر يف إسـقاط ضــرٍر عـن األمـري، فلهـذا ال يقـال 

فلــو فرضــنا أنَّ اخلليفــة وجــد عــٰىل بعــض ُأمرائــه وأراد . ذلــك

ــه  ــفع في ــه إالَّ إن ش ــاب عن ــِقط العق ــه ال ُيس ــر أنَّ ــه، وأظه عقاب

ينا ســؤال هــذا احلــارس شــفاعة، واحلــال  بعــض احلــّراس لســمَّ

ــا ال ُنســّمي قــول احلــارس لألمــري ) افعــل كــذا: (هــذه، وإن كنّ

فبـان الفـرق بـني األمـرين وبـني . أمرًا يف موضـع مـن املواضـع

ــاه ــا ذكرن ــال: م ــام ال يق ــه ك ــارس: أنَّ ــفع احل ــري، ال   ش يف األم

ــال ــقاط : يق ــارس يف إس ــأل احل ـــررٍ [س ــو ] ض ــري، فل ــن األم ع

ل مل جيــز للرتبــة جلــاز الثــاين، ألنَّ كــّل  كــان إطــالق اللفــظ األوَّ

ــال ــه ال يق ــاه، ألنَّ ــا يف معن ــق م ــة ُأطِل ــق للرتب ــظ ُيطَل ــر : لف أم

ــام مل : الوضــيُع الرفيــَع، ويقــال ــه إنَّ ســأله وطلــب إليــه، فُعِلــَم أنَّ

جيـز شـفع احلــارس يف األمـري كــام ذكرنـاه أنَّ العــادة مل جتـر بــأن 

ُيرجٰى بشفاعته سـقوط ضــرٍر عـن األمـري، وهلـذا مل جيـز مـا يف 

 .معناه وإن مل يكن بلفظه

مناه]] ٥٠٧ص /[[ ــح مــا قــدَّ أنَّ كــّل كــالم : وممَّــا ُيوضِّ

اقتضـٰى الرتبـة مل يـدخل بـني اإلنسـان ونفسـه، أَال تـرٰى أنَّـه ال 
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شـفع لنفسـه ويف حاجـة : وهناهـا، وقـد يقـال  أمـر نفسـه: يقال

ــز  ــه مل جي ــفوع في ــة يف املش ــفاعة الرتب ــت الش ــو اقتض ــه؟ فل نفس

 .ذلك

ــلَّ  ــو س ــقاط ول ــني إس ــرتكة ب ــفاعة مش ــًا أنَّ الش منا تّربع

إنَّـام هـي  9الضـرر وزيـادة النفـع، لعلمنـا أنَّ شـفاعة النبـّي 

ـــه  ـــاخلرب املـــروي عن ـــه قـــال 9يف إســـقاط العقـــاب ب : أنَّ

ــي« ت ــن ُأمَّ ــائر م ــل الكب ــفاعتي أله ــرت ش ــرب »ادَّخ ــذا خ ، وه

ة كلها بالقبول، وإنَّام اختالفهم يف تأويله ته األُمَّ  .تلقَّ

املــراد بـــاخلرب الشـــفاعة يف : ولــيس ألحـــٍد أن يقـــول

ـم أحـوج إٰىل هـذه  زيادة الـنعم، وإنَّـام خـصَّ أهـل الكبـائر ألهنَّ

ــائرهم ــن كب ــواهبم م ــبط ث ــث انح ــن حي ــادة م ــك أنَّ . الزي وذل

ــد إقالعهــم  ــون بع ــو أن تك ــنعم ال ختل ــادة ال ــفاعة يف زي الش

ل وتوبتهم من الكبـائر أو قبـل التوبـة واإلقـالع، فـإن كـ ان األوَّ

ــائر؟ وهــذا اســم ُينبــئ عــن  م أهــل الكب ــأهنَّ فكيــف ُيســّميهم ب

: فـإذا قيـل. الذّم وهم ال يستحّقون بعـد التوبـة شـيئًا مـن الـذمّ 

. هـذا خـالف ظـاهر اخلطـاب: قلنـا. ملن كان من أهـل الكبـائر

ــل ــن ال ُحيَص ــع مل ــأل النف ــف يس ــاين فكي ــه الث ــان الوج   وإن ك

ــتحقُّ ال ــه؟ ومس ــع إلي ــائر ال إيصــال النف ــن أهــل الكب عقــاب م

 .جيوز أن ُيوَصل إليه يف حال عقابه شـيء من املنافع

أعــددت «أو » ادَّخــرت شــفاعتي«لفــظ : فــإن قيــل

ــائر ــل الكب ــفاعتي أله ــوع » ش ــال وق ــري ح ــار غ ــال االّدخ وح

ــائر ــوفني بالكب ــوا موص ــر أن يكون ــام املنك ــفاعة، ف ص /[[  الش

ــال وقــوع الشــفا]] ٥٠٨ ــي يف أحــوال االّدخــار ويف ح عة؟ وه

ــف  ــتحّقون الوص ــال يس ــابوا، ف ــد ت ــون ق ــرة يكون ــال اآلخ ح

 .بذلك

ــا ــا : قلن ــع فيه ــال مل يق ــّل ح ــي ك ــار ه ــوال االّدخ أح

الشفاعة، فـإذا كـان مـن يشـفع فيـه مـن أهـل الكبـائر ال بـدَّ أن 

ــوع  ــل وق ــة وقب ــد التوب ــو بع ــدنيا، فه ــارق ال ــل أن يف ــوب قب يت

ــا ــه مــن أهــل الكب ــذه الشــفاعة ال يســتحقُّ الوصــف بأنَّ ئر، وه

فقـد بـان . كّلها من أحـوال اّدخـار الشـفاعة إٰىل وقـت وقوعهـا

ــف  ــتحقُّ الوص ــار ال يس ــوال االّدخ ــض أح ــراه أنَّ يف بع ــام ت ك

 .بالكبائر، ولفظ اخلرب يقتيض ذلك

وتعّلقهم يف إبطـال مـا نـذهب إليـه مـن الشـفاعة بقولـه 

ــاىلٰ     :تع
ُ
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َ
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لفــظ حمتمــل للعمــوم ) الظــاملني(باطــل، ألنَّ   ]١٨: غــافر[

ــك، فمــن أيــن  ــواء، وســندلُّ عــٰىل ذل ــوص عــٰىل س واخلص

ـًا بالكّفـار، وقـال  وجوب عمومـه؟ ومـا املنكـر أن يكـون خمتصَّ
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ــاع وال  ــفيعًا يط ــٰى ش ــه نف ــٰىل أنَّ ــد ع ــول[أح ــام ]  يق ــذلك، وإنَّ ب

 .اختلفوا يف شفيع جياب
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فاســـد، ألنَّ النصــــرة غـــري ] ٢٧٠: البقـــرة[ �أ

ــام النصـــرة املدافعــة واملغالبــة، ويقــرتن بالشــفاعة  الشــفاعة، وإنَّ

 خضـوع وخشـوع، ولـيس كــذلك النصــرة، وخالفنـا أيضــًا يف

 .العموم معرتض عٰىل ذلك
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ــ ــذنبني ال يكــون ـارتض ــفاعة يف امل ــه، ألنَّ الش ــفع في ٰى أن يش

ــال اهللا  ــه، وق ــل بإذن ــاٰىل ب ــدي اهللا تع ــني ي ــّدم ب ــبيل التق ــٰىل س ع
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ــْر�  ــاُء َو�َ ــْن �َش ــنجم[ ��َِم ــذا ت]. ٢٦: ال ــيس ه ــًا ول رك

ــمر  ــني أن يض ــرٍق ب ــأيُّ ف ــذوف، ف ـــٰى حم ــاهر، ألنَّ املرتض للظ

 من ارتضـٰى أفعاله، وبني أن يضمر ارتٰىض أن يشفع فيه؟

ــّيل  ــق امل ــل الفاس ــن أن جيع ــع م ــن مل يمتن ــة م ويف املرجئ

ــه مرتضـــٰى، وُيــراد أنَّ إيامنــه مرتضــ ٰى ـفـيمن أن ُيطَلــق عليــه أنَّ

ــول ــام نق ــ: ك ــار مرتض ــذا النّج ــديـه ــارة دون ٰى عن ، أي للنج

 .غريها

وتعّلقهم بأنَّـه تعـاٰىل وصـف يـوم القيامـة بأنَّـه ال جيـزي 

نفس عن نفـس شـيئًا فيـه، وال يقبـل منهـا شـفاعة باطـل، ألّنـا 

ــول ــاهر، ونق ــذا الظ ــن ه ــع ع ــا نرج ــوم : كّلن ــك الي إنَّ يف ذل

 .مقبولة 9شفاعة النبّي 

ــالوا ــإذا ق ــقاط : ف ــفاعة بإس ــول الش ــي قب ــق نف ــام تعلَّ إنَّ

 .العقاب

إنَّــام نفــٰى قبــول الشــفاعة يف إســقاط عقــاب : قلنــا

 .الكفر

ــا  ــام تعلَّقــوا بحســن الرغبــة إٰىل اهللا تعــاٰىل يف أن جيعلن وربَّ

ــه  ، فلــو كانــت الشــفاعة يف إســقاط 9مــن أهــل شــفاعة نبيّ

 .العقاب لكانت رغبتنا يف أن جيعلنا فّساقًا عصاةً 
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ــأن جيعل: واجلــواب ــة مشـــروطة ب ــا مــن أنَّ هــذه الرغب ن

ــرتاطه  ــدَّ مــن اش ــه ال ب ــدعاء كّل أهــل الشــفاعة إذا عصــينا، وال

، ويلـزم عـٰىل التعّلـق بـذلك إذا رغبنـا إٰىل اهللا تعـاٰىل  عٰىل ما تبـنيَّ

أن جيعلنــا مــن التــّوابني املســتغفرين، والتوبــة ال تكــون إالَّ مــن 

الــذنوب، ولــذلك االســتغفار أن نكــون راغبــني مــن أن جيعلنــا 

 .فأيُّ شـيٍء قالوه قلنا هلم مثلهمن أهل املعايص، 

ل بقولـه تعـاىلٰ     :فإن اعرتضـوا عـٰىل دليلنـا األوَّ
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 .، وما أشبه ذلك من القرآن]١٤: االنفطار[

ــا ــالم: قلن ــذا الك ــع ه ــة يف دف ــرق ثالث ــا ط ــا أن : لن هل أوَّ

ــنس، وأنَّ  ــتغراق اجل ــة الس ــة مبني ــيغة يف اللغ ــه ال ص ــنيِّ أنَّ ُنب

ا هبـــا مشـــرتكة بـــني العمـــوم مجيـــع األلفـــاظ التـــي تعلَّقـــو

وثانيهـــا أن . واخلصـــوص وحمتملـــة لألمـــرين عـــٰىل احلقيقـــة

نعارض باآليات التـي تعلَّقـوا هبـا بآيـات مـن القـرآن يقتضــي 

ز . ظاهرهــا العفــو وإســقاط العقــاب وثالثهــا أن ُنلــِزم مــن جــوَّ

العفــو عقــالً مــن خمالفينــا ورشط يف كــلِّ عمــوم القــرآن الــوارد 

ــاب بار ــاع العق ــادير بإيق ــٰىل مق ــواب ع ــادة الث ــة وزي ــاع التوب تف

العقاب، أن يشرتط أيضـًا ارتفـاع العفـو، ألنَّـه عـٰىل مذهبـه مـن 

ـــب أن  ـــني وج ـــاع وجه ـــاب، وإذا رشط ارتف ـــزيالت العق م

 .ُيشَرتط ارتفاع الثالث

أّنـا : والذي يدلُّ عـٰىل أنَّـه ال صـيغة لالسـتغراق ختتّصـه

عون أنَّـه مبنـيٌّ لالسـ تغراق قـد ُيسـتَعمل يف وجدنا كّل لفـظ يـدَّ

ــول ــل يق ــوص، ألنَّ القائ ــه: (اخلص ــل داري رضبت ــن دخ ، )م

ـــامء(و ـــت العل ــــّراق(، و)لقي ـــت الس ـــو يريـــد )قطع ، وه

اخلصــوص تــارًة كــام يريــد العمــوم ُأخــرٰى، واســتعامل اللفظــة 

ـــا حقيقــة فـــيهام  يف معنيــني خمتلفـــني يــدلُّ ظـــاهره عــٰىل أهنَّ

ـــاهر ـــل ق ـــوم دلي ـــام إالَّ أن يق ـــوعة هل ـــن وموض ، وإن مل يك

ــوعاً  ــة وموض ــا. باالســتعامل حقيق ــاهر : قلن ــل ق ــم دلي لــو مل يق

ـم مسـتعريون لـه حلكمنـا  ونضطّر مـن قصـد أهـل اللغـة إٰىل أهنَّ

 .بأنَّه حقيقة مع وجود االستعامل

ــح مــا ذكرنــاه أنَّ األصــل يف الوضــع هــو : والــذي ُيوضِّ

ــام املجــاز داخــل عليهــا، وهلــذا صــحَّ أن يكــون  يف احلقيقــة، وإنَّ

الكـالم حقيقــة ال جمـاز فيهــا، وال جيـوز أن يكــون مـا هــو جمــاز 

ــه ــة ل ــو. ال حقيق ــتعامل ه ــل يف االس ـــي أنَّ األص ــذا يقتض   وه

ـــدليل ]] ٥١١ص /[[ ـــه إالَّ لل ـــب محل ـــا جي ـــة، وعليه احلقيق

 .القاطع

اللفــظ مســتعمل يف األمــرين، غــري أنَّــه : وإذا قــالوا

ـــ د يف االســـتغراق، وإنَّ ـــرَّ ـــًا جم ـــتَعمل يف ُيســـتَعمل مطلق ام ُيس

 .اخلصوص مقرتنًا بداللة

ــواب ــتعامل : واجل ــان، واالس ــري بره ــوٰى بغ ــذا دع أنَّ ه

ــع  ــي م ــام ادُّع ــالف، وإنَّ ــري خ ــحَّ بغ ــد ص ــدناه ق ــذي اعتم ال

ــرًا  عي أم ــدَّ ــٰىل مــن ي ــة، وع ــد املوضــعني قرين االســتعامل يف أح

 .زائدًا عٰىل املعلوم الداللة

ــن ــدعوٰى م ــذه ال ــق هب ــل املتعّل ــيس ينفص ــحاب  ول أص

ــالوا ــا وق ــوا مثله ع ــوص إذا ادَّ ــاظ : اخلص ــذه األلف ــالق ه إط

 .موضوع للخصوص وإنَّام نعلم العموم بقرينة وداللة

ا يـدلُّ عـٰىل مـا ذهبنـا إليـه مـن اشـرتاك : دليل آخـر وممـَّ

العمــوم واخلصــوص حســن اســـتفهام كــّل خماطــب هبـــذه 

، حيســن أن )مــن دخــل داري رضبتــه: (األلفــاظ، ألنَّ مــن قــال

ــتَ  ــه[فهم ُيس ــال ل ــال: فيق ــذلك إذا ق ــالن؟ وك ــل ف : وإن دخ

عــن ]  حيســن أن ُيســتَفهم) رفاءـلقيــت العلــامء، وأكرمــت الشــ(

ومعلــوم أن ال حيســن إالَّ مــع . عمــوم كالمــه أو خصوصــه

ــال ــه، ألنَّ مــن ق ــرتاك اللفــظ واحتامل ، )لقيــت رجــالً : (اش

ال حيســن اســتفهامه عــن مــراده الختصــاص ) ابتعــت فرســاً (و

ــ ــظ، ول ــالاللف ــاً : (و ق ــت عين ــيئاً (و) رأي ــاهدت ش ــن ) ش حلس

ـــتفهام يف  ـــن االس ـــع حس ـــن دف ـــتامل، وم ـــتفهام لالح االس

األلفــاظ التــي ذكرناهــا كــان دافعــًا ملعلــوم ودفــع حســن 

 .االستفهام يف كلِّ لفظ مشرتك

ــتفهام  ــن االس ــه حس عي أنَّ وج ــدَّ ــٍد أن ي ــيس ألح ول

 املخاطــب أراد املجــاز،]] ٥١٢ص /[[  ] لتجــويز أن يكــون[

ــتفهام ــن االس ـــي حس ــة تقتض ــذه العلَّ ة ه ــحَّ ــك أنَّ ص يف ]  وذل

ــه  ــاب، ألنَّ ــلِّ خط ــن[ك ــا م ــة إالَّ ]  م ــاظ العربي ــن ألف ــٍظ م لف

ــبح االســتفهام يف مواضــع  ــه املجــاز، وقــد علمنــا ق ويمكــن في

ة ما ذكرناه  .كثرية، فُعِلَم أنَّ العلَّ

ــن  ــدل ع ــيًام وع ــان حك ــب إذا ك ــإنَّ املخاط ــد، ف وبع

ابــه إٰىل املجــاز فــال بــدَّ مــن أن يــدلَّ مــن خياطبــه احلقيقــة يف خط

 .عٰىل ذلك، فال معنٰى الستفهامه مع فقد داللة املجاز
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ــال ــن ق ــتفهام م ــن اس ــوا بحس ــإن عارض ــت : (ف رضب

ــه حيســن أن يقــال لــه) أيب ، وحيســن اســتفهام مــن )أبــاك؟: (ألنَّ

ــال ــهراً : (ق ــمت ش ـــرة(، و)ص ــالن عش ــت إٰىل ف ــه )دفع ، ألنَّ

أصــمت شـــهرًا كـــامالً أو ناقصـــًا؟ ]: هلـــ[حيســن أن يقـــال 

 .وكذلك يف العرشة

ـــاجلواب ـــم : ف ـــب الفه ـــو طل ـــام ه ـــتفهام إنَّ أنَّ االس

ــع اشــرتاك يف  واملعرفــة، وال حيســن عــٰىل هــذا الوجــه إالَّ م

ــل ــول القائ ــه، وق ــظ واحتامل ــاك؟: (اللف ــتفهام، ) أب ــيس باس ل

ول أَال تـرٰى أنَّـه ال حيسـن أن يقـ. وإنَّام هـو اسـتعظام واسـتكبار

حاً  ـــرِّ ــه مص ــن أن : ل ــام حيس ـــربه؟ ك ــاك أم مل تض ــت أب أرضب

ح مــع ســمع قــول القائــل ــول)رضبــت غلــامين: (ُيصـــرِّ : ، فيق

 أرضبت مجيعهم أم بعضهم؟

ــا لفــظ  ــه يقــع حقيقــًة عــٰىل ثالثــني يومــًا ) شــهر(فأمَّ فإنَّ

وعٰىل تسعة وعشـرين يومًا، فكـّل أحـد مـن أهـل اللغـة ُيسـّمي 

 ُيســّمي الكامــل بــذلك، والقــول يف الشــهر النــاقص شــهرًا كــام

 .العرشة كالقول يف الشهر

ــالعموم ــال ب ــن ق ــق م ــد تعلَّ ــال: وق ــل إذا ق ــأنَّ القائ : ب

حيسـن اسـتثناء كـّل عاقـل مـن هـذا ) مـن دخـل داري أكرمتـه(

ــام خيــرج االســتثناء مــن اجلمــل مــا لــواله لوجــب  الكــالم، وإنَّ

  للفـظ ملـادخوله فيهـا، بداللـة قـبح اسـتثناء البهـائم مـن هـذا ا

مل جيـــب دخولـــه حتتـــه، وإذا وجـــب دخـــول ]] ٥١٣ص /[[

 .فهي مستغرقة) َمنْ (مجيع العقالء حتت لفظة 

ـــم ـــال هل ـــه يف : فيق ـــتم ب ـــيام حكم ـــالف ف ـــن نخ نح

ــول ــتثناء، ونق ــحَّ : االس ــواله لص ــا ل ــالم م ــن الك ــرج م ــه خي إنَّ

ة  ــحَّ ــل لص ــّل عاق ــتثناء ك ــاز اس ــام ج ــالم، وإنَّ ــه يف الك دخول

ــام مل حيســن ) َمــنْ (دخولــه حتــت لفظــة  ال لوجــوب دخولــه، وإنَّ

استثناء البهـائم ألنَّـه ال يصـحُّ دخوهلـا حتـت هـذا اللفـظ، فـإذا 

ــن  ــام حيس ــان إنَّ ــني، إذا ك ــد أو االثن ـــرة الواح ــن العش ــالوا م ق

لوجـــوب دخـــول مـــا اســـتثنٰى يف اجلملـــة لـــوال االســـتثناء، 

 .فكذلك كّل استثناء ألنَّه ال خيتلف باختالف مواضعه

ــا ــرين، : قلن ــني األم ــحابنا ب ــن أص ــوم م ــّوٰى ق ــد س ق

ــالوا ــحَّ : وق ــواله لص ــا ل ــِرج م ــداد ُخي ــن األع ــتثناء م إنَّ االس

 .دخوله أيضًا ومل جيب

أن ]  فيـه[وبعد، فـإذا سـلَّمنا التفرقـة بـني األمـرين جـاز 

مـن شـأن االسـتثناء أن ُخيـِرج مـا لـواله لصـحَّ دخولـه، : نقول

ــ ــتثناء، واالس ــلِّ اس ــب يف ك ــذا واج ــداد وإن وه ــن األع تثناء م

وجــب دخــول املســتثنٰى يف اجلملــة لــوال االســتثناء فلــن جيــب 

ة، وإن كــان  ته، فــال بــدَّ مــن اعتبــار الصــحَّ ذلــك إالَّ بعــد صــحَّ

ة حتَّٰى تبلغ الوجوب  .يف بعض املواضع قد يريد الصحَّ

 . دخول االستثناء يف النكراتهذا يقتيض: فإن قيل

املعرفـة، وهـذا حسـن بـال قد ُيسـتثنٰى مـن النكـرة : قلنا

ــون ــم يقول ــالف، ألهنَّ ــداً : (خ ــاالً إالَّ زي ـــرب رج ــا )اض ، فأمَّ

ــته أو  ص ــن إذا خصَّ ــد حيس ــرات فق ــن النك ــرة م ــتثناء النك اس

ــول ــفته، فتق ــاقالً : (وص ــًا أو ع ــالً ظريف ــوم إالَّ رج ــاءين ق ، )ج

 .لبطالن الفائدة  وإنَّام مل حيسن بغري ختصيص وال وصف

ــذهبهم ــام يبطــل م ــه ال شــبهة يف : يف االســتثناء وإنَّ أنَّ

ــريه ــل لغ ــول القائ ــن ق ــن ]] (٥١٤ص /[[   :حس ــة م ــق مجاع ال

، وأنَّـه حيسـن اسـتثناء كـّل )العلامء، واقتل فرقـة مـن املشــركني

: عامل وكّل كافر مـن هـذا الكـالم، ومل يـدّل ذلـك عـٰىل أنَّ قولنـا

ـــة( ـــة(و) فرق ـــبيل ) مجاع ـــٰىل س ـــتغرقة ع ـــاظ املس ـــن األلف م

 .عٰىل سبيل الصالح الوجوب بل

ــ ــم خاصَّ ــا هاش ــزم أب ــاظ ويل ــه يف أنَّ ألف ــٰىل مذهب ة ع

قـد حيسـن اسـتثناء : اجلموع واجلـنس ال تسـتغرق، أن يقـال لـه

كّل واحد مـن ألفـاظ اجلـنس واجلمـوع، ومل يـدّل ذلـك عنـدك 

ــانع مــن أن يكــون لفظــة  ــنْ (عــٰىل االســتغراق، فــام امل هبــذه ) َم

 املثابة؟

اســتدّلوا بــأنَّ القائــل إذا قــال  وقــد:  طريقــة ُأخــرٰى هلــم

ــريه ــدك؟: (مســتفهًام لغ ــاد ) مــن عن ــذكر آح ــب ب صــلح أن جيي

العقــالء ومجاعــاهتم، وال يصــحُّ أن جييبــه بــذكر البهــائم، فلــوال 

للعقــالء جلــاز أن يكــون اجلــواب عنهــا ) َمــنْ (لفظــة   اســتغراق

يف بعض األحـوال بـذكر بعـض العقـالء جيـري جمـرٰى اجلـواب 

 .بذكر هبيمة

ــدوا هــذه الطريقــةوأ ــة عــدلوا عــن : كَّ بــأنَّ أهــل العربي

لفــظ االســتفهام يف كــلِّ شـــخص بعينــه إٰىل هــذه اللفظـــة، 

فوجــب أن حتــلَّ هــذه اللفظــة حمــّل االســتفهام عــن كــّل عاقــل 

 .باسمه

قـد بنيـتم كالمكـم عـٰىل دعـوٰى ال ُنسـلِّمها، : فيقال هلم

ــتم ــن قل ــن أي ــة : فم ــتفهام بلفظ ــق االس ــن أطل ــنْ «إنَّ م ومل  »َم

د اللفـظ أنَّـه  ُيعَلم من قصده العموم واالسـتغراق مـن غـري جمـرَّ

حيسن إجابتـه بـذكر كـّل عاقـل، ومـا أنكـرتم أنَّ جوابـه بـذكر [
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يفهـم مـن قصـده االسـتغراق ]  كّل عاقـل ال حيسـن إالَّ بعـد أن

د اللفظ  .من غري جمرَّ

ـــه حيســـن ممَّـــن : ُيبـــنيِّ مـــا ذكرنـــاه]] ٥١٥ص /[[ أنَّ

، بــأن يقــول )مــن جــاءك؟(، و)مــا متلـك؟: (اسـتفهم فقيــل لــه

ــاء، ويف  ــن اإلم ــد أو م ــن العبي ــرس، أو م ــن الف ــال أو م ــن امل م

ــواب ــاءك؟: (ج ــن ج ــوال ) م ــال، ول ــن الرج ــاء أو م ــن النس م

مل جيـز مـا ذكرنـاه، ولـيس جيـزي ذكـر   اشـرتاك اللفـظ واحتاملـه

بعـــض العقـــالء، ويصـــحُّ أن يســـتعمل يف مجـــيعهم حقيقـــة، 

 .يمةوليس كذلك حكم البه

ــة  ــتفهام إٰىل لفظ ــاظ االس ــن ألف ــدوهلم ع ــا ع ــنْ (فأمَّ ) َم

ــه  ــخص بعين ــّل ش ــذكر ك ــتفهام ب ــة، ألنَّ االس ــدة معقول فلفائ

ر أو يطـول ويبعـد، ولـيس يف مجيـع األلفـاظ مـا يصــحُّ أن  يتعـذَّ

ـــني  ـــالء مفرتق ـــع العق ـــن مجي ـــتخبار ع ـــه إٰىل االس ـــد ب يقص

 .ا، وهذه مزيَّة بيّنة هل)َمنْ (وجمتمعني إالَّ لفظة 

ــه لــو ثبــت هبــذه الطريقــة العمــوم مل يكــن نافعــًا  عــٰىل أنَّ

هلـم يف املقصـود مـن الكـالم يف عمـوم الوعيـد، ألنَّ االســتفهام 

 .ال حيسن دخوله يف خطابه تعاٰىل عٰىل وجه من الوجوه

متــٰى ثبــت عمــوم هــذه اللفظــة : ولــيس هلــم أن يقولــوا

ـــرط ــا يف الش ــت عمومه ــتفهام ثب ــو. يف االس ــك دع ٰى ألنَّ ذل

ــوم  ــوا عم ــد أوجب ــة، وق ــري حجَّ ــنْ (بغ ــرة يف ) َم ــت نك إذا كان

الشــرط واجلـزاء، ومل يوجبـوا عمومهــا إذا كانـت معرفـة، فــأالَّ 

 .ًة يف االستفهام دون سائر املواضعكانت عامَّ 

ا الطريقة الثانية يف الكالم عٰىل اآليات التي تعلَّقوا هبـا  وأمَّ

ـَرَك بِِه :  فبيّنة، ألّنا نعارضهم بقوله تعـاىلٰ 
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ــة األُوىلٰ  ــه اآلي ــان وج ــران : وبي ــِف غف ــاٰىل مل ين ــه تع أنَّ

