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٤٨ - ا:  

 :  

 ):هـ٢٦٠ت (الفضل بن شاذان / اإليضاح

ـــالوا]] ٩٤ص [[ ـــول: ق ـــاؤه(إنَّ اهللا : نق ـــلَّ ثن ـــد  )ج تعبَّ

ــىلٰ  ــيته ع ــاب معص ــه واجتن ــل بطاعت ــه بالعم ــ خلق ــان نبيِّ ه لس

 فبنيَّ هلم مجيـع مـا احتـاجوا إليـه مـن أمـر ديـنهم صـغريًا ،

ــاه ــريًا، فــبلَّغهم إّي ــ كــان أو كب ــ اخاص� ــه إىلٰ  اوعام�  ومل يكلهــم في

وال شــبهة؛ علــم ذلــك مــن علمــه  ٰى آرائهــم ومل يــرتكهم يف عمــ

ـ ا مـا بلَّغـه عام� ـة عليـه  اوجهل ذلك من جهله، فأمَّ فهـو مـا األُمَّ

ــجِّ  ــيام واحل ــاة والص ــس والزك ــالة واخلم ــوء والص ــن الوض  م

اهللا عنــه يف كتابــه مــن  ٰى ســل مــن اجلنابــة واجتنــاب مــا هنــوالغُ 

ــيم وأكــل ا ــم وأكــل مــال اليت ــداء والظل ــا والســـرقة واالعت لزن

  ومـا أشــبه ذلـك ممَّــا يطـول رشحــه] وقـذف املحصــنات[الربـا 

ــ]] ٩٥ص /[[ ــوتفســريه وهــو معــروف عنــد اخلاصَّ . ةة والعامَّ

ــ ــا مــا بلَّغــه خاص� ِطيُعــوا  :فهــو مــا وكلنــا إليــه قولــه  اوأمَّ
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ال جيــوز أن يكــون مــن جعــل اهللا  ، فهــذا خــاصٌّ ]٤٣: النحــل[

النـاس داخـالً يف مثـل مـا هـم فيـه مـن املعـايص  له الطاعة عىلٰ 

ــول اهللا  ــك لق ــاؤه(وذل ــلَّ ثن ــتَ�ٰ : )ج  إِ  َو�ِِذ ا�ْ
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ــ] علمنــا[  ة يعهــد إلــيهم يف العــدل عــىلٰ أنَّ الظــاملني ليســوا بأئمَّ

ـ ٰى اس وقـد أبـالنـ ة ثـّم أعلمنـا بقولـه تبـارك اهللا أن جيعلهـم أئمَّ
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ــاء[ يَِعظ أنَّ ] ٥٨: النس

عهـده إلـيهم مل يعهـد هـذا العهـد إالَّ  ذلـك عهـد مـن اهللا تعـاىلٰ 

ة الـذين حيكمـون بالعـدل وال جيـوز أن يـأمر بالعـدل األئمَّ  إىلٰ [

وإنَّـام أمـر أن حيكـم بالعـدل مـن حيسـن أن حيكـم ] من ال حيسنه

: وممَّــا قــال رســول اهللا  مــن قولــه تعــاىلٰ ] فعلمنــا[بالعــدل 

ــو« ــزين وه ــني ي ــزاين ح ــزين ال ــني  ال ي ـــرق ح ــؤمن، وال يس م

يســـرق وهــو مــؤمن، وال يشـــرب اخلمــر حــني يشـــرب وهــو 

متعّمــــدًا وهــــو ]] ٩٦ص /[[وال يقتــــل مؤمنــــًا [مــــؤمن 

أ مـن  ٰى اإلمـام ال يكـون إمامـًا حتـَّ] [ أنَّ [، وهكذا »]مؤمن يتـربَّ

 ].والفاجر الربِّ  ؤّدي األمانة إىلٰ الظلم ويُ 

*   *   * 

 ):هـ٣٨١ ت(الشيخ الصدوق / االعتقادات

 :باب االعتقاد يف العصمة] ٣٦[ ]]٣٣ص [[

ل ُسـاعتقادنـا يف األنبيـاء والرُّ : قال الشـيخ أبـو جعفـر 

ــةواأل ــة  ئمَّ ــيهم(واملالئك ــلوات اهللا عل ــومون  )ص ــم معص أهنَّ

ــن كــلِّ  ــرون م ــغريًا وال  مطهَّ ــًا ص ــذنبون ذنب ــم ال ي ــس، وأهنَّ دن

ـــريًا، و ْم وَ كب
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عــنهم العصــمة يف يشء مــن أحــواهلم فقــد  ٰى ومــن نفــ

 .جهلهم

ــم موصــوفون بــالكامل والــتامم والعلــم  واعتقادنــا فــيهم أهنَّ

ــورهم إىلٰ  ــل ُأم ــن أوائ ــن  م ــفون يف يشء م ــا، ال يوص أواخره

 .أحواهلم بنقص وال عصيان وال جهل

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / أوائل املقاالت

 القول يف العصمة ما هي؟ - ١٥٣ ]]١٣٤ص [[

ــول ــه : أق ــم ب ــا اعتص ــي م ــة ه ــل اللغ ــمة يف أص إنَّ العص

ــه امتنــع بــه عــن الوقــوع فــيام يكــره،  اإلنســان مــن الشـــيء كأنَّ

اعتصـم : (وليس هـو جنسـًا مـن أجنـاس الفعـل، ومنـه قـوهلم

ــل ــالن باجلب ــّميت ) ف ــه ُس ــه، ومن ــع ب ــمالع(إذا امتن ــي ) ص وه

 .وعول اجلبال المتناعها هبا

ــاىلٰ  ــن اهللا تع ــمة م ــه  والعص ــلم ب ــذي يس ــق ال ــي التوفي ه

ــره إذا  ــا يك ــان ممَّ ــ]] ١٣٥ص /[[اإلنس ــك  ٰى أت ــة، وذل بالطاع

مثـل إعطائنـا رجـالً غريقـًا حــبالً ليتشـبَّث بـه فيسـلم، فهــو إذا 

ّمي ذلـك الشــيء عصـمة لـه ملـا تشـبَّث أمسكه واعتصم به ُسـ

ــن  ــه م ــلم ب ــمَّ وس ــه مل يس ــم ب ــو مل يعتص ــرق ول ــمة(الغ ، )عص

) توفيقــاً (وكــذلك ســبيل اللطــف إنَّ اإلنســان إذا أطــاع ســّمي 

ــاً (، وإن مل يطــع مل يســمَّ )عصــمةً (و ، وقــد )عصــمةً (وال ) توفيق

ــِل : يف كتابــه بقولــه ٰى بــنيَّ اهللا ذكــر هــذا املعنــ
ْ
تَِصــُموا ِ�َب

ْ
َوا�



ة/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العني   ................................................................................................  ٤  مباحث عامَّ
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َ
هللا هــو دينـــه، أَال ، وحبــل ا]١٠٣: آل عمــران[ اِهللا �

م بامتثـال أمـره يسـلمون مـن الوقـوع يف عقابـه، فصـار  ٰى تر أهنَّ

ــ ــة متسُّ ــم يف الطاع ــف اهللا هل ــار لط ــامًا، وص ــأمره اعتص كهم ب

ـ ــعصــمة، فجميــع املــؤمنني مــن املالئكــة والنبيـِّ ة ني واألئمَّ

م متمسِّ   .كون بطاعة اهللا تعاىلٰ معصومون ألهنَّ

أحـدًا خيـالف  مـا أظـنُّ وهـذه مجلـة مـن القـول يف العصـمة 

ــىلٰ  ــب وع ــف جت ــالف يف حكمهــا كي ــام اخل أّي  يف حقيقتهــا، وإنَّ

ــاء  ٰى ـوجــه تقــع، وقــد مضــ ذكــر ذلــك يف بــاب عصــمة األنبي

ــمة نبيِّ  ــا وعص ــالم(ن ــالة والس ــيهم الص ــه وعل ــي يف )علي ، وه

الكــالم يف  صــدر الكتــاب، وهــذا البــاب ينبغــي أن يضــاف إىلٰ 

 .اجلليل، إن شاء اهللا تعاىلٰ 

 *  *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / تصحيح اعتقادات اإلماميَّة

 :يف العصمة: فصل ]]١٢٨ص /[[

 .باب االعتقاد يف العصمة: قال أبو جعفر 

ــد  ــيخ املفي ــال الش ــاىلٰ : ق ــن اهللا تع ــمة م ــه جَ حلُ  العص ج

ــن احلُ  ــام م ــف واالعتص ــق واللط ــي التوفي ــه ــن َج ــا ع ج هب

ــاىلٰ  ــن اهللا تع ــط يف دي ــذنوب والغل ــمة ، ال ــ[والعص ــن تفضُّ ل م

ــك بعصــمته، واالعتصــام  عــىلٰ  تعــاىلٰ ] اهللا ــه يتمسَّ ــم أنَّ مــن عل

ــىلٰ  ــدرة ع ــن الق ــة م ــمة مانع ــت العص ــم، وليس ــل املعتص  فع

ــطرَّ  ــيح، وال مض ــوم إىلٰ القب ــه  ة للمعص ــة ل ــن، وال ملجئ احلس

ـه إذا فعلـه بعبـٍد  إليه، بل هـي الشــيء الـذي يعلـم اهللا تعـاىلٰ  أنَّ

م عَلــاخللــق يُ  عــه معصــيته لـه، ولــيس كــلُّ مـن عبيــده مل يــؤثر م

 .هذا من حاله، بل املعلوم منهم ذلك هم الصفوة واألخيار

ــاىلٰ ]] ١٢٩ص /[[ ــال اهللا تع ــْم : ق ُه
َ
ْت �

َ
ــبَق ــَن َس ي ِ

�
 ا�

�
إِن

ــ�ٰ  ُْس
ْ
ــا ا�

�
ــة  ... ِمن ــاء[اآلي ــبحانه]١٠١: األنبي ــال س : ، وق

 ٰ
َ

ْم �
ُ
ــاه ن ْ

َ
�

ْ
ــِد اخ

َ
ق
َ
ٰ  َول

َ َ
ــٍم �

ْ
  ِعل

ْ
ِمَ� ال

َ
ــا� ــدخان[ �ع : ال

َ : ، وقــال ســبحانه]٣٢ ْ
�

َ
ـــَطف

ْ
ُمص

ْ
ِمـــَن ا�

َ
ــَدنا �

ْ
ُهـــْم ِعن

�
َو�ِ�

ياِر 
ْ
خ

َ ْ
 ].٤٧: ص[ �األ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / النكت االعتقادية

: العصـــمة؟ فـــاجلواب مـــا حـــدُّ : فــإن قيـــل]] ٣٧ص [[

ــه اهللا تعــاىلٰ  ــع العصــمة لطــف يفعل ــث يمتن ــاملكلَّف بحي ــه  ب من

 .وقوع املعصية وترك الطاعة مع قدرته عليهام

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / احلدود واحلقائق

حقيقة العصمة هي اللطف الذي يفعلـه  - ٧١]] ٧٣٤ص [[

 .اهللا فيختار العبد عنده االمتناع من فعل القبيح

*   *   * 

ــائل ال ــمة)/(٣ج (رس ــألة يف العص ــيِّ / )مس ــالس  ىٰ ـد املرتض

 :)هـ٤٣٦ت (

ــا ]] ٣٢٥ص [[ ــد وجوهب ــي ُيعتَق ــمة الت ــة العص ــا حقيق م

ــة  ــاء واألئمَّ ــلألنبي ــو معن ــل ه ــطرُّ  ٰى ؟ وه ــة  إىلٰ  يض الطاع

ــ ــية، أو معن ــن املعص ــع م ــان  ٰى ويمن ــإن ك ــار؟ ف ــام االختي يض

ــ ــوز  إىلٰ  يضــطرُّ  ٰى معن ــية، فكيــف جي ــع مــن املعص ــة ويمن الطاع

ــذمُّ  ــد وال ــ احلم ــان معن ــا؟ وإن ك ــا ٰى لفاعله ــار، يض م االختي

ة مطابقتـه لـه، ووجـوب اختصـاص  وا عـىلٰ فاذكروه ودلُّـ صـحَّ

إنَّ : فقــد قــال بعــض املعتزلــة. املــذكورين بــه دون مــن ســواهم

ــًا  ــلَّل قوم ــام، وض ــم باالعتص ــهادة هل ــاءه بالش ــم أنبي اهللا عص

بنفس الشهادة علـيهم بالضـالل، فـإن يكـن ذلـك هـو املعتمـد 

ته وبطــال أنعــم بــذكره ودلِّ عــىلٰ  ن مــا عســاه نعلمــه مــن صــحَّ

ة الوجــه  الطعـن عليـه، وإن كـان بــاطالً دلِّ عـىلٰ  بطالنـه وصـحَّ

 .املعتمد دون ما سواه

اعلــم أنَّ العصــمة هــي اللطــف  :-وهللا التوفيــق  -اجلــواب 

ــاىلٰ  ــه تع ــذي يفعل ــاع ال ــده االمتن ــد عن ــار العب ص /[[، فيخت

ــىلٰ ]] ٣٢٦ ــال ع ــيح، فيق ــل القب ــن فع ــذا م ــمه، : ه إنَّ اهللا عص

إنَّ : فعـل لـه مـا أختـار عنـده العـدول عـن القبـيح، ويقـال بأن

ــل  ــذي فع ــداعي ال ــذا ال ــد ه ــار عن ــه اخت ــم، ألنَّ ــد معتص العب

 .االمتناع عن القبيح

ــال ــع، يق ــة املن ــع اللغ ــمة يف وض ــل العص ــمت : وأص عص

ــًا مــن الســوء إذا منعــت مــن فعلــه بــه، غــري أنَّ املتكلِّمــني  فالن

ــىلٰ  ــة ع ــذه اللفظ ــروا ه ــع با أج ــن امتن ــف م ــد اللط ــاره عن ختي

ـه إذا فعـل بـه مـا يعلـم أن يمتنـع  الذي يفعلـه اهللا تعـاىلٰ  بـه، ألنَّ

عنــده مــن فعــل القبــيح، فقــد منعــه منــه، فــأجروا عليــه لفــظ 

 . املانع قرسًا أو قهراً 

ـــم  ـــتعملونه، ألهنَّ ـــك ويس ـــارفون ذل ـــة يتص ـــل اللغ وأه

 ٰى غــريه بــرأي فقبلــه خمتــارًا، واحتمــ يقولــون فــيمن أشــار عــىلٰ 

من رضر يلحقـه، وهـو مالـه إن محـاه مـن ذلـك الضــرر  بذلك

 .سبيل االختيار ومنعه وعصمه منعه، وإن كان ذلك عىلٰ 

ــل ــإن قي ــده : ف ــار عن ــام اخت ــه ب ــف ل ــيمن لط ــون ف أفتقول
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 إنَّه معصوم؟: االمتناع من فعل واحد قبيح

إنَّـه معصـوم : نقـول ذلـك مضـافًا وال نطلقـه، فنقـول: قلنا

ــه معصــوم مــن مجيــع القبــائح، مــن كــذا وال نطلــق، فيــوهم  أنَّ

ــة  ــاء واألئمَّ ــق يف األنبي ــم  ونطل ــد، ألهنَّ ــال تقيي ــمة ب العص

عندنا ال يفعلون شيئًا مـن القبـائح، دون مـا يقولـه املعتزلـة مـن 

 .نفي الكبائر عنهم دون الصغائر

فإذا كـان تفسـري العصـمة مـا ذكـرتم، فـأالَّ عصـم : فإن قيل

مـا خيتــارون عنـده االمتنــاع مــن اهللا مجيـع املكلَّفــني وفعـل هبــم 

 .القبائح

ــا ــلُّ : قلن ــاىلٰ  ك ــم اهللا تع ــن عل ــده  م ــار عن ــًا خيت ــه لطف أنَّ ل

ــه ال بـدَّ أن يفعلــه وإن مل يكـن نب وال  ي�ــااالمتنـاع مــن القـبح، فإنَّ

مــا دلَّ عليــه  ي فعــل اللطــف عــىلٰ ـإمامــًا، ألنَّ التكليــف يقتضــ

 .يف مواضع كثرية

 املكلَّفـني مـن لـيس يف املعلـوم غري أّنـا ال نمنـع أن يكـون يف

فعــل اختــار عنــده االمتنــاع ]] ٣٢٧ص /[[ ٰى أنَّ فيــه ســببًا متــ

ــف ال عصــمة لــه يف املعلــوم وال  مــن القــبح، فيكــون هــذا املكلَّ

ــام  ــف مــن ال لطــف لــه بحســن وال بقــبح، وإنَّ لطــف، وال يكلَّ

 .القبيح منع اللطف فيمن له لطف مع ثبوت التكليف

ــهم ــول بعض ــا ق ــاىلٰ  :فأمَّ ــن اهللا تع ــهادة م ــمة الش  إنَّ العص

مـا هـو  باالعتصام، فباطل ألنَّ الشـهادة ال جيعـل الشــيء عـىلٰ 

مـا هـو عليـه، ألنَّ الشـهادة هـي اخلـرب،  به، وإنَّام يتعلَّق بـه عـىلٰ 

ؤثِّر يف كونــه عليهــا، صــفة ال ُيــ واخلـرب عــن كــون الشـــيء عـىلٰ 

الً إىلٰ  م إىلٰ  فيحتــاج أوَّ أنَّ زيــدًا معصــوم أو العلــم بــ أن يتقــدَّ

ــح عــن معنــمعتصــم ويُ  ــّم تكــون الشــهادة مــن  ٰى وضِّ ذلــك، ث

بعــده مطابقــة هلــذا العلــم، وهــذا بمنزلــة مــن ُســِئَل عــن حــدِّ 

ك، فقــال ــه عــىلٰ : املتحـرِّ ك، أو العلـم بأنَّ ــه متحــرِّ  هــو شـهادة بأنَّ

 .هذه الصفة

 .ويف هذا البيان كفاية ملن تأمَّل

*   *   * 

 ):هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ )/ خ(لطرابلسيَّة جوابات املسائل ا

 :يف العصمة: املسألة السادسة]] ١٨٩ص [[

ــة  مــا حقيقــة العصــمة التــي ُيعتَقــد وجوهبــا لألنبيــاء واألئمَّ

ـــ ـــع مـــن  إىلٰ  يضـــطرُّ  ٰى ؟ وهـــل هـــو معن الطاعـــة وُيمنَ

ــذمُّ  ــد وال ــوز احلم ــف جي ــية؟ فكي ــان  املعص ــاعلهام؟ وإن ك لف

ته ومطابقتــه  اذكروه ودّلــوا عــىلٰ يضــام االختيــار فــ ٰى معنــ صــحَّ

فقـد . له ووجـوب اختصـاص املـذكورين بـه دون مـن سـواهم

عصــم أنبيائــه بالشــهادة هلــم  إنَّ اهللا تعــاىلٰ : قــال بعــض املعتزلــة

ـــيهم  ـــهادة عل ـــنفس الش ـــًا ب ـــلَّل قوم ـــام ض ـــام ك باالستعص

ته وبطـالن  بالضالل، فإن كـان ذلـك صـحيحًا فـُدّل عـىلٰ  صـحَّ

ــه ــاه يعلم ــا عس ــ م ــاطالً دم ــن ب ــه، وإن يك ــن في ــىلٰ  لَّ ن الطع  ع

ة الوجه املعتمد فيه دون ما سواه  .بطالنه وصحَّ

اعلـــم أنَّ العصـــمة هـــي : - وبـــاهللا التوفيـــق -اجلـــواب 

ــاع  اللطــف الــذي يفعلــه اهللا تعــاىلٰ  ــده االمتن ــد عن ــار العب فيخت

عصــمه بــأن  إنَّ اهللا تعــاىلٰ : هــذا مــن فعــل القبــيح، فيقــال عــىلٰ 

إنَّ العبـد : ار عنـده العـدول عـن القبـيح، ويقـالفعل له ما اختـ

معتصم ألنَّه اختـار عنـد هـذا الـداعي الـذي فعـل لـه االمتنـاع 

 .من القبيح

ـــون ـــع، يقول ـــة املن ـــوع اللغ ـــمة يف موض ـــل العص : وأص

ــري أن  ــه، غ ــه ب ــت حلول ــوء إذا منع ــن الس ــًا م ــمت فالن عص

مــن امتنــع باختيــاره عنــد  املتكلِّمــني أجــروا هــذه اللفظــة عــىلٰ 

بـه، ألنَّـه إذا فعـل بـه مـا يعلـم أنَّـه  للفظ الذي يفعله اهللا تعـاىلٰ ا

يمتنع عنـده مـن فعـل القبـيح فقـد منعـه مـن القبـيح، فـأجروا 

وأهــل اللغــة يتعــارفون ذلــك . عليــه لفــظ املــانع قهــرًا وقســـراً 

ــىلٰ  ــار ع ــن أش ــون يف م ــم يقول ــتعملونه، ألهنَّ ــًا ويس ــريه  أيض غ

بـذلك مـن رضر يلحقـه وسـوٍء  ٰى برأٍي فقبله منـه خمتـارًا وحتمـ

يناله أنَّه محاه مـن ذلـك الضــرر ومنعـه وعصـمه منـه وإن كـان 

 .سبيل االختيار عىلٰ 

ــل ــإن قي ــده : ف ــار عن ــام اخت ــه ب ــف ب ــيمن لط ــون ف أفتقول

 إنَّه معصوم؟: االمتناع من فعل قبيح واحد

إنَّـه معصـوم : نقـول ذلـك مضـافًا وال نطلقـه، فنقـول: قلنا

ــه معصــوم مــن و]] ١٩٠ص /[[مــن كــذا،  ال ُنطِلــق فيــوهم أنَّ

ــة  ــال  مجيــع القبــائح، وُنطِلــق يف األنبيــاء واألئمَّ العصــمة ب

ـم عنـدنا ال يفعلـون شــيئًا مـن القبـائح بخـالف مــا  تقييـد، ألهنَّ

 .تقوله املعتزلة من نفي الكبائر عنهم دون الصغائر

فإذا كان تفسري العصمة ما ذكـرتم، فـأالَّ عصـم اهللا : فإن قيل

 ملكلَّفني وفعل هبم ما خيتارون عنده االمتناع من القبائح؟مجيع ا

ــا ــاىلٰ : قلن ــم اهللا تع ــن عل ــلُّ م ــده  ك ــار عن ــًا خيت ــه لطف أنَّ ل

ــه ال بــدَّ أن يفعلــه بــه وإن مل يكــن نب ــااالمتنــاع مــن القبــيح فإنَّ  ي�

ــىلٰ  ــف ع ــل اللط ـــي فع ــف تقتض ــًا، ألنَّ التكلي ــا ُدلَّ  وال إمام م

ـــه ال يمتنـــع أن يكـــون يف  عليـــه يف مواضـــع كثـــرية، غـــري أنَّ
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ُفِعـَل اختـار عنــده  ٰى املكلَّفـني مـن لـيس يف املعلـوم أنَّ شـيئًا متـ