ــه  الشـــرك عــٰىل كــلِّ الوجــوه، بــل نفــٰى أن يغفــر تفّضــالً، فكأنَّ

ــال ــاٰىل ق ـــ: تع ــر أن ُيش ــاٰىل ال يغف ــل إنَّ اهللا تع ــالً ب ــه تفّض َرك ب

 : فيجـب املـراد بقولـه تعـاىلٰ . استحقاقاً 
َ

 ذ�ِـك
َ
ون

ُ
ِفـُر مـا د

ْ
َو�َغ

ــاءُ  ــْن �َش ــل،  �َِم ــري اســتحقاق وعــٰىل جهــة التفّض أن يغفــر بغ

ــات  ــي واإلثب ــه النف ــذي يدخل ــالم ال ــذا الك ــوع ه ألنَّ موض

ل  .وينضّم إليه األعٰىل واألدون أن خيالف الثاين األوَّ

أنــا ال أمضـــي إٰىل : أن يقــول القائــل أَال تــرٰى ال حيســن

ــام  األمــري إالَّ أن يــدعوين وأمضـــي إٰىل مــن دونــه إذا دعــاين، وإنَّ

ـــدعني: حيســـن أن يقـــول . وأمضــــي إٰىل مـــن دونـــه وإن مل ي

ــول ــوز أن يق ــذلك ال جي ــل : وك ــالكثري وأتفضَّ ــل ب ــا ال أتفضَّ أن

 .وهذا وجه، ومن خالف فيه فهو مكابرة. باليسري

رضـوا هبـذه اآليـة عـٰىل وجـه آخـر، وهـو ويمكن أن يعا

جيـب عمومهـا عنـد مـن ذهـب إٰىل العمـوم لكـلِّ ) ما(أنَّ لفظة 

مـا ال يعقـل، وإذا أخـرب تعـاٰىل أنَّـه يغفـر مـا دون الشــرك، عـمَّ 

ذلك الكبـري والصـغري، ومـا وقعـت منـه توبـة ومـا مل يقـع منـه 

: ألّنـا نعكـس ذلـك ونقـول. توبة، ألجـل عمـوم ظـاهر آيـاهتم

صوا ظاهر تلك اآليات لعموم ظاهر هذه اآلياتبل   .خصِّ

�َِمــْن : فــإن تعلَّقــوا باشــرتاط املشــيَّة بقولــه تعــاىلٰ 

 .اإلمجال]  يقتضـي[ �َشاءُ 

مــا دخلــت املشــيَّة فــيام تناولــه اللفــظ العــاّم، : قلنــا هلــم

ا دخلت فيمن يغفر له ال فيام يغفره  .ألهنَّ

: خــر، وهــوويمكــن أن يعارضــوا يف هــذه اآليــة بوجــه آ

ــق ــاٰىل علَّ ــاهر ]] ٥١٧ص /[[  أنَّ اهللا تع ــيَّة، والظ ــران باملش الغف

من تعليقه هبـا أنَّـه تفّضـل غـري واجـب، ألنَّ الواجـب ال تعّلـق 

ــول ــدًا ال يق ــيَّة، ألنَّ أح ــئت، : باملش ــب إن ش ــل الواج ــا أفع أن

 . وأنا أشكر النعمة إن اخرتت

ا بيان وجـه املعارضـة باآليـة الثانيـة فهـو أنَّـه تعـاٰىل : وأمَّ

ـه يغفــر للنـاس عـٰىل ظلمهــم، وذلـك إشـارة إٰىل احلــال  خـربَّ بأنَّ

لقيـت : التي يكونون فيهـا ظـاملني، وجيـري جمـرٰى قـول القائـل

 .فالنًا عٰىل أكله وأوّده عٰىل عذره

ــه  ــة، ألنَّ ــة التوب ــذه اآلي ــرتطوا يف ه ــم أن يش ــيس هل ول

 .مملن يشرتط يف ظواهر آياهت  عدول عن الظاهر، ومطرق

ــو ــة فه ــة الثالث ــة باآلي ــه املعارض ــا وج ــاٰىل : وأمَّ ــه تع أنَّ

أخرب أن يغفـر الـذنوب مجيعـًا، وظـاهر ذلـك يقتضــي غفراهنـا 

بغــري اشــرتاط توبــة وال غريهــا، ولــوال أنَّ الكفــر أخرجــه مــن 

هذا الظاهر دليـل لكـان متنـاوالً لـه، وقولـه تعـاٰىل عقيـب هـذه 
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ــإنَّ عطــف املشــ روط عــٰىل املطلــق ـاآليــة األُوٰىل مــع إطالقــه، ف

 .واخلصوص عٰىل العموم جائز

ــالم  ــذكرها يف الك ــدنا ب ــي وع ــة الت ــة الثالث ــا الطريق فأمَّ



 الوعد والوعيد) ١٨٦(/ حرف الواو    ................................................................................................... ٥٩٤

ــي، ــٰىل اآليــات التــي اعتمــدوها فه أنــتم : أن نقــول هلــم ع

ــواب،  ــادة الث ــة وزي ــد التوب ــات الوعي ــوم آي ــرتطون يف عم تش

ـــام ُيـــؤثِّران يف اســـتحقاق العقـــاب،  ـــام اشـــرتطتموها ألهنَّ وإنَّ

ــة  ــقاط التوب ــاب كإس ــقط العق ــع أس ــو إذا وق ــوم أنَّ العف ومعل

ــذين  ـــرطني الل ــو الش ــارك العف ــد ش ــه، فق ــواب ل ــادة الث وزي

اشـرتطتموه كـام رشطـتم مـا جيـري ذكرمتومها يف معنامهـا، فـأالَّ 

 جمراه؟

ــالوا]] ٥١٨ص /[[ ــإذا ق ــرين أنَّ : ف ــني األم ــرق ب الف

ــواب،  ــادة الث ــة وزي ــاب بالتوب ــقوط العق ـــي س ــل يقتض العق

 .وليس يف العقل أنَّ العفو قد يقع ال حمالة

ــا ـــي : قلن ــام يقتض ــل ك ــك أنَّ العق ــة، وذل ــذه مغالط ه

لك يقتضــي سقوط العقـاب عنـد التوبـة وزيـادة الثـواب فكـذ

ز العقـل أن يعفـو مالــك  سـقوطه عنـد وقـوع العفـو، وكـام ُجيـوِّ

ــد  ــة أو يزي ــع توب ز أن يق ــوِّ ــذلك ُجي ــو، فك ــاب وأن ال يعف العق

ــني  ــابلوا ب ــب أن يق ــك، فيج ــون ذل ز أن ال يك ــوِّ ــام ُجي ــواب ك ث

الوقوع والوقـوع يف األمـرين وبـني احلـال قبـل الوقـوع، فـإنَّكم 

 .جتدون رشطنا مساويًا لرشطيكم

ــد  ــوم الوعي ــاهر عم ــون ظ ــا تزعم ــٰىل م ــان ع ــإن ك ف

يقتضـــي أنَّــه تعــاٰىل ال خيتــار العفــو، فظــاهر ذلــك أيضــًا 

ــٰىل  ــه ع ــد ثواب ــا يزي ــة، وال م ــار التوب ــدًا ال خيت ـــي أنَّ أح يقتض

ــو  ــاره العف ــاهر اختي ــون بالظ ــام تنف ــم إنَّ ــه، ألنَّك ــاب فاعل عق

وبــة ليســلم وقــوع العقــاب بمســتحّقه، وهــذا بعينــه قــائم يف الت

نة من عقابه؟  وزيادة الثواب، فأالَّ كانت الظواهر مؤمِّ

مـن مل يتـب ومل يـزد : ال فائـدة يف قولـه تعـاىلٰ : فإن قـالوا

ــوم  ــك معل ــإنَّ ذل ــه، ف ــإّين ُأعاقب ــه ف ــف عن ــه ومل أع ــه عقاب ثواب

والضــرورة تـدعو إليـه، فـإنَّ كـّل مـن مل يسـقط عقابـه بشـــيء 

 .معاقباً من مسقطات العقاب ال بدَّ من أن يكون 

قــد يمكــن يف مســتحّق العقــاب منزلــة ثالثــة بــني : قلنــا

ــع أن  ــه غــري ممتن ــه، ألنَّ ــه وبــني أن يســقط عقاب أن يســتويف عقاب

ًا فــال يســقط وال يســتوٰىف، وإذا  يبقــٰى العقــاب يف جنبــه مســتحقَّ

زًا ذلـك جـاز أن نسـتفيد بآيـات الوعيـد وقـوع  كان العقـل جمـوِّ

 .العقاب بمن مل يسقط عنه

ا إذا سـلَّمنا لكـم تّربعـًا عـدم الفائـدة مـن ذلــك عـٰىل أّنـ

فالفائــدة إنَّــام ُتعــَدم مــع اســتيفاء الشـــرائط الــثالث، وأيُّ 

ـــمَ  ص /[[  واحـــدة ألفيناهـــا أدخـــل الكـــالم يف الفائـــدة، فِل

جعلــتم مـــا ُيلغـــٰى هــو العفـــو دون التوبـــة وزيـــادة ]] ٥١٩

 الثواب؟

ــالوا ــإن ق ة : ف ــحَّ ــٰىل ص ــذه ع ــريقتكم ه ــتم ط ــد بني ق

ــ ــل إس ــع قب ــن أن يق ــقاطه م ــو إس ــيس خيل ــاب، ول قاط العق

املعصــية أو يف حاهلــا أو بعــدها، وال جيــوز أن يكــون واقعــًا 

ـــقِّ ويف  ــــّرف يف احل ـــقاط تص ـــا، ألنَّ اإلس ـــا وال يف حاهل قبله

مقابلتـه االسـتيفاء، فكـام ال حيسـن االسـتيفاء قبـل املعصــية وال 

املعصــية  وإن كـان اإلسـقاط بعـد. يف حاهلـا، ال جيـوز اإلسـقاط

فقد علمنا أنَّـه ال أحـد مـن املكلَّفـني إالَّ وهـو مقطـوع إذا رسق 

ــ ــّل زاٍن مص ــذلك ك ــال، وك ــزاء والنك ــه اجل ــٰىل وج رٍّ ـوأرصَّ ع

ر مـن  ُحيَدُّ عٰىل سـبيل العقوبـة، فلـو جـاز العفـو لقـدح فـيام تقـرَّ

 .اإلمجاع

ا اسـقاط احلـّق قبـل ثبوتـه فغـري جـائز، غـري أنَّـه : قلنا أمَّ

ــه مـانع مـن ثبــوت احلـّق مسـتقبالً، وجيــري : يقـال يمكـن أن إنَّ

كـلُّ حـقٍّ أسـتحّقه مسـتقبالً عليـك : (جمرٰى قول القائـل لغـريه

ــام )فقــد وهبتــه لــك ، وال معنــٰى للمضــايقة يف هــذا القســم، وإنَّ

 .الكالم كّله معهم يف إسقاط العقاب بعد وقوع املعصية

ــ ـــّراق وجل ــع الس ــاع يف قط ــن اإلمج ــوه م ع ــذي ادَّ د وال

ـم ال يقطعـون نكـاالً  الزناة فيـه مـن املرجئـة كـّل اخلـالف، ألهنَّ

ــاب، وأنَّ  ــتحقاقه للعق ــوا اس ــن علم ــًة إالَّ م ــدون عقوب وال جيل

العفو ما أسقطه عـنهم، وجيـرون قطعـه مـن غـري علـم بسـقوط 

ــاً  وال . العقــاب عنــه بــالعفو جمــرٰى قطعــه مــع جتــويز كونــه تائب

ــهود  ــنهم يف أنَّ املش ــا وبي ــالف بينن ــا خ ـــرقة أو الزن ــه بالس علي

واملقـّر هبـام ال ُحيَـّدان عـٰىل وجـه العقوبـة واالسـتحقاق، ألّنـا ال 

 .نأمن أن يكون الباطن بخالف الظاهر

قــولكم يــؤّدي إٰىل تعــّذر قطــع ســارق عــٰىل : فــإن قــالوا

 .سبيل العقوبة، لتعّذر الرشط الذي راعيتموه

عيـتم مل : قلنـا ختــرج لـو مل يكــن معرفـة ذلــك عـٰىل مــا ادَّ

ـا إنَّـام تـدلُّ عـٰىل اسـتحقاق  آية القطع من أن تكـون مفيـدة، ألهنَّ

ــدح يف  ــة، وال يق ــفة املخصوص ــٰىل الص ــان ع ــيمن ك ــة ف العقوب

 .ذلك فقد طريق لنا إٰىل العلم بالرشائط

عـــٰىل أنَّ الشــــروط التـــي يعتربهـــا ]] ٥٢٠ص /[[

ــاد  ــة تك ــال والعقوب ــبيل النك ــٰىل س ــارق ع ــع الس ــا يف قط خمالفن

ــم يشــرتطون علــم اإلمــام بكــون الســارق تكــون م تعــّذرة، ألهنَّ

سارقًا ملـا يملكـه املســروق منـه وتناولـه لـه مـن حـرز وقيمتـه 



 ٥٩٥  ....................................................................................................  الوعد والوعيد) ١٨٦/ (حرف الواو 

بالغة القـدر الـذي جيـب فيـه القطـع، ويعلمـه يف حـال التنـاول 

ًا غــري تائــب ــه الشــبهات مصـــرَّ ــد وقعــت عن . كامــل العقــل ق

ــه  ــي في ــإن ادُّع ــا، ف ـــروط كّله ــذه الش ــة هب ــوم اإلحاط ومعل

ــه غــري ممتنــع  رنا مثــل ذلــك يف العفــو، ألنَّ اإلمكــان تقــديرًا قــدَّ

ز هبـا بـني  فرضًا وتقديرًا أن جيعـل اهللا تعـاٰىل لإلمـام عالمـة ُيميـِّ

 .من ُعِفَي عنه وبني من مل ُيْعَف عنه

عــٰىل أنَّ امتثــال آيــات احلــدود ممكــن عــٰىل كــلِّ حــاٍل يف 

 .ط العقابالكّفار، ألّنا نأمن فيهم ثبوت ما يقتضـي إسقا

ـــو عـــن  ـــاع العف ـــالف يف ارتف ـــتدلَّ املخ ـــام اس وربَّ

لـو عفـا اهللا عـنهم مل ختـُل حـاهلم : مستحّقي العقاب بـأن يقـول

ــة، أو النــار، أو ال : بعــد العفــو مــن ُأمــور ــا أن يــدخلهم اجلنَّ إمَّ

ــاراً  ــًة وال ن ــدخلهم جنَّ ــن أن . ي ــُل م ــة مل خي ــم اجلنَّ ــإن أدخله ف

ـا أن يكونوا فيها مثـابني أو غـري مثـ ابني، وإن أدخلهـم النـار فإمَّ

ــاقبني ــري مع ــاقبني أو غ ــوا مع ــة وال . يكون ــري جنَّ ــوهنم يف غ وك

ــاء يف دار  ــوا أحي ــأن يكون ــوا، أو ب ــوا أو ُأميت ــأن ُأفن ــا ب ــار إمَّ ن

ــرٰى  ــّل . ُأخ ــٰىل أنَّ ك ــة ع ــة جمتمع ــه، ألنَّ األُمَّ ــاع من ــع اإلمج يمن

ــا ــة والن ــني اجلنَّ ــرة ب ــه يف اآلخ ــة ل ــف ال منزل ــاع مكلَّ ر، واإلمج

ة وال يثـابوا فيهـا، ويـدفع أيضـًا  أيضًا يمنع من أن يـدخلوا اجلنـَّ

أن يكونــوا يف النــار غــري معــاقبني أو معــاقبني، وإن كــان العقــل 

ة  يمنع من عقـاهبم بعـد إسـقاطه، فلـم يبـَق إالَّ أن يـدخلوا اجلنـَّ

مثــابني، وال ثــواب هلــم يســتحّقونه، ألنَّ عقــاب معاصــيهم قــد 

والتفّضــل بــالثواب قبــيح، فوجــب القطــع عــٰىل أحــبط ثــواهبم 

 .بطالن العفو، ألنَّ جتويزه يؤّدي إٰىل علم فساده

ــبهة ــذه الش ــن ه ــواب ع ــٰىل أنَّ : واجل ــت ع ــا إن ُبني أهنَّ

ــذا  ــن ه م م ــدَّ ــيام تق ــا ف لن ــد دلَّ ــاب، وق ــبط بالعق ــواب ينح الث

 .الكتاب عٰىل بطالن التحابط

 والصــــحيح يف هــــذا املوضــــع أنَّ اهللا]] ٥٢١ص /[[

تعاٰىل إذا عفا عن فّسـاق أهـل الصـالة فسـقط عقـاهبم أدخلهـم 

 .اجلنَّة وأثاهبم بام يستحّقونه عٰىل إيامهنم وطاعاهتم

ــل ــإن قي ــيمن : ف ــولكم ف ــف ق ــابط كي ــيكم التح ــع نف م

 كفر بعد إيامن أو آمن بعد كفر؟

ز أن : قلنــا ز أن يتلــو اإليــامن الكفــر، وال ُنجــوِّ ُنجــوِّ

ــه ال ويف . يكفــر املــؤمن مجلــةً  ز أن يكفــر، لكنَّ املرجئــة مــن جــوَّ

ل. بدَّ بعد ذلك من أن يؤمن ويوايف بإيامنه  .والصحيح األوَّ

ــر   ــاٰىل يغف ــإنَّ اهللا تع ــر ف ــد الكف ــامن بع ــع اإلي وإذا وق

عقاب الكفر تفّضـالً، ولـو شـاء يؤاخـذ بـه، لكـن السـمع منـع 

 .ذلك]  من[

ــا ــام قلن ــوايف بإي: وإنَّ ــن أن ي ــدَّ م ــؤمن ال ب ــه، أنَّ إنَّ امل امن

اإلمجاع واقـع عـٰىل أنَّ اإليـامن يسـتحقُّ بـه الثـواب الـدائم، فلـو 

جاز أن يكفـر املـؤمن كفـرًا يـواٰىف بـه ال اسـتحقَّ فاعلـه الثـواب 

والعقاب الـدائمني، إلمجـاعهم أيضـًا عـٰىل أنَّ الكفـر املـواٰىف بـه 

يسـتحقُّ عليـه العقــاب الـدائم، واإلمجـاع يمنــع مـن اســتحقاق 

 .سبيل الدوام األمرين عىلٰ 

ــتحقاقان  ــل واجتمــع االس ــإنَّ التحــابط إذا بط وأيضــًا ف

الــدائامن فــال بــدَّ إذا فعــل املســتحّق مــنهام مــن أن يتلــو الثــواُب 

ــة عــٰىل أنَّ الثــواب  العقــاَب والعقــاُب الثــواَب، واجتمعــت األُمَّ

 .يف اآلخرة ال ُيقَطع وال يتخلَّله عقاب

ــل ــإذا قي ــاع يف د: ف عون اإلمج ــدَّ ــف ت ــتحّق كي وام املس

ــاس مــن يقــول ــامن، ويف الن ــواب عــٰىل اإلي ــن الث إنَّــه ال : م

ـــرتط يف  ـــن يش ـــيهم م ـــاٰىل شــــيء، وف ـــٰىل اهللا تع يســـتحقُّ ع

اســتحقاق الثــواب بــاإليامن املوافــاة كــام رشطــتم ذلــك يف 

 الكفر؟

ــا ـــيء : قلن ــٰىل اهللا تعــاٰىل ش ــٰى أن يســتحقَّ ع ــا مــن نف أمَّ

الثـواب مـن جهـة العـدول من املجّربة، أو مـن نفـٰى اسـتحقاق 

ــٰىل أنَّ  ــون ع ــا جممع ــم معن ــداديني، فه ــن البغ ]] ٥٢٢ص /[[  م

الثـواب إذا مل ُحيبِطــه فاعلـه، فــال بـدَّ مــن أن يفعـل بــه ويوصــل 

إنَّـه يسـتحقُّ الثـواب أنَّـه ال بـدَّ : إليه، فلـو جعلنـا مكـان قولنـا

 .من أن ُيفَعل به الثواب الدائم متٰى مل ُحيبِطه زالت الشبهة

ـــىلٰ  ـــام ع ـــتحقاق، وإنَّ ـــون باالس ـــداديني يعرتف  أنَّ البغ

يضـــيفونه إٰىل احلكمــــة واجلــــود، فــــام خــــالفوا يف أصــــل 

ــن  ـــيء م ــلِّ ش ــتحقاق لك ــي االس ــّربة تنف ــتحقاق، واملج االس

ــا ــإذا قلن ــٍه، ف ــلِّ وج ــٰىل ك ــال ع ــت : األفع ــن أثب ــلُّ م ــع ك أمج

 .استحقاقًا باألفعال عٰىل كذا خرجت املجّربة منه

ــن رشط ــا م ــاة  وأمَّ ــاإليامن املواف ــواب ب يف اســتحقاق الث

فقولــه باطــل، ألنَّ وجــوه األفعــال ورشوطهــا التــي منهــا 

ــا،  ــلة منه ــون منفص ــوز أن تك ــتحقُّ ال جي ــا يس ــا م ــتحقُّ هب يس

ــدوثها ــت ح ــن وق ــأّخرة ع ــت . ومت ــن وق ــل ع ــاة منفص واملواف

حــدوث اإليــامن، فكيــف يكــون رشطــًا أو وجهــًا يف اســتحقاق 

 الثواب به؟

قنـا بـني الكفـر املـواٰىف بـه ومـا ال  وال يلزمنا ذلـك إذا فرَّ
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يـواٰىف بــه يف دوام املســتحّق عليــه مــن العقــاب، ألّنــا مــا جعلنــا 

ــل  ــه، ب ــتحقاق وال يف دوام ــًا يف االس ــًا وال وجه ــاة رشط املواف

جعلناهـا داللــة لنــا وأمــارة عــٰىل صــفة املســتحّق، وإذا مل يــواف 

نا ذلك عـٰىل أنَّ كفـره وقـع يف حـ ال حدوثـه عـٰىل وجـه بكفره دلَّ

يقتضـي ذلك، والذي يواٰىف بـه مـن الكفـر نقطـع عـٰىل أنَّـه وقـع 

لألصل عـٰىل وجـه يقتضــي دوام عقابـه، فاملوافـاة داللـة عنـدنا 

وليســت وجهــًا وال رشطــًا يف االســتحقاق، والداللــة ال جتعــل 

 .املدلول عٰىل ما هو عليه

ــا ــل لن ــإذا قي ــل : ف ــن جع ــول م ــد ق ـــيء يفس ــأيِّ ش فب

فاة بـاإليامن داللـة عـٰىل وقوعـه يف حـال حدوثـه عـٰىل وجـه املوا

ــٰىل  ــدمها ع ــل دلَّ ع ــاة إذا مل حتص ــه، وأنَّ املواف ــب دوام ثواب يوج

ًا بــه الثــواب  أنَّ اإليـامن وقــع ص /[[  يف ابتــداء حدوثــه مســتحقَّ

 .املنقطع]] ٥٢٣

ــا ــول : قلن ــد يق ــه ال أح ــاع، ألنَّ ــك اإلمج ــن ذل ــع م يمن

ــة كّلهــا ــن األُمَّ ــذلك م ــاة يف اســتحقاق  .ب ــن رشط املواف وم

ــل  ــة، وجع ــتحقاقه وجه ــًا الس ــا وجه ــاإليامن جعله ــواب ب الث

ابتــداء االســتحقاق عنــدها وال جيعلهــا داللــة وكاشــفة، فكــان 

كـّل مــن ذهـب إٰىل أنَّ مــا يقتضـــي اسـتحقاق الثــواب بــاإليامن 

ــامن  ــّل إي ــذهب إٰىل أنَّ ك ــر، ي ــري منتظ ــه وغ ــال حدوث ــابع حل ت

 .حدوثه الثواب الدائم يستحقُّ به يف حال

ــه : فــإذا قيــل ــلتم بــني الكفــر املــواٰىف ب ــأيِّ شـــيٍء فصَّ ب

 والذي ال يواٰىف به يف دوام العقاب؟

باإلمجـــاع، ألّنـــا قـــد بيَّنـــا أنَّ دوام العقـــاب أو : قلنـــا

ــام ُيعَلــم بالســمع، وقــد اجتمعــت  انقطاعــه ال ُيعَلــم عقــالً، وإنَّ

ة عٰىل أنَّ عقـاب الكفـر الـذي يـ واٰىف بـه دائـم فقطعنـا عليـه األُمَّ

وما ال يواٰىف بـه اإلمجـاع عـٰىل دوامـه وال انقطاعـه، وإنَّـام يرجـع 

إٰىل الـدليل، ولـو كـان عقـاب الكفـر الـذي ال يـواٰىف   ذلك]  يف[

به دائًام لكـان قـد اجتمـع للمكلَّـف الواحـد اسـتحقاق الثـواب 

 .والعقاب عٰىل سبيل الدوام، وقد بيَّنا فساد ذلك

ــام  حنــا القــول بــأنَّ املــؤمن ال يكفــر عــٰىل القــول وإنَّ رجَّ

من غـري أن يـواٰىف بـه، مـن أجـل أنَّ الكفـر يسـتحقُّ   بجواز كفره

به االسـتحقاق والـذّم واللعـن، فلـو جـامع اإليـامن مـع بطـالن 

ــدح  ــا امل ــتحّقون منّ ــّدون يس ــون املرت ــب أن يك ــابط لوج التح

ـــتحقو ـــم، وإن اس ـــن إيامهن م م ـــدَّ ـــا تق ـــٰىل م ـــيم ع ا والتعظ

ــة عــٰىل أنَّ . االســتخفاف واللعــن عــٰىل كفــرهم واجتمعــت األُمَّ

ــيم  ــن التعظ ــيئًا م ــتحقُّ ش ــه ال يس ة فإنَّ ــر وردَّ ــر لكف ــّل مظه ك

 .رضورةً  9والثواب، وذلك معلوم من دينه 

ن كـان مؤمنـًا يكفـر، : فإذا قيـل لنـا فقـد نـرٰى كثـريًا ممـَّ

ــر  ــن الكف ــي م ــام بق ــد ]] ٥٢٤ص /[[وربَّ ــه، وق ــال موت إٰىل ح
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ــًا عــٰىل : قلنــا لــيس كــّل مــن أظهــر اإليــامن يكــون مؤمن

احلقيقة، وإذا وجـدنا مظهـرًا للكفـر بعـد إظهـار اإليـامن قطعنـا 

امن مل يكـن يف البـاطن وعنـد اهللا تعـاٰىل عٰىل أنَّ ما أظهـر مـن اإليـ

 .عليه

ا املـراد باآليـة فـإنَّام سـّمٰى مـن أظهـر اإليـامن مؤمنـًا  فأمَّ

ـــاىلٰ  ـــال اهللا تع ـــام ق ـــرف، ك ـــٰىل الع ن�   :ع
ُ
ـــوه  َعِلْمتُُم

ْ
ـــإِن

َ
ف

ِمنــاٍت 
ْ
ِر�ــُر :  ، وكــام قــال اهللا ]١٠: املمتحنــة[ ُ�ؤ

ْ
تَح

َ
�

ــةٍ  ِمنَ
ْ
ــٍة ُ�ؤ بَ

َ
ــاء[ َر� ــاٰىل أراد ، و]٩٢: النس ــه تع ــبهة يف أنَّ ال ش

 .إظهار اإليامن

*   *   * 

 :رشح مجل العلم والعمل

: ٰى ـد املرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة]] ١٤٤ص [[

 ه حـقُّ والعقاب حيسـن التفّضـل بإسـقاطه ويسـقط بـالعفو، ألنَّـ

ــاٰىل إليــه قبضــه واســتيفاؤ ق باســتيفائه رضر، ، ويتعلَّــهاهللا تع

 .ينفأشبه الدَّ 

ــك ــ: رشح ذل ــة جي ــن جه ــاب م ــقاط العق ــو بإس وز العف

ــا واملعتزلــة  ــة بأمجعه ــذهب املرجئ ــو م ــالً، وه ــول تفّض العق

البغـــداديون ]] ١٤٥ص /[[وخـــالفهم املعتزلـــة . رينيـالبصــ

ال حيســـن العفـــو عقـــالً وال ســـمعًا، ووافقهـــم : فقـــالوا

ــالبص السـمع منـع مـن  م ذهبـوا إٰىل أنَّ ريون عـٰىل السـمع، ألهنَّ

م عــٰىل بطــالن هــذا وســنتكلَّ . زًا لـهجمــوِّ  العفـو وإن كــان العقــل

 .املذهب

ــدلُّ  ــذي ي ــٰىل أنَّ  وال ــالً أنَّ  ع ــن عق ــو حيس ــاب  العف العق

ــقٌّ  ــ ح ــتيفاؤه يتعلَّ ــه واس ــه قبض ــاٰىل إلي ــتيفائه رضر، هللا تع ق باس

 .ين يف حسن إسقاطهفأشبه الدَّ 

ــ ــا أنَّ ــقٌّ ذكرن ــ ه ح ــاٰىل حتَّ ــقٌّ هللا تع ــو ح ــا ه ــزم م  ٰى ال يل

ــه، ألنَّ  ــو علي ــقٌّ الث ــقط  اب ح ــك ال يس ــع ذل ــاٰىل وم ــٰىل اهللا تع ع

ــبإســقاطه، ألنَّــ فجــرٰى ]] ١٤٦ص /[[ًا لــه، ه ال يكــن حقَّ

ــ وذكرنــا  ،ه ال يسـقط بإسـقاطهجمـرٰى مـن كــان عليـه ديـن يف أنَّ
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ــ ــتيفاؤه، ألنَّ ــه واس ــه قبض ــن ال إلي ــتحقاق مل ــت االس ــد يثب ه ق

 .يسقط بإسقاطه

ــرٰى أنَّ أَال  ــوّىلٰ   ت ــل وامل ــتالطف ــد يس ــه ق ــريًا  علي حّقان كث

من احلقوق ومـع ذلـك لـو أسـقطا ملـا سـقط، ملـا مل يكـن إلـيهام 

وكـذلك البـالغ منّـا . قبضه واستيفاؤه بـل كـان ذلـك إٰىل ولـيّهام

ــاء،  يســتحقُّ  ــريه مــن األحي ــٰىل اهللا تعــاٰىل وعــٰىل غ األعــواض ع

ــبض  ــه الق ــن إلي ــا مل يك ــقط، مل ــا س ــقطه مل ــو أس ــك ل ــع ذل وم

 ؟ تعاىلٰ واالستيفاء وكان ذلك إٰىل اهللا

ــ ــه يتعلَّ ــا كون ــدَّ  ق باســتيفائه رضر، ألنَّ وذكرن ين هــذه ال

مــن كــان لــه عــٰىل غــريه ديــن وكــان إليــه   تــرٰى أنَّ أَال . صــورته

ــه  ــتوٰىف من ــٰىل املس ــتوفاه دخــل ع ــٰى اس ــتيفاء فمت القــبض واالس

فالعقـاب مشـتبه للـدين مـن مجيـع  ؟رر ولو أسـقطه سـقطـالض

 .الوجوه، فينبغي أن حيسن إسقاطه

*   *   * 

: ٰى ـد املرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة]] ١٥٠ص [[

وعقـاب الكّفـار مقطــوع عليـه باإلمجـاع، وعقــاب فّسـاق أهــل 

ــه، ألنَّ  ــوع علي ــري مقط ــالة غ ــنهم،  الص ــو ع ــز العف ــل جيي العق

 .وكذلك السمع، ومل يرد سمع قاطع بعقاهبم

العقـــل جييـــز العفـــو عـــن  نـــا أنَّ قـــد بيَّ  :رشح ذلـــك

كــان ذلــك أو فســقًا، خالفــًا ملــا يقولــه  العقــاب كفــراً  مســتحقِّ 

فـإذا ثبـت ذلـك فينبغـي أن يكـون عـٰىل . أبو القاسـم وأصـحابه

 مـا منـع السـمع منـه مـن عقـاب ما كنّا عليه من جواز العفو إالَّ 

الكّفــار يعــاقبون ال  املســلمني قــد أمجعــوا عــٰىل أنَّ  نَّ إالكّفــار، فــ

 .فقطعنا بإمجاعهم عٰىل عقاهبم]] ١٥١ص /[[حمالة، 

ــ ــاٍق وأمَّ ــل الصــالة فب ــاق أه ــاب فّس ــا  ا عق ــا كنّ ــٰىل م ع

ــ ــه، ألنَّ ــك علي ــيس يف ذل ــرٰى إه ل ــري جم ــل جي ــاع وال دلي مج

ـ  مـا يسـتدّلون بـنيِّ ونحـن نُ . م يعـاقبون ال حمالـةاإلمجاع عٰىل أهنَّ

ــتكلَّ  ــاب ون ــذا الب ــه يف ه ــذا ب ــيل ه ــذي ي ــل ال ــه يف الفص م علي

 .الفصل

ــل يُ  ــت أن ال دلي ــوإذا ثب ــىلٰ قَط ــه ع ــب  ع ب ــاهبم، وج عق

ــوَّ  ــنهم جم ــو ع ــيّام إذا أن يكــون العف ــل، الس ــان يف العق ــام ك زًا ك

 .اقرتن به السمع

 :]توضيح اآليات الواردة يف شأن عقاب الفّساق[

عون مــن ومــا يــدَّ : ٰى ـد املرتضــقــال الســيِّ  :مســألة

ــه ــدوح في ــد وعمومهــا مق ــات الوعي ــأنَّ : آي ــرد  ب العمــوم ال ينف

ــه،  ــة ل ــة يف اللغ ــيغة خالص ــ وألنَّ بص ــد مش ــات الوعي روطة ـآي

ــب  ــا أوج ــه، وم ــٰىل عقاب ــدهم ع ــه عن ــن زاد ثواب ــب وم بالتائ

 .ل عليه بالعفوهذين الرشطني يوجب اشرتاط من تفضَّ 

خـر، مثـل ضـة بعمـوم آيـات أُ وهذه اآليـات أيضـًا معارَ 

ــاىلٰ  ــه تع ــاءُ : قول ــْن �َش  �َِم
َ

ِــك  ذ�
َ
ون
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ْ
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ً
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َ
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ن
�
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غ
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ق
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 .وما أشبه ذلك من اآليات

ـــك ـــتدلَّ  :رشح ذل ـــ اس ـــٰىل أنَّ ـالبص ـــاق  ريون ع الفّس
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ــاىلٰ  ــه تع ــا� : وبقول َت
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ا يَـَرُه : ىلٰ وبقوله تعـا �
َ

ةٍ �
ر�
َ
 ذ

َ
قـال

ْ
 ِمث

ْ
َمـل

ْ
ع

َ
 �َوَمـْن �

 .]٨: الزلزلة[

ــ ــات الت ــد، ـتقتضــ يومــا أشــبه ذلــك مــن اآلي ي الوعي

الفّسـاق  ي القطـع عـٰىل أنَّ ـظـواهر هـذه اآليـات تقتضـ: وقالوا

 .معاقبون ال حمالة

 :ولنا يف الكالم عٰىل هذه اآليات وجوه

العمـــوم ال  ل، أنَّ عـــوِّ وهـــو مـــذهبنا وعليـــه نُ : هلـــاأوَّ 

عمل يف ســتَ ينفــرد بــه، بــل مــا يُ ]] ١٥٣ص /[[صــيغة لــه 

ل فــيهام وجــب أن عمِ عمل يف اخلصــوص وإذا اســتُ ســتَ العمــوم يُ 

فـإذا ثبـت اشـرتاكه فـال داللـة يف هـذه اآليـات، . يكون مشرتكاً 

عــٰىل العمــوم، فــإذا مل يكــن للعمــوم  االســتدالل هبــا مبنــيٌّ  ألنَّ 

ــرا ــون امل ــاز أن يك ــيغة، ج ــاة، ص ــض العص ــات بع ــذه اآلي د هب

الكّفـار الـذين أمجـع املسـلمون عـٰىل عقـاهبم، وإذا احتمـل  موه

 .ذلك سقط استدالهلم هبا

ضـــة بآيـــات مثلهـــا هـــذه اآليـــات معارَ  نَّ أ: وثانيهـــا
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ن القطـع عـٰىل غفـران اهللا تعـاٰىل ملسـتحّقي العقـاب، مثـل تتضمَّ 

ــاىلٰ  ــه تع ــَرةٍ : قول ِف
ْ
و َمغ

ُ َ
� 

َ
ــك  َر��

�
 َو�ِن

َ
ــاِس �

�
ــمْ  �ِلن ِمِه

ْ
 ُظل

ــد[ ــإف، ]٦: الرع ــنَّ ــأنَّ ـه تص ــم ريح ب ــر الظل ــاٰىل يغف  ألنَّ ، اهللا تع

ــه  : قول
َ

ــمْ  � ِمِه
ْ
ــاه ُظل ــ :معن ــاملني، ألنَّ ــوهنم ظ ــال ك ه يف ح

ــة ــذه اللفظ ــتفاد هب ــرٰى أنَّ أَال . املس ــال  ت ــل إذا ق ــا أودُّ ( :القائ  أن

ال يسـتفاد منـه  )لقيـت فالنـًا عـٰىل رشبـه(أو ) فالنًا عـٰىل هجـره

 ؟لقيـاه لـه كـان يف حـال رشبـه ه يف حـال هجـره وأنَّ بـُّه ُحيِ  أنَّ إالَّ 

ــ ــك اقتض ــت ذل ــم  ٰى أنَّ ـوإذا ثب ــال الظل ــل يف ح ــران حيص الغف

 .لظاهر اللفظ
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ــر[ اَهللا � ــة  ،]٥٣: الزم ــرتط التوب ومل يش

 مــا ل عــٰىل عمومــه، إالَّ َمــوال صــغر املعصــية فيــه فينبغــي أن ُحي 

 .أخرجه الدليل من عقاب الكّفار

ــِه : قولــه تعــاىلٰ : ومنهــا ـــَرَك بِ
ْ
 �ُش

ْ
ن
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َ
فقطـع تعـاٰىل ، ]٤٨: النسـاء[ ذ�ِـك

ــ ـــه ال يغفــر الشــعــٰىل أنَّ ه مــا نفــٰى غفــران رك، ونحــن نعلــم أنَّ

ام نفـٰى أن يغفـره مـع عـدم التوبــة، وإنَّـ حـالٍ  رك عـٰىل كـلِّ ـالشـ

رك يكــون ـفينبغـي أن يكـون مـا أثبتـه مــن غفـران مـا دون الشـ

ـ بــني النفــي ٰى ال يكــون فرقــًا أيضــًا مــع عــدم التوبــة حتـَّ

 .واإلثبات

ِفــُر : املــراد بقولـه تعـاىلٰ  إنَّ : ولـيس هلـم أن يقولـوا
ْ
َو�َغ

 
َ

 ذ�ِك
َ
ون

ُ
 .ذلك ختصيص بال دليل فإنَّ . الصغائر ما د

ــوا ــًا أن يقول ــق  إنَّ : وال هلــم أيض ــة متعّل الغفــران يف اآلي

ــاملشــيَّ  ألنَّ . ةباملشــيَّ  ــه ال يف الغفــران، ة إنَّ ام دخلــت يف املغفــور ل

ــ ــالاموإنَّ ــو ق ــبهة ل ــون ش ــان يك ــك إن ( : ك ــا دون ذل ــر م ويغف

 .، وليس ذلك يف اآلية)شاء

ولـيس هلـم أن خيّصـوا هــذه اآليـات التـي ذكرناهـا بــأن 

 ألنَّ . يشـرتطوا فيهــا التوبــة وصــغر املعصـية لتســلم هلــم آيــاهتم

نحمـل آيـاتكم ونخّصـها بالكّفـار  :لنا عليهم مثلـه، بـأن نقـول

ــد  ــا، وق ــوم آياتن ــا عم ــلم لن ــك ليس ــدًا وذل ــًا واح ــا موقف وقفن

 .يقتيض توّقف احتجاجهم باآليات

ــا]] ١٥٥ص /[[ ــا  أنَّ : ومنه ــتدّلوا هب ــي اس ــات الت اآلي

ــ ــالف أهنَّ ــال خ ــا، ألهنَّ ــٰىل عمومه ــت ع ــا ا ليس ــون منه م خيّص

ـــون ـــيهم، ويقول ـــغرت معاص ـــن ص ـــائبني وم ـــؤالء : الت ه

ــا دلَّ  ــات، مل ــذه اآلي ــوم ه ــن عم ــارجون ع ــٰىل أنَّ  خ ــدليل ع  ال

ــه ومــن صــغرت معاصــيه فــإنَّ التائــ عقــاهبم  ب ال حيســن عقاب

 .يقع حمبطًا عندهم

رطني، يوجـــب ـومـــا أوجـــب اشـــرتاط هـــذين الشـــ

ــو ــو العف ــث، وه ــرتاط رشط ثال ــ. اش ــألنَّ ــران ه إنَّ ام رشط األم

مــنهام إذا حصــل أســقط  واحــدٍ  كــلَّ  اللــذان ذكرومهــا ألنَّ 

ــ  ه متــٰى العقــاب املســتحّق، فكــذلك العفــو جيــب اشــرتاطه، ألنَّ

 .حصل أسقط العقاب املستحّق 

ــ عمــوم اآليــات دالٌّ  إنَّ : ولــيس هلــم أن يقولــوا ه عــٰىل أنَّ

ــو ــار العف ــل أن يقــول وذلــك أنَّ . ال خيت ــالَّ : لقائ ــوم   دلَّ وه عم

العــايص ال خيتــار التوبــة وال يــأيت بطاعــة أكثــر  اآليــات عــٰىل أنَّ 

 ؟من املعصية

ز أن ه جيـوال جيـب ذلـك ألنَّـ: فإن جـاز لكـم أن تقولـوا

ــ ــار املكلَّ ــية، خيت ــن املعص ــر م ــة أكث ــل طاع ــة أو يفع ف التوب

ــول ــدلُّ : فكــذلك نق ــ ال ي ــٰىل أنَّ ــوع ــار العف ــي أن  ،ه ال خيت فينبغ

زًا كام كان  .يكون جموَّ

رح هـذه اجلمـل التـي ذكرناهـا موضـع غـري هـذا، ـولش

ــتوفيناه يف  ــليَّ (واس ــائل املوص ــداملس ــاه ) ة يف الوعي ــيام أوردن وف

 .هنا كفاية

   **   * 

١٨٧ - ا ا:  

 :الذريعة إٰىل ُأصول الرشيعة

ــــ: الثــــاينفصــــل ال]] ٤٥٤ص [[ ه ال جيــــوز أن يف أنَّ

أو العــــامل أن حيكــــم يف  9 ض اهللا تعــــاٰىل إٰىل النبــــيّ فــــوِّ يُ 

 : الصوابه ال خيتار إالَّ أنَّ  رعيات بام شاء إذا علمـالش

ــم أنَّ  ــحيح أنَّ  اعل ــدَّ  الص ــوز، وال ب ــك ال جي ــلِّ  ذل  يف ك

ــ .ع إٰىل اختيــار الفاعــلرَجــمــن دليــل، وال يُ  حكــم ه والعلــم بأنَّ

ــار ــاٍف إالَّ  ال خيت ــري ك ــواب غ ــاب  الص ــذا الب ــالف . يف ه وخ

اهللا  ال فــرق بــني أن يــنصَّ : عمــران يف ذلــك، وقــال مــويس بــن

ــ  مــا هــو املصــلحة، ه ال خيتــار إالَّ عــٰىل احلكــم وبــني أن يعلــم أنَّ

 .إٰىل اختياره ض ذلكفيفوِّ 

ــ لَّ دِ والــذي اســتُ  ه ال بــه يف الكتــب عــٰىل هــذه املســألة أنَّ

زة للصـالح مـن الفسـاد، واختيـار رع مـن داللـة مميـِّـالشـ يف بدَّ 

ــ جيــوز أن يتنــاول املفســدة، كــام يتنــاول املصــلحة، فــال  فاملكلَّ

 .متييز فيه
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ـــ]] ٤٥٥ص / [[ ـــارام محلـــوا ذلـــك عـــٰىل األوربَّ  ،خب

ــ ــيتَّ  ه كــام ال جيــوز أنوأنَّ ــة متقدِّ ه اإلفــق من ــار بغــري دالل ــة خب م

ــذلك ــذب، فك ــدق دون الك ــوز أن تتَّ األ بالص ــام ال جي ــق حك ف

 .الفساد ز الصالح منمنه بغري داللة متيِّ 

 بغــري معجــزة وال 9 ام ألزمــوا اختيــار النبــّي وربَّــ

 . من هو نبّي ا ال نختار إالَّ داللة، بأن يعلم أنّ 

 إنَّ : لملــن خــالف أن يقــو نَّ ، ألوهــذا القــدر غــري كــاٍف 

 قـل مـا شـئت، فقـد: (زة، وهـي قولـه تعـاٰىل لـههنا داللة مميـِّاه

ــ ــت أنَّ ــول إالَّ علم ــوابك ال تق ــ ،) الص ــذه ألنَّ ــن هب ــد أم ه ق

ــ كــام أمـن بــالنصِّ  أمــن اخلطـ الطريقـة ام عـٰىل احلكــم بعينـه، وإنَّ

 .لأحدمها جممل واآلخر مفصَّ  أنَّ  الفرق بينهام

ــ ــوا يف األوربَّ ــا ارتكام ارتكب ــار م ــوه يف األخب ــام، ب حك

ــويس بــني ولــيس إذا فــرَّ . يمــن املتنبّــ ز النبــّي ويف متيّــ ق م

خبـار مل جيـز لغـريه حكـام وبـني غريهـا مـن األعـن األ خباراأل

 .، وال تناقضبني الكّل  يأن يسوّ 

: رت هـذه الطريقـة يف كتبـي، بـأن قلـتـوقد كنت نصـ

االختيــار لــه،  وصــواباً  جعلــتم أمــارة كــون احلكــم صــالحاً  إذا

ــاجعل ــار ن ــس االختي ــالم يف نف ــول ،الك ــه، : فنق ــار فعل االختي

ق بقبـيح، كـام يمكـن أن إذا تعلَّـ ويمكن عنـده أن يكـون قبيحـاً 

ــون ــناً  يك ــأيِّ حس ــون  ءٍ يش ، فب ــار أن يك ــذا االختي ــأمن يف ه ن

ــقبيحــاً  ، ز كونــه قبيحــاً وِّ ه ُجيــ، وهــو إذا أقــدم عليــه خمــاطر، ألنَّ

قـدام عـٰىل مـا كاإل قبيحـاً ز الفاعـل كونـه وِّ عـٰىل مـا ُجيـ قدامواإل

 يف القبح؟ يعلمه قبيحاً 

ــالوا ــإن ق ــٰىل : ف ــه ع ــاٰىل ل ــرب اهللا تع ــك بخ ــن ذل ــأمن م ي

 . عٰىل احلسنه ال خيتار وال يقدم إالَّ اجلملة أنَّ 

ام يفيــده حسـن مـا يقـدم عليـه بعــد هـذا اخلـرب إنَّـ: قلنـا

ــو لــه، واختيــاره إّيــ فعلــه حيتــاج إٰىل ]] ٤٥٦ص / [[اه، وه

ز لـه القبـيح مـن وقبـل الفعـل، ليتميـَّ زة قبل االختيـار،أمارة مميِّ 

ز كونــه وِّ قــدام عــٰىل مــا ُجيــفيــأمن مــن اإل احلســن قبــل الفعــل،

ــاً  ــدَّ قبيح ــ، وإذا مل تتق ــارة مميِّ ــتم األ ،زةم أم ــٰىل وجعل ــه ع ــارة ل م

يــأمن يف هــذا االختيــار  ءٍ يش فبــأيِّ  حســن الفعــل اختيــاره لــه،

 مة؟ة متقدِّ زأمارة مميِّ  ، والأن يكون قبيحاً 

ــتم ــإن قل ــه: ف ــال ل ــأن يق ــ: ب ــا أنَّ ــد علمن ــل ق ك ال تفع

 .وهو حسن إالَّ  اختياراً 

ام يعلـم حسـنه بعـد فعلـه لـه، ه إنَّـي أنَّــهذا يقتضـ: قلنا

ــو ــل  وه ــل أن يفع ــو قب ــه، وه ــه في ــف عن ــه زال التكلي إذا فعل

ــ ــأيِّ  نف ألمكلَّ ــالح، فب ــن والص ــل احلس ــ يفع ــ ـيءٍ ش ــه متيَّ ز ل

ي ـلـيس هــذا يقتضــالح مـن غــريه؟ أوَ صــ قبـل الفعــل مـا هــو

 ؟يكون قبيحاً  إقدامه عٰىل ما ال يأمن أن

ــ ــاٍف  تأمَّ امَّ ـول ــري ك ــه غ ــالم وجدت ــذا الك ــت ه  نَّ ، ألل

ــ: أن يقــول للمخــالف ف مــن أن يفعــل الغــرض أن يــأمن املكلَّ

بــني أن جيعــل لــه  فــرٍق  ، فــأيُّ الــذمّ  فيســتحقُّ  أو مفســدةً  قبيحــاً 

مــارة عــٰىل وبــني أن تكــون األ قبــل أن يفعــل، عــٰىل ذلــك أمــارة

هــو آمـن مــن  الفعـل؟ وعــٰىل الـوجهني مجيعـاً  ذلـك هـي نفــس

 .من الذمّ  صفعل القبيح، ويتخلَّ 

م الفعـل مـارة إذا مل تتقـدَّ األ وليس جيب مـا قيـل مـن أنَّ 

ــون قبيحــاً  ماً قــدِ كــان مُ  ــأمن أن يك ــٰىل مــا ال ي ــع ــل، ألنَّ أن  ه قب

ــ مَ ِلــقــد عُ : يفعـل متــٰى قيــل لــه فهــو   احلســن،ختتــار إالَّ ك ال أنَّ

ــري أنَّ آمــن مــن اإل ــل الفعــل أو بعــده، غ ــيح قب ــدام عــٰىل القب  ق

ــوز أن  ــن جي ــني فل ــد أو االثن ــل الواح ــاز يف الفع ــك وإن ج ذل

 مـا ه ال خيتـار منهـا إالَّ أفعالـه أنَّـ املعلوم من حالـه يف كـلِّ  يكون

مـة، كـام ال جيـوز زة متقدِّ ومصلحة من غـري أمـارة مميـِّ هو حسن

ــ ــ ونأن يك ــه أنَّ ــن حال ــوم م ــداً املعل ــه أب ــع من ــل إالَّ  ه ال يق  الفع

 .مغري علم تقدَّ  من فاقاً املحكم اتّ 

ــوز يف األُ  ــذا جي ــوهل ــان ّم ــرف واالثن ــه احل ــع من ي أن يق

ــاً اتّ  ــوز أن يكتــب فاق ــم ]] ٤٥٧ص / [[، وال جي ــال عل ــري ب الكث

م أن يــأيت بالشــعر الكثــري وكــذلك ال جيــوز مــن املفِحــ .ممتقــدِّ 

م ذلـك، وإن جـاز فاق من غـري علـم لـه تقـدَّ سبيل االتّ  عىلٰ  أبداً 

، فصـار الكثـري حمـاالً . البيت الواحد ومـا جـرٰى جمـراه أن يقول

 فقد بطـل مـذهب مـويس بـن عمـران عـٰىل كـلِّ . زاً جموَّ  واليسري

عـٰىل سـبيل  رسمـداً  كان يذهب إٰىل جـواز ذلـك أبـداً  ه، ألنَّ حالٍ 

 .فاقاالتّ 

يف كتـب اإلمامـة يف فسـاد  إذا كنـتم اعتمـدتم: فإن قيـل

ــار ــٰىل أنَّ لإل االختي ــام ع ــار األُ  م ــل اختي ــمته حتي ــعص ــه،  ةمَّ ل

ـــون ـــتم أن يك ـــ وأبطل ـــوم أهنَّ ـــارون اتّ املعل ـــاً م ال خيت  إالَّ  فاق

طعنــتم اآلن فيهـا، فيجــب جــواز  املعصـوم هبــذه الطريقـة التــي

 .اختيار اإلمام مع عصمته

ــا ــاك: قلن ــول هن ــن أن نق ــ: يمك ــدَّ إّن ــول  رناا إذا ق أن يق

ــ: (فــه اختيــار اإلمــامملــن كلَّ  اهللا تعــاىلٰ  ك ال يقــع قــد علمــت أنَّ

ــك إالَّ  ــارمن ــوم  اختي ــصٌّ  إنَّ : )املعص ــو ن ــذا ه ــٰىل اإل ه ــام، ع م
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ــ مــن غــري  ام نمنــع مــن اختيــار املعصــوموإن كــان بواســطة، وإنَّ

ــةفــق يف بعــض األهــذا إن اتَّ  عــٰىل أنَّ  .اسـتناد إٰىل هــذا الــنّص   ئمَّ

ــوز أن يتَّ  ــلِّ ال جي ــق يف ك ــم  ف ــة ونظ ــاه يف الكتاب ــام قلن ــام، ك إم

ـ. الشعر ومـا أشـبه ذلـك خبـار عـن الغائبـات ا إلـزامهم اإلوأمَّ

ــدق اتّ  ــاً بالص ــم، فاق ــري عل ــن غ ــري  م ــن غ ــاء م ــار األنبي واختي

القليـــل دون الكثـــري،  معجــز، فـــيمكن أن يلتزمـــوا ذلـــك يف

 .هايف الكتابة وغري ات، كام قلناهة الواحدة دون املرَّ واملرَّ 

ا اعتمدنا يف بعـض كتبنـا عنـد الكـالم عـٰىل هـذه وقد كنّ 

مـة قبــيح، وإن زة متقدِّ التكليـف بــال أمـارة مميِّــ عــٰىل أنَّ  الطريقـة

ــ ــ أنَّ  فعلــم املكلِّ فــق اإلصــابة منــه، ورضبنــا لــذلك ف تتَّ املكلَّ

 .ه بام يف البيت من غري أمارةِرب ف غريه أن ُخي كلَّ  املثل بمن

ض عــــٰىل هــــذه عــــَرت يُ  ويمكــــن أن]] ٤٥٨ص / [[

ر، وأكثـر مـا حيصـل لنـا متعـذِّ  العلم بالعواقب فينـا الطريقة بأنَّ 

ــنّ  ــب الظ ــوم هغال ــيس يق ــاا، ول ــنّ  هن ــو  الظ ــم، ول ــام العل مق

 .حسن التكليف  الصوابه ال خيتار إالَّ علمنا العاقبة وأنَّ 

ــ: فــإن قيــل ف حكــم حكــم مــا يقــع بــه التمييــز للمكلَّ

 .يم ذلك عٰىل وقوع الفعلن يف وجوب تقدوالتمكّ  القدرة

ــا ــال: قلن ــن أن يق ــتمكّ  إنَّ : يمك ــه ال ــع ب ــذي يق ن يف ال

م، وهـو إعـالم اهللا تعـاٰىل لـه متقـدِّ  الـذي ذكرنـاه أيضـاً  املوضـع

م  احلسـن ومـا فيـه املصـلحة، وهـذا دليـل متقـدِّ ال خيتـار إالَّ  هأنَّ 

 .زبه التميُّ  يقع

 الفــرق بــني تقــديم القــدرة والتمكــني وبــني تقــديم ثــمّ 

ــ دليــل قــدار والتمكــني م اإله متــٰى مل يتقــدَّ التمييــز واضــح، ألنَّ

فقـد  نَّ وقـوع الفعـل، ولـيس كـذلك دليـل التمييـز، أل استحال

 .ة وقوع الفعلبصحَّ  مه ال خيلُّ تقدّ 

ــمّ  ــة ث ــذه الطريق ــلك ه ــن س ــال مل ــذهب : يق ــيس امل أل

الفعـل واجـب عليـه قبـل  ف ال يعلـم أنَّ املكلَّـ هـو أنَّ  الصحيح

ــل ــك أن يفع ــالة، ألنَّ ــال الص ــا، ف ــل متامه ــرتام قب ــوز االخ ه جي

ــ. عليــه تكــون واجبــة ــ ام يعلــم بعــد الفــراغ منهــاوإنَّ ا كانــت أهنَّ

رة غـري أمـارة وجـوب الفعـل عليـه متـأخِّ  واجبة، فقـد صـارت

 جـــرٰى قـــدار والتمكـــني، فـــأالَّ مــة، ومل جتـــر جمـــرٰى اإلمتقدِّ 

 !فيه هذا املجرٰى؟ املوضع الذي اختلفنا

 :رة قوله بأشياءـمويس يف نص قوقد تعلَّ 

  :قولــه تعــاىلٰ  :هلــاأوَّ 
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 .فأضاف التحريم إليه ،]٩٣