ــه يف  ــمة ل ــف ال عص ــذا املكلَّ ــون ه ــيح، فيك ــن القب ــاع م االمتن

املعلوم وال لطف وتكليـف مـن ال لطـف لـه حيسـن وال يقـبح، 

 .وإنَّام القبيح منع اللطف فيمن له لطف مع ثبوت التكليف

ــا قــ  إنَّ العصــمة هــي الشــهادة مــن اهللا : ول بعضــهمفأمَّ

ما هو بـه،  باالستعصام فباطل، ألنَّ الشهادة ال جتعل الشـيء عىلٰ 

ما هو عليه، ألنَّ الشهادة هي اخلرب واخلـرب عـن  وإنَّام تتعلَّق به عىلٰ 

الً إىلٰ  كون الشـيء عىلٰ  أن  صفٍة ال ُتؤثِّر يف كونه عليها، فنحتاج أوَّ

م لنا  ـح عـن يتقدَّ العلم بأنَّ زيدًا مـن املعصـوم أو معتصـم وُيوضَّ

هـذه  ك أو العلـم بأنَّـه عـىلٰ ذلك، ثّم تكون الشـهادة بأنَّـه متحـرِّ 

 .الصفة، ويف هذا البيان كفاية ملن تأمَّل

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصالح احللبي / الربهان

وال بدَّ من كونه معصومًا من القبـائح، لوجـوب ]] ٥١ص [[

بـه مـع  ه، واحلكم بكفر املسـتخفِّ اإلطالق وقبح ذمِّ  مه عىلٰ تعظي

 .فاعل القبيح وجوب ذمِّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصالح احللبي / تقريب املعارف

 ]: اشرتاط العصمة يف الرئيس[]] ١٥٠ص [[

ــد  ــاء ال ي ــيس أو رؤس ــود رئ ــتمُّ إالَّ بوج ــف ال ي وهــذا اللط

رئاســات، وال يكــون أيــدهيم يرجــع إليــه أو إلــيهم ال عــىلٰ 

وجــوب استصــالح  بيَّنّــاكــذلك إالَّ بكونــه معصــومًا، ألّنــا قــد 

ذلــك وجــوب  ٰى مكلَّــف غــري معصــوم بالرئاســة، فاقتضـــ كــلِّ 

ــات إىلٰ  ــوع الرئاس ـــ رج ــوم، وإالَّ اقتض ــيس معص ــود  ٰى رئ وج

ــاه ــا ال يتن ــه  ٰى م ــب يف عدل ــالل بالواج ــاء، أو اإلخ ــن الرؤس م

 .، وكالمها فاسدتعاىلٰ 

العلــم : وجــه آخــر، فنقــول ريــر الداللــة عــىلٰ ولنــا حت

رئــيس ال ينفصــل مــن العلــم بوجــه  بوجــوب احلاجــة إىلٰ 

رئـيس مـن حيـث  احلاجة، ألّنـا إنَّـام علمنـا حاجـة املكلَّفـني إىلٰ 

ــذا ال  ــيح، وه ــاب القب ــب واجتن ــل الواج ــًا يف فع ــدناه لطف وج

ــالوجوب ال  ر إالَّ يف مــن لــيس بمعصــوم، فصــار العلــم ب يتقــدَّ

 .من العلم بوجههينفصل 

ل أوىلٰ  ، لبعده من الشـبهة وإسـقاطه االعـرتاض وترتيب األوَّ

 .استئناف كالم إلسقاط ذلك رئيس، وافتقار هذا إىلٰ  بعصمة كلِّ 

*   *   * 

 ):هـ٥ق (دآبادي عبيد اهللا السُّ / املقنع يف اإلمامة

ــ ]]٥١ص [[ ــوهلم ٰى ومعن ــمة(: ق ــ )العص ــّم  ه أنَّ مل هي

 ختارها يف حالتي صغره وكربه، وال عبد صـنامً ، وال ابمعصية قطُّ 

 .وال وثناً 

*   *   * 

 ):هـ٧ق (حمّمد بن سعيد الراوندي / عجالة املعرفة

ـــمّ ويُ ] ]٣٦ص [[ ـــمة( ٰى س ـــي ،)عص ـــار : وه ـــف خيت لط

 .خالفه عنده الطاعة، ويرصفه عن املعصية، مع قدرته عىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ ٨ق (ابن العتائقي / اإليضاح والتبيني

اإلمـام جيـب أن  يف أنَّ : البحث الثالث: (قال]] ٣٧٥ص [[/

 ).يكون منصوصاً عليه

 .كالمه ظاهر: أقول

ـــم أنَّ  ـــوم واعل ـــوا يف املعص ـــمة اختلف ـــائلني بالعص  ،الق

املعصــوم هــو الــذي ال يمكنــه اإلتيــان : فمــنهم مــن قــال

ــن قــال ــنهم م ــ: باملعصــية، وم ــون متمكِّ إنَّ ــن ه يك ــا، وم ــًا منه ن

ــال ــن ق ــل م ــ: األوائ ــتصٌّ إنَّ ــ ه خم ــه بخاّص ــه أو نفس ية يف بدن

ــ ــىلٰ ـتقتض ــه ع ــاع إقدام ــال ي امتن ــن ق ــنهم م ــايص، وم  إنَّ : املع

 ،املعصـية الطاعـة وعـدم القـدرة عـىلٰ  العصمة هي القـدرة عـىلٰ 

 .وهو قول أيب احلسني البرصي

ــر الــذي يفعلــه اهللا : وقــال بعضــهم العصــمة هــي األم

ــبــة مــن الطاعــف مــن األلطــاف املقرِّ بــاملكلَّ  دة عــن ة املبعِّ

 .املعصية

ف بحيــث ال العصــمة لطــف يفعلــه اهللا بــاملكلَّ : وقــال قــوم

ــه تــرك  إىلٰ  يكــون لــه داعٍ  الطاعــة وارتكــاب املعصــية مــع قدرت

 .وهو احلقُّ  ،عليها

ــدرة وإالَّ  ــايف الق ــمة ال تن ــتحقَّ فالعص ــا اس ــىلٰ   مل ــواب ع  الث

 . فاً وملا كان مكلَّ  ،اجتناب املعايص

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ االعتامد

املوصـوفون بالعصـمة، وهـي يف : واملعصومون ]]٤٢ص [[

اهللا عبـارة عـن لطـف يفعلـه  :املنع، ويف االصطالح: أصل اللغة



 ٧ ...............................................................................................  عصمة األنبياء/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العني 

فعل املعصية، وال  إىلٰ  عٍ ال يكون له معه دا]  بحيث[ف باملكلَّ  تعاىلٰ 

 .ذلك ترك الطاعة، مع قدرته عىلٰ  إىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ لبنيإرشاد الطا

ــوم(و]] ١٢ص [[ ــةً املتَّ  )املعص ــي لغ ــمة، وه ــف بالعص  ص

عـن لطـف يفعلـه ]] ١٣ص /[[ هـي عبـارة املنع، واصـطالحاً 

ــاملكلَّ  تعــاىلٰ اهللا  ــع منــه بســببه وقــوع املعصــية ب ــث يمتن ف، بحي

 .وارتفاع الطاعة، مع قدرته عليهام

 .]وقد عرفته[ ،الصواب ضدُّ  )اخلطأ(و

 :معصوم يف أربعة ه علم أنَّ وا

 .يف مقاله ال يقول باطالً : لوَّ األ

 .يف فعاله ال يفعل باطالً : الثاين

 .ايف تروكه ال يرتك حق� : الثالث

ــع ــ: الراب ــرب بحض ــه، أي ال يق ــو ـيف تقريرات ــل وه رته باط

 .ةذ ال جيوز له التقيَّ إساكت عنه، 

ــل يشــاركه اإلوَ والثالثــة األُ  ذ إرابــع فــال، ا المــام فيهــا، وأمَّ

 .اهللاة كام سيجيء بيانه إن شاء مام التقيَّ اإل جيوز عىلٰ 

*   *   * 

  : امء

 ):هـ٢٦٠ت (الفضل بن شاذان / اإليضاح

ـــزعمتم أنَّ اهللا ]] ٣٥٤ص [[  بعـــث إىلٰ  )جـــلَّ ثنـــاؤه(ف

ـــرهم  ـــني؛ وأم ـــّذابني وخمطئ ـــاء ك ـــه أنبي ]] ٣٥٥ص /[[خلق

تكم أن عنـدكم فـرارًا بــأئمَّ هـذه الشـنعة حمتملـة  بطـاعتهم، كـلُّ 

ــرُّ  ــتق ــوا حتَّ ــام فعل ــوا ب ــأ ولينج ــيهم باخلط ــتم ٰى وا عل ــم  :قل هل

أ اهللا األنبيــاء مــن  باألنبيــاء ُأســوة يف خطــأهم وكــذهبم وقــد بــرَّ

 .اخلطأ والكذب

*   *   * 

 ):هـ٤٠٦ت (الرشيف الريض / املجازات النبوية

عليــه الصــالة (ومــن ذلــك قولــه ] ٢٢٥]] [٢٥٦ص [[

تقبَّــل تــوبتي واغســل  ربِّ «: يف دعــاٍء كــان يــدعو بـه )والسـالم

 .»عنّي حوبتي

املــأثم، واملــراد ُأحطــط : وهــذه اســتعارة، واحلوبــة واحلــوب

ـــامَّ  ــية ل ــن املعص ــي، ولك ــي وخطيئت ــد ذنب ــي وزري، وتغمَّ عنّ

كانت كالـدرن الـذي يصـيب االنسـان، فـيفحش أثـره، ويقـبح 

وزرهـــا، إماطـــة  )عليـــه الصـــالة والســـالم(منظـــره، أقـــام 

وإســقاط إثمهــا، مقــام غســل األدران، وإماطــة األدنــاس، ألنَّ 

 .األثواب، طاهرًا من العاب االنسان بعدها يعود نقيُّ 

ــيِّ  ــن النب ــدعاء م ــذا ال ــالم( وه ــالة والس ــه الص ــىلٰ  )علي  ع

عليــه (د واخلضــوع، والتطــامن واخلشــوع، ال أنَّ لــه وجـه التعبُّــ

يستغســل درهنــا، حوبــة يســتحطُّ وزرهــا، و )الصــالة والســالم

ــه  ــون قول ــالم(أو يك ــالة والس ــه الص ــىلٰ  )علي ــك ع ــق  ذل طري

تـــه كيـــف يتـــوب العـــايص، وينيـــب الغـــاوي،  التعلـــيم ألُمَّ

 .ويستأمن اخلائف، ويستقيم اجلانف

ــا ــه قلن ــذي ألجل ــبب ال ــاء : والس ــوز أن  إنَّ األنبي ال جي

ــىلٰ  ــدموا ع ــايص، ويق ــوا املع ــاىلٰ  يواقع ــيم تع ــاوي، أنَّ احلك  املغ

ــوالً إذا  ــل رس ــلَّ ]] ٢٥٧ص /[[أرس ــه ك ــه،  جنَّب ــر عن ــا ُينفِّ م

ــر  ويصــرف عــن القبـول منــه، ومعرفــة مـا ُيقَطــع عـىلٰ  ــه منفِّ أنَّ

ـا مأخوذ من عـادات النـاس، وكبـائر املعـايص كلُّ  هـا منفِّـرة ألهنَّ

عداوتـه، وتوجــب عاجــل مقتــه  إىلٰ  ُختـِرج مــن واليــة اهللا تعــاىلٰ 

 .وعقوبته

ــغائر خــالف لــيس ك ــع بيانــه، ويف الص ــا هــذا موض تابن

ذلــك يف بــاب  واستقصــاء حجاجــه، وقــد بســطنا الكــالم عــىلٰ 

ــن أراد  ــرآن، فم ــابه الق ــري يف متش ــا الكب ــة كتابن ــن مجل ــرد م مف

استيعاب معانيه، ومعرفـة اخلـالف فيـه، فليقصـد مطالعتـه مـن 

 .هناك بتوفيق اهللا

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / اإلفصاح يف اإلمامة

ــؤمنني ]] ١٦٩ص [[ ــري امل ــمة أم ــول يف عص ــنا نق  لس

ــيِّ  ــمة النب ــا يف عص ــن قولن ــأكثر م ــىلٰ  ب ــد ع ــول  ، وال نزي ق

ــأهــل العــدل يف عصــمة الرُّ  ــد  ل ُس ــام، وق ــائر اآلث مــن كب

ــ قــال اهللا تعــاىلٰ  َم ِمــْن  :ه يف نبيِّ
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 فظــاهر هـذا الكــالم يــدلُّ عــىلٰ   ،]٣و ٢: الشـــرح[ �َظه

ـه قـد قـارف الكبـائر، وقـد ثبـت أنَّـه مصــروف عـن ظــا هره أنَّ

نته اآليـة يف  بضـروب مـن الربهـان، فكـذلك القـول فـيام تضـمَّ

 .أمري املؤمنني 

*   *   * 
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 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / املسائل العكربية

ــة ]]٣٩ص [[ ــألة الثامن ــال :املس ــأل فق ــرب : وس ــد ورد اخل ق

 ٰى إالَّ حييــ ٰى ـمــا منّــا إالَّ مــن َهــمَّ أو عصــ«: قــال  أنَّ النبــيَّ 

دًا وقـد سـّامه اهللا سـيِّ : ، قـال»ٰى ه ما َهـمَّ وال عصــبن زكريا، فإنَّ 

 .، وإذا صحَّ ذلك فهو خري األنبياء ومل يسمِّ غريه

ـــواب ]] ٤٠ص /[[ ـــق -واجل ـــاهللا التوفي ـــذا : - وب أنَّ ه

ــيِّ  ــن النب ــت ع ــري ثاب ــرب غ ــب أن  اخل ــا وج ــت مل ــو ثب ، ول

قـد تزيـد  ٰى أفضل األنبياء، إذ كـان مـن َهـمَّ وعصــ ٰى يكون حيي

ــىلٰ تكا ــه ع ــه  ليف ــه وقرب ــون طاعات ــِص، وتك ــمَّ ومل يع ــن مل هي م

ــيّام  ــع، الس ــق وأنف ــالحًا للخل ــر ص ــّق وأكث ــه أش ــرب، وأعامل أك

ــيهم  ــاء ومعاص ــم األنبي ــىلٰ  -وه ــك  ع ز ذل ــوَّ ــن ج ــذهب م م

 .صغائر مغفورة -عليهم من أهل العدل 

ـا وصـف اهللا تعـاىلٰ  بأنَّـه سـيّد، فـذلك أيضـًا ممَّــا  ٰى ليحيـ فأمَّ

ـــب تف ـــىلٰ ال يوج ـــيله ع ـــاء  ض ـــف األنبي ـــه مل يوص ، ألنَّ

ـــام ُوِصـــَف بســـيادة قومـــه  بالســـيادة والفضـــل علـــيهم، وإنَّ

ــىلٰ  ــّدم ع ــتض  والتق ــري مق ــك غ ـــره، وذل ــل عص ــه وأه أتباع

ــ لســيادته عــىلٰ  ــ مــه يف الفضــل عــىلٰ ني وتقدُّ النبيِّ لني ة املرَســكافَّ

 .حسبام ذكرناه

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / النكت االعتقادية

مــوه معصــوم الــذي أثبتُّ  هــل النبــيُّ : فــإن قيــل ]]٣٧ص [[

ل عمـــره إىلٰ : أم ال؟ فـــاجلواب آخـــره عـــن  معصـــوم مـــن أوَّ

 .السهو والنسيان والذنوب الكبائر والصغائر عمدًا وسهواً 

ــل ــدُّ : فــإن قي ــمة؟ فــاجلواب مــا ح ــف : العص ــمة لط العص

ــاىلٰ  ــه اهللا تع ــوع امل يفعل ــه وق ــع من ــث يمتن ــاملكلَّف بحي ــية ب عص

 .وترك الطاعة مع قدرته عليهام

ل عمــره إىلٰ  مــا الـدليل عــىلٰ : فـإن قيـل  أنَّـه معصــوم مـن أوَّ

ذلـك أنَّـه لـو عهـد منـه يف سـالف  الدليل عىلٰ : آخره؟ فاجلواب

ــو  ــه، ول ــن إخبارات ــوق ع ــع الوث ــيان الرتف ــهو أو نس ــره س عم

ــدة  ــة لنفــرت العقــول مــن متابعتــه فتبطــل فائ ــه خطيئ عهــد من

 .البعثة

   **   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / أوائل املقاالت

 :القول يف عصمة األنبياء  - ٣٢ ]]٦٢ص [[

ــــول ــــاء اهللا : أق ــــع أنبي ــــيهم(إنَّ مجي ــــلوات اهللا عل  )ص

ــتخفُّ  ــا يس ــدها وم ة وبع ــوَّ ــل النب ــائر قب ــن الكب ــومون م  معص

ـا مـا كـان مـن صـغري ال يسـتخفُّ فاعله من الصغائر كلِّ   ها، وأمَّ

ة وعـىلٰ فاعله فجائز وق ـ وعه مـنهم قبـل النبـوَّ د وممتنـع غـري تعمُّ

ة، ، وهــذا مـذهب مجهــور اإلماميَّــحــالٍ  كـلِّ  مـنهم بعــدها عــىلٰ 

 .واملعتزلة بأرسها ختالف فيه

 :نا حمّمد القول يف عصمة نبيِّ  - ٣٣

ــول ــِص اهللا  نــا حمّمــدًا إنَّ نبيَّ : وأق ــن مل يع منــذ  ممَّ

ـد  إىلٰ  خلقه اهللا  لـه خالفـًا وال أذنـب ذنبـًا أن قبضـه وال تعمَّ

ــ عــىلٰ  د وال النســيان، وبــذلك نطــق القــرآن وتــواتر اخلــرب التعمُّ

ــعــن آل حمّمــد  ة، واملعتزلــة ، وهــو مــذهب مجهــور اإلماميَّ

 .خالفه بأرسها عىلٰ 

ــ ــا يتعلَّ ــا م ــاىلٰ وأمَّ ــول اهللا تع ــن ق ــالف م ــل اخل ــه أه : ق ب
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: الفـتح[ مـا ت

ــة عــىلٰ ] ٢ خــالف  وأشــباه ذلــك يف القــرآن ويعتمدونــه يف احلجَّ

ـوه، والربهـان يعضـده عـىلٰ   ما ذكرناه فإنَّه تأويـل بضـدِّ مـا تومهَّ

ــق  ــد نط ــان، وق ــفناه ]] ٦٣ص /[[البي ــد وص ــام ق ــان ب الفرق

ـــو: )جـــلَّ اســـمه(فقـــال 
َ
ـــِم إِذا ه

ْ
  � ىٰ َوا��ج

�
ـــل مـــا ضَ

ــا ْم َوم
ُ
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َ
ــنجم[ � ىٰ غ ــ]٢و ١: ال ــذلك  ٰى ، فنف ب

 .معصية ونسيان عنه كلَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / الفصول املختارة

ـــيخ ]] ١٠٣ص [[ ـــال الش ه(ق ـــزَّ ـــال : )أدام اهللا ع ـــإن ق ف

مــن  ألــيس قــد نطــق القــرآن بوقــوع املعصــية مــن نبــيٍّ : قائــل

ــذه ــالف م ــذا خ ــه، وه ت ــال نبوَّ ــبحانه يف ح ــاء اهللا س بك يف أنبي

ــارتفــاع املعــايص عــن األنبيــاء كلِّ  ــم عــىلٰ  ة هــم واألئمَّ  ألهنَّ

 .ينأصلك معصومون من الذنوب واخلطأ يف الدِّ 

أنَّ الـذي أذهـب إليـه يف هـذا البـاب أنَّـه ال يقــع : فـاجلواب

ــاء  ــن األنبي ــوز  م ــرتض، وال جي ــب مف ــرتك واج ــب ب ذن

علــيهم خطــأ يف ذلــك وال ســهو يــوقعهم فيــه، وإن جــاز مــنهم 

ــىلٰ  ــه ع ــرك نفــل ومنــدوب إلي ــ ت ــغــري القصــد والتعمُّ  ٰى د، ومت

ــه يف  ــون عن ــه، فيزول ــه علي ــوا بالتنبي ــنهم عوجل ــك م ــع ذل وق

ة وأقرب زمان  .أرسع مدَّ

ــا نبيُّ  ــ نــا فأمَّ ــخاصَّ فلــم يقــع  تــه ة مــن ذّريَّ ة واألئمَّ

ــب وال  ــرك واج ــن ت ــة م ة واإلمام ــوَّ ــد النب ــغرية بع ــنهم ص م

مهم مـن  مـن مندوب إليـه، لفضـلهم عـىلٰ  ]] ١٠٤ص /[[تقـدَّ
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، وقــد نطــق القــرآن بــذلك وقامــت الــدالئل منــه ج َجــاحلُ 

ــ ومـن غــريه عــىلٰ   ، قــال اهللا تعــاىلٰ تــه ة مــن ذّريَّ ذلــك لألئمَّ

ــو ىٰ وََعصـــ :وقــد ذكــر معصــية آدم 
َ
غ

َ
ــُه � ُم َر��

َ
 � ىٰ آد

 املعصــية غوايـــة وذلــك حكـــم كـــلِّ  ٰى ، فســـمّ ]١٢١: طــه[

ــا  ــان فاعله ــية، إذ ك ــا، معص ــواب تركه ــن ث ــا م ــب بفعله خيي

مفهـوم  وكانت الغواية هـي اخليبـة يف وجـه مـن الوجـوه، وعـىلٰ 

 :اللغة، قال الشاعر

    ومن يلَق خريًا حيمـد النـاس أمـره

  الئـام الغيِّ  ومن يغو ال يعدم عىلٰ  

: ين عنـــد ذكـــر الشـــهودوقـــال اهللا ســـبحانه يف آيـــة الـــدَّ 
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: البقـــرة[ ىٰ خ

ــئالَّ تنســ]٢٨٢ ــد ل ــدامها، فســمّ  ٰى ، يري ــالالً،  ٰى إح ــيان ض النس

 .وذلك معروف يف اللغة

نســيان ضــالل دلَّ  معصــية غوايــة وكــلَّ  ر أنَّ كــلَّ فلــامَّ تقــرَّ 

ــو: قولــه ســبحانه وتعــاىلٰ 
َ
ــِم إِذا ه

ْ
  � ىٰ َوا��ج

�
ــل مــا ضَ

ــو
َ
ــا غ ْم َوم

ُ
ــاِحبُ� ــنجم[ � ىٰ ص ــىلٰ ]٢و ١: ال ــد  ، ع ــه ق أنَّ

ــ ٰى نفــ ، وجــهٍ  كــلِّ  املعــايص عــىلٰ  )عليــه وآلــه الســالم(ه عــن نبيِّ

 .له ملن تأمَّ ، وهذا بنيِّ وجهٍ  والنسيان من كلِّ 

ــيخ  ــال الش ه(ق ــزَّ ــول: )أدام اهللا ع ــد : وأق ــل ق ــرك النف إنَّ ت

طاعـة السـيّام إذا وقــع  ٰى ســمّ معصـية كــام أنَّ فعلـه قـد يُ  ٰى سـمّ يُ 

ــيٍّ  ــن نب ــك م ــزلتهم عنــد اهللا  أو صــفيٍّ  أو ويصٍّ  ذل م ملن ــإهنَّ ف

ســبحانه يؤاخــذهم بالقليــل مــن الفعــل وال يعــذرهم فيــه 

ــ ــؤدِّ ليُ ــذلك وُهي ــرذِّ هبم ب ــتقبل، هبم ويزج ــه يف املس ــن مثل هم ع

ــولـو وقــع مـن غــريهم مــا كـان ليؤاخــذهم بـه وال يُ  ل هلــم عجِّ

مت ذكره األدب عليه عىلٰ   .ما قدَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / تصحيح اعتقادات اإلماميَّة

ــــ]] ١٢٩ص [[ ــــاء واألئمَّ ــــدهم  ة واألنبي ــــن بع م

هتم وإمــامتهم مــن الكبــائر كلِّ  ــومون يف حــال نبــوَّ هــا معص

غـري  ز علـيهم تـرك منـدوب إليـه عـىلٰ وِّ والصـغائر، والعقـل ُجيـ

ــ د للتقصــري والعصــيان، وال جيــوز علــيهم تــرك مفــرتض التعمُّ

ــا إالَّ أنَّ نبيَّ  ــ ن ــن  ة واألئمَّ ــاملني م ــانوا س ــده ك ــن بع م

 . ترك املندوب، واملفرتض قبل حال إمامتهم وبعدها

ــا الوصــف هلــم بــالكامل يف كــلِّ  :فصــل واهلم، فــإنَّ أحــ فأمَّ

جــًا جَ املقطـوع بــه كامهلــم يف مجيــع أحـواهلم التــي كــانوا فيهــا ُح 

 .خلقه عىلٰ  هللا تعاىلٰ 

 وقـــد جـــاء اخلـــرب بـــأنَّ رســـول اهللا ]] ١٣٠ص /[[

ــ ــن ذّريَّ  ة واألئمَّ ــانوا ُح م ــه ك ــاىلٰ جَ ت ــل  جــًا هللا تع ــذ أكم من

ــوهلم إىلٰ  ــف  عق ــوال التكلي ــل أح ــم قب ــن هل ــهم، ومل يك أن قبض

ــص  ــوال نق ــرأح ــرون جم م جي ــإهنَّ ــل، ف ــ ٰى وجه ــ ٰى عيس  ٰى وحيي

  ــوغ ــل بل ــّن وقب ــغر الس ــع ص ــم م ــامل هل ــول الك يف حص

 زه العقــول وال تنكــره، ولــيس إىلٰ وِّ وهــذا أمــر ُجتــ. احللــم

ــع عــىلٰ  ــبيل، والوجــه أن نقط ــار س ــم  تكــذيب األخب  كامهل

ــف فــيام  ة واإلمامــة، ونتوقَّ يف العلــم والعصــمة يف أحــوال النبــوَّ

ــل ذلــك، وهــل ــع  قب ة وإمامــة أم ال؟ ونقط ــوَّ ــت أحــوال نب كان

 عقــوهلم إىلٰ  أنَّ العصــمة الزمــة هلــم منــذ أكمــل اهللا تعــاىلٰ  عــىلٰ 

 .أن قبضهم 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / تنزيه األنبياء

ـــاء ]] ٣٤ص [[ ـــاس يف األنبي ـــف الن ـــت اختل ، فقال

الـذنوب ال جيـوز علـيهم يشء مـن املعـايص و: الشيعة اإلماميَّـة

ة وال بعــدها، ويقولــون يف  كبــريًا كــان أو صــغريًا، ال قبــل النبــوَّ

ز أصــحاب احلــديث واحلشــوية عــىلٰ  ــة مثــل ذلــك، وجــوَّ  األئمَّ

ة  زهـا يف حـال النبـوَّ ة، ومـنهم مـن جوَّ األنبياء الكبائر قبل النبـوَّ

زهـا  ٰى سو الكذب فـيام يتعلَّـق بـأداء الشــريعة، ومـنهم مـن جوَّ

ة بشـــرط اإلســـرار دون اإلعــالن، ومــنهم ذلــك يف حــال النبــوَّ 

زها عىلٰ  ] وقـوع[هـا، ومنعـت املعتزلـة مـن األحـوال كلِّ  من جوَّ

ة مـن األنبيــاء  ة ويف  الكبـائر والصــغائر املســتخفَّ قبــل النبــوَّ

زت يف احلـــالني وقـــوع مـــا ال يســـتخفُّ  مـــن  حاهلـــا، وجـــوَّ

ــىلٰ  ز ع ــوَّ ــن ج ــنهم م ــوا فم ــّم اختلف ــغاير، ث ــيِّ  الص   النب

سـبيل العمـد، ومـنهم مـن  املعصـية الصـغرية عـىلٰ  قدام عـىلٰ اإل

ــم ال يقــدمون عــىلٰ : ذلــك وقــال] مــن[منــع  الــذنوب التــي  إهنَّ

 .سبيل التأويل يعلموهنا ذنوبًا، إالَّ عىلٰ 

ــن  ــة ممَّ ـــر، ومجاع ــن مبش ــر ب ــام، وجعف ــن النّظ ــي ع وحك

ــىلٰ  ــون إالَّ ع ــوهبم ال تك ــبعهام، أنَّ ذن ــة،  ت ــهو والغفل ــبيل الس س

ة وأهنَّ  م مؤاخـذون بـذلك، وإن كـان موضـوعًا مـن ُأممهـم، لقـوَّ

زوا كلُّ . معــرفتهم وعلــّو مــرتبتهم منا ذكــره وجــوَّ هــم ومــن قــدَّ

ــحاب  ــوية وأص ــن احلش ــىلٰ ]] ٣٥ص /[[م ــديث ع ــة  احل األئمَّ
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 ــم يقولــون إنَّ بوقــوع الكبــرية : الكبــائر والصــغائر، إالَّ أهنَّ

 .بدال بهمن اإلمام تفسد إمامته، وجيب عزله واالست

ـــويزهم  ـــة يف جت ـــني املعتزل ـــا وب ـــالف بينن ـــم أنَّ اخل واعل

يكـاد يسـقط عنـد  )صـلوات اهللا علـيهم(األنبيـاء  الصغاير عـىلٰ 

ــام ُجيــ ــم إنَّ ــق، ألهنَّ ــه التحقي ــذنوب مــا ال يســتقرُّ ل زون مــن ال وِّ

ــ ــون حظُّ ــام يك ــاب، وإنَّ ــتحقاق عق ــىلٰ اس ــواب ع ــص الث  ه نق

ــا  ــك، ألنَّ أب ــًا يف ذل ــتالفهم أيض ــيلٍّ اخ ــولاجلُ  ع ــائي يق إنَّ : بّ

م معرتفـون بأنَّـه ال  الصغرية يسقط عقاهبـا بغـري موازنـة، فكـأهنَّ

 .والعقاب ون به الذمَّ يقع منهم ما يستحقُّ 

ــ ــيعة يف املعن ــة للش ــذه موافق ــي ٰى وه ــام تنف ــيعة إنَّ ، ألنَّ الش

يشء منهـا  مجيع املعـايص مـن حيـث كـان كـلُّ  عن األنبياء 

والعقـــاب، ألنَّ اإلحبـــاط باطـــل  مَّ يســـتحقُّ بـــه فاعلـــه الـــذ

عندهم، وإذا بطـل اإلحبـاط فـال معصـية إالَّ ويسـتحقُّ فاعلهـا 

عـن  ي�ـاوالعقـاب منف والعقاب، وإذا كـان اسـتحقاق الـذمِّ  الذمَّ 

وجــب أن تنتفــي عــنهم ســائر الــذنوب، ويصــري  األنبيــاء 

ــة متعلِّ  ــاط، فــإذا بطــل اخلــالف بــني الشــيعة واملعتزل ــًا باإلحب ق

أنَّ شـيئًا مـن املعـايص ال يقـع  باط فال بدَّ من االّتفـاق عـىلٰ اإلح

ـــاء  ـــن األنبي ـــذمِّ  م ـــتحقاق ال ـــزمهم اس ـــث يل ـــن حي  م

ــىلٰ  ــألة ع ــذه املس ــتكلَّم يف ه ــوز أن ن ــه جي ــاب، لكنَّ ــبيل  والعق س

ــىلٰ  ــائر ع ــغائر والكب ــر يف الص ــرض أنَّ األم ــدير، ونف ــا  التق م

ــ ــة، ومت ــه املعتزل ــك مل نُ  ٰى تقول ــنا ذل ز فرض ــوِّ ــيهم ج ــًا عل أيض

 .نه إن شاء اهللا تعاىلٰ بيِّ الصغائر ملا سنذكره ونُ 

 ]:ة عن الصغائر والكبائركافَّ  تنزيه األنبياء [

ــاء  ه األنبي ــزَّ ــا تن ــع م ــم أنَّ مجي ــن  واعل ــع م ــه، ونمن عن

ــتند إىلٰ  ــنهم يس ــه م ــم  وقوع ــة العل ــز ]] ٣٦ص /[[دالل املعج

ا بنفسـه أو بواسـطة، وتفسـري هـذه اجلملـة العلـم املعجـز  أنَّ : إمَّ

ة والرســالة،  عي النبــوَّ إذا كــان واقعــًا موقــع التصــديق ملــدَّ

صـدقت يف أنَّـك رسـويل ومـؤدٍّ : لـه قولـه تعـاىلٰ  ٰى وجاريًا جمـر

 فال بـدَّ مـن أن يكـون هـذا املعجـز مانعـًا مـن كذبـه عـىلٰ . عنّي

ق ال جيـوز أن يُ  ، ألنَّـه تعـاىلٰ ]عنـه[ؤّديـه اهللا سبحانه يف ما يُ  صـدِّ

، ألنَّ تصــديق الكــّذاب قبــيح، كــام أنَّ الكــذب قبــيح، الكــّذاب

ا الكذب يف غـري مـا يُ  ؤّديـه عـن اهللا وسـائر الكبـائر فـإنَّام دلَّ فأمَّ

ــث كــان داال�  املعجــز عــىلٰ  ــا، مــن حي ــىلٰ  نفيه ــاع  ع وجــوب اّتب

ــرض يف  ــه، ألنَّ الغ ــه من ــه، وقبول ــيام يؤّدي الرســول وتصــديقه ف

املعجــزة هــو أن ُيمتَثــل  تصــديقهم بــاألعالم بعثـة األنبيــاء 

ما يأتون به، فام قـدح يف االمتثـال والقبـول وأثَّـر فـيهام جيـب أن 

ــه ــع املعجــز من ــا. يمن ــدلُّ عــىلٰ : فلهــذا قلن ــه ي نفــي الكــذب  إنَّ

ــه  ــا يؤّدون ــري م ــنهم يف غ ــائر ع ــن اهللا[والكب ــطة، ويف ] ع بواس

ل يدلُّ بنفسه  .األوَّ

جتـويز الكبـائر يقـدح  أنَّ  وا عـىلٰ مل يبـَق إالَّ أن تـدلُّ : فإن قيـل

 .فيام هو الغرض بالبعثة من القبول واالمتثال

ــا ــايص وال : قلن ــائر املع ــه كب ز علي ــوِّ ــن نج ــبهة يف أنَّ م ال ش

 الــذنوب، ال تكــون أنفســنا ســاكنة إىلٰ  نــأمن منــه اإلقــدام عــىلٰ 

ز عليــه  قبـول قولــه أو اسـتامع وعظــه كســكوهنا إىلٰ  مـن ال نجــوِّ

ــيئًا  ــك]] ٣٧ص /[[ش ــن ذل ــ. م ــو معن ــذا ه ــا ٰى وه إنَّ : قولن

ــر ومــا ال  ــر عــن القبــول، واملرجــع فــيام ينفِّ ــائر منفِّ وقــوع الكب

ــر إىلٰ  ـا  ينفِّ العــادات واعتبــار مــا تقتضــيه، ولــيس ذلــك ممـَّ

ــة واملقــاييس، ومــن رجــع إىلٰ  العــادة علــم مــا  يســتخرج باألدلَّ

ـر عـن قبـول القـول، فـإنَّ حـظَّ  ٰى ذكرناه، وأنَّه مـن أقـو  مـا ينفِّ

ـــاب الك ـــزد عـــىلٰ ] إن[بـــائر يف هـــذا الب الســـخف  حـــظِّ  مل ي

 .واملجون واخلالعة ومل ينقص

ز كثـري مـن النـاس عـىلٰ : فإن قيـل األنبيـاء  أَولـيس قـد جـوَّ

  ـروا عـن قبـول أقـواهلم والعمـل بـام ـم مل ينفِّ الكبائر مع أهنَّ

ــ ــن الش ــوه م ع ــولكمـرشَّ ــنقض ق ــذا ي ــائر : رائع؟ وه إنَّ الكب

 .منفِّرة

ــا ــ: قلن ــذا س ــرد ه ــا مل ن ــاه، ألّن ــا أوردن ــم م ــن مل يفه ؤال م

ــة،  ــر مجل ــال األم ــع امتث ــديق، وأن ال يق ــاع التص ــالتنفري ارتف ب

ـــرناه مـن أنَّ ســكون الــنفس إىلٰ  قبــول قــول  وإنَّـام أردنــا مــا فسَّ

ز ذلــك عليــه ال يكــون عــىلٰ مــن نُ  مــن ال  حــدِّ ســكوهنا إىلٰ  جــوِّ

ــا مــع جتــويز الكبــائر نكــون  ز ذلــك عليــه، وإّن أبعــد مــن نجــوِّ

 كـام أّنـا مـع األمـان مـن الكبـائر نكـون أقـرب إىلٰ . قبول القول

 .قبول القول

ب مـن الشــيء مـا ال حيصـل الشــيء عنـده، كـام  وقد ُيقـرِّ

ــر ــده، أَال ت ــع عن ــا ال يرتف ــه م ــد عن ــوس  ٰى يبعِّ ــه[أنَّ عب ] وج

ــاس إىلٰ  ــداعي للن ــجُّ  ال ــه وتض ــره وتربُّ طعام ــه منفِّ ــادة م ر يف الع

تنـاول طعامـه؟ وقـد يقـع مـع مـا ذكرنـاه عن حضـور دعوتـه و

ــرًا، وكــذلك  ــاول وال خيرجــه مــن أن يكــون منفِّ احلضــور والتن

ــ ب مــن حضـور دعوتــه طالقـة وجهــه واستبشـاره وتبسُّ مه ُيقـرِّ

احلضـور مـع مـا ذكرنـاه وال ] مـن[وتناول طعامه، وقـد يرتفـع 

بـًا، فـدلَّ عـىلٰ  ـ خيرجه من أن يكـون مقرِّ ر أنَّ املعتـرب يف بـاب املنفِّ
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ب مــا ذكرنــاه دون ] عنــه[ وقــوع الفعــل ] غــريه، ودون[واملقــرِّ

ر عنه أو ارتفاعه  .املنفِّ

فهـــذا يقتضــــي أنَّ الكبـــائر ال : فـــإن قيـــل]] ٣٨ص /[[

ــا ال تقــع مــنهم قبــل  ة، فمــن أيــن أهنَّ تقــع مــنهم يف حــال النبــوَّ

ة املسـقطة للعقــاب والــذمِّ  ة، وقــد زال حكمهـا بــالنبوَّ ، ومل النبـوَّ

 يقتيض التنفري؟ يبَق وجه

الطريقـة يف األمـرين واحـدة، ألّنـا نعلـم أنَّ مـن جيـوز : قلنا

عليــه الكفــر والكبــائر يف حــال مــن األحــوال وإن تــاب منهــا، 

قبــول قولــه،  وخــرج مــن اســتحقاق العقــاب هبــا ال نســكن إىلٰ 

ــوال  كســكوننا إىلٰ  ــه يف حــال مــن األح مــن ال جيــوز ذلــك علي

ال يكـون حـال الـواعظ لنـا وجـه مـن الوجـوه، وهلـذا  وال عىلٰ 

ــداعي إىلٰ  ــاىلٰ  ال ــًا  اهللا تع ــائر مرتكب ــًا للكب ــه مقارف ــن نعرف ونح

ــه  لعظــيم الــذنوب، وإن كــان قــد فــارق مجيــع ذلــك وتــاب من

ـــه إالَّ النزاهـــة  عنـــدنا ويف نفوســـنا كحـــال مـــن مل نعهـــد من

ــيام  ــرجلني ف ــذين ال ــني ه ــرق ب ــوم رضورًة الف والطهــارة، ومعل

عــريِّ النــاس مــن وهلــذا كثــريًا مــا يُ يقتضـــي الســكون والنفــور، 

ــا،  ــة منه ــت التوب ــا وإن وقع ــة هب م ــائح املتقدِّ ــه القب ــدون من يعه

ولــيس إذا كــان . وجيعلـون ذلــك عيبــًا ونقصــًا وقادحــًا ومــؤثِّراً 

ــال  ــا يف ح ــن جتويزه ــًا ع ة منخفض ــوَّ ــل النب ــائر قب ــويز الكب جت

ة، وناقصـًا عـن رتبتـه يف بـاب التنفـري، وجـب أن ال يكـون  النبوَّ

ــري،  ــرتكان يف التنف ــد يش ــيئني ق ــري، ألنَّ الش ــن التنف ــه يشء م في

أنَّ كثـــري  ٰى أَال تــر. مـــن صــاحبه ٰى وإن كــان أحــدمها أقــو

ــر  ــيهام منفِّ الســخف واملجــون واالســتمرار علــيهام واالهنــامك ف

ـــع إالَّ يف  ـــذي ال يق ـــن الســـخف ال ـــل م ـــة، وأنَّ القلي ال حمال

ــاً  ــر أيض ــدة منفِّ ــات املتباع ــان واألوق ل األحي ــارق األوَّ ، وإن ف

ل مـن  ة النفـري ومل ُخيرجـه نقصـانه يف هـذا البـاب مـن األوَّ يف قوَّ

رًا يف نفسه؟  أن يكون منفِّ

ــل ــإن قي ــتم: ف ــن قل ــن أي ــىلٰ : فم ــوز ع ــغائر ال جت  إنَّ الص

ة وقبلها؟  األنبياء يف حال النبوَّ

ــا]] ٣٩ص /[[ ــالتني : قلن ــغائر يف احل ــي الص ــة يف نف الطريق

الكبـائر يف احلـالتني عنـد التأّمـل، ألّنـا كـام  هي الطريقة يف نفـي

مـة قـد تـاب منهـا نعلم أنَّ من نُ  ز كونـه فـاعالً لكبـرية متقدِّ جـوِّ

هــا، وأقلــع عنهــا ومل يبــَق معــه يشء مــن اســتحقاق عقاهبــا وذمِّ 

ز عليه ذلك ال يكون سكوننا إليه كسكوننا إىلٰ   .من ال نجوِّ

ز عليـه  مـن األنبيـاء  ]الصـغائر[وكذلك نعلـم أنَّ مـن نجـوِّ

  ٰالقبـائح مرتكبـًا للمعـايص يف حــال  أن يكـون مقـدمًا عـىل

ــه  ــكوننا إلي ــون س ــرة ال يك ــت مكّف ــا، وإن وقع ــه أو قبله ت نبوَّ

ز عليـه فعـل القبـائح وال نُ  مـن نـأمن منـه كـلَّ  كسكوننا إىلٰ  جـوِّ

 .يشء منها

ا االعتـذار يف جتـويز الصـغائر بـأنَّ العقـاب والـذمَّ  عنهـا  فأمَّ

ــه ال معتــرب يف بــاب التنفــري بالــذمِّ ســاقطان ف  لــيس بشـــيء، ألنَّ

أنَّ كثـريًا  ٰى يكـون التنفـري واقعـًا علـيهام، أَال تـر ٰى والعقاب حتـَّ

ــاب، وكثــريًا مــن  ــر وال ذمَّ عليــه وال عق ــن املباحــات منفِّ م

ــاب الــذمِّ  ــر وهــو خــارج عــن ب أنَّ  ؟ عــىلٰ اخللــق واهليئــات منفِّ

ــىلٰ  ــب ع ــول يوج ــذا الق ــويز ه ــه جت ــل  قائل ــيهم قب ــائر عل الكب

والعقــاب اللــذين  البعثــة، ألنَّ التوبــة واإلقــالع قــد أزاال الــذمَّ 

 .هذا القول عليهام يقف التنفري عىلٰ 

ـر الصـغاير وإنَّـام حّظهـا تقليـل الثـواب كيـف تُ : فإن قيـل نفِّ

ا بكوهنـا صـغائر قـد خرجـت مـن اقتضـاء الـذمِّ   وتنقيصه؟ ألهنَّ

ــ ــة الث ــرةوالعقــاب، ومعلــوم أنَّ قلَّ ــرون أنَّ . واب غــري منفِّ أَال ت

ا لـو  من األنبياء ] كثرياً [ قـد يرتكـون كثـريًا مـن النوافـل ممـَّ

ــرًا فعلــوه الســتحقُّ  وا كثــريًا مــن الثــواب، وال يكــون ذلــك منفِّ

 عنهم؟

ــرة مـن حيــث قلَّـة الثــواب ] إنَّ : [قلنـا الصــغائر مل تكـن منفِّ

معـايص معها، بل إنَّام كانـت كـذلك مـن حيـث كانـت قبـائح و

ـــد هللا تعـــاىلٰ  ـــا، وق ـــاب النفـــري إىلٰ  بيَّنّ العـــادة  أنَّ امللجـــأ يف ب

ـام يقتضـيان بتنفـري مجيـع الـذنوب  لنـا عـىلٰ وقد دلَّ . والشاهد أهنَّ

 .هبيَّنّاالوجه الذي  والقبائح عىلٰ 

فــإنَّ الصــغائر يف هــذا البـاب بخــالف االمتنــاع مــن : وبعـد

ــتحق�  ــًا مس ــنقص ثواب ــا ت ــل، ألهنَّ ــل ثاب االنواف ــرك النواف ــًا، وت ت

ــن  ــاط ع ــني االنحط ــادة ب ــح يف الع ــرق واض ــذلك، وف ــيس ك ل

ــلة  ــون حاص ــا، وأن ال تك هت ــني قوَّ ت، وب ــتحقَّ ــت واس ــة ثبت رتب

ـــة ـــر. مجل ـــة  ٰى أَال ت ـــة جليل ـــن وّيل والي ]] ٤٠ص /[[أنَّ م

ؤثِّر يف حالـة العـزل عـن تلـك الواليـة رتبة عالية، ُيـ إىلٰ  ٰى وارتق

يكـون حالـه هـذه كحالـه لـو مل  واهلبوط عـن تلـك الرتبـة، وال

 تلك الرتبة؟ إىلٰ  ٰى ينل تلك الوالية وال ارتق

ــىلٰ  ز ع ــوَّ ــن ج ــول م ــل ق ــاه ُيبطِ ــذي ذكرن ــالم ال ــذا الك  وه

اخـتالف مــذاهبهم يف جتــويز ذلــك  الصــغائر عــىلٰ  األنبيـاء 

بّـائي اجلُ  إالَّ أنَّ أبـا عـيلٍّ . سـبيل العمـد أو التأويـل عىلٰ ] عليهم[
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إنَّ ذنـوب األنبيـاء ال تكـون عمـدًا، وإنَّـام : ومن وافقـه يف قولـه

ــة آدم  ــذلك بقصَّ ــل ل ــأويالً، ومتثي ــا ت ــدمون عليه ــه يق ، فإنَّ

ل فظــنَّ أنَّ النهــي  ــأوَّ ُهنــي عــن جــنس الشــجرة دون عينهــا، فت

ـا معصـية،  تناول العني، فلم يقـدم عـىلٰ  املعصـية مـع العلـم بأهنَّ

ــام ذهــب إىلٰ  ــه إنَّ ــاء هــذا املــذهب  قــد نــاقض، ألنَّ تنزهيــًا لألنبي