ض  هنـٰى عـن التعـرّ امَّ ـلـ 9ه مـا روي مـن أنَّـ :وثانيها

ـــ ـــت مّك ـــه لنب ـــال ل ـــ]] ٤٥٩ص / [[ة، ق  إالَّ : (اس العبّ

ــول اهللا ــا رس ــر ي ــال)اإلذخ ــرإالَّ «: 9 ، فق ــذا » اإلذخ ، وه

 .عٰىل إضافة احلكم إٰىل رأيه يدلُّ 

ــه  :وثالثهــا عفــوت لكــم عــن «: 9مــا روي مــن قول

 العفــــو إٰىل نفســــه دون 9فأضــــاف  ،)اخليــــل والرقيــــق

 .الوحي

ــ ــه فــيام تعلَّ ــه أوَّ فيقــال ل ــع أن يضــاف : الً ق ب لــيس يمتن

 يـاً وإن كان عـن وحـي، مـن حيـث كـان مؤدِّ  9إليه  التحريم

ــا  إنَّ : إٰىل الكتــاب فيقــال يضــاف التحــريم أيضــاً  وقــد. لــه إلين

ويمكــن . مــهكــذا وكــذا، وإن كــان اهللا تعــاٰىل حرَّ  مالكتــاب حــرَّ 

ــ: وقـد قـال قـوم. مـه بالنـذر أو بـاليمنيأن يكـون حرَّ  أيضـاً  ه إنَّ

 اه االجتهــادجتهـاد، وأدّ فــه االممتنـع أن يكــون اهللا تعـاٰىل كلَّ  غـري

ــه ــريم إلي ــاف التح ــه، فأض ــلُّ  .إٰىل حتريم ــدٍ  وك ــذه  واح ــن ه م

 .ق به مويسا يتعلَّ يمنع ممَّ  الوجوه

مـا  9ه مـن أيـن لـك أنَّـ: ق بـه ثانيـاً ويقال له فيام تعلَّـ

 اس بـه؟ وإذاره العبّـذكِّ عـٰىل اسـتثناء اإلذخـر لـو مل ُيـ كان عازماً 

. خالفـه سـقط اسـتداللك غـري مقطـوع عـىلٰ  كان ذلـك جـائزاً 

ــاً  ــوز أيض ــد جي ــالوحي أنَّ  وق ــه ب ــد أعلم ــاٰىل ق ــون اهللا تع  أن يك

ــ ــر، وأنَّ  اس العبّ ــذكر اإلذخ ــرتاض ب ــه االع ــع من ــد يق  ق

ــان ــه لك ــوال قول ــه، ول ــد قول ــر عن ــتثنى اإلذخ ــالح أن يس  الص

ــ ــالح أن يتعلَّ ــموماً الص ــه مض ــريم ب ــريه ق التح ــن . إٰىل غ ويمك

 أمــره بتحــريم مــا عــدا اإلذخــر أمــراً أن يكــون اهللا تعــاٰىل  أيضــاً 

ـــاً  ـــريَّ ]] ٤٦٠ص / [[ ،جزم ـــامَّ وخ ـــر، فل ـــره ه يف اإلذخ  ذك

 .هحلقِّ  إليه إجياباً  َل عِ ستثناءه الذي قد ُج ا 9اس اختار العبّ 

لـيس إضـافة العفـو إليـه : ق بـه ثالثـاً ويقال لـه فـيام تعلَّـ

ه قـال برأيـه، بـل ال يمتنـع أن يقـول ذلـك وهـو أنَّـ بداللة عـىلٰ 

مـن حيـث كـان ) لـُت حلَّ (و) مـُت حرَّ : (كـام يقـول وحـي،عـن 

 .والتحليل للتحريم ياً مؤدِّ 

*   *   * 

 :رشح مجل العلم والعمل

: ٰى ـد املرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة]] ١٣١ص [[

مــدح، وثــواب، وشــكر، وذّم، وعقــاب،  :باألفعــال واملســتحقُّ 

 .وعوض
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ــ فهــو القــول املنبــئ عــن عظــم حــال : ا املــدحفأمَّ

 .املمدوح

ــ]] ١٣٢ص /[[ ــوابوأمَّ ــع املســتحّق : ا الث فهــو النف

 .املقارن للتعظيم واإلجالل

ــ فهـــو االعـــرتاف بالنعمـــة مـــع رضب : ا الشـــكروأمَّ

 .التعظيم

 .فهو ما أنبأ عن اّتضاع حال املذموم: ا الذمّ وأمَّ 

ـــ ـــابوأمَّ ـــ: ا العق ـــو الض ـــارن ـفه ـــتحّق املق رر املس

 .لالستخفاف واإلهانة

فـع املسـتحّق اخلـايل مـن تعظـيم فهـو الن: ا العـوضوأمَّ 

 .وإجالل

ــك ــتحقُّ : رشح ذل ــتَّ  املس ــذه الس ــال ه ــياء باألفع ة األش

التــي ذكرناهــا مــن مــدح أو ثــواب أو شــكر أو ذّم أو عقــاب أو 

 .عوض

هــو القــول املنبــئ عــن عظــم حــال : املــدح وحــدُّ 

 .باألقوال دون األفعال املمدوح، وخيتصُّ 

ئ نبِـه بقـول يُ مـن مـدح غـري أنَّ : عـٰىل ذلـك الـذي يـدلُّ 

 فـدلَّ . ه مـدحنَّـأف قولـه بوَصـسّمٰى مادحـًا ويُ عن عظم حاله يُ 

ــٰىل أنَّ  ــك ع ــاه ذل ــا قلن ــدح م ــن . امل ــالً م ــريه فع ــل بغ ــو فع ول

ــدلُّ  ــاه ال يُ إعــٰىل تعظيمــه  األفعــال ي ــّي ّمي ســّمٰى مادحــًا وإن ُس

ــ ــوكــذلك إن اعتقــد فيــه عظــم احلــال يُ . ًام لــهمعظِّ ًام ســّمٰى معظِّ

 .مادحاً  سّمٰى وال يُ 

ــفعُ  ــذلك أنَّ  مَ ِل ــ ب ــتصُّ امل ــال  دح خي ــاألقوال دون األفع ب

ــاه ــا قلن ــٰىل م ــ. ع ــتُ وربَّ ــع فوُ عمِ ام اس ــض املواض ــل يف بع  َف ِص

ــ ــل بأنَّ ــالفع ــاز ألنَّ ــك جم ــوالً، وذل ــن ق ــدح وإن مل يك ه ال ه م

 .يف مجيع األفعال يستّمرُ 

ــ ــوابوأمَّ ــيم : ا الث ــارن للتعظ ــتحّق املق ــع املس ــو النف فه

 .واإلجالل

ا لـيس كـذلك مـن رضر ز ممـَّليتميـَّ) النفـع(ام ذكرنـا وإنَّـ

ز ليتميَّـــ) اً مســتحقَّ (وذكرنــا كونـــه ]] ١٣٣ص /[[أو غــريه، 

ــ مقارنــًا للتعظــيم (ل بــه، وذكرنــا كونــه مــن النفــع املتفضِّ

 ه خـالٍ لكنـَّ ه نفـع مسـتحّق ز مـن العـوض فإنَّـليتميـَّ) والتبجيل

 .من تعظيم وتبجيل

ــ ــذمّ وأمَّ ــول: ا ال ــاع حــال  فهــو الق ــن اّتض ــئ ع املنب

وهـو خيــتصُّ بـاألقوال أيضــًا كـام قلنــا يف املـدح، فــإنَّ . املـذموم

ــال  ــه  _األفع ــق ب ــن تتعلَّ ــال م ــاع ح ــٰىل اّتض ــت ع ال  _وإن دلَّ

ــا إهانــة واســتخفاف ــا ذّم وإن ُوِصــَفت بأهنَّ ــام . ُتوَصــف بأهنَّ وربَّ

ـــرد ذلـــك يف مجيـــ ـــا ذّم، وال يطَّ ز فيهـــا فُوِصـــَفت بأهنَّ ع ُجتـــوُّ

وكذلك االعتقاد املنبـئ عـن اّتضـاع حـال مـن اعتُِقـَد . األفعال

ــه  ــَم ب ــه ذّم إالَّ عــٰىل رضب مــن املجــاز، فُعِل ــه ال ُيوَصــف بأنَّ في

ة ما قلناه  .صحَّ

ـــ ـــابوأمَّ ـــ: ا العق ـــو الض ـــارن ـفه ـــتحّق املق رر املس

ا لــيس ز ممَّــليتميَّــ) رضراً (ذكرنــا كونــه . لالســتخفاف واإلهانــة

ا ز ممـَّليتميـَّ) اً مسـتحقَّ (ه، وذكرنـا كونـه رر مـن نفـع أو غـريـبض

ــتحقٍّ  ــيس بمس ــ ل ــن املفعــول، إمَّ ــتالب م ــدفع رضر، أو الج ا ل

منفعة، أو ملـا فيـه مـن اللطـف والعـوض، أو ملـا يفعلـه الواحـد 

ــا بغــريه وعــٰىل وجــه الظلــم ــ. منّ ــا  ،زوهبــذا القــدر يتميَّ غــري أّن

ــادةً  ــه زي ــة ل ــتخفاف واإلهان ــة االس ــا مقارن ــف يف الك ذكرن ش

هــاتني الصــفتني الزمتــان للعقــاب، وألجــل  والبيــان، ألنَّ 

 .ذلك ذكرنامها

ــ ــكروأمَّ ــن : ا الش ــع رضب م ــالنعم م ــرتاف ب ــو االع فه

ــيس خيــتصُّ . التعظــيم ــال يف  ول ــل يق ــوال دون األفعــال، ب األق

ــإمــنهام  واحــدٍ  كــلِّ  ن االعــرتاف بــالنعم مــع ه شــكر إذا تضــمَّ نَّ

 .ناهرضب من التعظيم عٰىل الوجه الذي ذكر

ــ]] ١٣٤ص /[[ ــوضوأمَّ ــتحّق : ا الع ــع املس ــو النف فه

ــالل وتعظــيم ــه  .اخلــايل مــن إج ــا كون ــ) نفعــاً (ذكرن ــليتميَّ ا ز ممَّ

ــه  ــا كون ــريه، وذكرن ــن أمل وغ ــع م ــيس بنف ــتحقَّ (ل ــ) اً مس ز ليتميَّ

ــ ــه املتفضِّ ــا كون ــه، وذكرن ــالل(ل ب ــيم وإج ــن تعظ ــًا م  )خالي

 .مٰىض القول فيهز من الثواب الذي أخربنا به عٰىل ما ليتميَّ 

*   *   * 

: ٰى ـد املرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة]] ١٥٠ص [[

وعقـاب الكّفـار مقطــوع عليـه باإلمجـاع، وعقــاب فّسـاق أهــل 

ــه، ألنَّ  ــوع علي ــري مقط ــالة غ ــنهم،  الص ــو ع ــز العف ــل جيي العق

 .وكذلك السمع، ومل يرد سمع قاطع بعقاهبم

العقـــل جييـــز العفـــو عـــن  نـــا أنَّ قـــد بيَّ  :رشح ذلـــك

العقــاب كفــرًا كــان ذلــك أو فســقًا، خالفــًا ملــا يقولــه  تحقِّ مســ

فـإذا ثبـت ذلـك فينبغـي أن يكـون عـٰىل . أبو القاسـم وأصـحابه

 مـا منـع السـمع منـه مـن عقـاب ما كنّا عليه من جواز العفو إالَّ 

الكّفــار يعــاقبون ال  املســلمني قــد أمجعــوا عــٰىل أنَّ  نَّ إالكّفــار، فــ

 .اعهم عٰىل عقاهبمفقطعنا بإمج]] ١٥١ص /[[حمالة، 
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ه عٰىل ما كنّا عليه، ألنَّ  ا عقاب فّساق أهل الصالة فباٍق وأمَّ 

ـإليس يف ذلك  م مجـاع وال دليـل جيـري جمـرٰى اإلمجـاع عـٰىل أهنَّ

م  ما يستدّلون به يف هذا الباب ونتكلَّ بنيِّ ونحن نُ . يعاقبون ال حمالة

 .عليه يف الفصل الذي ييل هذا الفصل

ــت أن ال دل ــل يُ وإذا ثب ــي ــب قَط ــاهبم، وج ــٰىل عق ــه ع ع ب

ــوَّ  ــنهم جم ــو ع ــيّام إذا أن يكــون العف ــل، الس ــان يف العق ــام ك زًا ك

 .اقرتن به السمع

 :]توضيح اآليات الواردة يف شأن عقاب الفّساق[

عون مــن ومــا يــدَّ : ٰى ـد املرتضــقــال الســيِّ  :مســألة

ــه ــدوح في ــد وعمومهــا مق ــات الوعي ــأنَّ : آي ــرد  ب العمــوم ال ينف

ــيغة خا ــه، وألنَّ بص ــة ل ــة يف اللغ ــ لص ــد مش ــات الوعي روطة ـآي

ــب  ــا أوج ــه، وم ــٰىل عقاب ــدهم ع ــه عن ــن زاد ثواب ــب وم بالتائ

 .ل عليه بالعفوهذين الرشطني يوجب اشرتاط من تفضَّ 

خـر، مثـل ضـة بعمـوم آيـات أُ وهذه اآليـات أيضـًا معارَ 
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ــ ــات الت ــد، ـتقتضــ يومــا أشــبه ذلــك مــن اآلي ي الوعي

الفّسـاق  ي القطـع عـٰىل أنَّ ـظـواهر هـذه اآليـات تقتضـ: وقالوا

 .معاقبون ال حمالة

 :ولنا يف الكالم عٰىل هذه اآليات وجوه

العمـــوم ال  ل، أنَّ عـــوِّ هبنا وعليـــه نُ وهـــو مـــذ: هلـــاأوَّ 

عمل يف ســتَ ينفــرد بــه، بــل مــا يُ ]] ١٥٣ص /[[صــيغة لــه 

ل فــيهام وجــب أن عمِ عمل يف اخلصــوص وإذا اســتُ ســتَ العمــوم يُ 

فـإذا ثبـت اشـرتاكه فـال داللـة يف هـذه اآليـات، . يكون مشرتكاً 

عــٰىل العمــوم، فــإذا مل يكــن للعمــوم  االســتدالل هبــا مبنــيٌّ  ألنَّ 

ــيغة،  ــاة، ص ــض العص ــات بع ــذه اآلي ــراد هب ــون امل ــاز أن يك ج

الكّفـار الـذين أمجـع املسـلمون عـٰىل عقـاهبم، وإذا احتمـل  موه

 .ذلك سقط استدالهلم هبا

ن ضـة بآيـات مثلهـا تتضـمَّ هذه اآليات معارَ  نَّ أ: وثانيها

: القطع عٰىل غفران اهللا تعاٰىل ملستحّقي العقاب، مثـل قولـه تعـاىلٰ 
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 حالٍ  رك عٰىل كلِّ ـه ما نفٰى غفران الشرك، ونحن نعلم أنَّ ـيغفر الش

ام نفٰى أن يغفره مع عدم التوبة، فينبغي أن يكون مـا أثبتـه مـن وإنَّ 

ال يكـون  ٰى رك يكون أيضًا مع عدم التوبة حتـَّـغفران ما دون الش

 .فرقًا بني النفي واإلثبات

ِفــُر : املــراد بقولـه تعـاىلٰ  إنَّ : ولـيس هلـم أن يقولـوا
ْ
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ــوا ــًا أن يقول ــق  إنَّ : وال هلــم أيض ــة متعّل الغفــران يف اآلي

ــاملشــيَّ  ألنَّ . ةباملشــيَّ  ــه ال يفة إنَّ الغفــران،  ام دخلــت يف املغفــور ل

ــ ــالوإنَّ ــو ق ــبهة ل ــون ش ــان يك ــك إن ( :ام ك ــا دون ذل ــر م ويغف

 .، وليس ذلك يف اآلية)شاء
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ولـيس هلـم أن خيّصـوا هــذه اآليـات التـي ذكرناهـا بــأن 

 ألنَّ . يشـرتطوا فيهــا التوبــة وصــغر املعصـية لتســلم هلــم آيــاهتم

نحمـل آيـاتكم ونخّصـها بالكّفـار  :لنا عليهم مثلـه، بـأن نقـول

ــا ع ــلم لن ــك ليس ــدًا وذل ــًا واح ــا موقف ــد وقفن ــا، وق ــوم آياتن م

 .يقتيض توّقف احتجاجهم باآليات

ــا]] ١٥٥ص /[[ ــا  أنَّ : ومنه ــتدّلوا هب ــي اس ــات الت اآلي

ــ ــالف أهنَّ ــال خ ــا، ألهنَّ ــٰىل عمومه ــت ع ــا ا ليس ــون منه م خيّص

ـــون ـــيهم، ويقول ـــغرت معاص ـــن ص ـــائبني وم ـــؤالء : الت ه

ــا دلَّ  ــات، مل ــذه اآلي ــوم ه ــن عم ــارجون ع ــدليل خ ــٰىل أنَّ  ال  ع

ــه ومــن صــغرت معاصــيه فــإنَّ  عقــاهبم  التائــب ال حيســن عقاب

 .يقع حمبطًا عندهم

رطني، يوجـــب ـومـــا أوجـــب اشـــرتاط هـــذين الشـــ

ــو ــو العف ــث، وه ــرتاط رشط ثال ــ. اش ــألنَّ ــران ه إنَّ ام رشط األم

مــنهام إذا حصــل أســقط  واحــدٍ  كــلَّ  اللــذان ذكرومهــا ألنَّ 

ــالعقــاب املســتحّق، فكــذلك العفــو جيــب اشــرت ه متــٰى اطه، ألنَّ

 .حصل أسقط العقاب املستحّق 

ــ عمــوم اآليــات دالٌّ  إنَّ : ولــيس هلــم أن يقولــوا ه عــٰىل أنَّ

ــو ــار العف ــل أن يقــول وذلــك أنَّ . ال خيت ــالَّ : لقائ ــوم   دلَّ وه عم

العــايص ال خيتــار التوبــة وال يــأيت بطاعــة أكثــر  اآليــات عــٰىل أنَّ 

 ؟من املعصية

ه جيـوز أن ب ذلـك ألنَّـال جيـ: فإن جـاز لكـم أن تقولـوا

ــ ــار املكلَّ ــية، خيت ــن املعص ــر م ــة أكث ــل طاع ــة أو يفع ف التوب

ــول ــدلُّ : فكــذلك نق ــ ال ي ــٰىل أنَّ ــوع ــار العف ــي أن  ،ه ال خيت فينبغ

زًا كام كان  .يكون جموَّ

رح هـذه اجلمـل التـي ذكرناهـا موضـع غـري هـذا، ـولش

ــتوفيناه يف  ــليَّ (واس ــائل املوص ــداملس ــاه) ة يف الوعي ــيام أوردن  وف

 .هنا كفاية

*   *   * 
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 :تنزيه األنبياء

عن إيقاع التحاسد بـني  تنزيه يعقوب [ ]]٨٩ص [[

 :]بنيه

ــألة ــل :مس ــإن قي ــوب : ف ــيل يعق ــٰى تفض ــام معن  ف

ــف  ــربّ  ليوس ــه يف ال ــٰىل إخوت ــ ع ــب واملحبَّ ــوالتقري ٰى ة، حتَّ

 احلـــال ٰى إىلٰ ـوأفضـــ ،التحاســـد بيـــنهم وبينـــه أوقـــع ذلـــك

قـالوا عـٰىل مـا حكـاه اهللا  ٰى املكروهة التي نطـق هبـا القـرآن، حتـَّ
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 ؟فنسبوه إٰىل الضالل واخلطأ

ـــيس ـــوا ول ـــم أن تقول ـــوب  إنَّ  :لك ـــم  يعق مل يعل

 ،التفضـيل ليوسـف  بذلك مـن حـاهلم قبـل أن يكـون منـه

 مـن حيـث كـان ]منـه[ أن يكـون معلومـاً  ]مـن[ ذلك ال بدَّ  ألنَّ 

 .يف طباع البرش من التنافس والتحاسد

عـٰىل  لـيس فـيام نطـق بـه القـرآن مـا يـدلُّ  :قيل: اجلواب

ــ يعقــوب  أنَّ  مــن فعلــه وواقــع مــن جهتــه،  ـيءله بشــفضَّ

ا يكتسـبه االنسـان الطبـاع ليسـت ممـَّ ة التـي هـي ميـلحبَّ امل ألنَّ 

ــ وهلــذا . تعــاٰىل فيــه ام ذلــك موقــوف عــٰىل فعــل اهللاوخيتــاره، وإنَّ

ــ أحــدهم  فيحــّب  ]]٩٠ص [[/ة أوالد ام يكــون للرجــل عــدَّ ربَّ

ــ . ام يكــون املحبــوب دوهنــم يف اجلــامل والكــاملدون غــريه، وربَّ

ْسـتَِطي: وقد قال اهللا تعـاىلٰ 
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َ
ــ ،]١٢٩: النســاء[ َو� ميــل  نــاه مــنام أراد مــا بيَّ وإنَّ

 نسـان أن يعـدل فيـه بـني نسـائه، ألنَّ إللالنفس الذي ال يمكـن 

والعطـاء والتقريـب ومـا أشـبهه، يسـتطيع  من الـربّ  ما عدا ذلك

 .بني النساء] فيه[نسان أن يعدل اإل

ــل ــإن قي ــأنَّ  :ف ــد[كم فك ــوب  ]ق ــن يعق ــتم ع  نفي

ــاد ــيح واالستفس ــاىلٰ  القب ــفتمومها إٰىل اهللا تع ــواب  ،وأض ــام اجل ف

 هذا الوجه؟ عىلٰ عن املسألة 

 :عنها جوابان: قلنا

ــدمها ــه[ :أح ــم أنَّ ] أنَّ ــاٰىل عل ــون اهللا تع ــع أن يك  ال يمتن

ــوةإ ــف  خ ــل  يوس ــد والفع ــك التحاس ــنهم ذل ــيكون بي س

ــحــال، وإ القبــيح عــٰىل كــّل  علــيهم يف  ل يوســف ن مل يفضِّ

إذا وقـع عنـده الفسـاد  استفسـاداً  ام يكـون ذلـكة أبيه له، وإنَّ حمبَّ 

 .وارتفع عند ارتفاعه، ومل يكن متكيناً 

جمــرٰى  جاريــاً  ]ذلــك[أن يكــون  :واجلــواب اآلخــر

ـــاّق  ـــف الش ـــٰى هـــؤالء اإل ، ألنَّ االمتحـــان والتكلي ـــوة مت خ

وهـو  ،اإلرضار بـهو، والبغـي عليـه ،امتنعوا مـن حسـد أخـيهم

ــ ــام ال يســتحقّ ل علــيهم وال مقــدَّ غــري مفضَّ ــواب م  ون مــن الث

ــتحقّ  ــيل، يس ــديم والتفض ــع التق ــك م ــن ذل ــوا م ونه إذا امتنع

وإذا . يمتنعـوا عـٰىل هـذا الوجـه الشـاّق  فأراد اهللا تعاٰىل مـنهم أن

ــان مكلَّ  ــاً ك ــاد ف ــال استفس ــه ف ــذا الوج ــٰىل ه ــاع  ع ــه بطب يف متييل

 بـذلك ينـتظم هـذا التكليـف ، ألنَّ وسـف ة يأبيهم إٰىل حمبـَّ

ــاٰىل  ــه تع ــع علم ــيس، م ــق إبل ــرٰى خل ــاب جم ــذا الب ــري ه وجي

ً خلقـه، ممـَّ عنـد بضالل مـن ضـلَّ  . ن لـو مل خيلقـه مل يكـن ضـاالَّ

ه تعـاٰىل هـذه الزيـادة أنَّـ] منـه[وجمرٰى زيادة الشهوة فيمن يعلـم 

 .لوالها مل يفعله يفعل قبيحاً 

ه جيـوز أن وهو أنَّ : ل املسألةووجه آخر يف اجلواب عن أص

ــون ــوب  يك ــ يعق ــان مفضِّ ــف  الً ك ــاء  ليوس يف العط

يصـل إليـه مـن جهتـه، ولـيس  الذي والتقريب والرتحيب والربّ 

 مل ه ال يمتنع أن يكون يعقـوب ذلك بقبيح ألنَّ  ]]٩١ص [[/

ٰى إليـه، وجيـوز أن يكـون رأٰى مـن ي إٰىل مـا أدّ ذلك يؤدّ  يعلم أنَّ 

 ]معـه[ه دادهم ومجيل ظاهرهم مـا غلـب يف ظنّـوس خوتهإسرية 

مـا  احلسد وإن كان كثـرياً  فإنَّ . له عليهمفضَّ  م ال حيسدونه وإنأهنَّ 

بونـه، هـون عنـه ويتجنّ النـاس يتنزَّ  من كثرياً  يكون يف الطباع، فإنَّ 

ولـيس . ذكرنـاه معهـا هبـم مـا ويظهر من أحواهلم أمارات يظـنّ 

املحابـاة  العطاء حماباة، ألنَّ  التفضيل لبعض األوالد عٰىل بعض يف

 وهـذا. هي املفاعلة من احلباء، ومعناها أن حتبـو غـريك ليحبـوك

 .ما ذكرناهإالَّ د به قَص الذي ال يُ  خارج عن معنٰى التفضيل بالربّ 

ــ ــٍ� : ا قــوهلمفأمَّ ــِ� َضــالٍل ُمِب
َ
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الـذهاب عـن  ]بـه[ام أرادوا وإنَّـ ،الـدين يريدوا به الضـالل عـن

ــ ــوية بيــنهم يف العطيّ ــالتس ــك أصــوب يف  م رأوا أنَّ ة، ألهنَّ ذل

 مـن عـدل عـن وكـّل  ،وأصـل الضـالل هـو العـدول. تدبريهم

ــه فقــد ضــلَّ  ءيش ــذلك  وجيــوز أيضــاً . وذهــب عن ــدوا ب أن يري

ــن ــالل ع ــ الض ــدين، ألهنَّ ــربَّ ال ــادهمم خ ــن اعتق ــد[و. وا ع ] ق

 .جيوز أن يعتقدوا يف الصواب اخلطأ

 كيـف جيـوز أن يقـع مـن إخـوة يوسـف  :فإن قيـل

ــيم ــأ العظ ــذا اخلط ــاء  ه ــانوا أنبي ــد ك ــيح وق ــل القب يف [والفع

ــال ــتم]احل ــإن قل ــاء يف  :؟ ف ــوا أنبي ــك[مل يكون ــل ] تل ــال، قي احل

األنبيــاء  منفعــة يف ذلــك لكــم وأنــتم تــذهبون إٰىل أنَّ  وأّي  :لكـم

  َّة وال بعدها؟ال يوقعون القبائح قبل النبو 

ــا ــم ا: قلن ــمل تق ــأنَّ حلجَّ ــف  ة ب ــوة يوس ــذين  إخ ال

كـانوا أنبيـاء يف حـال مـن األحـوال، وإذا مل  فعلوا بـه مـا فعلـوه

خـوة مـن فعـل القبـيح مـا اإل ة جاز عـٰىل هـؤالءتقم بذلك حجَّ 

ـمكلَّـ جيوز عٰىل كـّل  ألحـد أن  ة بعصـمته، ولـيسف مل تقـم حجَّ

األســباط مــن بنــي  هتم والظــاهر أنَّ كيــف تــدفعون نبــوَّ  :يقــول

ــ ؟كــانوا أنبيــاء  بيعقــو ه ال يمتنــع أن يكــون األســباط ألنَّ

خـوة الـذين فعلـوا بيوسـف اإل الذين كـانوا أنبيـاء غـري هـؤالء

  َّه اهللا تعاٰىل عنهمما قص. 