ـــ ـــادًا أنَّ تعمُّ ـــية ، واعتق ـــم[د املعص ـــع العل ـــب ] م يوج

ــه  ــيتني، ألنَّ ــه معص ــاف إلي ــية وأض ــن معص ــه ع ه ــا، فنزَّ كربه

ــ خمطــئ عــىلٰ  النهــي،  ٰى ل مقتضـــمذهبــه يف اإلعــراض عــن تأمُّ

وهــل تنــاول اجلــنس أو العــني، ألنَّ ذلــك واجــب عليــه، 

 .انوخمطئ يف التناول من الشجرة، وهاتان معصيت

فــإنَّ تعّمــد املعصــية لــيس جيــب أن يكــون مقتضــيًا : وبعــد

ـــ ـــع أن يكـــون مـــع التعمُّ ـــه ال يمتن ـــة، ألنَّ د لكربهـــا ال حمال

ــع  لصــاحبها مــن اخلــوف والوجــل مــا يوجــب صــغرها، ويمن

ــا ــن كربه ــول. م ــه أن يق ــيس ل ــن : ول ــه م ــيام كلَّف ــر ف إنَّ النظ

ذلــك  االمتنــاع مــن اجلــنس أو النــوع مل يكــن واجبــًا عليــه، ألنَّ 

يكـون ] كيـف[إن مل يكن واجبـًا عليـه فكيـف يكـون مكلَّفـًا؟ و

ببالـه  هـذا مـن أن ُخيطِـر اهللا تعـاىلٰ  تناوله معصـية؟ وال بـدَّ عـىلٰ 

ــه . مــا يقتضـــي وجــوب النظــر يف ذلــك عليــه وإذا وجــب علي

ــد اإلخــالل بالواجــب، وال فــرق يف  النظــر ومل يفعلــه فقــد تعمَّ

. ملعصــية واإلخــالل بالواجــبا بــاب التنفــري بــني اإلقــدام عــىلٰ 

ــد  ــده أن يتعمَّ ــاز عن ــإذا ج ــس[ف ــب وال ] نف ــالل بالواج اإلخ

ــد  ــاز أن يتعمَّ ــريًا، ج ــه كب ــون من ــه[يك ــاول وال ] من ــس التن نف

 .يكون منه كبرياً 

ــن ]] ٤١ص /[[ ــر ب ــام وجعف ــن النّظ ــاه ع ــا حكين ــا م فأمَّ

ـــر ومــن وافقهــام، مــن أنَّ ذنــوب األنبيــاء  تقــع [ مبش

ـم مـع ذلـك مؤاخـذون سـبي عىلٰ ] منهم ل السـهو والغفلـة، وأهنَّ

هبا، فلـيس بشــيء، ألنَّ السـهو يزيـل التكليـف وخيـرج الفعـل 

ــحُّ مؤاخــذة  ــذا ال يص ــه، وهل ــذًا ب ــًا مؤاخ ــون ذنب ــن أن يك م

ــائم ــون والن ــاع . املجن ــؤثِّر يف ارتف ــه م ــهو يف أنَّ ــول الس وحص

ــة، فلــو جــاز أن  التكليــف بمنزلــة فقــد القــدرة واآلالت واألدلَّ

ــاء  ــال األنبي ــالف ح ــهو،  خي ــع الس ــيفهم م ة تكل ــحَّ يف ص

جاز أن خيالف حـاهلم حلـال ُأممهـم يف جـواز التكليـف مـع فقـد 

ـا الطريـق الـذي ُيعَلـم بـه . سائر مـا ذكرنـاه، وهـذا واضـح فأمَّ

ـة  ال جيـوز علـيهم الكبــائر يف حـال اإلمامـة، فهــو  أنَّ األئمَّ

ــ ــة معلوم ــه جله ــيج إلي ــام احت ــام إنَّ ــون أنَّ اإلم ــي أن يك ة، وه

املكلَّفون عند وجوده أبعـد مـن فعـل القبـيح وأقـرب مـن فعـل 

لنـا عليـه يف غـري موضـع، فلـو جـازت عليـه ما دلَّ  الواجب عىلٰ 

ــة احلاجــة إليــه ثابتــة فيــه، وموجبــة وجــود  الكبــائر لكانــت علَّ

إمام يكـون إمامـًا لـه، والكـالم يف إمامتـه كـالكالم فيـه، وهـذا 

ـة وجـود مـا ال ؤّدي إىلٰ ُيـ ، أو ]وهـو باطــل[ هنايـة لــه مـن األئمَّ

 ].وهو املطلوب[إمام معصوم  االنتهاء إىلٰ 

أنَّ الكبـائر ال جتـوز علـيهم، أنَّ قـوهلم  وممَّا يـدلُّ أيضـًا عـىلٰ 

ـة يف الشــرع كقـول األنبيـاء  ] قـد[، بـل قد ثبـت أنَّـه حجَّ

 أنَّ احلــّق ال ُيعــَرف إالَّ مــن جهــتهم، جيــوز أن ينتهــي احلــال إىلٰ 

ــه إالَّ  ــق إلي ــون الطري ــن[وال يك ــىلٰ ] م ــواهلم ع ــا  أق ــام ه يف بيَّنّ

ــاء  ٰى مواضــع كثــرية، وإذا ثبتــت هــذا اجلملــة جــروا جمــر األنبي

  ــد ــا ق ــإذا كنّ ــوز، ف ــا ال جي ــيهم وم ــوز عل ــيام جي ــاف أنَّ  بيَّنّ

ــىلٰ  ــوزان ع ــغائر ال جي ــائر والص ــاء  الكب ة  األنبي ــوَّ ــل النب قب

نفـري عـن قبـول أقـواهلم، وملـا يف وال بعدها، ملا يف ذلـك مـن الت

ــب أن  ــذلك جي ــيهم، فك ــكون إل ــن الس ــك م ــن ذل ــزهيهم ع تن

ــة  هني عــن الكبــائر والصــغائر قبــل  يكــون األئمَّ منــزَّ

 .اإلمامة وبعدها، ألنَّ احلال واحدة

منا ما أردنـا تقديمـه يف هـذا البـاب فـنحن نبتـدئ  وإذ قد قدَّ

ز الك بذكر الكالم عـىلٰ  األنبيـاء  بـائر عـىلٰ مـا تعلَّـق بـه مـن جـوَّ

 من اآليات. 

*   *   * 

 ىٰ ـد املرتضـالسيِّ / )جوابات املسائل الرازية)/(١ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ت (

ــابعة]] ١٢١ص /[[ ــألة الس ــاء : [املس ــن األنبي ــع م ــل يق ه

 ]:الصغائر أو الكبائر

ــوز  ــاء ال جي ــة أنَّ األنبي ــة املحقَّ ــذهب اإلماميَّ إذا كــان مــن م

ــا ــن القب ــيهم يشء م ــعل ــام معن ــا، ف ــغريها وال كبريه  ٰى ئح ال ص

 ىٰ وََعصـــ: الظـواهر التـي وردت يف القـرآن، مثــل قولـه تعـاىلٰ 

ــو
َ
غ

َ
� 

ُ
ـه ُم َر�ـ�

َ
، ومــا أشــبه ذلــك مــن ]١٢١: طــه[ � ىٰ آد

 . بالوجه الصحيح يف تأويل هذه األخبار األنبياء 

ــىلٰ : اجلــواب ــة ع ــت دالَّ ــة إذا كان ــة العقلي ــم أنَّ األدلَّ أنَّ  اعل

ــاء األ ــغريًا  نبي ــذنوب ص ــن ال ــيئًا م ــوا ش ــوز أن يواقع ال جي

ذلـك، وال يرجـع عنـه بظــواهر  وكبـريًا، فالواجـب القطـع عـىلٰ 

 . الكتاب

ــاهرًا  ــون ظ ــرتكة، أو تك ــة مش ــون حمتمل ــا أن تك ــا إمَّ ألهنَّ
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ـا إذا كانـت حمتملـة . خالفـه خالصًا، ملا دلَّـت العقـول عـىلٰ  ألهنَّ

الـذي هـو أحـد حمتمالهتـا،  قِّ الوجـه املطـابق للحـ محلناها عـىلٰ 

أنَّـه  وإن كانت غـري حمتملـة عـدلنا عـن ظواهرهـا وقطعنـا عـىلٰ 

 .أراد غري ما يقتضيه الظاهر ممَّا يوافق احلقَّ  تعاىلٰ 

والــذي يــدلُّ عقــالً أنَّ األنبيــاء ال جيــوز ]] ١٢٢ص /[[

ــىلٰ  ــيح ع ــًا، وأنَّ القب ــوا قبيح ــني أن يفعل ــه : رضب ـــرب من فض

ؤّدونـه والزيـادة فيـه تهم، كالكـذب فـيام يُ يمنع اآليـات مـن وقـ

ـــه، ألنَّ  ـــوا تبليغ ـــا ُكلِّف ـــبعض م ـــتامن ل ـــان، أو الك أو النقص

ــه ال جيــوز أن . ي صــدق مــن ظهــر عليــهـاملعجــزات تقتضــ وأنَّ

 .هلابدِّ حيرف الرسالة وال يُ 

أمـر بأدائـه، لـنقض ويقتيض أيضًا أن ال جيوز عليه الكتامن ممَّا 

 .الغرض يف بعثه

ق لـه بـاألداء آلخـر مـن القبـائح هـو مـا ال تعلُّـوالضـرب ا

ــن  ــي ع ــه منع ــه أنَّ ــع من ــذي يمتن ـــرب ال ــذا الض ــغ، فه والتبلي

وه القول مـنهم، وإنَّـام بعثـوا ليـؤّدوا مـا محَّلـوه، وليعلمـوا بـام أدُّ 

 . التفسري من القول، يقتيض نقض الغرض أيضاً 

مــن حيــث  والصــغائر يف هــذا البــاب كالكبــائر، ألنَّ الكــلَّ 

نــت قبــائح تنفــرد ولــو مل تكــن كــذلك لكــان الســكون مــن كا

ز الصـغائر علـيهم واعتقـد  املبعوث إليه أكثر وأوفـر، فمـن جـوَّ

ــتحقُّ  ــا ال يس ــيهم  بأهنَّ ز عل ــوَّ ــن ج ــاب، كم ــال العق ــه يف احل ب

ــني،  ة ممتنع ــوَّ ــال النب ــا ح ــانوا فيه ة وإن ك ــوَّ ــل النب ــائر قب الكب

ة واعتــذر مثلــه يف الصــغائر غــري أنَّ الكبــائر ا ملاضــية قبــل النبــوَّ

 . هلا يشء من الصغائر ال يستحقُّ 

ــتحقُّ  ة ال يس ــوَّ ــل النب ــائر املاضــية قب ــاب،  وأنَّ الكب هبــا العق

ــواب طاعــات فاعلهــا، أَال  ــام ســقط عقاهبــا ألجــل زيــادة ث وإنَّ

ــر ــص  ٰى ت ــاب، وال خمل ــا العق ــتحقَّ هب ــردت الس ــو انف ــا ل أهنَّ

 . للخصوم من هذه النكتة

رشحنـاه واسـتوفيناه يف كتابنـا املعـروف بــ ذلـك و بيَّنّـاوقد 

ة(  . ٰى وبلغنا فيه الغاية القصو) تنزيه األنبياء واألئمَّ

 وذكرنــا أيضــًا يف هــذا الكتــاب تأويــل كــلِّ ]] ١٢٣ص /[[

 بيَّنّـا، وآية ادُّعـي أنَّ ظاهرهـا يقتضــي وقـوع معصـية مـن نبـيٍّ 

ن ، مــبعــد نبــيٍّ  الصــحيح مــن تأويلهــا، وســقنا الكــالم يف نبــيٍّ 

ــد نبيِّ  آدم إىلٰ  ــا حمّم ــةن ــل ذلــك يف األئمَّ ــا مث ــذا . ، وفعلن وه

 .ين كثري الفائدةكتاب جليل املوقع يف الدِّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / الذخرية يف علم الكالم

] علــيهم[ال جيــوز  يف أنَّ األنبيــاء : فصــل ]]٣٣٧ص [[

ة وال بعدها  :شـيء من املعايص قبل النبوَّ

ــه ال جيــوز عــىلٰ عنــ فعــل قبــيح يف حــال  األنبيــاء  دنا أنَّ

ة وال مها، وال جيـــوز علـــيهم ]] ٣٣٨ص /[[  النبـــوَّ فـــيام تقـــدَّ

 .كبري الذنوب وال صغريها

ــريهم ــة وغ ــن الزيدي ــا م ــن وافقه ــة وم ــت املعتزل إنَّ : وقال

زوا  ــوَّ ــدها، وج ة وال بع ــوَّ ــل النب ــوز علــيهم قب ــائر ال جي الكب

ة من ذلَّة الصغائر يف احلالني بعد  .أالَّ تكون مستخفَّ

وأجـــاز احلشـــوية وأصـــحاب احلـــديث علـــيهم الكبـــائر 

ة ٰى سو زوا اجلميع قبل النبوَّ ة، وجوَّ  .الكذب يف حال النبوَّ

ــا املوســوم  ــاب يف كتابن ــالم يف هــذا الب ــبعنا الك ــد أش وق

ــة  نــا ال ُنخــيل هــذا الكتــاب . بتنزيــه األنبيــاء واألئمَّ غــري أنَّ

 .ةمن مجلة فيه منفع

ؤّدونــه أنَّ الكــذب ال جيــوز علــيهم فــيام يُ  والــذي يــدلُّ عــىلٰ 

عــ عــن اهللا تعــاىلٰ  ــه ادَّ ــه  ٰى هــو الَعَلــم املعجــز، ألنَّ الرســالة، وأنَّ

َق عـىلٰ صادق فـيام يُ  بـاملعجز، أمـن  ٰى هـذه الـدعو ؤّديـه، فُصـدِّ

ؤّديــه، ألنَّ تصــديق الكــّذاب هبــذا التصــديق كونــه كاذبــًا فــيام يُ 

 .اىلٰ ال جيوز عليه تع

ــا الكــذب فــيام ال يُ  ؤّديــه وبــاقي الــذنوب فالــذي يــؤَمن فأمَّ

ــواهلم  ــول أق ــن قب ــارف ع ــيهم ص ــويزه عل ــا أنَّ جت ــن وقوعه م

ر عنهم  .ومنفِّ

ــا اتِّ  ــب علين ــن يوج ــث م ــوز أن يبع ــديقه وال جي ــه وتص باع

ب األنبيـاء  وهو عىلٰ  ـر عـنهم، وقـد جنـَّ الفظاظـة  صفة ُتنفِّ

ــة،  ــق]و[والغلظ ــراض مــع الشــنيعة، و  اخلل ــريًا مــن األم كث

 .أن ُجينَّبوا لذلك حسن ذلك ألجل التنفري، فأوىلٰ 

ــر ومــن : فــإن قيــل كيــف حتكمــون بــأنَّ جتــويز الكبــائر منفِّ

 .األنبياء مع قبوله منهم الناس من أجاز ذلك عىلٰ 

ـر: (لـيس املـراد بقولنـا: قلنا ـر ) إنَّـه منفِّ أنَّ الفعـل الـذي نفَّ

يقــع معــه، إنَّــام نريــد أنَّــه  ]]٣٣٩ص /[[   عنــه ال جيــوز أن

 صـارف عـن الشــيء نقطـع عـىلٰ  أقرب أن ال يقع، ولـيس كـلُّ 

ــلُّ  ــيس ك ــام ل ــده، ك ــع عن ــدَّ أن يرتف ـــيء ال ب ــك الش داٍع  أنَّ ذل

ــه ــو داٍع إلي ــا ه ــده م ــع عن ــب أن تق ــر. جي ــوب ٰى أَال ت   أنَّ قط

ــاس إىلٰ  ــداعي للن ــجُّ  ال ــه وتض ــن ره وتربُّ طعام ــارف ع ــه ص م

ــ ر عنــه، وإن جــاز أن يقــع معــه، وطالقــة حضــور طعامــه ومنفِّ



 عصمة األنبياء/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العني ..............................................................................................  ١٤

ـــ ـــًا إىلٰ وجهـــه وتبسُّ احلضـــور، وإن جـــاز أن ال يقـــع  مه داعي

 .عندها

وقــد يقـــع يف بعــض األحـــوال القبــول مـــن الســـخيف 

ــع  ــرًا، ويرتف ــه منفِّ ــك يف نفس ــان ذل ــائح وإن ك ــك يف القب املتهال

 .القبول من الناسك املتامسك وإن كان ذلك داعياً 

ــ ــائر ع ــي الكب ــل نف ــن ودلي ــدنا م ــا اعتم ة م ــوَّ ــل النب نهم قب

ــوس إىلٰ  ــوم رضورًة أنَّ النف ــن املعل ــه، ألنَّ م ــري بعين ــن مل  التنف م

ــائر  ــّط الكب ــب ق ــا  -يرتك ــاب منه ــرب إىلٰ  -وإن ت ــكن وأق  أس

 .قبول قوله ممَّن فعل ذلك

ل ما ذكرناه عىلٰ   .العادة واالختيار واملعوَّ

ة وقبل ــوَّ ــة النب ــنهم يف حال ــغائر ع ــي الص ــل نف ــو ودلي ــا ه ه

مـن مل ُيعَهـد منـه قبـيح أسـكن  ه، ألنَّ النفـوس إىلٰ بيَّنّـاأيضًا مـا 

ن واقـع القبـائح وبـارش الفـواحش، وإن  والقبول منـه أقـرب ممـَّ

ــىلٰ  ــاب ع ــة العق ــت حمبط ــا، ألنَّ  وقع ــه خمالفون ــذهب إلي ــا ي م

ــا  ــن كوهن ــا م ــا ال ُخيِرجه ــواب فاعله ــرة ث ــا بكث ــاب عقاهب ذه

 .والعقاب د الستحقَّ الذمَّ قبائح وذنوبًا، ممَّا لو انفر

ــري باســتحقاق  ــاب التنف ــدهم يف ب ــدنا وعن ــار عن وال اعتب

ة بعـد وقـوع التوبـة والعقـاب، ألنَّ الكبـائر املتقدِّ  الذمِّ  مـة للنبـوَّ

وال عقـاب، ومـع هـذا فقـد منعنـا منهـا  هبـا ذمٌّ  منها ال ُيسـتَحقُّ 

 لطريقــة التنفــري، وألنَّ النفــوس مــع فقــدها أســكن وأقــرب إىلٰ 

ــه ال ذمَّ . القبــول ــرة أنَّ وكــذلك الصــغائر ال ُخيِرجهــا بكوهنــا منفِّ

كانـــت يف نفوســــها ]] ٣٤٠ص /[[  عليهـــا وال عقــــاب إذا

ق  .والعقاب به الذمَّ   قبائح، وممَّا لو انفرد الستحَّ

ــوهلم ــا ق ــواب، : فأمَّ ــيص الث ــغائر إالَّ بتنق ــظَّ للص ــه ال ح إنَّ

ــ ــو نفَّ ــه ل ــر، ألنَّ ــاء ونقصــان الثــواب غــري منفِّ ــا أخــلَّ األنبي ر مل

 .بالنوافل، وقد علمنا إخالهلم هبا

ــواب  ــنقص الث ــدهم ي ــت عن ــغائر وإن كان ــك أنَّ الص وذل

والعقـاب، ولـيس  فهي قبائح، ولو انفـردت السـتحقَّ بـه الـذمَّ 

 .كذلك اإلخالل بالندب

أنَّــه يمكــن التفرقــة بــني اإلخــالل بالنفــل وبــني  عــىلٰ 

ــ ــدنا ب ــواب عن ــص الث ــغائر، وإن نق ــه الص ــنقص مع ــل ي أنَّ النف

ــغرية  ــتحقاقه والص ــات اس ــام ف ــتحقاقه، وإنَّ ر اس ــدَّ ــواب مل يتق ث

 .ُتؤثِّر يف ثواب استقرَّ به واستحقَّ به ثّم زال وبطل

ــني  ــتقّر، وب ــل ومل يس ــا مل حيص ــوت م ــني ف ــري ب ــرق كث وف

 واليـة جليلـة يف أنَّ مـن وّيل  ٰى أَال تـر. الفوت احلاصـل املسـتقرِّ 

ــر عنــه عزلــه عنهــا، وال جيــري ديــن أو دنيــا واســتقرَّ  ت لــه ُينفِّ

 ؟من مل ُيَولَّ تلك الوالية قطُّ  ٰى ذلك جمر

ــل ــإن قي ــيَّ : ف ــتم أنَّ النب ـــيء علم ــأّي ش ــوز   فب ال جي

 عليه كتامن ما ُبِعَث ألدائه؟

ـــا ـــله، ألنَّ  ألنَّ ذلـــك مـــؤدٍّ إىلٰ : قلن نقـــض غـــرض مرِس

مــن هــو  وصــول مــا محَّلــه وكلَّفــه أداءه إىلٰ   الغــرض يف إرســاله

ؤّدي يكـون مزحيـًا لعلَّـتهم، فـإذا علـم أنَّـه ال ُيـ ٰى مصلحة له حتَّ 

ــة  ــني يف معرف ــة املكلَّف ــًا لعلَّ ــن مزحي ــرض، ومل يك ــتقض الغ ان

 .مصاحلهم

تكليــف غريهــا، ألنَّ  ٰى ولـيس جيــري تكليـف الرســالة جمـر

الغـرض يف بــاقي التكـاليف تعــريض املكلَّـف للثــواب ومتكينــه 

ــك ح ــتحقاقه، وذل ـــمــن اس ــاع أو عص ــرض ٰى اصــل أط ، والغ

ــا يرجــع إىلٰ  ــم إىلٰ  يف تكليــف الرســالة م ــه مــن العل  املرَســل إلي

ؤّدي انــتقض مصــاحلهم، فــإذا أرســل مــن يعلــم أنَّــه ال ُيــ

 .إزالة العلَّة]] ٣٤١ص /[[   الغرض وارتفعت

ــىلٰ  ــا ع ــد تكلَّمن ــون يف  وق ــا املبطل ــق هب ــي يتعلَّ ــات الت اآلي

ــاء  ــن األنبي ــايص م ــواز املع ــل(ج ــيهمص ــا، و)وات اهللا عل  بيَّنّ

ــة،  ــا املفــرد بتنزيــه األنبيــاء واألئمَّ الصــحيح يف تأويلهــا يف كتابن

وما هو هاهنـا عـارض غـري مقصـود ال يكـون اسـتيفاء الكـالم 

 .عليه كاستيفائه بحيث هو األصل املقصود

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصالح احللبي / الكايف يف الفقه

 ]:العصمة[ ]]٦٥ص [[

ــن  ــقِّ وم ــوماً  ح ــون معص ــوث أن يك ــيام يُ  املبع ــن ؤدّ ف ــه م ي

يء ـاملصالح واملفاسد مـن حيـث كـان جتـويز اخلطـأ عليـه يف شـ

ا جـاء بـه، يء ممـَّـرفـع الثقـة بشـي ،من ذلك عـن سـهو أو عمـد

ف كـون علـم املكلَّـ ويمنع مـن امتثالـه، لوقـوف االمتثـال عـىلٰ 

عليـه  عنـه فسـادًا، وجتـويز اخلطـأ ٰى ومـا هنـ بـه صـالحاً أمـر ما 

ـــيرفــع الثقــة بشــ  بــه، فوجــب لــذلك القطــع عــىلٰ  ٰى ا أتــيء ممَّ

ــيام يُ  ــمته ف ــىلٰ ؤدّ عص ــلمون ع ــع املس ــار أمج ــذا االعتب ــه، وهل  ي

فيــه  أجتــويز اخلطــ نَّ أيف األداء، لعلمهــم بــ  عصــمة األنبيــاء

 .وتركاً  ط فرض الرشائع فعالً سقِ يُ 

ـ مـن مجيـع القبـائح صـغائرها  ه أن يكـون معصـوماً ومن حقِّ

 نَّ ي التنفــري عنــه، ألـجتــويز القبــيح عليــه يقتضــ نَّ ئرهــا، ألوكبا

ـللقبـيح أو جـوَّ  مواقعاً علم من  ر النفـوس عـن ز عليـه ذلـك تنفَّ
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مـن ال جيـوز منـه القبـيح، إذ  ىلٰ إليـه سـكوهنا إباعه وال تسكن اتِّ 

ــيِّ  ــه  كــان الغــرض يف بعثــة النب ــام يــأيت ب وكــان  ،العمــل ب

ــاً  ــك فرع ــىلٰ  ذل ــوف ع ــدقه املوق ــزا لص ــر يف معج ــ هلنظ ق املتعلِّ

 .ر عنهء نفَّ  يش وجب تنزهيه عن كلِّ  ،ليهإ عبحصول دا

ــار نــزَّ  ــون  الكــلُّ  همهوهلــذا االعتب الفظاظــة والغلظــة واجلن

ــربص و ــذام وال ــناً إواجل ــك حس ــان ذل ــان ن ك ــث ك ــن حي ، م

ــياً  ــر اآل مقتض ــن كف ــه ع ــب تنزهي ــه وج ــه، ول ــري عن ــاء للتنف ب

مــن حيــث كــان املــرء  ،وخساســتهم يف النــاس وعهــر األزواج

ــريَّ يُ  ــه وع ــر آبائ ــتهم]] ٦٦ص /[[ بكف ــن  نَّ أو ،خساس ــة م رتب

ــله  ــن نس ــة م ــالف رتب ــوس بخ ــرار يف النف ــالء األب ــله الفض نس

 .ار وذوو الدنائةجّ الفُ 

ــدَّ  ــالء يتم ــد العق ــذلك نج ــوِّ ول ــائهم وعل ــل آب  حون بفض

ن كــان إرون بــه وصــغِّ األراذل ويُ نســله ون مــن ويــذمُّ  ،قــدرهم

ــالً  ــذلفاض ــ، وك ــه غاض� ــر األزواج وكون ــم يف عه ــن  اك احلك م

 .بغري شبهة قدر أزواجهنَّ 

ــ مــن كــلِّ   وإذا وجــب تنــزهيهم  ،ن كــان حســناً إر ومنفِّ

 .ر القبيحبالتنزيه املنفِّ  فأوىلٰ 

ــإنَّ  وأيضــاً  ــيَّ  ف  ،اإلطــالق التعظــيم عــىلٰ  يســتحقُّ   النب

منـه القبـيح لوجـه،  ن يصـحُّ واالستخفاف به كفر، ولـو كـان ممـَّ

ــت ملطلــق  اأوقعــه، وكونــه مســتحق�  ٰى ه االســتخفاف اليــه متــوجَّ

هـذا االعتبـار أن ال يبعـث  ٰى ـالتعظيم مـانع مـن ذلـك، فاقتضـ

يء مـن القبـيح، لقـبح ـمـن يعلـم مـن حالـه إيثـار شـ اهللا تعاىلٰ 

 .حتريم االستخفاف واحلكم بكفر فاعله مع وجوب فعله

*   *   * 

 ):ـه٤٦٠ت (الشيخ الطويس / متهيد األُصول

ـــيُّ ]] ٤٦٤ص [[ ـــب أن ي والنب ـــجي ـــن ك ـــومًا م ون معص

ــوَّ وك هــا، صــغريهالِّ كالقبــائح   عــىلٰ بعــدها، و ةبريهــا، قبــل النب

ــد ــهو،و طريــق العم ــىلٰ  الس ــالٍ  لِّ كــ وع ــه ح ــا قالت ــالف م ، بخ

ــه إذا مل ت ــغائر علي ــن جــواز الص ــة م ــاملعتزل ]] ٤٦٥ص /[[ن ك

ة لنبــوَّ قبــل او ةق بــني حــال النبــوَّ بخــالف مــن فــرَّ و ة،مســتخفَّ 

ـــويَّ  ـــن احلش ـــديث م ـــحاب احل ـــن أص ـــحابنا،و ةم ـــن أص  م

 .ؤّدونهذب فيام يُ ك البائر إالَّ كبخالف من أجاز عليهم الو

ذبًا أو كــون كــالقبــيح ال خيلــو أن ي هــو أنَّ  كذلــ عــىلٰ  يــدلُّ 

ونــه عــن اهللا ؤدُّ ون فــيام يُ كــذب ال خيلــو أن يكــالو ذب،كــغــري 

 .ونهؤدُّ أو فيام ال يُ  تعاىلٰ 

ــ ــا الفأمَّ ــيام يُ ذك ــه؛ ألنَّ ؤدُّ ب ف ــوز علي ــال جي ــن اهللا ف ــه ع  ون

 اهللا عـىلٰ الرسـالة  ٰى عـه إذا ادَّ ؛ ألنَّـكالعلم املعجز يمنـع مـن ذلـ

صـدقَت، : قولـه لـه ٰى ك جمـرذلـ ٰى ز فجـرقه بالعلم املعجصدَّ و

كــّذاب تصــديق ال قبيحــًا؛ ألنَّ  كان ذلـكــن صــادقًا لكــفلـو مل ي

 .قبيح، ال جيوز عليه تعاىلٰ 

ــ ــا الوأمَّ ــيام ال يُ ذك ــهؤدُّ ب ف ــو ون ــائح األَُخ ــع القب ــا مجي ر فإّن

ــزِّ نُ  ــا؛ ألنَّ ن ــ ههم عنه ــيُ  كجتــويز ذل ــوهلم،نفِّ ــن قبــول ق ال و ر ع

 عـىلٰ هـو و باعـه،يوجـب علينـا اتِّ ا ونبيـ� تعـاىلٰ جيوز أن يبعث اهللا 

 األنبيـاء اخلُلـق املشــينة تعــاىلٰ ب اهللا هلـذا جنـَّو .ر عنــهنفِّـصـفة تُ 

ــو ــ كان ذلــكــالغلظــة، ملــا و لفظاظــةاو رةاألمــراض املنفِّ رًا منفِّ

 .يف العادة

ــنهم، فلــيس  ــول م ــع القب ــد بــالتنفري أن ال يق ــنا نري ولس

علـيهم؛ ألّنـا  كز ذلـن جـوَّ ه يقـع القبـول ممـَّإنَّـ: ألحد أن يقول

ــ ــا يإنَّ ــالتنفري م ــد ب ــام نري ــرب ك ــه أق ــه  إىلٰ ون مع ــع من أن ال يق

عــن الفعــل ]] ٤٦٦ص /[[صــارف  لُّ كــلــيس و القبــول،

. داع إليـه يقـع معـه الفعـل لُّ كـه لـيس ام أنَّـكيرتفع معه الفعل، 

ــرأَال  ــ أنَّ  ٰى  ت ــيف داٍع ـالبِش ــه الض ــه، إىلٰ ر يف وج ــور طعام  حض

ــو ــور،ربَّ ــه احلض ــع مع ــارف،و ام ال يق ــه ص ــوب يف وجه  القط

ــو ــور،ربَّ ــه احلض ــع مع ــذلو ام يق ــرج ب ــن  كمل خي ــاً كم ــه داعي  ون

القبـول مـن الـواعظ قـد ال يقـع و .مـا قلنـاه كذلكـف ؟صارفاً و

ــ ــد الناس ــخيف،و ،كالزاه ــاجن الس ــن امل ــول م ــع القب ال و يق

ون وكــ الزهــادة داعيــًا،ك وون النســكــمــن  كخيــرج بــذل

 .واملجون صارفاً  السخف

ودليــل التنفــري الــذي اعتمــدناه ينفــي عــنهم مجيــع القبــائح 

 صــغائرها؛ ألنَّ و بــائر الــذنوبوك قبلهــا،و ةيف حــال النبــوَّ 

 يف حـال مـن األحـوال قبـيح يعهـد منـه قـطُّ مـن ال  إىلٰ النفوس 

ان بخــالف كــن إليــه أميــل ممَّــو نكأســ - بــريكال و ال صــغري -

 .حالٍ  لِّ كنفي اجلميع عنهم يف  ك، فوجب بذلكذل

ــل ــإن قي ــظَّ : ف ــغائر ال ح ــذمِّ  الص ــتحقاق ال ــاب و الس العق

ــو عليهــا، ههم نــزِّ لــو وجــب أن نُ و هــا تنقــيص الثــواب،ام حظُّ إنَّ

ــامَّ  ــع ــب أن ال نُ ص النقِ  ُي ــواب لوج ــوِّ ث ــالل ج ــيهم اإلخ ز عل

 .بالنوافل

ان كــإن و الصــغائر ؛ ألنَّ كذلــ عــىلٰ لــيس األمــر : قلنــا

ـحظُّ  عليـه  ا يسـتحقُّ ممـَّو ذنـوبو ا قبـائحها تقليل الثـواب، فإهنَّ

ــذمَّ  ــة،و ال ــن الطاع ــردت ع ــو انف ــاب ل ــيس و العق ــل  كذلك
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ــ ــل؛ ألنَّ ــظَّ النواف ــتحقاق ذمٍّ  ه ال ح ــا يف اس ــاب و هل ــىلٰ ال عق  ع

ــالٍ  ــنهامح ــرق بي ــان الف ــىلٰ . ، فب ــ ع ــزم أنَّ ــىلٰ ه يل ــ ع ــويز  كذل جت

ثــر كة أهلــا بعـد النبـوَّ  ه ال حـظَّ ة؛ ألنَّـبـائر علـيهم قبـل النبــوَّ كال

 هــا قــد زال بالتوبــةذمَّ و عقاهبــا مــن تنقــيص الثــواب؛ ألنَّ 

 .ةل النبوَّ حتمُّ و

ــ ــن ذل ــواب ع ــن أنَّ إالَّ  كوال ج ــاه م ــا قلن ــائح  م ــذه قب  ه

ــوب،و ــ إنو ذن ــالً ك ــا زائ ــ .ان عقاهب ــيُ  ٰى ومت ــرَج  إىلٰ  كع يف ذل

 .نفري فهو بعينه قائم يف الصغائرالت

ــيلهم و الصــغائر تنقــيص الثــواب، حــظُّ  :قــوهلم أنَّ  عــىلٰ  متث

اإلخـــالل  بـــاإلخالل بالنوافـــل لـــيس بصـــحيح؛ ألنَّ  كذلـــ

ــًا  ــِزل ثواب ــل مل ُي ــبالنواف ــتقر� ان ثك ــًا مس ــت و ،اابت ــغائر أزال الص

منزلـة عاليـة  عـىلٰ ان كـفـرق بـني مـن و ًا حاصـالً،ان ثابتكثوابًا 

ــانحطَّ  ــا، ف ــطُّ و عنه ــا ق ــن مل يبلغه ــني م ــرأَال . ب ــن ويل  أنَّ  ٰى  ت م

حـال مـن كون حالـه يف النفـوس كـعنهـا، ال ي عَ ِلـاخلالفة ثّم ُخ 

 ؟رنفِّ هذه ال تُ و رنفِّ تُ  كتل أنَّ و ،مل َيِلها قطُّ 

ن ما بعث ألدائـه فهـو تامكه ال جيوز عليه م أنَّ علَ ا الذي به يُ وأمَّ 

الغرض يف إرساله وصـول  نقض الغرض؛ ألنَّ  إىلٰ ؤّدي يُ  كذل أنَّ 

ون مزحيـًا كـي ٰى من هو مصـلحة لـه، حتـَّ إىلٰ ف أدائه لَّ وك ما محله

ن مزحيـًا كـمل يو ؤّدي انـتقض الغـرض،ه ال يُ أنَّ  مَ لِ تهم، فإذا عُ لعلَّ 

 .مصاحلهم]] ٤٦٧ص /[[فني يف معرفة لَّ كة امللعلَّ 

ــ مَ ِلــإن عُ و اليف،كــســائر الت ٰى ك جيــري جمــرس ذلــولــي ه أنَّ

ــا  ــل م ــكُ ال يفع ــائر الت ف؛ ألنَّ لِّ ــرض بس ــالغ ــريض ك اليف تع

ــكامل ــافلَّ ــه أتــف للمن ــه، فــإذا مل يفعل ــنْ  ٰى ع بفعل ــه، ِم ــل نفس  ِقبَ

ان فيـه كـإن و - ق بغـري النبـيِّ ة الغـرض فيـه يتعلَّـليف النبوَّ كتو

ــع  ــرض يرج ــيِّ  إىلٰ غ ــىلٰ ف النب ــه ال ع ــعوج ــوز أن  ،- تب ــال جي ف

ــ ؤّديــه؛ ألنَّ مــع هــذا ال يُ ك وذلــ عــىلٰ ون األمــر كــي  خمــلٌّ  كذل

 .كليفتهم يف التبإزاحة علَّ 

ـ  كمـن اآليــات فقـد َبــنيَّ ذلــ كا شــبهة املخـالف يف ذلــوأمَّ

 .ره هاهناكمستوفًی، فال حيتمل ذ )التنزيه(تاب كيف 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / االقتصاد

 :الكالم يف العصمة ]]٢٦٠ص [[

ــيُّ  ــون النب ــب أن يك ــغريها  وجي ــائح ص ــن القب ــومًا م معص

ــدها، عــىلٰ  ة وبع ــوَّ ــل النب ــيان  وكبريهــا، قب طريــق العمــد والنس

 .كلِّ حالٍ  وعىلٰ 

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــيام  ي ــذبًا ف ــون ك ــو أن يك ــيح ال خيل ــك أنَّ القب ذل

ل فـال يُ  ؤّديه عن اهللا أو غـريه مـن أنـواع القبـائح، فـإن كـان األوَّ

ــه ادَّعــجيــ ة  ٰى وز عليــه، ألنَّ املعجــز يمنــع مــن ذلــك، ألنَّ ــوَّ النب

ــىلٰ ( ــر) اهللا ع ــز، فج ــالعلم املعج قه ب ــدَّ ــك ٰى وص ــر  ذل أن  ٰى جم

ــه ــول ل ــًا، ألنَّ : يق ــان قبيح ــادقًا لك ــن ص ــو مل يك ــدقت، فل ص

 .تصديق الكّذاب قبيح ال جيوز عليه تعاىلٰ 

ــا يُ  ــا الكــذب يف غــري م ــهؤدُّ وأمَّ ــائح األُ   ون ــع القب ــر، ومجي خ

ـر عـن قبـول قـوهلم، وال فإنَّام نُ  ههم عنها ألنَّ جتـويز ذلـك ُينفِّ نزِّ

 باعـه وهـو عـىلٰ ، ويوجـب علينـا اتِّ ي�ـااهللا أن يبعـث نب جيوز عـىلٰ 

ــفة تُ  ــص ــاىلٰ نفِّ ــب اهللا تع ــذا جنَّ ــه، وهل ــة  ر عن ــاء الفظاظ األنبي

ـــرة،  ـــراض املنفِّ ـــينة، واألم ـــق املش ـــا ]] ٢٦١ص /[[واخلل مل

 .اء منفِّرة يف العادةكانت هذه األشي

ــرب إىلٰ  ــه أق ــون مع ــو أن يك ــالتنفري ه ــا ب ــع  ومرادن أن ال يق

ــىلٰ  ــع ع ــاز أن يق ــه وإن ج ـــرف عن ــول، ويص ــه القب ــض  من بع

. الفعـل قـد ال يقـع معـه الفعـل األحوال، كـام أنَّ مـا يـدعو إىلٰ 

حضــور طعامــه،  وجــه الضــيف داع إىلٰ  أنَّ التبشــري إىلٰ  ٰى أَال تــر

ــه ــع مع ــام مل يق ــور  وربَّ ــهوالعبــوس يُ . احلظ ــع مع ــام وق ــر وربَّ   نفِّ

ــًا  ــدمها داعي ــون أح ــدح يف ك ــك ال يق ــان ذل ــور؟ وإن ك احلض

ــواعظ الزاهــد ويقــع   وال يقــع. واآلخــر صــارفاً  القبــول مــن ال

ــه  ــن كون ــخف م ــك الس ــرج ذل ــخيف، وال خي ــاجن الس ــن امل م

ي نفـي ـودليـل التنفـري يقتضـ. صارفًا والزهـد مـن كونـه داعيـاً 

ح عـــنهم صـــغريها وكبريهـــا، والفـــرق بيـــنهام مجيـــع القبـــائ

 .مناقضة

حــبط الصــغائر تنقــيص الثــواب، لــيس بصــحيح : وقــوهلم

ــل  ــي فع ــواب فه ــت الث ــا وإن نقص ــاط، ألهنَّ ــلَّمنا اإلحب إذا س

قبيح وإقدام عليـه، ومـع ذلـك تزيـل ثوابـًا حاصـالً، ويف ذلـك 

ــل ــة إىلٰ   نق ــة عالي ــن مرتب ــىلٰ  م ــوز ع ــك ال جي ــا، وذل ــا دوهن  م

ة بعـد حصـوهلا، وال األنبيا ء، كـام ال جيـوز أن ُيعَزلـوا عـن النبـوَّ

ة،   يلــزم ــوَّ ــل النب ــائر قب ــويز الكب ــا ]] ٢٦٢ص /[[جت ألنَّ حبطه

ة، وذلــك ال  نقصـان الثـواب ألنَّ عقاهبـا قـد زال بالتوبـة والنبـوَّ

 .يقوله أكثر من خالفنا

ــا مــا ُيســتَدلُّ بــه مــن الظــواهر التــي يقتضـــي ظاهرهــا   وأمَّ

ــهوقــوع امل ــاء نحــو قول   ىٰ وََعصـــ  :عصــية مــن األنبي
ُ
ــه ُم َر��

َ
آد

ــو
َ
غ

َ
ــه[ � ىٰ � ــد ]١٢١: ط ــا، فق ــري،  بيَّنّ ــه يف التفس ــه في الوج

. يف التنزيــه، فـال حيتمـل ذكــر ذلـك هاهنــا ٰى واسـتوفاه املرتضــ



 ١٧  .............................................................................................  بياءعصمة األن/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العني 

ــة العقــول  عــىلٰ  ٰى الظــواهر ُتبنــ: بــل نقــول ــة  ٰى وال ُيبنــ(أدلَّ أدلَّ

ــيح الظــواهر، وإذا ع عــىلٰ ) العقــول ــدليل العقــل أنَّ القب ــا ب لمن

لنــا اآليــات إن كــان هلــا ظــواهر، وإن كــان  ال جيــوز علــيهم تأوَّ

ـا الـذي بـه ُيعَلـم أنَّـه . هنـاك  مـا ُبـنيِّ  أكثرها ال ظاهر له عىلٰ  وأمَّ

زنـا ذلـك  ا ُبِعـَث ألدائـه فهـو أّنـا لـو جوَّ ال جيوز عليه الكتامن ممـَّ

ــؤل إىلٰ   ٰى ألدّ  ــاله فن ــرض يف إرس ــض الغ ــف   نق ــه وُكلِّ ــا محَّل م

يكـون مزحيـًا لعلَّـتهم، فـإذا  ٰى من هو مصـلحة هلـم حتـَّ أدائه إىلٰ 

ؤّدي انـتقض الغـرض ومل حتصـل إزاحـة العلَّـة يف ُعِلَم أنَّـه ال ُيـ

ـــة  ـــني]] ٢٦٣ص /[[معرف ـــك بمنزلـــة . املكلَّف ولـــيس ذل

ــف مــن علــم اهللا أنَّــه يكفــر، ألنَّ الغــرض بتكليفــه ال  تكلي

 ٰى ض تعريضـه ملنـافع الثـواب فـإذا مل يفعـل أتـثـّم الغـر. يتعّداه

ة الغـرض فيـه متعلِّـ  ق بغـري النبـيِّ من ِقبَل نفسه، وتكليف النبـوَّ

وجـه التبـع، فـال جيـوز أن  وإن كان فيه غرض يرجـع إليـه فعـىلٰ 

خيــلُّ   ؤّديــه، ألنَّ ذلــكهــذا ومــع هــذا فــال يُ  يكــون األمــر عــىلٰ 

 .ال جيوزبإزاحة علَّة املكلَّفني يف تكليفهم وذلك 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ ١ج (التبيان 

ــغريها ]] ٢٢٤ص [[ ــائح ص ــيهم القب ــوز عل ــاء ال جي واألنبي

إنَّ تلــك كانــت صــغرية مــن آدم : وقالــت املعتزلــة. وال كبريهــا

. -اخـتالفهم يف أنَّـه كـان منـه عمـدًا أو سـهوًا أو تـأويالً  عىلٰ  -

ــام قلنــا ــا لــو جــازت علــيهم ال جيــوز علــيهم القبــ: وإنَّ ائح، ألهنَّ

ــلوجــب أن يســتحقُّ  وعقابــًا وبــراءًة ولعنــًة، ألنَّ  اوا هبــا ذم�

ها كبـائر عنـدنا، واإلحبـاط باطـل، ولـو جـاز ذلـك املعايص كلَّ 

 لنُِفَر عن قبول قـوهلم، وذلـك ال جيـوز علـيهم كـام ال جيـوز كـلُّ 

ر هة واألخالق املنفِّ ر عنهم من الكبائر واخللق املشوَّ  .ةمنفِّ

*   *   * 

ــادة ]]٥٣٨ص [[ ــال قت ــباط: وق ــف و :األس خوتــه إيوس

ــمـنهم أُ  واحــدٍ  فولــد كـلُّ  ،ر رجـالً ـعشــ يولـد يعقــوب اثنـ ة مَّ

ـ .وا األسـباطفسـمُّ  ،من الناس ي والربيـع وابـن دّ وبـه قـال السُّ

ــامني،  ،يوســف: ر ذكــروهمـســامء االثنــي عشــأو. إســحاق وي

ــــ ــــمعون، والوي، ودان، وقه ــــوذا، وش ــــل، وهي اب، وروبي

ــاىلٰ  ــجر، وتفت ــاذ، وويش ــ. رشأ، وج ــني املفسِّ ــالف ب رين ـوال خ

ــأ ــوبهنَّ ــد يعق ــ. م ول ــري مــن املفسِّ ــال كث ــإ: رينـوق ــانوا هنَّ م ك

ـأوالـذي يقتضـيه مـذهبنا . أنبياء م مل يكونـوا أنبيـاء بـأمجعهم، هنَّ

مـا ال  ه وقع منهم مـن املعصـية مـا فعلـوه مـع يوسـف ألنَّ 

وز عليــه فعــل القبــائح ال عنــدنا ال جيــ خفــاء بــه، والنبــيُّ 

 .هتممع ذلك القول بنبوَّ  صغريها وال كبريها، فال يصحُّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ ٤ج (التبيان 

أي قولــه [باآليــة  ائي أيضــاً بّــاجلُ  واســتدلَّ  ]]١٦٥ ص[[
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ـــام[ ـــىلٰ ]] ٦٨: األنع ـــهو  نَّ أ ع ـــيهم الس ـــوز عل ـــاء جي األنبي

ه بخـالف مـا يقولـه الرافضـة بـزعمهم مـن أنَّـ :قـال ،والنسيان

 ،وهــذا لــيس بصــحيح أيضــاً . يشء مــن ذلــك ال جيــوز علــيهم

ــإ :ا نقـولألّنـ ونــه ؤدُّ ام ال جيـوز علـيهم الســهو والنسـيان فـيام يُ نَّ

ا ه جيـوز أن ينسـوه أو يسـهو عنـه ممـَّنَّـإا غـري ذلـك ف، فأمَّ اهللاعن 

ـــ ـــك  ؤدِّ مل ُي ـــل،  ]]١٦٦ ص[[/  ىلٰ إذل ـــامل العق ـــالل بك اإلخ

وكيـــف ال جيـــوز علـــيهم ذلـــك وهـــم ينـــامون ويمرضـــون 

ـــيُ و ـــيهم ٰى غش ـــهو ؟عل ـــوم س ـــرياً  ،والن ـــون كث ـــن  وينس م

مــن الزمــان،  ٰى ـهلــم فــيام مضــ ٰى ومــا جــر فاهتم أيضــاً رِّ ـمتصــ

 .ه فاسدوالذي ظنَّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / )مسائل كالمية/ (رسائلال

مـن  -معصـوم  نا حمّمد نبيُّ : مسألة) ٢٤]] (٩٧ص /[[

ل عمره إىلٰ  عـن  -أفعاله وتروكـه وتقريراتـه آخره، يف أقواله و أوَّ

ه من  اخلطأ والسهو والنسيان، بدليل أنَّه لو فعل املعصية لسقط حملُّ

القلوب، ولو جاز عليـه السـهو والنسـيان الرتفـع الوثـوق مـن 

 .إخباراته، فتبطل فائدة البعثة، وهو حمال

*   *   * 

ـــادات/ (رســـائلال الشـــيخ الطـــويس / )رســـالة يف االعتق

 :)هـ٤٦٠ت (

ـــدليل عـــىلٰ ) ١٨]] (١٠٦ص /[[ ـــ وال ـــوم  ه أنَّ معص

ــايح كلِّ  ــع القب ــن مجي ــداً ع ــا، عم ــهواً  ه ــغريةً وس ــريةً  ، ص : وكب