 مجيــع إخــوة يوســف  الكتــاب أنَّ  ولــيس يف ظــاهر

 ]]٩٢ص [[/ كـــادوا ومـــا ســـاير أســـباط يعقـــوب 

ــف  ــد يوس ــن الكي ــاٰىل م ــاه اهللا تع ــام حك ــد  ،ب ــلوق  إنَّ  :قي

ــؤالء اإل ــوة يفه ــم خ ــوا احلل ــوا بلغ ــال مل يكون ــك احل وال  ،تل

ــ ــفتوجَّ ــيهم التكلي ــ. ه إل ــع ممَّ ــد يق ــن  نوق ــوغ م ــارب البل ق

ــاب  ــض العق ــزمهم بع ــد يل ــال، وق ــذه األفع ــل ه ــامن مث الغل

، ، فـإن ثبـت هـذا الوجـه سـقطت املسـألة أيضـاً ]والذمّ  واللوم[

 .يف املستقبلخوة كانوا أنبياء اإل هؤالء مع تسليم أنَّ 

 ]:عن التغرير بولده تنزيه يعقوب [

ــل :مســألة ــإن قي ــ: ف ــوب  مَ فِل ــف  أرســل يعق يوس

ــع ــه، م ــع إخوت ــه م ــنهم، وقول ــه م ــه علي  : خوف
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  تغرير به وخماطرة؟وهل هذا إالَّ 

ــواب ــه: اجل ــل ل ــيس ي: قي ــوب ل ــون يعق ــع أن يك متن

 ـــ ـــنامَّ ـل ـــن األ  رأٰى م ـــا رأٰى م ـــه م ـــود بني ـــامن والعه ي

مــع ذلــك  واالجتهــاد يف احلفــظ والرعايــة ألخــيهم، ظــنَّ 

ــان خائفــاً  ــد أن ك ــة النجــاة، بع ــالمة وغلب ــاً مغلِّ  الس لغــري  ب

مــن إيقــاع  له معهــم إشــفاقاً رِســيف نفســه أن يُ  وقــوي. السـالمة

له مـع الطلـب مـنهم رِسـيُ  ذا مله إالوحشة والعـداوة بيـنهم، ألنَّـ

ــوا أنَّ  ــرص، علم ــم واحل ــة هل ــو التهم ــك ه ــبب ذل ــوف  س واخل

، وانضــاف مــن نــاحيتهم فاستوحشــوا منــه ومــن يوســف 

 .ه من السالمة والنجاة، فأرسلهالداعي إٰىل ما ظنَّ  هذا

 :]عن تكذيب الصادق تنزيه يعقوب [

َومـا : فام معنٰى قـوهلم ليعقـوب : فإن قالوا: مسألة
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 به؟كذِّ الصادق ويُ  قصدِّ ه ال يُ جيوز أن ينسبوه إٰىل أنَّ 

ــواب ــ: اجل ــإهنَّ ــامَّ ـم ل ــرور األّي ــٰىل م ــوا ع ــدَّ  علم ة ام بش

وخوفـه عـٰىل أخـيهم مـنهم ملـا كـان يظهـر مـنهم  هتمة أبيهم هلم

ــمــن أمــارات احلســد واملنافســة هبم فــيام كــذِّ يُ  ه ، أيقنــوا بأنَّ

 :أكـل الـذئب أخـاهم، فقـالوا لـه ]]٩٣ص [[/أخربوا به مـن 

ــ قنا يف هــذا اخلــرب ملــا ســبق إٰىل قلبــك مــن هتمتنــا صــدِّ ال تُ  كإنَّ

 .ا صادقنيوإن كنّ 

يفعـل مثـل ذلـك املخـادع املامكـر إذا أراد أن يوقــع  وقـد

أعلــم  أنــا]: لــه[فيقــول صــدقه، ـيء يف قلــب مــن خيــربه بالشــ

 .وهذا بنيِّ  .صادقاً  وإن كنُت  ،كذا وكذا قني يفصدِّ ك ال تُ أنَّ 

 :]عن احلزن املكروه تنزيه يعقوب [

ــألة ــل :مس ــإن قي ــ: ف ــوب  مَ فِل  عــىلٰ [ أرسف يعق

ــه ــرك ]نفس ــك وت ــزن والتهال ــ يف احل ــك حتَّ ــالتامس ت ٰى ابيضَّ

د التجّلـ ، ومـن شـأن األنبيـاء ]واحلـزن[عينـاه مـن البكـاء 

ــّرب  ــ والتص ــت وحتّم ــا عظم ــال م ــذه احل ــوال ه ــال، ول ل األثق

 وارتفعت درجاهتم؟ منازهلم

ــواب ــه: اجل ــل ل ــوب  إنَّ  :قي ــتحن يف  يعق ــيل وام ب

ــام مل ــه ب ــه، ألنَّ  ابن ــد قبل ــه أح ــتحن ب ــل  يم ــه مث ــاٰىل رزق اهللا تع

ـــف  ـــن يوس ـــالً  أحس ـــم عق ـــم وأكمله ـــاس وأمجله  الن

 صـــيب بـــه أعجـــب مصـــيبةأُ  ثـــمّ  ،وعفافـــاً  وأدبـــاً  وفضـــالً 

ــوأط ــاً رفهــا، ألنَّ ــه مرض ــني يدي ــرض ب ــوت  ه مل يم ــؤول إٰىل امل ي

 يأسـه منـه بـاملوت، بـل فقـده فقـداً  ثـمّ  ،لـه يه عنه متريضـهفيسلّ 

مــارة عــٰىل أ، وال جيــد ]منــه[ال يقطــع معــه عــٰىل اهلــالك فييــأس 

ــع ــو ويطم ــالمته، فريج ــه وس ــرتدّ . حيات ــان م ــنيوك ــر ب  د الفك

ــٰىل اإل ــون ع ــا يك ــظ م ــذا أغل ــع، وه ــأس وطم ــاني ــأ  ،نس وأنك

 .لقلبه
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ــىلٰ  ــرد ع ــد ي ــك ردّ اإل وق ــا ال يمل ــزن م ــن احل ــان م ه نس

ــه ــٰىل دفع ــوٰى ع ــن. وال يق ــذا مل يك ــ وهل ــد منهيَّ ــرَّ  اً أح ــن جم د ع

ــ ــاء، وإنَّ ــزن والبك ــوح، وأناحل ــم والن ــن اللط ــي ع ــيُ  ام هن ق طِل

 .هط ربّ سخِ لسانه فيام يُ 

. عنــد وفاتــه إبــراهيم ]ابنــه[عــٰىل  9نــا وقــد بكــٰى نبيّ 

ـــال ـــ«: وق ـــعالع ـــب خيش ـــدمع والقل وال  ]]٩٤ص [[/ ،ني ت

ة يف مجيــع اآلداب والقــد 9، وهــو »ط الــرّب ســخِ نقــول مــا يُ 

ـ يعقــوب  عـٰىل أنَّ  ،والفضـائل  حزنـه يســرياً  ام أبـدٰى مــنإنَّ

 عليـه ويغالبـه أكثـر وأوسـع من كثري، وكـان مـا خيفيـه ويتصـربَّ 

 .أظهره اممَّ 

ــد[ ــإنَّ ]وبع ــ ، ف ــم التجّل ــائب وكظ ــٰىل املص ــي[د ع ظ الغ

الزم، وقـد  ]وال[إليـه، ولـيس بواجـب  احلـزن مـن املنـدوب]و

ــاء  ــدل األنبي ــدوبات يع ــن املن ــري م ــن كث ــاقّ  ع ن إة، والش

 .كانوا يفعلون من ذلك الكثري

 : ]حول الرؤيا التي رآها يوسف [

ـــألة ـــل :مس ـــإن قي ـــلَّ : ف ـــف مل يتس ـــوب  كي  يعق

ــوُخي  ــافِّ ــه احلــزن م ــفحيقّ  ف عن ــه يوس ــا ابن ــن رؤي ،  قــه م

  صادقة؟ال تكون إالَّ  ا األنبياء ورؤي

 :ذلك جوابان عن :قيل له :اجلواب

ـــو  رأٰى  يوســـف  أنَّ  :أحـــدمها ـــا وه ـــك الرؤي تل

ــبّي  ــّي  ص ــري نب ــال  غ ــك احل ــه يف تل ــال وج ــه، ف ــوحٰى إلي وال م

 .تهاصدقها وصحَّ ب للقطع

أكثــر مــا يف هــذا البــاب أن يكــون يعقــوب  أنَّ  :واآلخــر

  ًــا ــاء قاطع ــٰىل بق ــه، وأنَّ  ع ــا  ابن ــه إٰىل م ــيؤول في ــر س األم

ــزنتضــمَّ  ــب نفــي احل ــذا ال يوج ــا، وه ــ نته الرؤي ــزع، ألّن ا واجل

 طـول املفارقـة واسـتمرار الغيبـة يقتضـيان احلـزن، مـع نعلم أنَّ 

 ،إٰىل القــدوم هجيــوز أن يــؤول حالــ املفــارق بــاٍق  القطـع عــٰىل أنَّ 

ــاء ــزع األنبي ــد ج ــؤمنني   وق ــن امل ــراهم م ــرٰى جم ــن ج وم

ــ ائهم، مـــع يقيـــنهم وأحبّـــ ن مفارقـــة أوالدهـــمرين مـــاملطهَّ

ــ والوجــه . ةبااللتقــاء هبــم يف اآلخــرة واحلصــول معهــم يف اجلنَّ

 .يف ذلك ما ذكرناه

*   *   * 

١٨٩ -  :  

 ):٢ج (األمايل 

إن ســأل ســائل عــن قولــه ]: تأويــل آيــة[ ]]١٢٥ص [[

ـ :ة يوسف تعاٰىل يف قصَّ 
َ
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رِف
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ل

ْ
ُمخ

ْ
ــا ا�

َ
ــُه ِمــْن ِعباِدن

�
شــاَء إِن

ْ
ح

َ
ف
ْ
: يوســف[ �َوال

ل بعضـهم هـذه اآليـة عليـه مـن هل يسوغ مـا تـأوَّ  :فقال، ]٢٤

ــف  أنَّ  ــا يوس ــية وأراده ــٰىل املعص ــزم ع ــأو ،ع ــس نَّ ه جل

ــأن رأٰى  رف عــنـانصــ ثــمّ  ،جملــس الرجــل مــن املــرأة ذلــك ب

ــ ــوب عاضَّ ــه يعق ــورة أبي ــبعه اً ص ــٰىل إص ــ ،ع ــٰىل  داً متوعِّ ــه ع ل

ــالنهي والزجــر يف احلــال  أو بــأن ،مواقعــة املعصــية ــه ب نــودي ل

 ؟عٰىل ما ورد به احلديث

العقـول التـي ال يـدخلها  ةإذا ثبـت بأدلَّـ :قلنـا :اجلواب

ــأويالت  ــوه الت ــاز ووج ــتامل واملج ــايص  نَّ أاالح ــوز املع ال جت

ــاء ــا كــّل   عــٰىل األنبي مــا ورد ظــاهره بخــالف ذلــك  رصفن

ــنَّ مــن كتــاب أو ُســ ل فَعــكــام يُ  ،ويوافقهــا ةة إٰىل مــا يطــابق األدلَّ

عليــه العقـول مــن  ملــا تـدلُّ  مثـل ذلـك فــيام يـرد ظــاهره خمالفـاً 

 .جيوز عليه أو ال جيوز وما ،صفاته تعاىلٰ 

ــل ــن التأوي ــوه م ــة وج ــذه اآلي ــّل  ،وهل ــ ك ــد منه ا واح

ـــّي  ـييقتضـــ ـــراءة نب ـــة وإرادة  اهللا ب مـــن العـــزم عـــٰىل فاحش

 :املعصية

ــاأوَّ  ــمَّ  نَّ أ :هل ــ اهل ــة متعّل ــاهر اآلي ــحُّ يف ظ ــام ال يص أن  ق ب

ــيُ  ــةعلَّ ــٰىل احلقيق ــزم أو اإلرادة ع ــه الع ــ ،ق ب ــالألنَّ ــاٰىل ق  :ه تع

ــا ــم� بِه
َ
ــِه وَه  بِ

ــتْ م�
َ
 ه

ْ
ــد

َ
ق
َ
ــ، َول وذاتامهــا ال  ،هبــام اهلــمَّ  قفعلَّ

ــيهامجيــوز أ ــراد أو يعــزم عل ــحُّ  نَّ أل ،ن ي ــاقي ال يص  املوجــود الب

وقـد  ،ق العـزم بـهمـن تقـدير حمـذوف يتعلَّـ فـال بـدَّ ، ذلك فيـه

ــ ــا تعلَّ ــون م ــن أن يك ــيمك ــه ّمه ــ ]]١٢٦ص [[/ ه ق ب ام إنَّ

ــه ــن نفس ــا ع ــا أو دفعه ــو رضهب ــل ،ه ــول القائ ــام يق ــت  :ك كن

 بـاً ن يوقـع بـه رضأأي بـ، فـالن بفـالن وقـد هـمَّ  ،مهمت بفالن

 .أو مكروهاً 

ــ ــلإف ــأّي  :ن قي ــاىلٰ  ف ــه تع ــٰى لقول  َرأى  :معن
ْ
ن

َ
ــْو ال أ

َ
�

 َر��هِ 
َ
رف الربهـان ـوالـدفع هلـا عـن نفسـه طاعـة ال يصـ بُْرهان

 ؟عنها

ــا ــون :قلن ــن أن يك ــ يمك ــك أنَّ ــه يف ذل ــالوج ــمَّ امَّ ـه ل   ه

ــ بـدفعها ورضهبــا أراه اهللا برهانــاً   ن أقــدم عـٰىل مــا هــمَّ إه عـٰىل أنَّ

ــأأو  ،ه أهلهــا أي قتلــوهأهلكــ بــه عي عليــه املــراودة عــن ا تــدَّ هنَّ

ـــ رضبـــه هلـــا كـــان  نَّ أو ،ه دعاهـــا إليـــهالقبـــيح وتقذفـــه بأنَّ

مثلـه  نَّ أل لـه وال علـم بـبـه ذلـك مـن ال تأّمـ فـيظنُّ  ،المتناعها
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ــه ــوز علي ــ، ال جي ــاٰىل بأنَّ ــأخرب اهللا تع ــه ف ــان عن ه رصف بالربه

لــذين كانــا لا كــروهبــذلك القتــل وامل ييعنــ ،الســوء والفحشــاء

ــه ــان ب ــ ،يوقع ــتحقّ ألهنَّ ــث ام يس ــن حي ــذلك م ــف ب ان الوص

 .هم بذلكوالفحشاء ظنّ  بالسوء يأو يعن ،القبح

ــ ــلإف ــ :ن قي ــواب يقتض ــذا اجل ــواب  نَّ أي ـه ــوال(ج  )ل

ــوال أن رأٰى برهــان رّبــ :التقــدير ويكــون ،مهايتقــدّ   ه هلــمَّ ل

 ،مسـتعمل قبـيح غـري )لـوال(وتقـديم جـواب  .برضهبا ودفعها

 .بغري جواب )لوال(أن تكون  ـيأو يقتض

وسـنذكر مـا فيـه ، فجـائز )لـوال(م جـواب ا تقدّ أمَّ  :قلنا

ا ال نحتـاج إليـه يف هـذا غـري أّنـ ،بـذلك عند اجلـواب املخـتّص 

رب قـد وقــع ـبالضــ رب واهلـمّ ـالعــزم عـٰىل الضــ ألنَّ  ،اجلـواب

ــإالَّ  ــ أنَّ ــانـه انص ــه بالربه ــدير ،رف عن ــد :والتق ــ ولق ــه مهَّ ت ب

فــاجلواب  .ه لفعــل ذلـكبــدفعها لـوال أن رأٰى برهــان رّبـ مَّ وهـ

اجلــواب يف  َف ذِ كــام ُحــ ،والكــالم يقتضــيه، يف احلقيقــة حمــذوف

ــاىلٰ  ــه تع  اَهللا  :قول
�
ن

َ
ــهُ َوأ َتُ ْ

ْم َورَ�
ُ
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 اِهللا َعل

ُ
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َ
َو�
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ف
ُ
ـــور[ �َرؤ ـــاه، ]٢٠: الن ـــل اهللا  :معن ـــوال فض ل

ــيكم ورمحتــه هللكــتم ــه ،عل ــَم  :ومثل
ْ
 ِعل

َ
ــون ُم

َ
ل
ْ
ع
َ
ــْو �

َ
� 
� َ
�

َِقــِ� 
ْ

َِحــيَم  �ا�
ْ
 ا�

�
ُون َ ــ�َ

َ
لــو  :معنــاه، ]٦و ٥: التكــاثر[ �ل

ــاخروا ــدنيا وتتف ــوا يف ال ــني مل تتنافس ــم اليق ــون عل ــا تعلم  .هب

 :وقال امرؤ القيس

ـــا نفـــس متـــوت ســـويَّة    فلـــو أهنَّ

  ولكنَّهــــا نفــــس تســــاقط أنفســــا 

ــ :أراد ــوت ســويَّ  ا نفــسفلــو أهنَّ ــتمت  ،ة النقضــت وفني

 .فحذف اجلواب

اآليـة عـٰىل الوجـه الـذي ال يليـق  ل هـذهمن تـأوَّ  عٰىل أنَّ 

ــّي  ــه ،اهللا بنب ــية إلي ــٰىل املعص ــزم ع ــاف الع ــدَّ  ال ،وأض ــن  ب ــه م ل

ــده ،جــواب حمــذوف تقــدير ــون التقــدير عن ــ :ويك ت ولقــد مهَّ

 .لفعله هبه لوال أن رأٰى برهان ربّ  بالزنا وهمَّ 

ــلإفــ ــا: قولــه :ن قي ــم� بِه
َ
ــهِ : كقولــه ه ــْت بِ م�

َ
، ه

بـام ذكـرتم  قـاً متعلّ  ه هبـاوّمهـ ،بـالقبيح قـاً هـا متعلّ جعلتم مهّ  مَ فلِ 

 ؟من الرضب وغريه

ــا ــ :قلن ــدلُّ أمَّ ــال ي ــاهر ف ــ ا الظ ــا تعلَّ ــٰىل م ــمُّ ع ــه ق اهل  ب

ــ ،والعــزم فــيهام مجيعــاً  ]]١٢٧ص [[/ هــا بــه بــأن ام أثبتنــا مهّ وإنَّ

ن وهـي ممـَّ ،بـه لشـهادة الكتـاب واآلثـار ،يحبـالقب قاً يكون متعلّ 

ومل يـؤثر دليـل يف امتناعـه عليهـا كـام  ،جيوز عليهـا فعـل القبـيح

واملوضـع الـذي يشـهد بـذلك مـن الكتـاب ،  ثر ذلك فيهأُ 

  :قولــه تعــاىلٰ 
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َ
طبــــاق إواآلثــــار واردة ب ،]٣٢: يوســــف[ ف

ـــ ـــرآن ومتأوّ ـمفسِّ ـــري الق ـــٰىل أهنَّ ـــه ع ـــلي ـــة  تا مهَّ بالفاحش

 .واملعصية

الكــالم عــٰىل  لَمــأن ُحي  :والوجــه الثــاين يف تأويــل اآليــة

ـ :ويكـون تلخيصـه ،والتأخري التقديم ت بـه ولـوال أن ولقـد مهَّ

قـد كنـت  :ذلـك جمـرٰى قـوهلمي وجيـر .هبـا ه هلمَّ رأٰى برهان ربّ 

 ،صـــتكخلَّ  لـــوال أّين  َت ْلـــتِ وقُ  ،تـــداركتك لـــوال أّين  هلكـــَت 

ــٰى  ــَت : واملعن ــداركي هللك ــوال ت ــ ،ل ــوال ختليص ــتِ ي لقُ ـول  ،َت ْل

 . قتلن مل يكن وقع هالك والإو

 :قال الشاعر

ة    فـــال تـــدعني قـــومي رصحيـــًا حلـــرَّ

ـــامر  ـــلم ع ـــوالً ويس ـــت مقت   ألن كن

 :وقال آخر

ـــة ـــوم كرهي ـــومي لي ـــدعني ق ـــال ت    ف

ـــل  ـــًة أو ُأعجَّ ـــل رضب ـــئن مل ُأعجِّ   ل

وقـد استشـهد  .رط يف البيتـني مجيعـاً ـم جـواب الشـفقدَّ 

  :بقولــه تعـاىلٰ  عليـه أيضــاً 
َ
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َ
� ]ــمّ  ،]١١٣: النســاء مل  واهل

يف  نَّ أا يشــهد هلــذا التأويــل وممَّــ. يقــع ملكــان فضــل اهللا ورمحتــه

ــاً  ــالم رشط ــاىلٰ  ،الك ــه تع ــو قول   :وه
َ
ــان  َرأى بُْره

ْ
ن

َ
ــْو ال أ

َ
�

ــهِ  ــف ُحي ، َر�� ــفكي ــل عــٰىل اإلَم ــالق مــع حصــول الش  ؟طرـط

 ]]١٢٨ص [[/ حمــذوفاً  )لــوال(ولــيس هلــم أن جيعلــوا جــواب 

 .أوىلٰ  جعل جواهبا موجوداً  ألنَّ  ،راً مقدَّ 

: قـالوا ،عليهـا )لـوال(وقد استبعد قـوم تقـديم جـواب 

وقصـدتك لـوال  ،قـام زيـد لـوال عمـرو :ولو جـاز ذلـك جلـاز

والشـواهد جـواز تقـديم  نا بـام أوردنـاه مـن األمثلـةوقد بيَّ  ،بكر

 .والذي ذكروه ال يشبه بام أجزناه ).لوال(جواب 
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قـد كـان زيـد قـام لـوال كـذا  :يقول القائـل وقد جيوز أن

ن مل يقــع إو، ين فـالنوقـد كنـت قصـدتك لـوال أن صـدَّ  ،وكـذا

ولـيس تقـديم جـواب  .وهذا الـذي يشـبه اآليـة ،قيام وال قصد

 ،مــن الكــالم مجلــةً  )لــوال(حــذف جــواب  بأبعــد مــن )لــوال(

اجلــواب جــاز   يلــزمهم تقــديماحلــذف لــئالَّ وإذا جــاز عنــدهم 

 .ٰى ال يلزم احلذفلغريهم تقديم اجلواب حتَّ 

ــائي  ــيل اجلبّ ــو ع ــاره أب ــا اخت ــث م ــواب الثال وإن  _واجل

مــه إٰىل معنـاه  ــم� وهــو أن يكــون معنــٰى  _كـان غــريه قــد تقدَّ
َ
ه

وقــد جيــوز أن  ،ومــال طبعــه إٰىل مــا دعتــه إليــه ،اشــتهاها بِهــا

ـ( جمـاز اللغـة ي الشـهوة يفسـمّ يُ  يقـول القائـل فــيام ال  كـام ،)اً مهَّ

وال قـبح  .األشـياء إيلَّ  وهـذا أهـمُّ  ي،ليس هذا مـن ّمهـ :يشتهيه

ــ يف ــ ،ا مــن فعــل اهللا تعــاٰىل فيــهالشــهوة ألهنَّ ــوإنَّ ق القبــيح ام يتعلَّ

 .بتناول املشتهٰى 

 :قــال ،ريـهــذا اجلــواب عــن احلســن البصــي وقــد رو

ـ ،ها فكـان أخبـث اهلـمّ ا مهّ أمَّ  الرجـال  عليـه عَ بِـه فـام طُ ا ّمهـوأمَّ

ــاء ــهوة النس ــه  .مــن ش ــون قول ــذا الوجــه أن يك ــٰىل ه وجيــب ع

هِ  :تعـاىلٰ   َر�ـ�
َ
 َرأى بُْرهــان

ْ
ن

َ
ــْو ال أ

َ
� ــ ،ق بمحــذوفمتعّلــ ه كأنَّ

 .لوال أن رأٰى برهان ربه لعزم أو فعل :قال

وا مــن عــادة العــرب أن يســمّ  نَّ أ :الرابــع واجلــواب

ر نَكـال يُ  وعـٰىل هـذا ،قـع فيـه يف األكثـر عنـدهباسم ما ي ـيءالش

 بِهــاـ أن يكــون املــراد بـــ
ـــم�

َ
 ،أي خطـــر ببالــه أمرهـــا ه

ــا ــدعاء إليه ــيطان بال ــه الش ــوس إلي ــون  ووس ــري أن يك ــن غ م

ــ(اخلطــور بالبــال  يمّ فُســ ،أو عــزم هنــاك هــمّ  مــن حيــث  )اً مهَّ

 .والعزم يف األغلب يتبعه ،يف األكثر عنده يقع كان اهلمّ 

ــ أنكرنــا مــا ادَّ اموإنَّــ  فــوارين وحمرِّ ـعــاه جهلــة املفسِّ

ملــا ثبــت يف العقــول مــن  اهللا  وقــذفوا بــه نبــّي  ،اصالقّصــ

ــ ــٰىل أنَّ األدلَّ ــك ة ع ــل ذل ــاء  مث ــٰىل األنبي ــوز ع ــن ، ال جي م

ــ ــان منفِّ ــث ك ــنهم راً حي ــاً  ،ع ــري وقادح ــرض املج ــه  يف الغ إلي

ــ ،رســاهلمإب ــ ،ة تشــهد بــذلكوالقصَّ   :ه تعــاٰىل قــالألنَّ
َ
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ــا ــٰىل الزن ــزم ع ــاء الع ــمّ  ،والفحش ــه ث ــذ في ــ ،األخ روع يف ـوالش

ِصــ�َ  :أيضــاً  وقولــه تعــاىلٰ  .ماتــهمقدّ 
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� وحكايتــه  .بالزنــا والعــزم عليــه ي تنزهيــه عــن اهلــمِّ ـيقتضـ

يْـِه ِمـْن ُسـوءٍ  :قـوهلنَّ النسـوة  عن
َ
 ِهللاِ مـا َعِلْمنـا َعل

َ
 حـاش

 .يحمن القب يءه برعٰىل أنَّ  أيضاً  يدلُّ  ]٥١: يوسف[

ــ]] ١٢٩ص [[/ ا الربهــان الــذي رآه فيحتمــل أن فأمَّ

ــاً  ــون لطف ــال يك ــك احل ــه يف تل ــه ب ــاٰىل ل ــف اهللا تع ــا  لط أو قبله