ه لو مل يكـن كـذلك جلـاز عليـه الكـذب واخلطـاء، فلـم بدليل أنَّ 

 .تهتثق الناس بام أخرب به عن اهللا، فتبطل نبوَّ 

*   *   * 

 :)٦أو  ٥ق (إبراهيم بن نوبخت / الياقوت يف علم الكالم

ــع]] ٧٣ص [[ ــف يمن ــمة لط ــتصَّ   العص ــن اخ ــن  م ــه م ب



 عصمة األنبياء/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العني ..............................................................................................  ١٨

ــاء ــىلٰ  ،اخلط ــه ع ــر وال يمنع ــه القه ــوم وإالَّ  ،وج ــن املعص  مل يك

ــاً  ــ ،مثاب ــاء أهنَّ ــمة األنبي ــه عص ــومني ووج ــوا معص ــو مل يكون م ل

املعجــز   ا يــدرأهوذلــك ممَّــ ،التنفـري عــن قبــول أقــواهلم إىلٰ  ٰى ألدّ 

 .وداللته

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( لفضل الطربيسا)/ ١ج ( جممع البيان

يْنـــا :وقولــه]] ٣٩٢ص [[
َ
ـــْب َعل

ُ
 ]١٢٨: البقـــرة[ َوت

 :فيه وجوه

ــدها ــأ: أح ــىلٰ هنَّ ــاال هــذه الكلمــة ع التســبيح  وجــه ام ق

ــ اهللا ســبحانه ليقتــدي هبــام النــاس فيهــا،  د واالنقطــاع إىلٰ والتعبُّ

 .الصحيح وهذا هو

 .تهاميَّ ظلمة ذرّ  ام سأال التوبة عىلٰ هنَّ أ: وثانيها

 .إلينا باملغفرة والرمحة ارجع: معناه نَّ أ: وثالثها

جـواز الصــغرية علــيهم أو ارتكــاب  ولـيس فيــه داللــة عــىلٰ 

ــ مـنهم، ألنَّ  القبـيح األنبيــاء  أنَّ  ت عـىلٰ الــدالئل القـاهرة قـد دلَّ

ــومون منزَّ  ــائرمعص ــن الكب ــون ع ــيس هنــا  ه ــغائر، ول والص

 .موضع بسط الكالم يف ذلك

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطربيس)/ ٤ج ( جممع البيان

ِ� ]] ٣٦٥ص [[
َ
ــــــْر ِ� َوِأل ِف

ْ
ــــــراف[ رَب� اغ : األع

ــىلٰ ، ]١٥١ ــذا ع ــاع إىلٰ  وه ــه االنقط ــبحانه وج ــرّ  اهللا س ب والتق

ــ ه كــان وقــع منــه أو مــن أخيــه قبــيح كبــري أو صــغري إليـه، ال أنَّ

األنبيــاء ال  أنَّ  عــىلٰ  الـدليل قــد دلَّ  يســتغفر منــه، فــإنَّ  حيتـاج أن

 .القبيح من ءوز أن يقع منهم يشجي

*   *   * 

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

ــــاريض ]]٣١٧ص [[ ــــيئاً : واملع ــــل ش ــــول الرج  أن يق

يقصـده، وال يكـون ذلـك  م عنـه غـري مـافَهـيقصد به غـريه، ويُ 

 األنبيـاء، الكـذب قبـيح بعينـه، وال جيـوز ذلـك عـىلٰ  فـإنَّ . كذباً 

وأصــفياؤه عــن  منــاء اهللا تعـاىلٰ أُ  وهلم، جـلَّ ه يرفــع الثقـة بقــألنَّـ

 .ذلك

*   *   * 

 ):هـ٦٦٤ت ( بن طاوس عيلُّ )/ ٢ج (الطرائف 

ـــد  ثـــمّ  ]]٥١ص [[ رأيـــت هـــؤالء األربعـــة املـــذاهب ق

ــىلٰ اتَّ  ــوا ع ــوا وأمجع ــاء  أنَّ  فق ــحُّ  األنبي ــنهم  يص ــع م أن يق

هم الـذين وخـالفوا عـرتة نبـيِّ  ،وأن يكـون هلـم عيـوب ،الذنوب

تنزيـه  العـرتة وأتباعهـا جممعـون عـىلٰ  فـإنَّ  ،ك هبـمبالتمسُّ  مرواأُ 

 .ل إله األرض والسامءُس وعصمة رُ  ،األنبياء

ــت أُ  ــل رأي ــد رووا يف كُ ب ــذاهب ق ــة امل ــك األربع ــولئ بهم تُ

ــوب  ــة وعي ــوب عظيم ــاء ذن ــن األنبي ــت م ــد وقع ــربة أن ق املعت

بـــاع هـــؤالء األربعـــة مـــن اتِّ  فـــزادين ذلـــك نفـــوراً  ،ذميمـــة

له ُســاســتعظمت تقبــيحهم لــذكر أنبيــاء اهللا ورُ و ،املــذاهب

األنبيـاء لـو  أنَّ  عـىلٰ  م مـن الكـالم مـا يـدلُّ وقـد تقـدَّ  ،تهوخاصَّ 

ــم  ــديق هل ــم والتص ــة هب ــل الثق ــت حتص ــا كان ــذلك م ــانوا ك ك

ون بــه مــن اهللا ِرب رائع وُخيـــمــا يقولــون مــن الشــ والطمأنينــة إىلٰ 

فــيام  وكــان يقــع النفــور عــنهم والشــكُّ  ،مــن مصــالح اخلالئــق

اب اهللا وّ وكيــف جيــوز يف العقــول أن يكــون ُنــ ،يقــع مــنهم

ــ صــفات توجــب الشــكَّ  املرتمجــون عنــه عــىلٰ  ه فــيام يقولــون أنَّ

 ؟منه

أنـت الـذي تـزعم  :ك لغـيالنِلـولقد قال هشام بـن عبـد املَ 

وهــل  :فقــال لــه غــيالن؟ مــا أنــا فيـه ني ومل يــرَض ولِّ اهللا مل ُيـ أنَّ 

ــاً  ــت أمين ــ رأي ــائنني أوّيل ُي ــه اخل ــلحاً  ،مانت ــت مص ــ أم رأي  وّيل ُي

ــدعو إىلٰ  أم رأيــت كــريامً  ،املفســدين إصــالحه ــمّ  ي  يصــدُّ  أمــر ث

 ،يـي بـام يعيـب أم يعيـب بـام يقضــيقضـ أم رأيت حكـيامً  ،عنه

 ؟ف فوق الطاقةكلِّ يُ  أم رأيت حكيامً 

ل اهللا واملرتمجـني عنـه جيـب أن ُس رُ  ريح العقول يشهد أنَّ ـفص

ـ والسهو والغلط وكـلِّ  أن اخلطهني عيكونوا معصومني منزَّ  ر منفِّ

  .بني اخلالئق وبني القبول منهم  عنهم وحائل

*   *   * 

 ):هـ٦٧٢ت (ين الطويس نصري الدِّ / جتريد االعتقاد

ــــيِّ  ]]٢١٣ص [[ ــــب يف النب ــــمة وجي ــــل ، العص ليحص

، ولوجـــوب متابعتـــه وضـــّدها، الوثـــوق فيحصـــل الغـــرض

ــه ــار علي ــذكاء، وا، ولإلنك ــل، وال ــامل العق ــوَّ وك ــة، وق ة لفطن

ــرأي ــهو، وكــلُّ ،  ال ــدم الس ــا يُ  وع ــم ــه مــننفِّ ص /[[ :ر عن

ــاء، وعهــر األُ ]] ٢١٤ ّمهــات، والفظاظــة، والغلظــة، دنــاءة اآلب

 .الطريق وشبهه بنة وشبهها، واألكل عىلٰ واألُ 

*   *   * 

ل  ):هـ٦٧٢ت (ين الطويس نصري الدِّ / نقد املحصَّ

  :عصمة األنبياء  يف :مسألة :قال]] ٣٦٨ص [[

ــم أنَّ  ــن زع ــنهم م ــمة، م ــائلون بالعص ــو  الق ــوم ه املعص
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ــه اإل ــذي ال يمكن ــال ــان باملعاص ـــتي ــم أنَّ ــن زع ــنهم م ه ي، وم

 .منه ناً يكون متمكِّ 

ـنَّـأمـنهم مـن زعـم : لونوَّ واأل و يف أيف بدنـه  اه يكـون خمتص�

، ومـنهم ـياملعاصـ قدامـه عـىلٰ إامتنـاع  ـية تقتضـنفسه بخاصيَّ 

ة، لكـن البدنيـَّ لغـريه يف اخلـواصِّ  وياً كونـه مسـا من ساعد عـىلٰ 

ــ ــىلٰ ـفسَّ ــدرة ع ــمة بالق ــىلٰ  ر العص ــدرة ع ــدم الق ــة وبع  الطاع

 .شعرياحلسن األ وهو قول أيب ،املعصية

ــ ــار فسَّ ــلبوا االختي ــذين مل يس ـــوال ــذي ه األروها بأنَّ ــر ال م

 مـر عـىلٰ ه ال يقـدم مـع ذلـك األوعلم أنَّـ ،بالعبد تعاىلٰ اهللا يفعله 

 حـــدِّ  مـــر إىلٰ فعـــل ذلـــك األ ٰى أن ال ينتهـــ رطـاملعصـــية بشـــ

 ،لـني مـن العقـلوَّ فسـاد قـول األ وا عـىلٰ وهؤالء احتجُّ  ،جلاءاإل

ــأنَّ  ــاناأل ب ــو ك ــر ل ــتحقَّ ]] ٣٦٩ص /[[  م ــا اس ــالوه مل ــام ق  ك

مـر والنهـي والثـواب ، ولبطـل األعصـمته مـدحاً  املعصوم عـىلٰ 

ــاب ــاىلٰ  .والعق ــه تع ــل بقول ــن النق ــا  :وم
َ
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ــّم إنَّ  ــوا أنَّ  ث ــؤالء زعم ــمة أُ  ه ــباب العص ــةأس ــور أربع  :م

ــ ــه  :دهاأح ــون لنفس ــيَّ أأن يك ــه خاص ــو لبدن ــةً  ـية تقتض  ملك

ــةً  ــوق مانع ــور والفس ــن الفج ــة . م ــل وامللك ــني الفع ــرق ب والف

ــوم ــه العلــم بمثالــب املعاصــ :وثانيهــا. معل  ـيأن حيصــل ل

تأكيــد تلــك العلــوم بتتــابع  :وثالثهــا. ومناقــب الطاعــات

ــ :ورابعهــا. تعــاىلٰ اهللا والبيــان مــن  يالــوح صــدر عنــه  ٰى ه متــأنَّ

ــن األُ  ــر م ــرك األوىلٰ أم ــاب ت ــن ب ــور م ــأ م ــيان مل ُي ك رتَ و النس

ذا إفـ. ق األمـر فيـه عليـهضـيَّ ه عليـه ويُ نبـَّب ويُ عاَتـ، بـل يُ مهمالً 

عــن  مــور األربعــة كــان الشــخص معصــوماً اجتمعــت هــذه األُ 

ــ ــة، ألنَّ  ـياملعاص ــ ال حمال ــة العفَّ ــوهر ملك ــلت يف ج ة إذا حص

بـام يف الطاعـة مـن السـعادة  إليهـا العلـم التـامّ  انضمَّ  النفس، ثمّ 

ــاً  ــه عــىلٰ  ويف املعصــية مــن الشــقاوة، صــار ذلــك العلــم معين  ل

لـذلك، ثـّم  امً يصـري مـتمِّ  يالـوح ة، ثـمّ امللكة النفسـانيَّ  ٰى ـمقتض

ــىلٰ  ــذة ع ــوف املؤاخ ــ خ ــون مؤكِّ ــل يك ــدر القلي ــذلك  داً الق ل

ــذه األُ  ــتامع ه ــن اج ــل م ــرتاز، فيحص ــة االح ــد حقيق ــور تأكي م

 .العصمة

مـور هـذه األُ  عـىلٰ  يف كون أسـباب العصـمة مشـتملةً : أقول

ـاأل وكثـري مـن . أحـد أسـباهبا يم جعلـوا الـوحربعة نظـر، ألهنَّ

ــاألُ  ــمَّ ــة واألئمَّ ــمة املالئك ــون بعص ــّواء  ،ةة يقول ــمة ح وبعص

ـــالوح ـــوا ب ـــيهم يومـــريم وفاطمـــة، ومل يقول ـــق . إل والتحقي

ي أن ال تكــون العصــمة ألجــل الطمــع يف الســعادة ـيقتضــ

ـــن املعصـــية، ألنَّ  واخلـــوف ـــك يقتضـــ م ـــون ـذل ي أن ال تك

ــ ــمة مقتض ــون بــالتكلُّ  ٰى ـالعص ــل تك ــع صــاحبهام، ب . فطب

ال  صــاحبها لطفــاً  يف حــقِّ  تعــاىلٰ هللا  إنَّ : واألجــود أن يقــال

تـرك الطاعـة وارتكـاب املعصـية مـع  يكون له مـع ذلـك داع إىلٰ 

ـ: و يقـالأ. املعتزلـة يرأ ذلـك، هـذا عـىلٰ  قدرته عىلٰ  كـة ا ملإهنَّ

ــ ــا املعاص ــاحبها معه ــن ص ــدر ع ــىلٰ ـيال يص ــذا ع  يرأ ، وه

 .احلكامء

ــفقــت األُ ثــّم اتَّ : قــال]] ٣٧٠ص /[[ كــون األنبيــاء  ة عــىلٰ مَّ

م هنَّ إة مــن اخلــوارج، فــ الفضــليَّ معصــومني عــن الكفــر إالَّ 

ثـّم  ،ق عليـه اسـم العصـيان فهـو كفـرطَلـمـا يُ  كـلَّ  اعتقـدوا أنَّ 

زوا الكفـر ، فـال جـرم جـوَّ ـيعاصـل املُسـالرُّ  زوا عـىلٰ م جـوَّ إهنَّ 

ــ عــىلٰ  ويــدلُّ . علــيهم ه لــو جــاز الكفــر علــيهم لكــان فســاده أنَّ

ــداء هبــم واجبــاً  ِبُعوِ� : لقولــه تعــاىلٰ  ،فيــه االقت
�
ــات

َ
آل [ ف

 .فساد قوهلم عىلٰ  وفساده يدلُّ  ،]٣١: عمران

ز إظهـار الكفـر ه جـوَّ ز الكفـر، لكنـَّوِّ ومن النـاس مـن مل ُجيـ

سـالم إذا كـان إظهـار اإل واحتّجـوا عليـه بـأنَّ  .ةقيَّ سبيل الت عىلٰ 

القتـل كـان إظهـاره إلقـاء الـنفس يف التهلكـة، وهــو  إىلٰ  مفضـياً 

خفـاء الــدين  إىلٰ  ـيه يفضـباطـل، ألنَّـ وهـذا أيضـاً . غـري جـائز

ــبالكلّ  ــ .ةيَّ ــدأ  ه لــو جــاز ذلــك لكــان أوىلٰ وألنَّ ــه مب األوقــات ب

ــدعوة، ألنَّ  ــون بالكلّ اخللــق يف ذلــك الوقــ ظهــور ال ــت يكون ة يَّ

منكرين له، فكـان يلـزم أن ال جيـوز ألحـد مـن األنبيـاء إظهـار 

يف  إلبــراهيم  اخلــوف الشــديد كــان حاصــالً  ألنَّ  ،الــدعوة

ــ ــرود، وملوس ــن نم ــ  ٰى زم ــع أهنَّ ــون، م ــان فرع م مل يف زم

 .يمتنعوا من إظهار احلقِّ 

ــ ــوِّ ومــن النــاس مــن مل ُجي ز ه جــوَّ ز الكفــر وال إظهــاره، لكنَّ

لــو   :لاألوَّ : واألكثــرون مل يقولــوا بــه، لوجــوه .الكبــائر علــيهم

ــمـن عصـاة األُ  صـدرت الكبـرية عــنهم لكـانوا أقـّل درجــةً  ة، مَّ

درجـات األنبيـاء يف غايـة  أنَّ  :بيـان املالزمـة. وذلك غـري جـائز

ــ ــلُّ  ،رفـالش ــه  وك ــذنب عن ــدور ال ــان ص ــذلك ك ــان ك ــن ك م

ِ  :قولـه تعـاىلٰ  إىلٰ  ٰى  تـرأَال . أفحـش ِت يـا �
ْ
سـاَء ا��ـِ�� َمـْن يَـأ

ـــذاُب  َع
ْ
ـــا ال َه

َ
� 

ْ
ف

َ
ـــا� ـــٍة يُض ـــٍة ُمبَ��نَ

َ
ن� بِفاِحش

ُ
�

ْ
ـــن  ِم

ــرَج ن ُيــحَصــواملُ  ،]٣٠: األحــزاب[ العبــد  ، وحــدُّ دُّ م وغــريه ُحيَ
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ـأو ؟احلـرِّ  نصف حدِّ  أقـّل   ه ال جيـوز أن يكـون النبـيُّ ا أنَّـمَّ

 .مجاعة فباإلمَّ من األُ  حاالً 

 ،بقـبح الفـواحش أكثـر علـامً  يـاء األنب: (لو قـال: أقول

ــاالً  ــر إقب ــىلٰ  وأوف ــور اإلاألُ  ع ــم ــذنب هليَّ ــدور ال ــون ص ة، فيك

رفه بـل ـم ال لشـرَج ن ُيـحَصـواملُ . لكـان أقـرب) عنهم أفحـش

 .الستغنائه عن الزنا بخالف غريه

ـــال]] ٣٧١ص /[[ ـــاين: ق ـــىلٰ  أنَّ  : الث ـــه ع ـــدير إقدام  بتق

ــهادة، لق ــول الش ــون مقب ــب أن ال يك ــق وج ــاىلٰ الفس ــه تع  :ول
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 .ةمَّ من األُ  حاالً  ٰى  لكان أدنمقبول الشهادة، وإالَّ 

 ،الكبـرية جيـب زجـره عنهـا بتقـدير إقدامـه عـىلٰ  أنَّ   :الثالث

يـنَ  :م، لقولـه تعـاىلٰ ه حمـرَّ ، لكنـَّمـاً يـذاؤه حمرَّ إفلم يكن  ِ
�
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 .]٥٧: األحزاب[

بـالكبرية لوجــب علينــا االقتـداء بــه فيهــا،  ٰى لــو أتــ  :الرابـع

ــه تعــاىلٰ  ِبُعوِ�  :لقول
�
ــات

َ
 إىلٰ  ـيفيفضــ ،]٣١: آل عمــران[ ف

 .اجلمع بني احلرمة والوجوب، وهو حمال

ــإبــالكبرية، ف ال خيــتصُّ  هــذا الــدليل: أقــول ه يف الصــغرية نَّ

 .قائم أيضاً 

ــ: قــال لكبــائر فقــد اختلفــوا يف ا زواوِّ ا الــذين مل ُجيــوأمَّ

ــغائر، واتَّ  ــىلٰ الص ــرون ع ــق األكث ــ ف ــدام أنَّ ــنهم اإلق ــوز م ه ال جي

و كبـرية، بـل جيـوز أ، سـواء كانـت صـغرية املعصـية قصـداً  عىلٰ 

ــىلٰ  ــنهم ع ــدورها م ــة ص ــوه ثالث ــد وج ــدها: أح ــهو  :أح الس

 ياشــتباه املنهـــ :، والثالــثتــرك األوىلٰ  :والنســيان، والثــاين

 .باملباح

وغــري  األوىلٰ  نَّ إ، فـــيلــيس مــن املعاصــ تــرك األوىلٰ : أقــول

ــ األوىلٰ  ــاحني، وإنَّ ــوهنام مب ــرتكان يف ك ــام يُ يش ــىلٰ عاَت ــرك  ب ع ت

ــىلٰ [ال  األوىلٰ  ــىلٰ ] ع ــل ع ــة، ب ــبيل العقوب ــثِّ  س ــبيل احل ــىلٰ  س  ع

ــل األوىلٰ  ــاً وأ. فع ــ يض ــتباه املنه ــيهم،  ياش ــوز عل ــاح ال جي باملب

ــ ــات، واجلاهــل هبــا كيــف حيــرتز  عــىلٰ  ه يــدلُّ ألنَّ جهلهــم باملنهيّ

ـْ�َ  :جيـب االقتـداء هبـم، لقولـه تعـاىلٰ  وأيضاً  ؟عنها
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ــ�ا  يذي يشــتبه عليــه املنهــوالــ، ]١١٥: النســاء[ � َ�ِص

 ؟به ٰى قتدباملباح كيف يُ 

ــ. رب فيــه العصــمةعتَــواختلفــوا يف الوقــت الــذي تُ : قــال ا أمَّ

 تعــاىلٰ اهللا بعثــة مـن يعلـم [زوا ة مـن اخلــوارج فقـد جـوَّ الفضـليَّ 

بعثـة مـن كـان ] زه جـوَّ ز ذلـك، لكنـَّوِّ ه يكفر، ومنهم من مل ُجيـأنَّ 

هـذا  ه زعـم أنَّ وهـو قـول ابـن فـورك، لكنـَّ. قبل الرسالة كافراً 

كــان  الرسـول  ة مـن زعـم أنَّ ومـن احلشـويَّ . اجلـائز مل يقـع

ــافراً  ــة، ك ــل البعث ــه]] ٣٧٢ص /[[ قب   :لقول
�

ــاال ــَدَك َض  َووََج

َهد
َ
ِري  :، ولقولـه تعـاىلٰ ]٧: ٰى الضـح[ � ىٰ �

ْ
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ْ

 اإل
َ
ِكتـــاُب َوال

ْ
 َمـــا ال

ُ
فـــق واتَّ  ،]٥٢: ٰى الشـــور[ يمـــان

ــ ــىلٰ املحصِّ ــك لون ع ــاد ذل ــك . فس ــرد ذل ــن ط ــاس م ــن الن وم

قبـل  كـام ال جيـوز كـون الرسـول كـافراً : ة وقـالاحلكم يف األئمَّ 

ــون اإل ــوز أن يك ــة ال جي ــاً البعث ــام أيض ــافراً  م ــل اإل ك ــة، قب مام

 .)عليهاماهللا رضوان (ولذلك يقدحون يف إمامة الشيخني 

األنبيـاء قبـل البعثـة؟  ه هـل جيـوز فعـل الكبـرية عـىلٰ ا أنَّ مَّ أو

ــاأل ــف ــل السُّ ــن أه ــوَّ نَّ كثرون م ــتدلِّ ة ج ــك مس ــال زوا ذل ني بأفع

. هتمومــنهم مــن مل يقــل بــه ومل يقــل بنبــوَّ . إخــوة يوســف 

مــنهم مــن فعــل الكبــرية قبــل : زوا ذلــك قــالواثــّم الــذين جــوَّ 

ــة، لكــنَّ  ــالبعث ــىلٰ ام جــوَّ هم إنَّ ــث  زوا ذلــك ع ــدرة بحي ســبيل الن

ــ. يم حــاهلم فــيام بــني اخللــق بالصــالحيتوبــون عنــه ويســتق ا فأمَّ

الكبـائر بحيـث يصـريون مشـهورين باخلالعـة  وا عـىلٰ رُّ ـلو أصـ

هــذا  املقصــود مـن بعثــتهم يفـوت عــىلٰ  فـذلك غــري جـائز، ألنَّ 

 .التقدير

ــ ــوأمَّ ه هــل جيــب كــوهنم معصــومني عــن الصــغائر قبــل ا أنَّ

ــدها ــة وبع ــك ؟البعث ــوا ذل ــالروافض أوجب ــداهم . ف ــن ع وم

ــوَّ  ــوا يف كيفيَّ . وهزج ــن اختلف ــولك ــا، أمَّ ــّم ته ــام واألص ا النظ

ــ ــن مبّش ــر ب ـــوجعف ــوَّ هنَّ إر ف ــىلٰ م ج ــك ع ــهو  زوا ذل ــق الس طري

ـ :فيقــال هلــم. والنسـيان ــإ :ا أن تقولــواإمَّ حــال الســهو  ٰى ه يبقـنَّ

 ٰى و ال يبقـأ .طـاقه تكليـف مـا ال يُ وهو غـري جـائز، ألنَّـ. فاً مكلَّ 

ام إنَّــ :و تقولــواأ. معصــيةال يكــون ذلــك  ، وحينئــذٍ فــاً مكلَّ 

ـترك التحفُّ  عوتبوا عىلٰ  . ةنَّ ظ مـن النسـيان، وهـو قـول أهـل السُّ

 .ترك األوىلٰ  ومن الناس من محل تلك الزّالت عىلٰ 

ــال ــرك األ: ال يق ــان ت ــو ك ــبباً  وىلٰ ل ــاب  س ــتحقاق العق الس

  وفوقهــا عبــادة، وال يســتحقُّ ، إذ ال عبــادة إالَّ لعوتبــوا أبــداً 

 .باحاتامل العقاب عىلٰ 

ــول ــا نق ــىلٰ : ألّن ــاب ع ــتحقاق العق ــ اس ــل إنَّ ــرك األفض ام ت

ــ ــلحة، يتوجَّ ــوات مص ــه ف ــزم من ــأه إذا يل ــول مض ة ال رَّ ـو حص

ــ. يمكــن احتامهلــا ، مــنهم مــن ة آدم ويف االعتــذار عــن قصَّ

ــه تعــاىلٰ  زعــم أنَّ  ــو ىٰ ـوََعصــ: قول
َ
غ

َ
ــُه � ُم َر��

َ
ــه[ � ىٰ آد : ط

ــــ أي ،]١٢١ ــــام يف ،أوالد آدم ٰى ـعص ــــهك ــــئَِل :  قول وَْس
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ــه آدم،  م أنَّ ومــنهم مــن ســلَّ . ]٨٢: يوســف[ ال املــراد ب

ومــنهم مــن . ذلــك كـان قبــل الرسـالة ثـّم زعــم ابـن فــورك أنَّ 

ــال ــم األ: ق ــّم زع ــالة، ث ــد الرس ــك بع ــان ذل ــمّ ك ص /[[  ص

ـــ]] ٣٧٣ ـــىلٰ أنَّ ـــان ع ـــاىلٰ  ه ك ـــه تع ـــيان، لقول ـــبيل النس  :س

 ِس
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 .]١١٥: طه[ يَ ـف

ــهواالعــرت ــة  أنَّ : اض علي ــر آلدم وقــت الوسوس إبلــيس ذك
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ـــراف[ ـــول  ،]٢٠: األع ـــع حص ـــذكري مل يمتن ـــذا الت ـــع ه وم

ــه عــىلٰ  تعــاىلٰ اهللا  إنَّ  وأيضــاً . النســيان ــْم  :ذلــك وقــال يعاتب
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ـــ ـــا بالزلَّ َســـنا :ة فقـــاالوحـــّواء اعرتف
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تــاَب  :قبــل تــوبتهام فقــال تعــاىلٰ واهللا  ،]٢٣: األعــراف[
َ
ف

يْهِ 
َ
 .ذلك ينايف النسيان وكلُّ  ،]٣٧: البقرة[ َعل

قــدم أه ، لكنَّــيللنهــ راً آدم كــان متــذكّ  نَّ أم ومــنهم مــن ســلَّ 

 :من وجوه التناول بالتأويل، وهو عىلٰ 

َر�ـا هـِذهِ  :آدم فهم من قولـه نَّ أزعم النّظام  :حدهاأ
ْ
ق
َ
َوال �

َجَرةَ 
�
الشـخص، وكـان املـراد النـوع، وكلمـة ] ٣٥: البقرة[ ا�ش

 الشـخص فكـذلك تكـون إشـارة إىلٰ  كام تكون إشـارة إىلٰ ) هذه(

 .» بـهالصـالة إالَّ اهللا هـذا وضـوء ال يقبـل « :النوع، كقوله 

ه لـيس يف التحـريم لكنـَّ وإن كان ظـاهراً  يالنه نَّ أوزعم آخرون 

 .رفه عن الظاهر لدليل عندهـفيه، فص انص� 

ــول ــيُ  :أق ــولؤكِّ ــن يق ــول م ــاىلٰ : د ق ــه تع ــن قول ــراد م : امل

مُ  ىٰ ـوََعصــ
َ
، قولــه )والد آدمأ ٰى ـوعصــ( :]١٢١: طــه[ آد

ــاىلٰ  ــ تع ُ : ة آدم يف قصَّ
َ
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فــــاق مل ، وباالتِّ ]١٩٠: األعــــراف[ ِ�يمــــا آتاه

: ومــن يقــول .والدمهــاأرشك أام رك آدم وال حــّواء، إنَّـــيشــ

ــ ــه ،ر آدمإبلــيس ذكَّ ــع النســيان، فجواب ــذكر يمتن  :ومــع هــذا ال

ــذكّ  ــت الت ــون وق ــوز أن يك ــيان، وإالَّ جي ــت النس ــري وق ــال ر غ  ف

ــاىلٰ  ــه تع ــه لقول ــ: وج ِس
َ
�
َ
ــه[ يَ ـف ــذا الن .]١١٥: ط ــوه  يه

ــون هنــأجيــوز  ــة ال هنــ ين يك ــريم يالكراه ــة إذا . التح وباجلمل

 .فو التوقُّ أ بالتأويل تعارضت الدالئل فال خالص إالَّ 

*   *   * 

ــل  ــد املحصَّ ــد(نق ــد العقائ ــدِّ / )قواع ــري ال ــويس نص ين الط

 ):هـ٦٧٢ت (

والعصـــمة . واختلفـــوا يف عصـــمة األنبيـــاء]] ٤٥٥ص [[

ــ يهــ  ـييصــدر عنــه املعاصــ ف بحيــث ال يمكــن أنكــون املكلَّ

هـو مـن ال يصـدر : وقـال بعضـهم. ذلـك من غري إجبار له عىلٰ 

ــهو ــد وال بالس ــغرية، ال بالعم ــرية وال ص ــية ال كب ــه معص  ،عن

ــن أوَّ  ــره إىلٰ م ــره ل عم ــهم. آخ ــال بعض ــايف : وق ــهو ال ين الس

وقــال . بالعصــمة الصــغرية ال ختــلُّ : وقــال بعضــهم. العصــمة

اختصاصــها بزمــان  رط يف عصــمة األنبيــاءـالشــ: بعضــهم

اختصاصـها يف أدائهــا : وقـال بعضــهم. دعـوهتم، ال قبـل ذلــك

ذلـك ويصـدق فيـه وال يكـذب  يؤدّ ه ُيـأنَّـ يأعنـ ،الرسالة فقط

ــ. ال بالعمــد وال بالســهو ــه يا يف ســاوأمَّ ر األحــوال فيجــوز علي

 .مجيع ذلك

*   *   * 

 ):هـ٦٧٣ت ( طاوسأمحد بن / بناء املقالة الفاطمية

ــوأ ]]٢٠٧ص [[  ا مــا ســبق احلــديث فيــه مــن طعنــه عــىلٰ مَّ

 .جزاه يشء منه ال أحسن اهللا تعاىلٰ  ومئ إىلٰ األنبياء فسأُ 

ــ وإنَّ  ــىلٰ نَّ السُّ ــرت ع ــت بالس ــ ة قض ــه الزلَّ ــت من ــن وقع ة م

   :قـال اهللا تعـاىلٰ  ،وصدرت عنـه اخلطيئـة
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ة أو صـدرت زلَّـ فكيف بسـادات املـؤمنني لـو وقـع مـثالً  ،]١٩

 ؟خطيئة  عنهم

ـــاهلو ـــادل ب ـــه جي ـــتغرب كون ـــن املس ـــض  ٰى وم ـــن بع ع

 ين يف الطعـن عـىلٰ خـالف ذلـك بضـعف الـدِّ  ٰى الصحابة ويقـو

ــيِّ  ــحابة وس ــني الص ــدح يف ع ــاء ليق ــال اهللا  ،دهماألنبي ــد ق وق
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 . وهذا خذالن بنيِّ 

  :وقــــد قــــال اهللا تعــــاىلٰ  ،ض بــــآدميف التعــــرُّ  الً رشع أوَّ 
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   :وقـال تعـاىلٰ  ،أبو عـثامن
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ــ ،]٨ :العنكبــوت[ ــار والسُّ ــدنَّ ومــن اآلث  ،ة شــاهد بتــوقري الوال

 .وليس من توقريه ذكر نقائصه

لـه  بقتـل الـنفس بعـد مغفـرة اهللا تعـاىلٰ  ٰى موسـ عـىلٰ   وطعن

َس االِْســُم   :ال اهللا تعــاىلٰ وقــ ،ذلـك
ْ
قــاِب بِــ�

ْ
ل
َ ْ
نــابَُزوا بِاأل

َ
َوال ت

 ِ
ْ

 اإل
َ
د

ْ
 َ�ع

ُ
ُسوق

ُ
ف
ْ
 .]١١ :احلجرات[ يمانِ ال

 .وذلك بعد الرضا عنه ،ذي النون وطعن عىلٰ 
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ــ]] ٢٠٩ص /[[ ــر قصَّ ــليامنوذك ــك  ،ة داود وس ــيس ذل ول

ة ذهبـت عـن قضـيَّ  أنَّ  ٰى ه غايـة مـا حكـألنَّـ ،من األخذ يف يشء

 .وأصاهبا سليامنداود 

ولــيس يف ذلــك  ،داود بحــديث اخلصــمني وطعــن عــىلٰ 

ــن ــ ،طع ــرِّ ألهنَّ ــاءا مع ــه أنَّ ام ج ــة أُ  فني ل ــة منازع ــا مرجوح وري

األنبيــاء ال  ومل يقــل أحــد أنَّ  ،وريــالكثــرة نســاء داود دون أُ 

 .ل اهللا تعاىلٰ بَ من قِ   وينتهون  يعاتبون ويسلكون

ــىلٰ  ــول اهللا  وأورد ع ــاىلٰ  رس ــه تع ٰ   :قول
�

ــَو�
َ
ــ�ََس َوت  َع

� ]ذلـك العتـاب  وقـد ذكـر بعـض األفاضـل أنَّ  ،]١ :عبس

 .مل يكن له بل لغريه

 َومــا   :وأورد عليـه
َ

ِبــك
ْ
ن
َ
َم ِمـْن ذ

�
ــد

َ
ق
َ
 اُهللا مــا �

َ
ـك

َ
ِفــَر �

ْ
ِ�َغ

رَ 
�
خ

َ
أ
َ
 وقـد أجـاب العلـامء عـن ذلـك مـن وجـوه ،]٢ :الفتح[ ت

 .ليغفر لغريك ذنبه إليك :أحدها

 بـــام أنَّ  :واجلـــواب عنــه ، ٰى عاتبــة يف األرسوأورد عليــه امل

ــ  علي�ــا نــت لــه ة وتبيَّ ســلك الطريــق وأوضــحت لــه املحجَّ

كونــه عيبــة علــم ]] ٢١٠ص /[[  األحكــام بــام ثبــت مــن

ـ ،منـه خمالفـة   فال تقـع ،رسول اهللا  ا غـريه مـن األنبيـاء وأمَّ

 .فجانب رَ مِ ه هني فخالف وأُ إنَّ  :فال نقول

ـ هـذا منقـوض :فإن قيـل    :ة آدم يف قولـه تعـاىلٰ بقصَّ
ْ
ـد

َ
ق
َ
َول

نا إِ�ٰ 
ْ
مَ  َعِهــد

َ
وثبــت هنيــه عــن ، ]١١٥ :طــه[اآليــة  ... آد

 .الشجرة وإقدامه عليها

ــت ــ :قل ــر املفسِّ ــد ذك ــىلٰ  رون أنَّ ـق ــف ع ــد حل ــيس ق  إبل

م ومـا تـوهَّ  ،وكـان آدم مـن تعظـيم اهللا باملقـام األجمـد ،النصيحة

 .ٰى ما بن عىلٰ  ٰى فبن ،حيلف باهللا كذباً  أحداً  أنَّ 

ــل ــإن قي ــود :ف ــكال موج ــ ،اإلش ــىلٰ  ٰى إذ بن ــيس  ع ــول إبل ق

 .دون قول اهللا تعاىلٰ 

 .م النسخه توهَّ لعلَّ  :قلت

 .لو كان األمر كذا ما عوتب :فإن قيل

 .الوهم بنائه عىلٰ  عوتب عىلٰ  :قلت

الــوهم  إذ لــو كـان البنـاء عـىلٰ  ،اإلشـكال بحالـه :فـإن قيـل

 .ذلك ما عوتب عىلٰ  حسناً 

ــ ــىلٰ  :تقل ــة ع ــع املعاتب ــد تق ــرك األوىلٰ  ق ــمّ ويُ  ت ــل  ٰى س فاع

 .املرجوح عاصياً 

ر مـن املـأمورين ـمجيـع البشـ مجيع األنبياء بل عىلٰ  وأورد عىلٰ 

َسـبُوا  :واملنهيني قوله تعاىلٰ 
َ
 اُهللا ا��ـاَس بِمـا ك

ُ
ْو يُؤاِخـذ

َ
 ...َو�

 ٰى قد أخرب بـام تـر]] ٢١١ص /[[  فإذا كان اهللا ،]٤٥:فاطر[اآلية 

اب وعـثامن بـن عمـر بـن اخلّطـ بع قوم عىلٰ يتَّ  مَ عن املعصومني فلِ 

وللعمرية والعثامنية أن يعودوا علـيهم  ،ان خطاياهم وهفواهتمعفّ 

 .بمثل ذلك وأكثر منه

ــال ــ( :ق ــل ممَّ ــن أجه ــموم ــا أنَّ   ن زع ــطُّ  علي� ــط ق ومل  ،مل خي

 .])هذا[مع  قطُّ  ومل يضع شيئاً  ،يعص قطُّ 

ــىلٰ  ــال ع ــذي يق ــ وال ــة ٰى معن ــ :اآلي ــاىلٰ إنَّ ــري  ه تع ــا غ أراد هب

ْم  : الســياق مــن قولــه تعــاىلٰ  :بيانــه ،األنبيــاء
ُ
ُره

�
ــؤَخ َولِ�ــْن يُ

ٰ  إِ�ٰ  َجٍل ُ�َسـ��
َ
وذلـك أمـارة عتـاب يـوم القيامـة  ،اآليـة ... أ

 -لـو ثبـت كـام يـزعم قـوم  -وبقاء الـذنوب، وذنـوب األنبيـاء 

ا تقع مكفَّرة ال ُيؤَخذون هبا يف ا  .لقيامةفإهنَّ

ه بمقـام البـالغ يف إنَّـ :ين أيضـاً الـدِّ  عـدوِّ  والـذي يقـال عـىلٰ 

ــ ،بغضــه أمــري املــؤمنني االنحــراف عنــه ه اجتهــد ومــع هــذا فإنَّ

ــاً ومل يــذكر إالَّ  ــاوقــد  ،هبــا ٰى أفتــ  أحكام ــدنا يف ذلــك  بيَّنّ مــا عن

 .وتفصيالً  مجلةً 

ــ ــوأمَّ ــيء إىلٰ ا أّن ــيلٍّ  ا نج ــأ  ع ــه اخلط ــلمني نلزم ــاد املس أو آح

ــيه ذو  ــذا يشء ال يرتض ــه فه ــيح وإن مل نعلم ــه والقب وإن مل نعرف

عدالــة مــن  بــل نحــن بــانون عــىلٰ  ،ديــن وال يعتمــده ذو بصــرية

أن  ين طريقتـــه وقاعدتـــه إىلٰ بنـــا صـــيانته وعرفنـــا يف الـــدِّ جرَّ 

ـ ـنعرف منه جريمـة ونتحقَّ ة مـن ورد األثـر ق منـه خطيئـة خاصَّ

ا فإّنـ ،وال يزايـل الصـواب ه ال يفـارق احلـقَّ النبوي يف شـأنه بأنَّـ

ــىلٰ  ــانون ع ــ ب ــاهراً أنَّ ــذلك ظ ــاً  ه ك ــ]] ٢١٢ص /[[ .وباطن ا وأمَّ

ــاً غــريه ممَّــ ــ ،ن مل يــرد فيــه مــا ورد فيــه وال نعــرف منــه حوب ا فإّن

ــىلٰ  ــانون ع ــاهراً  ب ــه ظ ــوب  عدالت ــة ح ــه مواقع ــم من ــا مل نعل م

 .وانتهاك حرمة

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (املحقِّق احلّيل / الرسالة املاتعية

 :عقيدة]] ٣٠٣ص [[

ــب أن  ــاد اخللــق، وج ــاء ُنصــبوا إلرش وإذا عرفــت أنَّ األنبي

ـم قـدوة  يكونوا معصومني من الـذنوب كبريهـا وصـغريها، ألهنَّ

باعهم فيه اخللق، فلو جاز وقوع اخلطأ منهم حلمل ذلك عىلٰ   .اتِّ

: ذلــك مــن القــرآن قولــه تعــاىلٰ  ويــدلُّ عــىلٰ ]] ٣٠٤ص /[[

ـــِدي ا
ْ
ه

َ
� 

ُ
ـــال ـــا�ِِمَ� ال يَن

�
ـــرة[ �لظ ، وألنَّ ]١٢٤: البق

بــاع، وجيــب صــون األنبيــاء عــن  ــر عــن االتِّ فعــل املعصــية منفِّ

 .األُمور املنفِّرة

*   *   * 
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 :)هـ٦٧٦ت ( ق احلّيل املحقِّ  /ينصول الدِّ أُ املسلك يف 

 :يف صفات النبيِّ  :الثاين]  البحث[ ]]١٥٤ص [[

ــأو يُ والضــابط عصــمته عــن مــا يقــدح يف التبليــغ،  ر عــن نفِّ

ــرأي،  فقوا عــىلٰ القبــول، فــاتَّ  اشــرتاط كــامل العقــل، وجــودة ال

ــوإن وُ  ــقِّ  دَ ِج ــام يف ح ــل ك ــك يف الطف ــ ذل ــىلٰ  ٰى عيس  ، وع

ــحة كاألُ  ــوب الواض ــن العي ــالمته م ــرتاط س ــالق اش ــة، وانط بن

صـــافه وأجـــازوا اتِّ  ،الـــريح، واختلفـــوا يف اجلـــذام والـــربص

 .والصمم ٰى بالعم

ــ ــن املوأمَّ ــمة ع ــن ا العص ــنهم م ــوا، فم ــد اختلف ــايص فق ع

يف التبليــغ ال غــري، ومــنهم  ]]١٥٥ص [[/   عصــمه عــن اخللــل

ــ مــن عصــمه مــع ذلــك عــن الكبــائر، واحلــقُّ  ه معصــوم عــن أنَّ

وهـل هـو معصـوم عـن السـهو أم . ة وقبلهـايف حال النبوَّ  الكلِّ 

القـول بعصـمته عــن  ال؟ فيـه خـالف بـني أصـحابنا، واألصـحُّ 

 .هذلك كلِّ 

لكـن ذلـك  ،التبليغ قه إىلٰ جاز يشء من ذلك جلاز تطرُّ لو : لنا

مــع جتــويز ذلــك يرتفــع الوثــوق بخــربه، فينــتقض   حمــال، وألنَّ 

ـا قبل النبـوَّ وأمَّ  .الغرض املراد بالبعثة د ة فهـو معصـوم عـن تعمُّ

ال : عليه من القرآن قولـه املعصية صغرية كانت أو كبرية، ويدلُّ 

ا�ِِمَ� 
�
ِدي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
 . ]١٢٤: البقرة[ �يَنال

ــو ]]١٥٦ص [[/ ــمَّ أمَّ ــا تض ــري ا م ــز وكث ــاب العزي نه الكت

 مــن األخبــار مــن مــا ظــاهره وقــوع املعصــية، فمحمــول عــىلٰ 

 .ةرضب من التأويل، ألن ال يتناقض األدلَّ 

ــاً  ــذكر طرف ــا نُ  ولن ــن م ــم ــون  إىلٰ  َب ِس ــاء ليك ــل األنبي أفاض

ــاً  : ولــه تعــاىلٰ كق، غــريهم إىلٰ  َب ِســعــن مــا نُ  اجلــواب عنــه معين

ـــو ىٰ ـوََعصـــ
َ
غ

َ
� 

ُ
ـــه ُم َر��

َ
ـــه يف ، ]١٢١: طـــه[ � ىٰ آد وقول

ــ ـَـق�  :ة نــوحقصَّ
ْ
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ْ
 وَع
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ه

َ
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�
: هــود[ إِن

ــاىلٰ  ، ]٤٥ ــه تع ــاً  وقول  : جميب
َ

ــك ِل
ْ
ه

َ
ــْن أ َس ِم

ْ
ــ�

َ
ــُه ل

�
ــود[ إِن : ه

ــ، ]٤٦ ــه يف قصَّ ــراهيموقول ــوَ : ة إب
�
ِ� إِن

َ
ــْر ِأل ِف

ْ
ــَن اغ  ِم

َ
ُه �ن

 �َ
�
ــــال

�
ــــعراء[ �ا�ض ــــه، ]٨٦: الش  : وقول

�
ــــذا َر�  ه

عـن  عـن القمـر، وتـارةً  عـن الـنجم، وتـارةً  تارةً  ]٧٦: األنعام[

ـــــ، الشـــــمس  : ٰى ة موســـــويف قصَّ
َ

ـــــك تُ
َ
�
ْ
 فِت

�
 إِال

َ�ِ 
ْ
 إِن

ـــراف[ ـــ، ]١٥٥: األع ـــويف قصَّ ـــْم : ٰى ة عيس ُه
َ
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ْ
غ
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ْ
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ْ
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ْ
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ــك

�
إِن
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ْ
مــع علمــه ، ]١١٨: املائــدة[ �ِز�ــُز ا�

ــالكــافر ال يُ  بكفــرهم، وأنَّ  ــهغَف ــ، ر ل ــَر : دة حمّمــويف قصَّ ِف
ْ
ِ�َغ