ل وحيتمـ .ه عنهـاراف عـن املعـايص والتنـزّ ـاختار عنـده االنصـ

وهـو أن يكـون الربهـان داللـة اهللا تعـاٰىل  ما ذكره أبـو عـيل أيضاً 

ــريم ذلــك ــه عــٰىل حت ــٰىل أنَّ  ،ل ــه يســتحقُّ  وع ــاب مــن فعل . العق

ــ ــا ظنّ ــان م ــون الربه ــوز أن يك ــيس جي ــول ــة ه اجلّه ــن رؤي ال م

ــوب  ــه يعق ــورة أبي ــ ص ــه داً متوعِّ ــالزجر  ،ل ــه ب ــداء ل والن

ـــف ـــة ألنَّ  ،والتخوي ـــايف املحن ـــك ين ـــنقض  ،ذل ـــرض وي الغ

ــالتكليف ــ، ب ــتحقَّ ـويقتض ــاره  ي أن ال يس ــه وانزج ــٰىل امتناع ع

قــدام عــٰىل إو، وهــذا ســوء ثنــاء عــٰىل األنبيــاء ،وال ثوابــاً  مــدحاً 

 .واحلمد اهللا عٰىل حسن التوفيق ،قرفهم بام مل يكن منهم

*   *   * 

إن ســأل ســائل عــن قولــه  :]تأويــل آيــة[ ]]١٣٣ص [[

  :عـن يوسـف  تعاٰىل حاكيـاً 
َ

� قـال َحـب� إِ�َ
َ
ُن أ

ْ
ـج رَب� ا�س�

ــ  ِ�م�
�

ــِه َو�ِال ْ ِ� إِ�َ
َ
ُعون

ْ
ــد ــ ا يَ

ْ
ص

َ
ــُب ـت صْ

َ
ن� أ

ُ
ه ــدَ يْ

َ
ــ�� ك

َ
� 

ْ
رِف

ــاِهِلَ� 
ْ
ــَن ا� ــْن ِم

ُ
�

َ
ــن� َوأ ِْه

َ
ــال ،]٣٣: يوســف[ �إِ� إذا  :فق

 ريح مـن يوسـفـفهـذا تصـ ،ة عنـدكم هـي اإلرادةكانت املحبـَّ

 لســجن وقطعــه عــن حبســه يف ا ألنَّ  ،بــإرادة املعصــية

وهــو  ،م عليـهوقبـيح مــن املقـدِ ، ف معصـية مــن فاعلـهرّ ـالتصـ

: وقولـه مـن بعـد ،إليـه مـن الزنـا َي ِعـجمرٰى ما دُ  ييف القبح جير
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ْ
ــدلُّ  رِف ــٰىل أنَّ  ي ــن  ع ــه م امتناع

وهـــذا  ،عـــن كيـــده ورصفهـــنَّ  روط بمـــنعهنَّ ـالقبـــيح مشـــ

ــذهبكم ــالف م ــذهبون إٰىل أنَّ ألنَّ  ،بخ ــم ت ــه  ك ــع من ــك ال يق ذل

 .رفهنَّ ـأو مل يص عن كيدهنَّ  ]]١٣٤ص [[/ النسوة َف َرصَ 

ــا :اجلــواب ــ :قلن ــه أمَّ ــب�  :ا قول َح
َ
ُن أ

ْ
ــج رَب� ا�س�

 �
َ

 :ففيه وجهان من التأويل إِ�

 قــة يف ظـاهر الكــالم بــام ال يصــحُّ ة متعلّ املحبَّــ نَّ أ :هلـامأوَّ 

ــون حم ــة أن يك ــٰىل احلقيق ــاً ع ــراداً  بوب ــ ألنَّ  ،م ــجن إنَّ ــو الس ام ه

ــم ــوز أن ،اجلس ــام ال جي ــدها واألجس ــ ،يري ــل وإنَّ ــد الفع ام يري

 ،والســجن نفســه لــيس بطاعــة وال معصــية ،ق هبــافيهــا واملتعّلــ

ــ ــب  اموإنَّ ــايص بحس ــات ومع ــون طاع ــد تك ــه ق ــال في األفع

احلـبس  يوسـف  دخـال القـومإف ،الوجوه التي يقـع عليهـا

 وكونـه فيـه وصـربه ،دخولـه معصـية مـنهم كراههم له عـىلٰ إأو 

التــي تنالــه باســتيطانه كــان طاعــة منــه  عــٰىل مالزمتــه واملشــاّق 

ــة ــا أنَّ  ،وقرب ــد علمن ــاً  وق ــو ظامل ــاً  ل ــره مؤمن ــة  أك ــٰىل مالزم ع
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 هف يف غــريه لكــان فعــل املكــرَ رّ ـلــبعض املواضــع وتــرك التصــ

ال   أنبــنيِّ وهــذه اجلملــة تُ  .ه قبيحــاً وإن كــان فعــل املكــرِ  حســناً 

ــ ــة يقتض ــاهر يف اآلي ــ ـيظ ــا ظنّ ــأو، وهم ــدَّ  ه النَّ ــدير  ب ــن تق م

روا مـا يرجـع إٰىل قـدِّ ولـيس هلـم أن يُ  ،ق بالسـجنحمـذوف يتعلَّـ

ـــابس ـــال احل ـــن األفع ـــا أن نُ إالَّ  ،م ـــدِّ  ولن ـــع إٰىل ق ـــا يرج ر م

ــوس ــرين .املحب ــالم األم ــل الك ــٰىل  ودلَّ ، وإذا احتم ــدليل ع ال

ـــّي  أنَّ  ـــ النب ـــد املع ـــوز أن يري ـــائحال جي ـــتصَّ  ،ايص والقب  اخ

وذلــك طاعــة ال  ،ا ذكرنــاهيرجــع إليــه ممَّــ ر بــاماملحــذوف املقــدَّ 

 .هلوم عٰىل مريده وحمبّ 

ــ ــلإف ــوز :ن قي ــف جي ــول كي ــب� : أن يق َح
َ
ُن أ

ْ
ــج ا�س�

 �
َ

ومـن شـأن مثـل هـذه اللفظـة  ،ما دعـوه إليـه بُّ وهو ال ُحيِ  إِ�

ــا و أن ــرتاك يف معناه ــه اش ــع في ــا وق ــني م ــدخل ب ــلإت  ن فض

 ؟البعض عٰىل البعض

 ،عمل هــذه اللفظــة يف مثــل هــذا املوضــعســتَ تُ  قــد :قلنــا

مــن  نَّ أتــرٰى  أَال  ،ن مل يكــن يف معناهــا اشــرتاك عــٰىل احلقيقــةإو

َ ُخـ  إيلَّ  هـذا أحـبُّ  :ه ومـا يكرهـه جـائز أن يقـولبـُّبـني مـا ُحيِ  ريِّ

ــ جيــز مبتــدئاً  ن ملإو ،مــن هــذا هــذا  :ريَّ أن يقــول مــن غــري أن ُخيَ

 ؟مجلةً  أحدمها بُّ إذا كان ال ُحيِ  ،من هذا إيلَّ  أحبُّ 

ــ ذلــك عــٰىل أحــد الــوجهني دون اآلخــر مــن  غَ وِّ ام ُســوإنَّ

 ومهـا مـرادان  بيـنهام إالَّ ريَّ ال ُخيَـ  بـني الشـيئنيحيث كـان املخـريَّ 

، ي ذلـكـفموضـوع التخيـري يقتضـ ،أن يريـدمها ا يصـحُّ له وممـَّ

 هـذا متــٰى واملجيـب عــىلٰ  ،ن حصـل فـيام لــيس هـذه صــورتهإو

عــٰىل مــا يقتضــيه موضــوع  جميبــاً  مــن كــذا إيلَّ  كــذا أحــبُّ  :قــال

تنــاول  ن مل يكــن األمـران عــٰىل احلقيقـة يشــرتكان يفإو ،التخيـري

 .تهحمبَّ 

ــ ــه تعــاىلٰ وممَّ ْم  :ا يقــارب ذلــك قول
َ
ــْ�ٌ أ

َ
 خ

َ
ِــك ذ�

َ
 أ

ْ
ــل

ُ
ق

 ِ
ْ

ــ� ُ  ا�ْ
ُ
ــة

�
أن ال خــري يف  ونحــن نعلــم ،]١٥: الفرقــان[ َجن

ــ ،العقــاب ام حســن ذلــك لوقوعــه موقــع التــوبيخ والتقريــع وإنَّ

ــار ــٰىل اختي ــات ]]١٣٥ص [[/ ع ــٰىل الطاع ــايص ع ــأو ،املع م هنَّ

  العتقــادهم أنَّ مــا ركبــوا املعــايص وآثروهــا عــٰىل الطاعــات إالَّ 

ونــه أذلــك خــري عــٰىل مــا تظنّ  :فقيــل ،ونفعــاً  فيهــا خــرياً 

  :يف قولـه تعـاىلٰ  وقـد قـال قـوم .وتعتقدونه أم كـذا وكـذا
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ــ: أ ــرتاك إنَّ ــك الش ــن ذل ام حس

ــاب ــالني يف ب ــة و احل ــعإاملنزل ــري والنف ــرتكا يف اخل ــام  ،ن مل يش ك

  :قــال تعــاىلٰ 
ً
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َحـب�  :يـأيت يف قولـه تعـاىلٰ قـد هذا  ومثل ،]٢٤
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ـــرين  ألنَّ ، إِ� ـــجن  _األم ـــول الس ـــية ودخ ـــي املعص  _يعن

ــاً  لكــلٍّ  مشــرتكان يف أنَّ  ــاً  مــنهام داعي ن مل يشــرتكا إو وعليــه باعث

ــاول ــ يف تن ــ ،ةاملحبَّ ــٰى املحبَّ ــرتاكهام يف داع ــل اش ــرتاكاً فجع  ة اش

ــ ومــن قــرأ هــذه . وأجــرٰى اللفــظ عــٰىل ذلــك ،ة نفســهايف املحبَّ

ــني فالتأو ــتح الس ــة بف ــاً اآلي ــل أيض ــاه ي ــا ذكرن ــجن  ألنَّ  ،م الس

ــدر فيُ  ــلحتَ املص ــد م ــ نَّ أ :أن يري ــم نفس ــجني هل ــربي ـس ي وص

يرجــع  وال ،مــن مواقعــة املعصــية إيلَّ  عــٰىل حبســهم أحــبُّ 

 .بالسجن إٰىل فعلهم بل إٰىل فعله

� : أن يكــون معنــٰى  :والوجــه الثــاين
َ

َحــب� إِ�
َ
 أي أ

ــون عنــدي حــدنا يف وهــذا كــام يقــال أل ،أســهل عــيلَّ و أه

ــاً  ــرههام مع ــرين يك ــَت إ :األم ــذا وإالَّ  ن فعل ــ فُ ك ــذا  َل ِع ــك ك ب

 بمعنــٰى  ،أي أهــون عنــدي ،إيلَّ  بــل كــذا أحــبُّ  :فيقــول ،وكــذا

ــّف  ــهل وأخ ــداً  ،أس ــد واح ــان ال يري ــنهام وإن ك ــذا  .م ــٰىل ه وع

ــ ــون إنَّ ــع أن يك ــواب ال يمتن ــه اماجل ــه دون فعل ــم ب ــٰى فعله  ،عن

ام وضــع وإنَّـ ،ة التـي هــي اإلرادةه مل خيـرب عــن نفسـه باملحبَّــألنَّـ

 واملعصـية قـد تكـون أهـون وأخـّف  ،)أخـّف (موضـع ) أحّب (

 .خرٰى من أُ 

ــ  : ا قولــه تعــاىلٰ وأمَّ
�

ــ َو�ِال
ْ

ص
َ
ن� ـت

ُ
ه يْــدَ

َ
ــ�� ك

َ
� 

ْ
رِف

ِْهــن� 
َ
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بــل  ،ه الســائلفلــيس املعنــٰى فيــه عــٰىل مــا ظنَّــ، أ

تنـي ثبّ تبـة املعصـية وجمان مل تلطـف يل بـام يـدعوين إىلٰ  ٰى متـ: املراد

ــبوت ــا ص ــا ومفارقته ــذا .إٰىل تركه ــه  وه ــبيل  من ــٰىل س ع

ــاٰىل والتســليم ألُ  ــورهاالنقطــاع إٰىل اهللا تع ــ ،م ــهوأنَّ ــوال معونت  ه ل

ـ النبـّي  وال شـبهة يف أنَّ  .ولطفه مـا نجـا مـن كيـدهنَّ  ام يكـون إنَّ

 .تعاٰىل ولطفه وتوفيقه عن القبائح بعصمة اهللا معصوماً 

ــ ــلإف ــ :ن قي ــكالظ ــالف ذل ــ ،اهر خ ــالألنَّ   :ه ق
�
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ْ
 فيجـب أن يكـون املـراد مـا يمـنعهنَّ ، رِف

ــه ــد ويدفع ــن الكي ــن ،م ــوه م ــذي ذكرمت ــ وال ــن ـانص رافه ع

 .راف عنهـارتفاع الكيد واالنص ـييقتضال املعصية 

ي رضر رف عنّــــ تصـــوإالَّ : الكـــالم ٰى معنـــ :قلنـــا

ـــ ،والغـــرض بـــه كيـــدهنَّ  ـــ نَّ ألهنَّ ـــدهنَّ إنَّ إٰىل  ام أجـــرين بكي

ــمنهــا ولُ  مَ ِصــفــإذا عُ  ،عــٰىل املعصــية هلــنَّ  مســاعدته لــه يف  َف طِ

ـــ ـــاـاالنص ـــأنَّ  ،راف عنه ـــ فك ـــد انص ـــد ق ص [[/ رفـالكي

 يجــرمــن حيــث مل يقــع رضره ومــا أُ  ،عنــه ومل يقــع بــه ]]١٣٦

مـا  :إٰىل غـرض مل يقـع وهلـذا يقـال ملـن أجـرٰى بكالمـه ،به إليه



 ٦١١  .......................................................................................................  يوسف ) ١٨٩/ (حرف الياء 

وهـذا  ،شـيئاً  َت مـا فعلـ :وملـن فعـل مـا ال تـأثري لـه ،شيئاً  قلَت 

 .هاهللا ومنّ   بحمدبنيِّ 

*   *   * 

 :تنزيه األنبياء

 : ]عن الصرب عٰىل االستعباد تنزيه يوسف [ ]]٩٥ص [[

ــألة ــ :مس ــإن ق ــل[ لاف ــف : ]قائ ــرب يوس ــف ص  كي

وكيــف  ؟أ مــن الـرّق ربَّ تـي] مل[مل ينكرهــا و مَ ـعـٰىل العبوديــة، ولِـ

 ؟ّق سَرت ويُ  عبدستَ الصرب عٰىل أن يُ  لنبّي جيوز عٰىل ا

ــواب ــه :اجل ــل ل ــف  إنَّ : قي ــال مل  يوس ــك احل يف تل

 خـاف عـٰىل نفسـه امَّ ـعٰىل ما قالـه كثـري مـن النـاس، ولـ اً يكن نبيَّ 

ــىلٰ  ــرب ع ــاز أن يص ــل ج ــرتقاق القت ــذا  ،االس ــب إٰىل ه ــن ذه وم

ب� : ل قولــه تعــاىلٰ وَّ أالوجــه يتــ
َ
�ُ ْــِه �َ ــا إِ�َ وَْحيْن
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ــُعُرون
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ُ
ــوحي  عــٰىل أنَّ  ،]١٥: يوســف[ �هــذا وَه ال

رف ذلـك إٰىل ـويصـ ،احلـال، بـل كـان يف غريهـا مل يكن يف تلك

 .اً ه كان فيها نبيَّ أنَّ  احلال املستقبلة املجمع عىلٰ 

ــه آخــر ــو أنَّ : ووج ــع أن يكــون  وه اهللا تعــاٰىل ال يمتن

ــره ــتامن أم ــره بك ــقَّ وال، أم ــٰىل مش ــرب ع ــةص ــاً  ،ة العبودي  امتحان

ــديداً  ــه وتش ــتحن أبوي ــام ام ــف، ك ــح يف التكلي ــراهيم وإس ق اإب

أحدمها بنمرود، واآلخر بالذبح ،. 

ـــ: ووجـــه آخـــر قـــد  ه جيـــوز أن يكـــون وهـــو أنَّ

علـيهم مـا فعلـوا مـن اسـرتقاقه،  ه غري عبـد، وأنكـرهم بأنَّ خربَّ 

ــإالَّ  ل نَقــقولــه، وإن مل يُ  م مل يســمعوا منــه وال أصــغوا إىلٰ  أهنَّ

 .صل بناما جرٰى يف تلك األزمان قد اتَّ  فليس كّل  ،ذلك

ــر ]]٩٦ص [[/ ــه آخ ــو أنَّ : ووج ــاً  وه ــالوا قوم ــإ :ق ه نَّ

ــل، فكــتم أمــر نبوَّ  ــه وصــربخــاف القت ــة ت وهــذا . عــٰىل العبودي

بـه  رسـلال جيـوز أن يكـتم مـا أُ   النبـّي  ألنَّ  ،جواب فاسـد

ــ خوفــاً  ــه لــألداء إالَّ  أنَّ  ه يعلــممــن القتــل، ألنَّ  اهللا تعــاٰىل مل يبعث

ع الـدعوة، سـمَ ٰى يقـع األداء وتُ مـن القتـل حتـَّ وهو عاصـم لـه

 .للغرض  لكان ذلك نقضاً وإالَّ 

عـن يوسـف  فام تأويل قوله تعاٰىل حاكيـاً : فإن قيل: مسألة

 وامرأة العزيـز:  َرأى 
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 :يف اللغة ينقسم إٰىل وجوه اهلمَّ  إنَّ : اجلواب

ــْوٌم : كقولــه تعــاىلٰ  ،الفعــل العــزم عــىلٰ  :منهــا
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 .أي أرادوا ذلك وعزموا عليه ،]١١: املائدة[

 :قال الشاعر

ـــي ـــدت وليتن ـــل وك    مهمـــت ومل أفع

ــىلٰ   ــت ع ــه ترك ــي حالئل ــثامن تبك   ع

 ]من الكامل[

 :ومثله قول اخلنساء

ــىلٰ  ــًا ع ــل مرداس ــه وفضَّ ــاس حلم    الن

ـــه  ـــو فاعل ـــه فه ـــمٍّ مهَّ ـــلُّ ه   وأن ك

 ]من الطويل[

 :ه قول حاتم الطائيومثل

ــــــه ــــــاور مهَّ ــــــعلوك يس    وهللا ص

  األّيـام والـدهر مقـدما ي عـىلٰ ـويمض 

 ]من الطويل[

 ـيءخطـــور الشـــ :ومـــن وجـــوه اهلـــمّ  ]]٩٧ص [[/

ــه ــزم علي ــع الع ــال وإن مل يق ــال اهللا. بالب ــاىلٰ  ق ــتْ : تع م�
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ــ ،]١٢٢ ــاىلٰ وإنَّ ــان  أنَّ  ام أراد تع ــو ك ــاهلم، ول ــر بب ــل خط الفش

ه تعـاٰىل ألنَّـ ،تعـاٰىل والمهـا ، ملـا كـان اهللايف هذا املكان عزمـاً  اهلمّ 
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�
ــَو� ــْن يُ َوَم

ــ ــٍب ِم ضَ
َ
ــاَء بِغ  ب

ْ
ــد

َ
ق

َ
ــٍة �  إِ� فِئَ

ً
ا ــ�� ُم ُمتََح

�
ــن واُه َجَه

ْ
ــأ َن اِهللا َوَم

ــــُ�  َمِص
ْ
َس ا�

ْ
ــــ� ــــال[ �َو�ِ ــــية  وإرادة ،]١٦: األنف املعص

 .والعزم عليها معصية

ــ ــوم حتَّ ــك ق ــاوز ذل ــد جت ــالواوق ــزم إنَّ  :ٰى ق ــٰىل  الع ع

. وعــٰىل الكفــر كفــر ،]وعــٰىل الصــغرية صــغرية[ ،الكبــرية كبــرية

ــون ــوز أن يك ــر وال جي ــٰىل الف ــزم ع ــن ع ــاٰىل ويل م ــن اهللا تع ار ع

 .وإسالمه إٰىل السوء 9ه رة نبيّ ـنص

 :بذلك قول كعب بن زهري ا يشهد أيضاً وممَّ 

ـــع ـــيّد متوسِّ ـــن س ـــيهم م ـــم ف    فك

ــزم  ــمَّ أو ع ــري إن ه ــل للخ ــن فاع   وم

 ]من الطويل[

ــرَّ  ــمّ فف ــني اهل ــرٰى ب ــام ت ــزم ق ك ــة  ،والع ــاهر التفرق وظ

 .املعنٰى  يقتيض اختالف ]قد[

ـــمّ  ـــوه اهل ـــة، عمل ســـتَ أن يُ  :ومـــن وج ـــٰى املقارب بمعن

 .يفعله ]أن[كاد  ]أي[، بكذا وكذا همَّ  :فيقولون
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 :ةقال ذو الرمَّ 

   أقــــول ملســــعود بجرعــــاء مالــــك

  وقـــد هـــمَّ دمعـــي أن يلـــج أوائلـــه 

 ]من الطويل[

ه كــاد ام أراد أنَّــوالــدمع ال جيــوز عليــه العــزم، وإنَّــ

 .رباوق

 :وقال أبو األسود الدؤيل

ـــٰى  ـــت مت ةً  وكن ـــرَّ ـــك م ـــم يمين    هتم

  لتفعــــل خــــريًا تقتفيهــــا شــــاملكا 

 ]من الكامل[

ــاىلٰ  ــه تع ــذا خــرج قول ــٰىل ه   :وع
ْ
ن

َ
 يُِر�ــُد أ

ً
ــدارا ِج

 
�

ض
َ
ق
ْ
ن
َ
� ]أي يكاد ،]٧٧: الكهف. 

 :قال احلارثيو ]]٩٨ص [[/

ــــراء ــــدر أيب ب ــــرمح ص ــــد ال    يري

ـــل  ـــي عقي ـــاء بن ـــن دم ـــب ع   ويرغ

 ]من الوافر[

نســان اإل الشــهوة وميـل الطبــع، ألنَّ  :ومـن وجــوه اهلـمّ 

ــيام يشــتهيه ــيس : ويميــل طبعــه إليــه قــد يقــول ف مــن  ]هــذا[ل

ـ زوالتجـوّ . األشـياء إيلَّ  أهـمّ ] مـن[وهـذا  ،يمهّ  ة باسـتعامل اهلمَّ

ــة ــن. مكــان الشــهوة ظــاهر يف اللغ  وقــد روي هــذا التأويــل ع

ـهـا فكـان أخبـث اهلـمّ ا مهّ أمَّ : قال ،ريـاحلسن البص ه ا ّمهـ، وأمَّ

  ُال من شهوة النساءعليه الرج عَ بِ فام ط. 

سعة عٰىل ما ذكرنـاه فإذا كانت وجوه هذه اللفظة خمتلفة متَّ 

وهو العـزم عـٰىل القبـيح، وأجزنـا  ،اهللا ما ال يليق به نفينا عن نبّي 

 .يليق بحاله واحد منها كّل  باقي الوجوه ألنَّ 

يف اآليــة عــٰىل العــزم  فهــل يســوغ محــل اهلــمّ : فــإن قيــل

 ؟ ا وجه صحيح يليق بالنبّي مع ذلك هل واإلرادة؟ ويكون

هنـا عـٰىل العـزم، جـاز أن اه نعـم، متـٰى محلنـا اهلـمّ : قلنا

ــرينعلّ  ــه بغ ــاوالً  ق ــه متن ــيح وجيعل ــ القب ــن ـلض ــا ع رهبا أو دفعه

، بـن فـالن[ مهمـت بفـالن قـد كنـت: نفسه، كـام يقـول القائـل

 .أو مكروهاً  وقع به رضباً بأن أُ  ]أي

 : ]عن العزم عٰىل املعصية تنزيه يوسف [

: فائـدة عـٰىل هـذا التأويـل يف قولـه تعـاىلٰ  فـأّي : فإن قيل

 ِه  َر�ـ�
َ
 َرأى بُْرهـان

ْ
ن

َ
والـدفع هلـا عـن  ،]٢٤: يوسـف[ �وال أ

 نفسه طاعة ال يرصف الربهان عنها؟

ــا ــ: قلن ــون ل ــوز أن يك ــمَّ امَّ ـجي ــا، أراه   ه ــدفعها ورضهب ب

هلكـه أهلهـا بـه أ هـمَّ  اه إن أقـدم عـٰىل مـعٰىل أنَّـ اهللا تعاٰىل برهاناً 

ه املـراودة عـٰىل القبـيح، وتقذفـه بأنَّـ عي عليـها تـدَّ وقتلوه، أو أهنَّ 

ــأخرب اهللا ــه، ف ــا من ــا المتناعه ــه ورضهب ــا إلي ــ دعاه ــاٰىل أنَّ ه تع

ــل  ــا القت ــذين مه ــاء الل ــوء والفحش ــه الس ــان عن رصف بالربه

 .القبيح به واعتقاده فيه ظنّ  واملكروه، أو

ــل ]]٩٩ص [[/ ــإن قي ــواب يق: ف ــذا اجل ــته أنَّ [ي ـض

ــواب ــة ] ج ــوال(لفظ ــدَّ ) ل ــبيتق ــون  مها يف ترتي ــالم، ويك الك

 م جـوابرهبا، وتقـدّ ـبضـ ه هلـمَّ التقدير لـوال أن رأٰى برهـان رّبـ

 .بغري جواب ])لوال([ي أن يكون ـقبيح، أو يقتض) لوال(

ــا ــ: قلن ــّدم[ا أمَّ ــواب ] تق ــوال(ج ــتعمل، ) ل ــائز مس فج

 اجلـواب املخـتّص الكـالم عنـد  وسنذكر ذلك فـيام نسـتأنفه مـن

العــزم  هــذا، ألنَّ  بــذلك، ونحــن غــري مفتقــرين إليــه يف جوابنــا

ــ ــٰىل الض ــمَّ ـع ــع، إالَّ  رب واهل ــد وق ــه ق ــب ــ أنَّ ــه ـه انص رف عن

ولقـد (: الـذي رآه، ويكـون تقـدير الكـالم وتلخيصـه بالربهـان

. )ه لفعـل ذلـكأن رأٰى برهـان رّبـ بـدفعها لـوال ت بـه وهـمَّ مهَّ 

ــ ــفــاجلواب املتعّل ــ(ـ ق ب ــام )والل ــذوف يف الكــالم، ك ــ حم  َف ذِ ُح

َتُــهُ : اجلـواب يف قولــه تعـاىلٰ  ْ
ْم َورَ�

ُ
ــيْ�

َ
 اِهللا َعل

ُ
ــل

ْ
ض

َ
َو�ــوال ف

ـــيٌم   رَِح
ٌ

ف
ُ
 اَهللا َرؤ

�
ن

َ
ـــور[ �َوأ ـــا]٢٠: الن ـــوال : ، معناه ول

ــه،  ــيكم ورمحت ــل اهللا عل ــيم اهللا رؤوف وأنَّ [فض ــتم،  ]رح هللك

َ  :ومثلـــه
ْ

ـــَم ا�
ْ
 ِعل

َ
ُمـــون

َ
ل
ْ
ع
َ
ـــْو �

َ
� 
� َ
  �ِقـــِ� �

�
ُون َ ـــ�َ

َ
ل

َِحــيمَ 
ْ
لـــو تعلمـــون علـــم : معنـــاه ،]٦و ٥: التكـــاثر[ �ا�

 .اليقني مل تتنافسوا يف الدنيا ومل حترصوا عٰىل حطامها

 :وقال امرؤ القيس

ـــا نفـــس متـــوت ســـويَّة    فلـــو أهنَّ

  ولكنَّهــــا نفــــس تســــاقط أنفســــا 

 ]من الطويل[

نيـت، فحـذف ت وفة لتقضَّ ا نفس متوت سويّ فلو أهنَّ  :أراد

 .]ق بهالكالم يقتضيه ويتعلَّ  عٰىل أنَّ [ اجلواب تعويالً 

 من محل هذه اآلية عٰىل الوجه الـذي ال يليـق بنبـّي  عٰىل أنَّ 

لـه مـن تقـدير  ، وأضاف العزم عٰىل املعصية إليـه، ال بـدَّ  اهللا

ـ: ويكون التقدير عٰىل تأويله. جواب حمذوف ت بـالزنٰى ولقـد مهَّ

 .ه لفعلهبرهان ربّ  أن رأٰى بمثله، لوال  وهمَّ 

رب ـبالضـ قـتم العـزم يف اآليـة واهلـمَّ متـٰى علَّ : فإن قيـل

 .للظاهر خمالفاً  كان ذلك ،أو الدفع
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 اهلــمَّ  ه هـذا السـائل، ألنَّ لـيس األمـر عـٰىل مـا ظنـَّ: قلنـا

ــة ــذه اآلي ــ يف ه ــحُّ متعّل ــام ال يص ــ ]]١٠٠ص [[/أن  ق ب ق يتعلَّ

ــة، أل ــٰىل احلقيق ــزم واإلرادة ع ــه الع ــب ــالنَّ ــاٰىل ق  : ه تع
ْ
ــد

َ
ق
َ
َول

 بِهـا
ـم�

َ
ْت بِـِه وَه م�

َ
يف ظـاهر الكـالم بـذواهتام،  ق اهلـمُّ فتعلَّـ، ه

م عليهـا، فـال عـزَ راد ويُ أن ُتـ املوجـودة الباقيـة ال يصـحُّ  والذات

ا يرجـع إلــيهام ق العــزم بـه ممَّــيتعلَّـ مـن تقــدير أمـر حمــذوف بـدَّ 

ــ ــوع الضــ ،ان بــهوخيتّص كرجــوع  رب والــدفع إلــيهامـورج

ــة ــوب الفاحش ــ ،رك ــالم يقتض ــاهر للك ــال ظ ــا ـف ــالف م ي خ

 .ذكرناه

فظـاهر  ،قـد مهمـت بفـالن: القائـل إذا قـال  ترٰى أنَّ أَال 

ــ ــالم يقتض ـــالك ــي تعّل ــه وّمه ــه ق عزم ــالن، ب ــع إٰىل ف أمر يرج

أن  ولــيس بعــض األفعــال بــذلك أوٰىل مــن بعــض، فقــد جيــوز

ــ و غــري ذلــك مــن بقصــده أو بإكرامــه أو بإهانتــه أ ه هــمَّ يريــد أنَّ

ـــي  ــاهر يقتض ــالم ظ ــان للك ــو ك ــه ل ــٰىل أنَّ ــال، ع رضوب األفع

وإن كنّـا قـد بيَّنـا أنَّ األمـر بخـالف ذلـك  _خـالف مـا ذكرنـاه 

جلــاز أن نعــدل عنــه ونحملــه عــٰىل خــالف الظــاهر، للــدليل  _

 .عن القبائح العقيل الداّل عٰىل تنزيه األنبياء 

 : الكــالم يف قولــه تعــاىلٰ : فــإن قيــل
َ
ــِه َول  بِ

ــتْ م�
َ
 ه

ْ
ــد

َ
ق

 بِهـا
م�

َ
 قـاً هـا بـه متعلّ جعلـتم مهّ  مَ فِلـ ،واحـداً  خمرجـاً  خـرج وَه

 والدفع عٰىل ما ذكرتم؟ بالرضب قاً ه هبا متعلّ ومهّ  ،بالقبح

ـ ا الظـاهر، فـال يـدلُّ أمَّ : قلنا  ق بـه اهلـمّ األمـر الـذي تعلَّ

ــاً [ والعــزم مــنهام ــ]مجيع ــا مهّ ، وإنَّ ــه متعلّ ام أثبتن ــا ب ــاً ه ــالقب ق يح ب

ن جيـوز عليهـا فعــل ممـَّ يوهــ .لشـهادة الكتـاب واآلثـار بـذلك

أمــن  مــن جــوازه عليهــا كــام ]دليــل ذلــك[القبــيح، ومل يــؤمن 

، واملوضـع إٰىل يشـهد بـذلك مـن الكتـاب قولـه ذلـك فيـه 

تاهـا : تعاىلٰ 
َ
 ف

ُ
ـراوِد

ُ
َعِز�ـِز ت

ْ
ُت ال

َ
ـَرأ

ْ
َمِدينَـِة ا�

ْ
 ِ� ا�

ٌ
 �ِْسـَوة

َ
َوقـال

ـ
َ
 ش

ْ
ـد

َ
ِسِه ق

ْ
ف
َ
ْن �

َ
ـالٍل ُمِبـٍ� �

َ
اهـا ِ� ض

َ
�

َ
ـا ل

�
ـا إِن

ها ُحب�
َ
ف

َ
 �غ

ِتهــا : وقولــه تعــاىلٰ [ ،]٣٠: يوســف[
ْ
ــَو ِ� بَ�

ُ
ــِ� ه

�
 ال

ُ
ــه

ْ
ت
َ
َوراوَد

ــهِ  ِس
ْ
ف
َ
ــْن �

َ
� ]ــف ــاً  ،]]٢٣: يوس ــاٰىل حاكي ــه تع ــا وقول  :عنه

 ــَن ِم
َ
ــُه �

�
ِســِه َو�ِن

ْ
ف
َ
ــْن �

َ
ــُه �

ُ
ت
ْ
ــا راوَد

َ
ن
َ
ــق� أ َ ــَحَص ا�ْ

ْ
 َحص

َ
ن

ْ
اآل

ــادِ 
�

ــف[ �ِ�َ� ا�ص ــر، ]٥١: يوس ــع آخ  : ويف موض
ْ

ــت
َ
قال

ِســِه 
ْ
ف
َ
ــْن �

َ
ــُه �

ُ
ت
ْ
 راوَد

ْ
ــد

َ
ق
َ
ــِ� ِ�يــِه َول

�
ْمتُ�

ُ
ي � ِ

�
ن� ا�

ُ
ــذِل�

َ
ف

َصمَ 
ْ
اْستَع

َ
 .]٣٢: يوسف[ ف

ــــ ]]١٠١ص [[/ ــــاق مفّس ــــار واردة بإطب ري ـواآلث

ــومتأوّ  القــرآن ــليــه، عــٰىل أهنَّ ــا مهَّ ا ت باملعصــية والفاحشــة، وأمَّ

ــ مدَّ فقــد تقــ هــو  ــ ة العقليــة مــا يــدلُّ مــن األدلَّ ه ال عــٰىل أنَّ

استقصــينا ذلــك  وقــد. جيــوز أن يفعــل القبــيح وال يعــزم عليــه

 .الكتاب ]هذا[يف صدر 

ــ ــدلُّ فأمَّ ــا ي ــ ا م ــٰىل أنَّ ــرآن، ع ــن الق ــمَّ  ه م ــا ه  م

 .بالفاحشة وال عزم عليها فمواضع كثرية

ــاىلٰ  ــه تع ــا قول ــ: منه
ْ
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 ].٢٤: يوسف[ َوال
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ال مـن جلوسـه اجلّهـزعـم ولو كـان األمـر كـام  ،]٥٢: يوسف[

راويل حــويش مــن ـالســ اخلــائن وانتهائــه إٰىل حــلِّ  منهــا جملــس

ــوء ــن الس ــك، مل يك ــ ذل ــاء منص ــان ـوالفحش ــه، ولك رفني عن

 .بالغيب خائناً 

ِسـِه : عنهـا وقوله تعـاٰىل حاكيـاً 
ْ
ف
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ــهُ : ويف موضــع آخــر ،]٣٢: يوســف[ ف
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�� ]٥١: يوسف.[ 

ــ ــز ل ــامَّ ـوقــول العزي ــمــن دُ  دَّ  رأٰى القمــيص ُق ــهُ  :رُب
�
إِن

ــدِ  يْ
َ
ــْن ك ــيٌم ِم ن� َعِظ

ُ
� ــدَ يْ

َ
 ك
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 إِن

ن�
ُ
�� ]ــف  ،]٢٨: يوس

 .فنسب الكيد إٰىل املرأة دونه

ــاً  ــاٰىل حاكي ــه تع ــ وقول ــا ل ــن زوجه ــٰىل أنَّ امَّ ـع ــف ع   وق

ـْن : منـه الذنب منها وبـراءة يوسـف 
َ
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واحـد مـنهام  كـّل  ]أنَّ [الفاسـد  وعـٰىل مـذهبهم ،]٢٩: يوسف[

 ؟دونه ت باالستغفاراختصَّ  مَ فلِ  ،فيجب أن يستغفرخاطئ 

ــاً  ــه تعــاٰىل حاكي ــه[ وقول � : ]عن ــب� إِ�َ َح
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ُن أ

ْ
ــج  ا�س�

�
رَب

ــ  ِ�م�
�

ــِه َو�ِال ْ ِ� إِ�َ
َ
ُعون

ْ
ــد ــ ا يَ

ْ
ص

َ
ــُب ـت ْص

َ
ن� أ

ُ
ــَده يْ

َ
ــ�� ك

َ
� 

ْ
رِف

ــْن ِمــنَ 
ُ
�

َ
ِْهــن� َوأ

َ
ــاِهِلَ�  إِ�

ْ
َصــ �ا�

َ
 ف

ُ
ُ َر��ــه

َ
اْســتَجاَب �

َ
 ـف

َ
َرف

ــيُم  َعِل
ْ
ــِميُع ال ــَو ا�س�

ُ
 ه

ُ
ــه

�
 إِن

ن�
ُ
ه

َ
ــد

ْ
ي
َ
 ك

ُ
ــه

ْ
ن
َ
�� ]ــف  ٣٣: يوس

ه لـو نبـئ أنَّـسـوء، وتُ  كـّل  ن برباءته مـنؤذَ فاالستجابة تُ  ،]٣٤و

 .يرصف عنه كيدهنَّ ] صبا ومل[فعل ما ذكروه لكان قد 

ــه ]]١٠٢ص [[/ ــاىلٰ  وقول  : تع
ُ
ــا ق  ِهللاِ م

َ
ــاش ــَن ح

ْ
ل

يْــِه ِمــْن ُســوءٍ 
َ
والعــزم عــٰىل  ،]٥١: يوســف[ َعِلْمنــا َعل

 .من أكرب السوء املعصية

 : عـن امللـك وقوله تعاٰىل حاكياً 
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 .عوه عليهدَّ ا يقال ذلك فيمن فعل ماوال  ،]٥٤: يوسف[
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ــل ــإن قي ــأّي : ف ــف ف ــول يوس ــٰى لق ــا  : معن َوم
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 ؟]٥٣: يوسف[ �َر�

ام أراد الــدعاء واملنازعــة والشــهوة ومل يـــرد إنَّــ: قلنــا

ــ ــربّ الع ــو ال ي ــية، وه ــٰىل املعص ــزم ع ــه ممَّ ــه ئ نفس ــرٰى من ا ال تع

 .طباع البرش

ائي اعتمــده أبــو عــيل اجلبّــ ويف ذلــك جــواب آخــر

ــل ــن أه ــة م ــه مجاع ــبق إلي ــد س ــان ق ــاره، وإن ك ــل  واخت التأوي

ِســي هـذا الكـالم الـذي هـو  وذكروه، وهو أنَّ 
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ــف  ــالم يوس ــحَّ  ،ك ــٰىل ص ــهدوا ع ــل واستش ــذا التأوي ة ه

ــ ــنبأنَّ ــٰىل الكــالم املحكــي ع ــّك  ه منســوق ع ــرأة بــال ش  أَال . امل

ــ ــَحَص : ه تعــاٰىل قــالتــرٰى أنَّ
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وعــٰىل  ،فنســق الكــالم عــٰىل كــالم املــرأة ؟]٥٣ _ ٥١: يوســف[

ـَم هـو ذلـك  ؤ مـن اخليانـة الـذيلتـربّ هذا التأويل يكون ا
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ــو[ ــف ] ه ــا، ألنَّ  يوس ــه يف  دون زوجه ــد خانت ــا ق زوجه

ــ وهــو  مل أخــن يوســف  أّين  :أرادت اماحلقيقــة بالغيــب، وإنَّ

ــ ــه ل ــل في ــجن، ومل أق ــب يف الس ــ امَّ ـغائ ــه و[ت لَ ئِ ُس ــن ]عن ع

ــ ــّق تي معــه إالَّ قصَّ ــف  احل ــك مــن كــالم يوس ، ومــن جعــل ذل

  ًـــوال ـــه حمم ـــٰىل  جعل ـــه ّين أع ـــز يف زوجت ـــن العزي  مل أخ

الكـالم معـه  أشـبه بالظـاهر، ألنَّ  هبالغيب، وهـذا اجلـواب كأنَّـ

 .ساقه وانتظامهال ينقطع عن اتّ 

معنـــٰى لســـجنه إذا  فـــأّي : فـــإن قيـــل ]]١٠٣ص [[/

 ؟ها عن اخليانةمتنزّ ، من املعصية ئاً كان عند القوم متربّ 

ــا ــل: قلن ــد قي ــرأة  إنَّ  :ق ــٰىل امل ــرت ع ــك الس ــة يف ذل العل

ـ ]والكــتامن[والتمويــه  تفتضــح وينكشــف  ٰى الألمرهــا حتـَّ

ـم� بَـدا : أحد، والـذي يشـهد بـذلك قولـه تعـاىلٰ  أمرها لكّل 
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 .]٣٥: يوسف[

ــة عــٰىل أنَّ  وجــواب آخــر يف فيهــا هــو العــزم،  اهلــمَّ  اآلي

والتـــأخري، ويكـــون  ل الكـــالم عـــٰىل التقـــديمَمـــوهـــو أن ُحي 

ـ: (تلخيصه ، )هبـا ه هلـمَّ ت بـه ولـوال أن رأٰى برهـان رّبـولقد مهَّ

لــوال أن  هلكــَت  قــد كنــَت : قــوهلم وجيــري ذلــك جمــرٰى 

ــداركتُ  ــتِ ، وقُ َك ت ــوال َت ْل ــد[ أّين  ل ــتُ خلَّ  ]ق ــوال . َك ص ــٰى ل واملعن

ــتِ ي لقُ ـولــوال ختليصــ ،تــداركي هللكــَت  مل يكــن وقــع  ، وإنَت ْل

 .يف هالك وال قتل

 :قال الشاعر

ة ـــرَّ ـــًا حل ـــومي رصحي ـــدعني ق    وال ي

  لــئن كنــت مقتــوالً ويســلم عــامر 

 ]من الطويل[

 :آلخروقال ا

ـــة ـــوم كرهي ـــومي لي ـــدعني ق ـــال ي    ف

ـــل  ـــة أو ُأعجَّ ـــل طعن ـــئن مل ُأعجِّ   ل

 ]من الطويل[

 .يف البيتني مجيعاً  )لئن(م جواب فقدَّ 

عليهــا، ) لــوال(وقــد اســتبعد قــوم تقــديم جــواب 

، )قــام زيـد لــوال عمــرو( :لــو جـاز ذلــك جلــاز قـوهلم :وقـالوا

ــوال(و ــدتك ل ــر قص ــد بيَّ . )بك ــن اوق ــاه م ــام أوردن ــا ب ــة ن ألمثل

ــواب  ــديم ج ــواهد جــواز تق ــوال(والش القائــل قــد  ، وأنَّ )ل

ــول ــت : (يق ــد كن ــت ق ــذامهم ــذا وك ــوال ك ــت (، و)ل ــد كن ق

. ، وإن مل يقــع قيــام وال قصــد)ين فــالنصــدَّ  قصــدتك لــوال أن

 .ذكروه من املثال ه اآلية دون ماشبِ وهذا هو الذي يُ 

وهــو  يف الكــالم رشطــاً  وبعــد، فــإنَّ  ]]١٠٤ص [[/

هِ : قوله تعـاىلٰ   َر�ـ�
َ
 َرأى بُْرهـان

ْ
ن

َ
ل عـٰىل َمـفكيـف ُحي ، �ـوال أ

جـواب  رط؟ فلـيس هلـم أن جيعلـواـاإلطالق مـع حصـول الشـ

ولــيس . أوىلٰ  جعــل جواهبــا موجــوداً  ، ألنَّ حمــذوفاً  )لــوال(

وإذا . مـن الكـالم بأبعـد مـن حذفـه مجلـةً  )لـوال( تقديم جواب

غـريهم تقـديم اجلـواب جـاز ل  يلـزمجـاز عنـدهم احلـذف لـئالَّ 

 .ٰى ال يلزم احلذفتقديم اجلواب حتَّ 

ــل ــإن قي ــف : ف ــذي رآه يوس ــان ال ــام الربه ــ ف ٰى حتَّ

أن يكـون الربهـان  عـن املعصـية، وهـل يصـحُّ  رف ألجلـهـانص

 صـــورة أبيـــه يعقـــوب  اهللا تعـــاٰىل أراه مـــا روي مـــن أنَّ 

ة املعصـية، أو يكـون فـلـه عـٰىل مقار داً عـٰىل إصـبعه متوّعـ اً عاضَّ 

املالئكــة نادتــه بــالنهي والزجــر يف احلــال  أنَّ مــا روي مــن 

 .]فانزجر[
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لــيس جيــوز أن يكــون الربهــان الــذي رآه فــانزجر : قلنــا

ـظنـَّ به عن املعصية مـا ة مـن األمـرين اللـذين ذكرنامهـا، ه العامَّ

 ويضـــادّ  ،التكليــف وينــايف ،جلـــاءي إٰىل اإلـفضــذلــك يُ  ألنَّ 

 ن يوســف وه ملــا كــااملحنــة، ولــو كــان األمــر عــٰىل مــا ظنّــ

وال  مــدحاً [ دعتـه إليـه املـرأة مـن املعصـية بتنزهيـه عـامَّ  يسـتحّق 

ــاً  ــذاثواب ــه  ، وه ــول في ــبح الق ــن أق ــد  ، ألنَّ م ــاٰىل ق اهللا تع

: وأثنـٰى عليـه بـذلك فقـال تعـاىلٰ ] مدحه باالمتناع عن املعصـية

ـ
ْ

 ِ�َص
َ

ـذ�ِك
َ
ـا ـك

َ
ـُه ِمـْن ِعباِدن

�
شـاَء إِن

ْ
ح

َ
ف
ْ
ـوَء َوال ـُه ا�س�

ْ
ن
َ
� 

َ
رِف

ِصَ� ا
َ
ل

ْ
ُمخ

ْ
�� ]٢٤: يوسف[. 

ــ[ ــانفأمَّ ــاً ]ا الربه ــون لطف ــل أن يك ــف اهللا  ، فيحتم لط

يف تلــك احلــال أو قبلهــا، فاختــار عنــده االمتنــاع مــن  تعــاٰىل بــه

املعــايص والتنــّزه عنهــا، وهــو الــذي يقتضـــي كونــه معصــومًا، 

ــده  ــار عن ــا اخت ــي م ــمة ه ــاف  _ألنَّ العص ــن األلط ــزه  _م التن

ــن الق ــع ــهيح واالمتب ــن فعل ــاع م ــٰى . ن ــون معن ــوز أن يك وجي

ــة ــٰى اه الرؤي ــون بمعن ــوز أن يك ــام جي ــم، ك ــٰى العل ــا بمعن هن

 .حيتمله القول الوجهني ]]١٠٥ص [[/كال  دراك، ألنَّ اإل

ــرون ــر آخ ــان ه نَّ أ: وذك ــاالربه ــا إنَّ ــة اهللا هن ــو دالل ام ه

ــريم ذلــك الفعــل، وعــٰىل أنَّ  تعــاٰىل ليوســف  ــن  عــٰىل حت م

صــارف عــن الفعــل  ذلــك أيضــاً  ألنَّ  ،ابالعقــ فعلــه اســتحقَّ 

 .زئجا وهذا أيضاً  ،لدواعي االمتناع منه ومقوٍّ 

 :]ة املعصيةعن حمبَّ  تنزيه يوسف [

رَب�  :كيف جيوز أن يقول يوسف : فإن قيل: مسألة

ْـهِ 
َ

ِ� إِ�
َ
ُعون
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َ
ُن أ

ْ
ج ، ونحـن ]٣٣: يوسـف[ ا�س�

ما دعوه إليه معصـية،  ، كام أنَّ ]وحمنة[ يةسجنهم له معص نعلم أنَّ 

 ؟قبيحة ة املعصية عندكم ال تكون إالَّ وحمبَّ 

 :يف تأويل هذه اآلية جوابان: قلنا: اجلواب

ــدمها ــ: أح ــهإنَّ �  :ه أراد بقول
َ

ــب� إِ� َح
َ
ــفُّ  أ ــيلَّ  أخ  ع

وهــذا . ة التـي هـي اإلرادة عـٰىل احلقيقـةاملحبـَّ وأسـهل، ومل يـرد

بـني الفعلـني ينـزالن بـه ويكـرههام   أحـدناريَّ جيري جمرٰى أن ُخيـ

ام يريــد ، وإنَّـإيلَّ  أحـبُّ  كـذا :ان عليـه، فيقـول يف اجلــوابويشـقّ 

 .ةما ذكرناه من السهولة واخلفَّ 

ــــ: والوجــــه اآلخــــر ــــ ه أراد أنَّ إنَّ ــــوطيني نفس ي ـت

 .من مواقعة املعصية إيلَّ  أحبُّ  وتصبريي هلا عٰىل السجن

ــل ــإن قي ــاهر: ف ــالف الظ ــذا خ ــ ،ه ــد ألنَّ ــق وق ه مطل

 .أضمرتم فيه

الســجن نفســه ال  مــن خمالفــة الظــاهر، ألنَّ  ال بــدَّ : قلنــا

ــون ــوز أن يك ــراداً  جي ــف  م ــليوس ــده وإنَّ ــف يري ام ، وكي

ــاهره  ــالم ظ ــون الك ــام يك ــوص، وإنَّ ــان املخص ــجن البني الس

ــِرأَ  ــجن : خيــالف مــا قلنــاه إذا ُق ، وإن _بفــتح الســني  _ربِّ السَّ

ه حمتملـة للمعنـٰى الـذي ذكرنـاه، فكأنَّـ أيضـاً كانت هذه القراءة 

. مــن مواقعتهــا إيلَّ  ي عــن املعصــية أحــبُّ ـســجني نفســ أراد أنَّ 

فعلــه دون أفعــاهلم، وإذا كــان األمــر  فرجــع معنــٰى الســجن إىلٰ 

ــمر ــالف أن يض ــيس للمخ ــاه، فل ــا ذكرن ــٰىل م ــالم أنَّ  ع  يف الك

ــويس فيــه أحــبُّ  ]]١٠٦ص [[/ ــوين يف الســجن وجل ، إيلَّ  ك

ــ ــب ــاأوٰىل ممَّ ــمر م ــا ن أض ــود إٰىل  ، ألنَّ هذكرن ــرين يع ــال األم ك

 .ق بهالسجن ويتعلَّ 

ِ�  :كيف يقـول: فإن قيل
َ
ُعون
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ا يَـد � ِ�م� َحب� إِ�َ

َ
ُن أ

ْ
ج ا�س�

ْهِ 
َ

ما دعوه إليه عٰىل وجه من الوجوه، ومن شـأن  بُّ وهو ال ُحيِ  إِ�

 ؟اشيئني مشرتكني يف معناه عمل بنيستَ هذه اللفظة أن تُ 

 عمل هـذه اللفظـة فـيام ال اشـرتاك فيـه، أَال سـتَ قد تُ : قلنا

َ مـن ُخـ ترٰى أنَّ  ه سـاغ لـه أن بـُّمـا ُحيِ ] بـني[بـني مـا يكرهـه و ريِّ

ــول ــبُّ (: يق ــذا أح ــذا إيلَّ  ه ــن ه ــ] مل[، وإن )م ــن أن [ ريَّ ُخي حيس

مــن  ]إيلَّ [ هــذا أحــبُّ ]: (يقـول ذلــك مبتــدئًا مــن غـري أن ُخيــريَّ 

ــ)هــذا ــرتكانا ال ي، إذا كان ــهيف حمبَّ  ش ــ ؟ت ــوإنَّ ــٰىل  غَ وِّ ام ُس ذلــك ع

ـــيئني يف املخـــريَّ  الـــوجهني دون اآلخـــر، ألنَّ  أحـــد ـــني الش  ب

ــ ــل ال ُخي ــنهام إالَّ ريَّ األص ــ  بي ــه أو ممَّ ــرادان ل ــا م ــحُّ ومه أن  ا يص

ي ذلــك، وإن حصــل فــيام ـفموضــوع التخيــري يقتضــ. يريــدمها

َ ومــن قــال وقــد ُخــ. خيــالف أصــل موضــوعه ال  بــني شــيئني ريِّ

بــام يقتضــيه  ام يكــون جميبـاً ، إنَّـ)إيلَّ  هـذا أحــبُّ (: أحــدمها بُّ ُحيِـ

  :التخيـري، ويقـارب ذلـك قولـه تعـاىلٰ  أصـل املوضـوع يف
ْ
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ه ونحـن نعلـم أنَّـ ،]١٥: الفرقـان[ أ

ــ ــاب، وإنَّ ــري يف العق ــهال خ ــول لوقوع ــن الق ــع[ ام حس ] موق

ـ ،بيخ عـٰىل اختيـار املعـايص عـٰىل الطاعـاتالتقريع والتـو م وأهنَّ

أذلــك  :فقيــل. ونفعــاً  فيهــا خــرياً  العتقــادهم أنَّ  ثروهــا إالَّ آمـا 

وقـد قـال قـوم  ؟كـذا وكـذا ه وتعتقدونـه أمنـوخري عـٰىل مـا تظنّ 

ــاىلٰ  ــه تع ــْ�ٌ : يف قول
َ
 خ

َ
ــك ِ ذ�

َ
ــإ: أ ــنَّ ــنه إنَّ ــرتاك  ام حس الش

ــرت ــة، وإن مل يش ــاب املنزل ــالتني يف ب ــام احل ــع ك ــري والنف كا يف اخل

 : تعــاىلٰ  قــال
ً
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: الفرقــان[ �خ

َحــب�  :ٰى يف قولــهومثـل هــذا املعنــٰى يتـأتّ ، ]٢٤
َ
ُن أ

ْ
ــج رَب� ا�س�

 �
َ

املعصـــية ودخـــول الســـجن، : األمـــرين يعنـــي ، ألنَّ إِ�
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 ]يكــن[ن مل ، وإوعليــه باعثــاً   داعيــاً اممــنه لكــّل  مشــرتكان يف أنَّ 

ــ مشــرتكا يف تنــاول ــاملحبَّ ة ة، فجعــل اشــرتاكهام يف دواعــي املحبَّ

 .ة نفسها، وأجرٰى اللفظ عٰىل ذلكيف املحبَّ  اشرتاكاً 

  :كيـف يقـول: فإن قيـل
�

ـ َو�ِال
ْ

ص
َ
ن� ـت

ُ
يْـَده

َ
ـ�� ك

َ
� 

ْ
رِف

ــاِهِلَ� 
ْ
ــَن ا� ــْن ِم

ُ
�

َ
ــن� َوأ ِْه

َ
ــُب إِ� ْص

َ
ــف[ �أ ، ]٣٣: يوس

ـــدكم أنَّ  ـــاعام[ وعن ـــه  ]تن ـــيح من ـــ القب ـــيس مش روط ـل

 ؟بل هو ممتنع منه وإن وقع الكيد، بارتفاع الكيد عنه

ـــا ]]١٠٧ص [[/ ـــإ :قلن ـــ :ام أراد يوســـف نَّ ك إنَّ

تنــي عــٰىل الفاحشــة وتثبّ  متـٰى مل تلطــف يب ملــا تــدعوين إٰىل جمانبـة

 وهــذا منــه انقطــاع إٰىل اهللا تعــاٰىل وتســليم .تركهــا صــبوت

مـن الكيـد، والكـالم  اعونتـه ولطفـه مـا نجـه لـوال مألمره، وأنَّ 

ـــ ـــه ق يفوإن تعلَّ ـــد نفس ـــاهر بالكي ـــال  ،الظ  : فق
�

 َو�ِال
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ص
َ
ن� ـت
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يْــَده

َ
ــ�� ك

َ
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ْ
ي رف عنّـــتصــ إالَّ  :فــاملراد بــه رِف

ــ كيــدهنَّ  ]رضر[ ــ نَّ ألهنَّ ــد إٰىل مســاعدته هلــنَّ إنَّ  ام أجــرين بالكي

راف عنهـا ـاملعصية، فإذا عصـم منهـا ولطـف لـه يف االنصـ عىلٰ 

ــ ــد مص ــان الكي ــا  روفاً ـك ــع رضره، وم ــث مل يق ــن حي ــه م عن

بكالمــه إٰىل غــرض مل  جــري بــه إليــه، وهلــذا يقــال ملــن أجــرٰى أُ 

 مـا فعلـت[: وملـن فعـل مـا ال تـأثري لـه ،)مـا قلـت شـيئاً : (يقع

 .حمد اهللا تعاىلٰ ب وهذا بنيِّ . ]شيئاً 

 :]عن التعويل عٰىل غري اهللا تنزيه يوسف [

وهـو  كيـف جيـوز عـٰىل يوسـف : يـلفـإن ق: مسألة

ــّي  ــوِّ  نب ــل أن يع ــري اهللا مرس ــٰىل غ ــجن ع ــن الس ــه م ل يف إخراج

: يف ذلـك، يف قولـه للـذي كـان معـه خذ سـواه وكـيالً ويتَّ  ،تعاىلٰ 

 
َ

ـــك ـــَد َر��
ْ
ـــْرِ� ِعن

ُ
ك

ْ
ـــف[ اذ ــ ،]٤٢: يوس  ٰى وردتحتـَّ

ـ سبب طـول حبسـه  نَّ أالروايات  ـإنَّ ل عـٰىل ه عـوَّ ام كـان ألنَّ

  تعاٰىل؟غري اهللا

 ومنكــراً  إذا كــان قبيحــاً  ســجنه  إنَّ : قلنــا: اجلــواب

ـ فعليه أن ث إليـه وجـه وسـبب، ويتشـبَّ  ل إٰىل إزالتـه بكـّل يتوصَّ

ــّل  ــنّ  بك ــا يظ ــ م ــباب أنَّ ــني األس ــه ب ــع في ــه، وجيم ــه عن ه يزيل

ــمَّ  ــذا أن يض ــٰىل ه ــع ع ــال يمتن ــة، ف ــه املختلف ــاٰىل  إٰىل دعائ اهللا تع

ــن ا ــه م ــه يف خالص ــه إلي ــن ورغبت ــبعض م ــول ل ــجن أن يق لس

ــ يظــنّ  ــهســيؤدّ  هأنَّ ــا: (]لــه ي قول  ،)ه عــٰىل خــاليصذكــرين ونبِّ

ــ ــوإنَّ ــدع التوّك ــيح أن ي ــ لام القب ــريهـويقتص ــٰىل غ ــأف ،ر ع ا أن مَّ

ــ ــني التوّك ــع ب ــذيجيم ــواب ال ــو الص ــاحلزم فه ــذ ب  ل واألخ

 .يقتضيه الدين والعقل

ــاً  ــذلك ويمكــن أيض ــه ب ــاٰىل أوحــٰى إلي  أن يكــون اهللا تع

 .ه بأن يقول للرجل ما قالهوأمر

 :]عن إحلاق األذٰى بأبيه تنزيه يوسف [

ــألة ــل: مس ــإن قي ــف : ف ــب يوس ــه يف طل ــام الوج  ف

الرجــوع  ]]١٠٨ص [[/حبســه لــه عــن  ثــمّ  أخــاه مــن إخوتــه

ــن  ــه م ــه علي ــام يلحق ــه ب ــع علم ــه م ــوف و[إٰىل أبي ــزن، ]اخل احل

 به وبأبيه؟  إرضاراً هذا إالَّ  وهل

مل  يوسـف  ألنَّ  ،يف ذلك ظـاهرالوجه : قلنا: اجلواب

ه يعقوب  بوحي من اهللا إليه، وذلك امتحان منه لنبيّ ذلك إالَّ  يفعل

  وابتالء لصربه، وتعريض للعايل من منزلـة الثـواب، ونظـري

طـول  بـأن رصف عنـه خـرب يوسـف  له  لك امتحانهذ

ام أمـرهم يوسـف عليه، وإنَّـ بالبكاءبصـره ٰى ذهب ة حتَّ تلك املدَّ 

 بوه وخيدعوهكذِّ يُ  ن يلطفوا بأبيهم يف إرساله من غري أنبأ. 

ــا ألــيس قــد : فــإن قيــل
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اوِد

ُ
وا َســ�

ُ
قــا�

 
َ
ون

ُ
فاِعل

َ
 ؟اخلداع واملكر ، واملراودة هي]٦١: يوسف[ �ل

ــا ــ: قلن ــي التلّط ــل ه ــتم، ب ــا ظنن ــراودة م ــيس امل ف ل

ــبّ  ــدوالتس ــة الص ــن جه ــك م ــون ذل ــد يك ــال، وق ق ب واالحتي

فـإن  ،أحسـن الوجـوه ام أمـرهم بفعلـه عـىلٰ ، فـإنَّ والكذب مجيعاً 

 . عليهمخالفوه فال لوم إالَّ 

 : ]عن الكذب وهتمة إخوته تنزيه يوسف [

فــام معنــٰى جعــل الســقاية يف رحــل : فــإن قيــل: مســألة

نــه ن مؤذّ إن أذَّ  تعـريض منــه ألخيــه بالتهمـة، ثــمّ  وذلــك ،أخيـه

 عٰىل احلقيقة؟ وام سارقون ومل يرسقونادٰى بأهنَّ 

ــا[: اجلــواب ــ: ]قلن ــه، أمَّ ــقاية يف رحــل أخي ا جعلــه الس

ــه ــالغرض في ــبّ  ف ــوز أن التس ــده، وجي ــه عن ــاس أخي ب إٰىل احتب

ــأمر اهللا تعــاٰىل، وقــد ــ يكــون ذلــك ب أعلــم أخــاه  ه روي أنَّ

عــٰىل هــذا  ك بــه، فقــد خــرجإٰىل التمّســ بــذلك ليجعلــه طريقــاً 

ً عـٰىل أخيـه  القول من أن يكـون مـدخالً  بـام جعلـه  وترويعـاً  غـامَّ

رقة، ـالسـقاية يف رحلـه، ولــيس بمعـرض لـه للتهمـة بالســ مـن

كثــرية غــري  رحلــه حيتمــل وجوهــاً  وجــود الســقاية يف ألنَّ 

ــ ــا إالَّ ـالس ــه إليه ــب رصف ــيس جي ــدليلرقة، ول ــن .  ب ــٰىل م وع

ــ ــك إٰىل الس ــريه ـرصف ذل ــوم يف تقص ــق الل ــري طري ــن غ رقة م

ـــ ـــاً رّ ـوتس ـــاهر أيض ـــود عه، وال ظ ـــل  لوج ـــقاية يف الرح الس

ذلــك قــائم، وقــرب هــذا  االشــرتاك يف رقة، ألنَّ ـي الســـيقتضــ

 .واحد الفعل من سائر الوجوه التي حيتملها عٰىل حدٍّ 
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م سارقون فلم يكـن ا نداء املنادي بأهنَّ فأمَّ  ]]١٠٩ص [[/

 امَّ ـام نادٰى بذلك أحد القوم لبالكذب وإنَّ   ، وكيف يأمربأمره 

املـراد  إنَّ  :م رسقوه، وقد قيلأهنَّ  إٰىل قلوهبم فقدوا الصواع، وسبق

ـ مـن م رسقوا يوسف م سارقون أهنَّ بأهنَّ  م أبيـه وأومهـوه أهنَّ

يمتنـع أن  عوه، فاملنادي صادق عٰىل هذا الوجه، والحيفظونه فضيَّ 

 .يكون النداء بإذنه 

ـــ أنَّ  ]غـــري[  صـــال الكـــالم بعضـــهة واتّ ظـــاهر القصَّ

ــ ــبعض يقتض ــرـب ــون امل ــي أن يك ــواع ـاد بالس ــة الص رقة رسق

الكـالم خـارج  إنَّ  :فقـده، وقـد قيـل وام ذكره وأحّسـالذي تقدَّ 

ــ] ظــاهر[خمــرج االســتفهام وإن كــان ظــاهره  : قــال هاخلــرب كأنَّ

 
َ
ون

ُ
ـــاِرق س

َ
ـــْم �

ُ
�

�
ـــف[ �إِن ـــف أف ]٧٠: يوس ـــقط أل س

ــتقــدَّ  االســتفهام كــام ســقطت يف مواضــع قــد ة م ذكرهــا يف قصَّ

 .إبراهيم 

ـــ ـــذا الوج ـــعفوه ـــض الض ـــه بع ـــف ألنَّ  ،ه في  أل

 يف موضــع يكــون عــٰىل ســقوطها االســتفهام ال تكــاد تســقط إالَّ 

 :داللة يف الكالم، مثل قول الشاعر

ـــط ـــت بواس ـــك أم رأي ـــذبتك عين    ك

ــاال  ــاب خي ــن الرب ــالم م ــس الظ   غل

 ]من الكامل[

 : ]ده بعدم تسكني نفس أبيهعن تعمّ  تنزيه يوسف [

ــمل يُ  وســف فــام بــال ي: فــإن قيــل: مســألة ــاه عِل م أب

 مــع علمــه  ،هويــزول وجــده وّمهــ ،نفســه بخــربه لتســكن

 قه وعظم قلقه؟ة حترّ بشدَّ 

 :يف ذلك وجهان :قلنا: اجلواب

ــدمها ــاً  نَّ أ: أح ــه ممكن ــان ل ــك ك ــادراً  ذل ــه ق ــان علي ، وك

ــاىلٰ  ــأوحٰى اهللا تع ــن اطّ  ف ــدل ع ــأن يع ــه ب ــربه إلي ــٰىل خ ــه ع الع

 ،الرفيعــة يف البلــوٰى  نزلــةللم وتعريضـاً  ،للمحنــة عليــه تشـديداً 

 .لهسهِّ ب التكليف وأن يُ صعِّ وله تعاٰىل أن يُ 

ــأ[: والوجــه اآلخــر ن مل يــتمكَّ  جــائز أن يكــون  ]هنَّ

 .عليه فلذلك عدل عنه من ذلك وال قدر

عن الرضا بالسـجود  تنزيه يوسف [ ]]١١٠ص [[/

 : ]له

بََو�ْـ: فـام معنـٰى قولـه تعـاىلٰ : فإن قيل: مسألة
َ
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ْ
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� ]وكيــف  ،]١٠٠: يوســف

  هللا تعاٰىل؟إالَّ  يرٰىض بأن يسجدوا له والسجود ال يكون

 :يف ذلك وجوه :قلنا: اجلواب

ـ :أن يكون تعـاٰىل مل يـرد بقولـه: منها ] لـه[م سـجدوا إهنَّ

ــ إٰىل جهتــه، بــل تعــاىلٰ   ه تعــاىلٰ ســجدوا هللا تعــاٰىل مــن أجلــه، ألنَّ

يت لوصـويل إٰىل ام صـلَّ إنَّـ: مجـع بيـنهم وبينـه، كـام يقـول القائـل

ــام[أهــيل، و ــ ،صــمت لشــفائي مــن مــريض] إنَّ ــنوإنَّ ــد م  ام يري

 .أجل ذلك

بَـِت هـذا : هذا التأويل يفسده قوله تعاىلٰ : فإن قيل
َ
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 ].١٠٠: يوسف[ ت

ــا ــا  :قلن ــة الرؤي ــن مطابق ــع م ــل بامن ــذا التأوي ــيس ه ل

ـــة املتقدِّ  ـــٰى [م ـــورة يف املعن ـــ]دون الص ـــ ه ، ألنَّ  رأٰى امَّ ـل

بلوغـه أرفـع  سجود الكواكب والقمـرين لـه كـان تأويـل ذلـك

 اجتمـع ونيلـه أمانيـه وأغراضـه، فلـامَّ  ،املنازل وأعٰىل الـدرجات

ــع ــة  م ــال الرفيع ــاه يف احل ــه ورأي ــة[أبوي ــا ]العالي ــال م ــان  ون ك

. مـةلرؤيـاه املتقدِّ  قاً اه من اجتامع الشـمل، كـان ذلـك مصـدِّ يتمنّ 

 : فلذلك قال
ُ

بْل
َ
 رُْءياَي ِمْن �

ُ
ِو�ل

ْ
أ
َ
 .هذا ت

ـ فال بدَّ  م سـجدوا لـه عـٰىل احلقيقـة مـن ملن ذهـب إٰىل أهنَّ

ـــل ـــاً  أن جيع ـــك مطابق ـــا املتقدِّ  ذل ـــٰى دون للرؤي ـــة يف املعن م

ـــ إخوتـــه وأبويـــه  ه أنَّ منامـــ ه مـــا كـــان رأٰى يفالصـــورة، ألنَّ

ــه ــجد ل ــب تس ــه الكواك ــه، وال رأٰى يف يقظت ــجدوا ل ــد. س  فق

 .التطابق يف املعنٰى دون الصورة أنَّ  صحَّ 

ــ: ومنهــا ه كــان إٰىل أن يكــون الســجود هللا تعــاٰىل، غــري أنَّ

 فـالن إٰىل القبلــة صــّىلٰ (: ونحـوه، كــام يقـال جهـة يوســف 

 م، أَال مــن التعظــي  ج يوســفرِ وهــذا ال ُخيــ ،)وللقبلــة

 ؟نحوها مة وإن كان السجود هللا تعاىلٰ القبلة معظَّ  ترٰى أنَّ 

ـــا ]]١١١ص [[/ ـــون  أنَّ : ومنه ـــيس يك ـــجود ل الس

ــرَّ  ــادة بمج ــ[ده عب ــنٰى يُ حتَّ ــه م ــاف إلي ــون  ض ــا يك ــال م األفع

ــ]عبــادة  ة، فــال يمتنــع أن يكــون ســجدوا لــه عــٰىل ســبيل التحيَّ

ه مل يقـع عـٰىل ألنَّـ ،كـرام، وال يكـون ذلـك منكـراً عظام واإلواإل

ــي ــادة الت ــه العب ــتّص  وج ــاىلٰ  خي ــديم تع ــا الق ــّل  ،هب ــذا  وك ه

 .واضح

 : ]عن طاعة الشيطان تنزيه يوسف [

فــام معنــٰى قولــه تعــاٰىل حكايــة عنــه : فــإن قيــل: مســألة
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ْ
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ـــف[ ـــ]١٠٠: يوس ـــذا يقتض ـــدـ، وه ـــون ق ـــاع  ي أن يك أط

 ونفذ فيه كيده ونزغه؟ الشيطان
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ــا: اجلــواب نه ي مــا تضــمَّ ـقتضــتهــذه اإلضــافة ال  :قلن

ــزغ ــل الن ــيهم الســؤال، ب ــه إل ــه ال من ــنهم إلي ــان م ــيح ك . والقب

، وإن كـان )بينـي وبـني فـالن ّرش  جـرٰى (: وجيـري قـول القائـل

 .من أحدمها ومل يشرتكا فيه

ـِ�  :للعزيـز فام معنٰى قولـه : فإن قيل: مسألة
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 ؟الظامل لبَ وكيف جيوز أن يطلب الوالية من قِ 

ام الـتمس متكينـه مـن خــزائن األرض إنَّـ :قلنـا: اجلـواب

ها، وكــان ذلــك رفها إٰىل مســتحقّ ـوليصــ ،بالعــدل لــيحكم فيهــا

الـذي  ن مـن احلـّق للـتمكّ الواليـة  لأام سـوإنَّـ ،له من غري والية

ــّق وملــن ال يــتمكَّ . لــه أن يفعلــه ــة احل أو األمــر  ن مــن إقام

ــبَّ  ــاملعروف أن يتس ــه ويتب ــوب إلي ــوم يف صَّ ــال ل ــه، ف ل إٰىل فعل

 .وال حرج يوسف  ذلك عىلٰ 

*   *   * 

١٩٠ -  م:  

 :تنزيه األنبياء

 :]عن الظلم تنزيه يونس [ ]]١٦٩ص [[

ــوِن وَ : قولــه تعــاىلٰ  فــام معنــٰى  :فــإن قيــل: مســألة ا ا��
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�
وعــٰىل مــن  ؟ومــا معنـٰى غضــبه، ]٨٧: األنبيــاء[ �الظ

وذلــك  ، تعــاٰىل ال يقــدر عليــهاهللا أنَّ  وكيــف ظــنَّ  ؟كــان غضــبه

ــممَّــ ــا ال يظنّ الظــاملني والظلــم  ه مــنه مثلــه؟ وكيــف اعــرتف بأنَّ

 قبيح؟

ــا: اجلــواب ــ :قلن خــرج  يــونس  ]ظــنَّ أنَّ [ ا مــنأمَّ

حيـث مل ينـزل بقومـه العـذاب، فقـد خـرج يف  ه مـنلربّ  مغاضباً 

هبـم  وسـوء الظـنّ  األنبيـاء ] وعـىلٰ  اهللا تعـاىلٰ [االفرتاء عـٰىل 

 معاديــاً   مــن كــانه إالَّ ، ولــيس جيــوز أن يغاضــب رّبــحلــدِّ عــن ا

ــه[ ــاهالً  ]ل ــأنَّ  وج ــق  ب ــذا ال يلي ــه، وه ــائر أفعال ــة يف س احلكم

ــاعأب ــاء  تب ــالً  األنبي ــؤمنني فض ــن امل ــ م ــمه اهللا عمَّ ن عص

 .تعاٰىل ورفع درجته

ـ ال وإضـافتهم إليـه اجلّهـ من ذلـك ظـنّ  أقبحو ه أنَّ

ــ أنَّ  ظــنَّ  هبــا  جهــة القــدرة التــي يصــحُّ  مــن ه ال يقــدر عليــهربَّ

مثـل ذلـك   باألنبيـاء ويكاد خيـرج عنـدنا مـن ظـنَّ . الفعل

ام كـــان وإنَّــ. والتكليــف ]]١٧٠ص [[/عــن بــاب التمييــز 

وإرصارهـم عـٰىل  ،عـٰىل قومـه لبقـائهم عـٰىل تكذيبـه غضبه 

ــر ــم ،الكف ــن إقالعه ــه م ــنهم  ويأس ــن بي ــرج م ــوبتهم، فخ وت

 .و مقيم بينهممن أن ينزل العذاب هبم وه خوفاً 

ــ ــاىلٰ وأمَّ ــه تع ــهِ : ا قول يْ
َ
ــِدَر َعل

ْ
ق
َ
ــْن �

َ
 ل

ْ
ن

َ
ــن� أ َظ

َ
� ،

د عليــه املحنــة شــدِّ املســلك ونُ  ق عليــهضــيِّ ال نُ  افمعنــاه أّنــ

ـ والتكليــف، ألنَّ  ، وال  ه النبــّي ا جيــوز أن يظنّــذلــك ممـَّ

بـــالتخفيف  _قـــدرت وقـــّدرت  :قـــول القائـــل شـــبهة يف أنَّ 

 .معناه التضييق _والتشديد 

ـا : قال اهللا تعـاىلٰ  ِفـْق ِ�م�
ْ
يُن

ْ
ل
َ
ـُه ف

ُ
يْـِه ِرْزق

َ
ـِدَر َعل

ُ
َوَمـْن ق

 .]٧: الطالق[ آتاُه اهللاُ 

ـِدرُ : وقال تعـاىلٰ 
ْ
 �َِمـْن �َشـاُء َو�َق

َ
ْزق ُسـُط ا�ـر�

ْ
 اُهللا يَ�

 .قضيِّ ويُ  عوسِّ أي يُ  ]٢٦: الرعد[

ــال تعــاىلٰ  يْــِه : وق
َ
ــَدَر َعل

َ
ق

َ
ــتَالُه � ــا إِذا َمــا ا�ْ

م�
َ
َوأ

ــهُ رِ 
َ
ــر[ ْزق ــيَّ  ]١٦: الفج ــدَّ أي ض ــذي ق ــييق ال ره اهللا ق، والتض

يف حلقـه  عليه هـو مـا حلقـه مـن احلصـول يف بطـن احلـوت ومـا

 .اه اهللا تعاٰىل منهاة الشديدة إٰىل أن نجّ ذلك من املشقَّ 

ــ ــاىلٰ وأمَّ ــه تع  : ا قول
�

 ال إَِ� إِال
ْ
ن

َ
ــاِت أ م

ُ
ل

�
ــادى ِ� الظ ن

َ
ف

 
ُ
 ك

�
 إِ�

َ
ك

َ
َت ُسبْحان

ْ
ن
َ
ـا�ِِمَ� أ

�
ـُت ِمـَن الظ

ْ
فهـو عـٰىل سـبيل ، �ن

ــاىلٰ  ــاع إٰىل اهللا تع ــه ،االنقط ــوع ل ــه، ، واخلش ــني يدي ــوع ب واخلض

ــ   دعــاه لكشــف مــا امتحنــه بــه وســأله أن ينجيــه مــنامَّ ـه لــألنَّ

ــر ــة البح ــي ظلم ــي ه ــامت الت ــوت ،الظل ــن احل ــة بط  ،وظلم

يفعلــه اخلاضــع اخلاشــع مــن  ، فعــل مــا]وظلمــة الليــل[

 .العرتاف بالتقصرياالنقطاع وا

ــ :يقــول أن ولــيس ألحــدٍ  ه كــان مــن كيــف يعــرتف بأنَّ

ــذا إالَّ  ــل ه ــم، وه ــه ظل ــع من ــاملني ومل يق ــه؟  الظ ــذب بعين الك

يف حــال خضــوع وال   ولــيس جيــوز أن يكــذب النبــّي 

ــ ــك أنَّ ــريه، وذل ــهغ ــد بقول ــن أن يري ــَن  :ه يمك ــُت ِم
ْ
ن
ُ
 ك

�
إِ�

ــا�ِِمَ� 
�
ــن اجلــنس الــذي �الظ هم الظلــم، يقــع مــن أي م

، وإن ورد عــــٰىل ســــبيل فيكــــون صــــدقاً  ]]١٧١ص [[/

ــوع ــوع واخلش ــ ألنَّ  ،اخلض ــنس البش ــوع ـج ــه وق ــع من ر ال يمتن

 .الظلم

ــل ــأّي : فــإن قي ــفا ف ــنس ئ دة يف أن يضــيف نفســه إٰىل اجل

 عنه يف نفسه؟ الظلم إذا كان الظلم منتفياً  الذي يقع منهم

 ،تخاضــعوال ،دة يف ذلــك التطــامن هللا تعــاىلٰ ئــالفا: قلنــا

يف رغبـة إٰىل مالـك  مـن كـان جمتهـداً  ، ألنَّ والتجـّرب  ونفي التكّرب 



 ٦١٩  ........................................................................................................  يونس ) ١٩٠/ (حرف الياء 

، وجيتهـد يف اخلضـوع بـني ]لـه[ يتطأطـأ أن ]مـن[ قدير، فال بـدَّ 

إٰىل القبيــل الــذي  يديــه، ومــن أكــرب اخلضــوع أن يضــيف نفســه

ــيبون ــون ويص ــان  ،خيطئ ــول االنس ــام يق ـــر  _ك إذا أراد أن يكس

ــ ــي الك ــا دواع ــي عنه ــه وينف ــيالء نفس ــن : _رب واخل ــا م ــام أن إنَّ

ن ُخيطـئ وُيصـيب وهـو . البشـر ولسـت مـن املالئكـة، وأنـا ممـَّ

ال يريد إضافة اخلطـأ إٰىل نفسـه يف احلـال، بـل يكـون الفائـدة مـا 

 .ذكرناها

ــأوهــو : ووجــه آخــر ــا قــد بيَّ ّن ــا يف قصَّ ــ ة آدم ن  امَّ ـل

َسـنا: تعـاىلٰ  لنـا قولـهتأوَّ 
ُ
ف
ْ
�
َ
ْمنـا أ

َ
 ،]٢٣: ألعــرافا[ َر��نــا َظل

هـا منــه، حظّ  ا نقصـناها الثـواب وبخســناهاأّنــ :املـراد بـذلك أنَّ 

ــرك  ألنَّ  ــن ت ــثلم، وم ــنقص وال ــو ال ــة ه ــل اللغ ــم يف أص الظل

ــدوب ــه املن ــتحقَّ  ،إلي ــه الس ــو فعل ــو ل ــوز أن  وه ــواب، جي الث

 .صها ذلك الثوابنقَّ  ه ظلم نفسه من حيثإنَّ  :يقال

ــع أن يكــون يــونس  ــٰى ا أراد هــذا ولــيس يمتن  ،ملعن

اسـتيفاء مجيـع  مـن املنـدوب، فـإنَّ  ه ال حمالـة قـد تـرك كثـرياً ألنَّ 

ــيتعــذَّ  النــدب ــر مــن جــوَّ ر، وهــذا أويل ممَّ ــٰىل ا ذك ز الصــغائر ع

ــاء  ــاألنبي ــدَّ ، ألهنَّ ــن  عون أنَّ م ي ــري إذن م ــان بغ ــه ك خروج

، ولـيس ذلـك بواجـب عـٰىل صـغرياً  فكـان قبيحـاً  ،اهللا تعاٰىل لـه

يف هـذه  ام أوقعهـموإنَّـ ،ر القـرآن ال يقتضـيهظـاه وه، ألنَّ ما ظنّـ

ـــــُت ِمـــــَن  :قولـــــه ]]١٧٢ص [[/الشـــــبهة 
ْ
ن
ُ
 ك

�
إِ�

ــا�ِِم�َ 
�
ــ ،نــا وجــه ذلــكوقــد بيَّ ، �الظ بواجــب أن  ه لــيسوأنَّ

 .عن املعصية يكون خرباً 

ــرك النفــل  ٰى مــنســمّ كيــف يُ  :ولــيس هلــم أن يقولــوا ت

وإن  ،سـمية يف اللغـةنـا وجـه هـذه التا قـد بيَّ ه ظامل؟ وذلك أّنـبأنَّ 

 .إطالق اللفظة يف العرف ال يقتضيه كان

ــه ــل ل ــه إذا قي ــك مثل ــن ذل ــأل ع ــن س ــٰىل م ــف : وع كي

ام الظلـم املعـروف ه ظـامل؟ وإنَّـمـن قبـل معصـية بأنَّـ كّل  ٰى سمّ يُ 

ــ ــو الض ــري ررـه ــل إٰىل الغ ــض املوص ــالوا .املح ــإذا ق يف  إنَّ  :ف

 الغــري مــن يوصــل إىلٰ  يكــن رضراً  املعصــية معنــٰى الظلــم وإن مل

 .صت ثواب فاعلهاحيث نقَّ 

يف النـدب، عـٰىل أن جيـري مـا  وهـذا املعنـٰى يصـحُّ : قلنا

ــتحقُّ  ــن يس ــتحّق  م ــرٰى املس ــواب جم ــد. الث ــإنَّ  ،وبع ــيل  ف ــا ع أب

ــ ــّل اجلبّ ــه يف ائي وك ــن وافق ــة يف  م ــول باملوازن ــن الق ــاع م االمتن

وجــه يــا  االحبــاط ال يمكنــه أن جييــب هبــذا اجلــواب، فعــٰىل أّي 

 ولـيس فيهـا مـن ،ظلـامً  شعري جيعل معصـية يـونس  ليت

 !ء؟معنٰى الظلم يش

ــ ــْن : ا قولــه تعــاىلٰ وأمَّ
ُ
�

َ
 َوال ت

َ
ــِم َر��ــك

ْ
ــِ�ْ ِ�ُ� اصْ

َ
ف

ُوِت 
ْ
صاِحِب ا�

َ
ال ه اجلّهـفلـيس عـٰىل مـا ظنـَّ ،]٤٨: القلـم[ ك

ــ  .فقــذفها ،لضــيق خلقــه ةثقــل عليــه أعبــاء النبــوَّ  ه مــن أنَّ

ــ  مل يقــو عــٰىل الصــرب عــٰىل تلــك ونس يــ ام الصــحيح أنَّ وإنَّ

ــا وعرَّ  ــاٰىل هب ــتاله اهللا تع ــي اب ــة الت ــة املحن ــه لغاي ــا ب ــه لنزوهل ض

ــالص،  إٰىل اهللا افشــك ،الثــواب ــا وســأله الفــرج واخل تعــاٰىل منه

ــل ــان أفض ــرب لك ــو ص ــاىلٰ  ،ول ــأراد اهللا تع ــ ف ــل  ه لنبيّ أفض

 .املنازل وأعالها

*   *   * 
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