رَ 
�
خ

َ
ــأ

َ
ــا ت  َوم

َ
ــك ِب

ْ
ن
َ
ــْن ذ َم ِم

�
ــد

َ
ق
َ
ــا �  اُهللا م

َ
ــك

َ
� ]ــتح ، ]٢: الف

  ]]١٥٧ص [[/
�

َهـــدَووََجـــَدَك َضـــاال
َ
: ٰى الضـــح[ � ىٰ  �

٧[ ، َِوْزر 
َ

ك
ْ
ن
َ
نا �

ْ
 .]٢: الرشح[ �َك َووََضع

ـــة ألنَّ  ـــو املخالف ـــيان ه ـــام ُحي  ،العص ـــون تَ وك ـــل أن تك م

احـتامل   مـل أن يكـون يف منـدوب، ومـعتَ املخالفة يف واجـب ُحي 

تـرك املنـدوب ليسـلم  من األمـرين جيـب تنزيلـه عـىلٰ  واحدٍ  كلِّ 

 .الدليل العقيل عن الطعن

كـام يكـون ضـّد الرشـد، فقـد يكـون كنايـة عـن  الغيَّ  وألنَّ 

 :يبة التي هي ضّد الظفر كقول الشاعراخل

   حيمد النـاس أمـره خرياً  ومن يلَق 

  الئـامً  الغـيِّ  م عىلٰ عدَ ومن يغو ال يُ  

ــ، أي خيــب ــون معن ــة ٰى فيك ــ: اآلي ــاب وخــالف آدم ربَّ ه فخ

 .ومل يظفر بمراده

ـ  ة نـوحا قصَّ وأمَّ  وقـوع املعصـية، غايـة  ة عـىلٰ فغـري دالَّ

 ه مـن أهلـه، وهـو اسـتمرار عـىلٰ أنَّـه وصـف ابنـه ما يف الباب أنَّ 

ام هـو إخـراج لـه عـن لـه عـن األهليـة إنَّـاهللا العرف، وإخـراج 

ه لـيس مـن أهلـك إنَّـ: ه قـالاألهل الذين وعده بنجاهتم، فكأنَّـ

الــذين وعــدناك بنجــاهتم، ومثــل هــذا القــدر قــد يشــتبه 

 .الوحي  ههنبِّ يُ  ٰى األنبياء حتَّ  ]]١٥٨ص [[/ عىلٰ 

ــ ألبيــه فلــم يكــن جلهــل بعــدم   راهيما اســتغفار إبــوأمَّ

ــاحته يف  ــراء س ــذلك ب ــأراد ب ــاه، ف ــه إّي ــل ملواعدت ــه، ب املغفــرة ل

 .أبيه أتمّ  ته عىلٰ الظاهر، ألن ال يظّن به اخللف، وليكن حجَّ 

  :وقولــه
�

 مـــع االعتقـــاد ال يكـــون كفـــرا إالَّ   هـــذا َر�

لـك ذ عـىلٰ  إبـراهيم كـان منطويـاً  م أنَّ سـلِّ ته، ونحن فـال نُ لصحَّ 

سـبيل الفـرض والتقـدير  االعتقاد، وقـد يقـال مثـل ذلـك عـىلٰ 

لـو كـان هـذا رّيب ملـا أفــل،  :ن يقــولأملـن يريـد االسـتدالل، كـ

إحالــة ذلــك الفــرض، وهــذا  عــىلٰ  ففــرض وقوعــه ثــّم اســتدلَّ 

 .من الشائع يف مذهب أهل النظر

ــ ــوأمَّ ــا قصَّ ــ  ٰى ة موس ــا ُي ــذكورة فيه ــة امل ــا فالفتن راد هب

ــار ــه و ]]١٥٩ص [[/ االختب ــذلك قول ــهد ل ــان، ويش االمتح

 : تعــاىلٰ 
ً
تُونــا

ُ
ــاَك �

�
تَن

َ
ِتــنَُهْم : وقولــه ،]٤٠: طــه[ َو�

ْ
ِ�َف

 .واملراد ذلك كّله االختبار ،]١٣١: طه[ ِ�يهِ 

ـ ـوأمَّ وجـوب عقــاب  مَ ِلــام عُ إنَّـ: فنقـول  ٰى ة عيســا قصَّ

 رع ال من العقل، فجـائز أنـه ال يسقط بالعفو من الشالكافر، وأنَّ 

ز غفران الكفر كـام جيـوز غفـران الفسـق، جوَّ   ٰى يكون عيس

 .يف عصمته ومع هذا اجلواز ال يكون ذلك القول قادحاً 
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ــ ــوأمَّ ــدا قصَّ ــإنَّ   ة حمّم ــحُّ  ف ــدر، فكــام تص  الــذنب مص

ــافته إىلٰ  ــحُّ  إض ــل تص ــافته إىلٰ  الفاع ــاف  إض ــام يض ــول، ك املفع

ور فالـــذنب املـــذك. روبـاملضـــ الضـــارب وإىلٰ  رب إىلٰ ـالضـــ

ــتَ ُحي  ــل مكَّ ــه أه ــا فعل ــن م ــون م ــل أن يك ــالنبيِّ م ــل   ة ب قب

بتقــدير إســالمهم يغفــر هلــم ذلــك الــذنب،  الفــتح، فــإنَّ 

 .هه وقع ذلك منهم يف حقِّ ألنَّ   النبيِّ  ضيف إىلٰ أُ و

ـ عــن  ا الضــالل املنســوب إليــه فجــائز أن يكــون إخبــاراً وأمَّ

ــ ــة، فإنَّ ــة واملدين ــني مّك ــالله ب ــه ُحي ض ــك،  ٰى ك ــوع ذل وإن مل وق

حســن  ]]١٦٠ص [[/  وهــذا الوجــه. فهــو ممكــن نــاً يكــن متيقَّ 

ــ لــوال أنَّ  ومــن املمكــن . ة قبــل اهلجــرةهــذه اآليــة نزلــت بمكَّ

مــور الضــالل عــن اكتســاب املعــاش، أو تــدبري األُ  محلهــا عــىلٰ 

 .ق بالدينالدنيوية، أو غري ذلك من ما ال يتعلَّ 

اهتاممـه لفـتح ثقـل  ل عـىلٰ حَمـا الوزر املنسـوب إليـه، فيُ وأمَّ 

ــ ــة، أو غــري ذلــك مــن األُ مكَّ ــو مــور املهمَّ ــوزر ه ــدها، وال ة عن

 :يشهد لذلك قول الشاعر، الثقل

   فأعـــددت للحـــرب أوزارهـــا

  ذكــورا وخــيالً  طــواالً  رماحــاً  

املجــاز وعــدول عــن  ة إىلٰ هــذه التــأويالت مصــريِّ : ال يقــال

 .الظاهر

 مـا يـدلُّ  بيَّنّـااملجـاز لداللـة، وقـد  صـار إىلٰ قـد يُ : ألّنا نقول

 .وجوب التأويل عىلٰ 

ـ ه لـو وقعـت املعصـية مـن النبـيِّ أنَّ  ونزيده بياناً  ا أن لكـان إمَّ

ــب جيــب اتِّ  ــن ذلــك ارتكــاب املعصــية، أو ال جي باعــه ويلــزم م

 .وهو خمالفة للنبيِّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراين / قواعد املرام

 :العصمة: لوَّ البحث األ ]]١٢٥ص [[

وال يمتنـع  نسـان يمتنـع بسـببها مـن فعـل املعـايصفة لإلص

 .منه بدوهنا

ــيَّ  نَّ أ: وعنــدنا ــائر والصــغائر عمــداً  النب  معصــوم عــن الكب

 .آخر العمر ىلٰ إمن حني الطفولية  وسهواً 

ز بعـــض اخلـــوارج صـــدور مجيـــع الـــذنوب عـــن وجـــوَّ 

 .األنبياء

ــوَّ  ــيام وج ــنهم ف ــغائر ع ــوع الص ــة وق ــة والزيدي زت املعتزل

 .دون الكبائر ٰى ق بالفتويتعلَّ 

وهـــو مـــذهب  ،فقـــط زهـــا ســـهواً مـــنهم مـــن جوَّ  ثـــمّ 

 .شعريةاأل

ــ ــفأمَّ ــأ ريعة فــأمجعوا عــىلٰ ـق بــأداء الشــا مــا يتعلَّ ه ال جيــوز نَّ

ــة ال عمــداً  ــه التحريــف واخليان ــيهم في ــذلك وال ســهواً  عل ، وك

 .ة دون ما قبلهوقت العصمة هو وقت النبوَّ  نَّ أ أمجعوا عىلٰ 

 :لنا وجوه

ــدهاأ ــق  نَّ أ :ح ــة اخلل ــة هداي ــن البعث ــيم م ــرض احلك  ىلٰ إغ

ــثُّ  ــاحلهم وح ــذارة ومص ــارة والن ــإهم بالبش ــة احلجَّ ــيهم قام ة عل

ــاىلٰ  ــه تع ــذلك لقول    :ب
�

ــال ــِذِر�َن ِ�َ
ْ
ـــِر�َن َوُمن

�
 ُم�َش

ً
ــال رُُس

 ٰ
َ َ

ـــاِس �
�
 �ِلن

َ
ــون

ُ
ـــَد ا�ر�ُســـلِ  يَ�

ْ
 َ�ع

ٌ
ـــة : النســـاء[ اِهللا ُحج�

] ]١٢٦ص [[/ حكمتــــه عصــــمة فلــــو مل جيــــب يف، ]١٦٥

رســاله، لكـن الــالزم باطــل إلنــاقض غرضـه مــن بعثـه و النبـيِّ 

 .احلكمة واجبة يف فعصمة النبيِّ . فامللزوم مثله

ــأ ــةمَّ ــأل: ا املالزم ــاز أن  نَّ ف ــه ج ــية من ــوع املعص ــدير وق بتق

 هــو مصــلحة هلــم، يــأمرهم بــام هــو مفســدة هلــم وينهــاهم عــامَّ 

ــتلزم إل ــك مس ــوائهم ووذل ــم،إغ ــان يف خالهل ــري  فك ــه غ بعث

 .معصوم مناقضة للغرض من بعثه

مناقضـة الغـرض يسـتلزم السـفه  نَّ فـأل: ا بطالن الـالزممَّ أو

 .باب اللطف م يفاحلكيم كام تقدَّ  والعبث، ومها حماالن عىلٰ 

لوجـب علينــا  لـو جــاز صـدور املعصــية عـن النبــيِّ  :الثـاين

طــل و تــرك املصــلحة الواجبــة، لكــن الــالزم باأفعــل املفســدة 

 .فامللزوم مثله

ه جيـب علينـا فعـل مـا أمرنـا بـه واالنتهـاء نَّـأ: بيان املالزمـة

وُه َومـا   : هنانا عنه لقولـه تعـاىلٰ عامَّ 
ُ
ـذ

ُ
خ

َ
 ف

ُ
ُم ا�ر�ُسـول

ُ
مـا آتـا�

تَُهوا
ْ
ــا�

َ
 ف

ُ
ــه

ْ
ن
َ
ْم �

ُ
هــا�

َ
، فبتقــدير أن جيــوز ]٧: احلشـــر[ ن

لينـا م عرِّ م وُحيـاملعصية عليه جـاز أن يوجـب علينـا مـا هـو حمـرَّ 

 .ذلك باعه يفما هو واجب، وجيب علينا اتِّ 

 باعـه مطلقـاً مـر احلكـيم لنـا باتِّ أ نَّ فـأل: ا بطـالن الـالزممَّ أو

مـر بـالقبيح قبـيح ذن، لكـن األإمـره لنـا بفعـل القبـيح أيستلزم 

 .ممتنع عليه تعاىلٰ 

ــث ــدير  :الثال ــان بتق ــنهم لك ــية ع ــدور املعص ــاز ص ــو ج ل

ـــنهم ال تُ  ـــا م ـــوقوعه ـــهاداهتم،قبَ ـــاىلٰ  ل ش ـــه تع    :لقول
ْ
إِن

تَ�َي�نُـوا
َ
ـإٍ �

بَ
َ
ْم فاِسـٌق بِ�

ُ
لكـن الـالزم  ،]٦: احلجـرات[ جاَء�

ــل أل ــباط ــذا مل تُ إا هنَّ ــ ل يفقبَ ــان رات األُ حمّق ــور فك أن ال  وىلٰ أم

 .يوم القيامة ىلٰ إديان الباقية األ ل يفقبَ تُ 
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 عـــىلٰ  ل كـــام يــدلُّ وَّ الوجــه األ نَّ أاعلــم و] ]١٢٧ص [[/

ــيِّ  ــمة النب ــاً  عص ــو أيض ــدلُّ  فه ــىلٰ  ي ــمة الرُّ  ع ــعص ــن ُس ل م

 .املالئكة

ــمــر تُ أ عــن كــلِّ  هـاً ن يكــون منزَّ أ غــيينب: البحـث الثــاين ر نفِّ

ــه،  ــن قبول ــإع ــد  ا يفمَّ ــن احلق ــانية م ــل النفس ــه كالرذائ خلق

ــا،  ــرص ونحوه ــد واحل ــل واحلس ــذام  و يفأوالبخ ــه كاجل خلق

ــربص،  ــاءة اآل و يفأوال ــا ودن ــبه كالزن ــاء، ألنس ــذه مج نَّ ب ــع ه ي

معجزتــه، فكانــت  مــور صــارف عــن قبــول قولــه والنظــر يفاألُ 

طاعتـه  ىلٰ إفيهـا تقريـب اخللـق  يلطـاف التـطهارته عنها من األ

 .واستاملة قلوهبم إليه

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين احلميص سديد الدِّ )/ ١ج (املنقذ من التقليد 

 :القول يف صفات النبيِّ  ]]٤٢٤ص [[ /

هبـا  ات التـي جيـب اختصـاص النبـيِّ ام نذكر هاهنـا الصـفإنَّ 

ـ، وإالَّ من حيث هو نبـيٌّ  ة  فالصـفات التـي جيـب حصـوهلا لعامَّ

وكــوهنم مزاحــي  ،فــني مــن القــدرة واآللــة وكــامل العقــلاملكلَّ 

ــ ــنيالعلَّ ــوه التمك ــع وج ــامَّ  ،ة بجمي ــوب فم ــالف يف وج  ال خ

 .حصوهلا له

فمـن الصـفات التـي جيــب اختصاصـه هبـا وثبوهتـا لــه دون 

ّكـام تـه الصـفات التـي جيـب اختصـاص الرؤسـاء واحلُ مَّ سائر أُ 

ــوَّ  ــة وق ــذكاء والفطن ــه، مزيَّ هبــا، مــن ال ــرأي وجودت ــيام ة ال ــه ف ت

فالصـفات احلاصــلة هلــم  ،ف هلــؤالءلِّـمــا كُ  ف ظــاهرة عـىلٰ لِّـكُ 

ـــه بطريقـــة األوىلٰ  ـــذ جيـــب حصـــوهلا ل ـــيّام إذا كـــان تنفي ، س

ــه ضــاً األحكــام مفوَّ  ــ .إلي التمكــني مــن أداء  هلــا يف ه ال بــدَّ وألنَّ

ــالة ــول أوىلٰ  ،الرس ــفات يف الرس ــك الص ــار تل ــذا  فاعتب ــن ه م

ي ـنقصـــان درجتـــه يف هـــذه الصـــفات يقتضـــ وألنَّ  .الوجـــه

 .التنفري عنه

ــ ــا وخمتص� ــون عليه ــب أن يك ــي جي ــفات الت ــن الص ــا  اوم هب

ــوماً  ــه معص ــائح كلِّ  كون ــن القب ــل م ــا، قب ــغريها وكبريه ــا، ص ه

 وعـىلٰ  ،طريـق الشـهوة عمـد وعـىلٰ طريـق ال عـىلٰ  ،ة وبعدهاالنبوَّ 

 .حالٍ  كلِّ 

ــه إذا مل  ــة مــن جــواز الصــغائر علي ــه املعتزل ــا قال بخــالف م

يء يســري وخيانــة ـتكــن مســخفة، كــالتطفيف ورسقــة شــ

ــة ــرية يف املعامل ــالوا. حق ــون  ألنَّ : ق ــا ال يك ]] ٤٢٥ص [[ /م

، مـا يفعلـه اإلنسـان ســهواً  ٰى مـن الصـغائر جيـري جمـر مسـخفاً 

: قيـل فيهـا ٰى ظ، حتـَّة التـي ال ينجـو منهـا املـتحفِّ ة اليسـريكالزلَّ 

 ،بــوةصــارم نَ  ولكــلِّ  ،جــواد كبــوة وأّي جــواد ال يكبــو، ولكــلِّ 

ــ ــإا املســخف ففأمَّ ــنَّ ة منزلــة فاعلهــا عنــد النــاس، ه يوجــب خفَّ

 .النبيِّ  فال جيوز عىلٰ 

ــرَّ  ــن ف ــالف م ــوَّ وبخ ــال النب ــني ح ــوَّ ق ب ــل النب ــن ة وقب ة م

 .احلشوية من أصحابنا

ــوَّ وب ــال النب ــائر يف ح ــيهم الكب ــاز عل ــن أج ــالف م  ة إالَّ خ

 .ؤّدونهالكذب فيام يُ 

 .ب عصمته من اإلخالل بالواجبات عليهجتوكذا 

القبـيح  ة مـا ذكرنـاه وذهبنـا إليـه أنَّ صـحَّ  عـىلٰ  والذي يـدلُّ 

أو غــري كــذب، والكــذب ال خيلــو  ال خيلــو مــن أن يكــون كــذباً 

 .و يف غريهأ ىلٰ تعااهللا ؤّديه عن من أن يكون فيام يُ 

العلـم  فـال جيـوز عليـه، ألنَّ اهللا، يـه عـن ؤدّ ا الكذب فيام يُ أمَّ 

ــإمــن حيــث  ،املعجــز يمنــع مــن ذلــك الرســالة عــن  ٰى ه إذا أدّ نَّ

ــدَّ  تعــاىلٰ اهللا  ــه،  قه تعــاىلٰ وص ــذي أظهــره علي ــالعلم املعجــز ال ب

ــأفك . يــتصــدقت فــيام قلــت وأدَّ : قه بــالقول وقــال لــهه صــدَّ نَّ

تصــديق الكــّذاب  ، ألنَّ لكــان ذلـك قبيحــاً  دقاً فلـو مل يكــن صــا

 .قبيح ال جيوز عليه تعاىلٰ 

ــ ــيام ال يُ فأمَّ ــذب ف ــاىلٰ ا الك ــه تع ــه عن ــائح ؤّدي ــع القب ، ومجي

ــاألُ  ــَخ ــات، ف ــالل بالواجب ــذا اإلخ ــا ألنَّ نزِّ ام نُ نَّ إر، وك ــه عنه  ه

ـجتويز ذلك يُ   ي�ـانباهللا وال حيسـن أن يبعـث  ،ر عـن قبـول قولـهنفِّ

ــق  إىلٰ  ــيهم اتِّ اخلل ــب عل ــىلٰ ويوج ــو ع ــه وه ــه وطاعت ــفة  باع ص

ــتُ  ــهنفِّ ــيِّ  .ر عن ــه عــامَّ  ولوجــوب تنزيــه النب ــ يُ وجتنيب ــا نفِّ ــه م ر عن

ـ ــُلــأنبيــاءه اخلُ  تعــاىلٰ اهللا ب جنـَّ ــراض املنفِّ رة ق املشــينة واألم

ـ هـذا  وعـىلٰ  .يف العـادة راً والفظاظة والغلظـة ملـا كـان ذلـك منفِّ

  :نــا حمّمــد وعــال لنبيِّ  قــال جــلَّ 
َ
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مــا ذكرمتــوه  إنَّ : كيــف تقولــون: فــإن قيــل]] ٤٢٦ص [[ /

 ز ذلك عليهم؟ن جوَّ ر وقد وقع القبول ممَّ منفِّ 

ض عـَرت لسـنا نريـد بـالتنفري أن ال يقـع القبـول مجلـة فيُ : قلنا

ام نريـد بـالتنفري مـا يكـون معـه كالمنـا، وإنَّـيف السـؤال  رَ ِكـبام ذُ 

صـارف عـن الفعـل يرتفـع معـه  فلـيس كـلُّ  ،أبعد مـن القبـول

 أنَّ  ٰى  تـرأَال  .داع إليـه يقـع معـه الفعـل ه ليس كـلُّ الفعل، كام أنَّ 

حضـــور  ر يف وجـــه الضـــيف داع إىلٰ ـطالقـــة الوجـــه والبشـــ

ــ ،طعــام املضــيف ــّربموربَّ  ام يقــع معــه اخلصــوم والقطــوب والت
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ــ ــك ومنفِّ ــن ذل ــارف ع ــه ص ــهيف وجه ــ ،ر عن ــه وربَّ ــع مع ام يق

ــوم ــاً  ،اخلص ــدمها داعي ــون أح ــن ك ــذلك م ــا ب ــاً مقرِّ  ومل خيرج  ب

ــ واآلخــر صــارفاً  . ورد يف الســؤالفكــذلك القــول فــيام أُ  ؟راً منفِّ

وقد يقبل بعض النـاس قـول املـاجن السـخيف وال يقبـل قـول 

ــ ــك املتعفِّ ــد الناس ــواعظ الزاه ــذلكال ــل ب ــون  ف، وال يبط ك

ــ املجــون والســخف صــارفاً  ــراً منفِّ ة ، وكــون الزهــد والعفَّ

 .باً مقرِّ  والنسك داعياً 

ــيِّ  ــن النب ــي ع ــري ينف ــة التنف ــن دالل ــدناه م ــا اعتم ــع  وم مجي

ة يف حــال النبــوَّ  ،القبــائح واإلخــالل بالواجبــات وببعضــها

النفــوس أميـــل  وكبــائر الــذنوب وصــغائرها، ألنَّ  ،وقبلهــا

ــه قــطُّ  دعَهــمــن ال يُ  وأســكن إىلٰ  مــن األحــوال، ال  يف حــالٍ  من

 زت عليــه شــيئاً صــغري وال كبــري وال إخــالل بواجــب، وال جــوَّ 

ــا إىلٰ  ــك منه ــن ذل ــك م ــالف ذل ــان بخ ــن ك ــي  ،م ــب نف فوج

 .ملا ذكرناه حالٍ  يف كلِّ  اجلميع عن النبيِّ 

ـــل ـــذمِّ  الصـــغائر ال حـــظَّ : فـــإن قي  هلـــا يف اســـتحقاق ال

ــ ،والعقــاب عليهــا ــا تنقــيص اوإنَّ ــوابام حّظه ــب  ،لث ولــو وج

ــامَّ   يــنقص الثــواب لوجــب تنــزهيهم عــن تنزيــه األنبيــاء ع

 .اإلخالل بالنوافل

يف السـؤال مـن  رَ ِكـمـا ذُ  لـيس األمـر يف الصـغائر عـىلٰ : قلنا

نه يف بيِّ مـا سـنُ  والعقـاب عـىلٰ  لـه يف اسـتحقاق الـذمِّ  ه ال حـظَّ أنَّ 

ــابط إذا تكلَّ  ــي التح ــاء نف ــد إن ش ــا يف الوعي ــاىلٰ اهللا من ــه و تع ب

 .الثقة

ـــو ســـلَّ  ثـــمّ ]] ٤٢٧ص [[ / ـــك هاهنـــا تســـليم ول منا ذل

ــا أن نقــول ــ :جــدل، لكــان لن وال  عليهــا ذمٌّ  حّق ســتَ ا وإن مل يُ إهنَّ

ــ ــإام تأثريهــا يف نقصــان الثــواب، فعقــاب وإنَّ ا بــذلك مل ختــرج هنَّ

ــاً  ــائح وذنوب ــا قب ــعــن كوهن ــوهنام ممَّ ــتَ ا يُ ، وك ــذمُّ  حقُّ س ــا ال  عليه

ــولــ .والعقــاب لــو انفــردت  ه ال حــظَّ يس كــذلك النوافــل، ألنَّ

وال عقــاب بوجــه مــن الوجــوه  لإلخــالل هبــا يف اســتحقاق ذمٍّ 

 .من حاالت، فبان الفرق بينهام يف حالٍ 

زوا وِّ هـذا التعليـل أن ُجتـ يلـزمكم عـىلٰ : ثّم نقـول للمعتزلـة

ــاء  الكبــائر عــىلٰ  ــ ،ةقبــل النبــوَّ  األنبي هلــا بعــد  ه ال حــظَّ ألنَّ

هــا قــد زاال عقاهبــا وذمَّ  نقــيص الثــواب، ألنَّ ة أكثــر مــن تالنبــوَّ 

ـ  مـا قلنـاه وال جـواب هلـم عـن ذلـك إالَّ . ةل النبـوَّ بالتوبة وحتمُّ

ــ ــن أهنَّ ــا وذمُّ م ــان عقاهب ــوب وإن ك ــائح وذن ــنيا قب ــا زائل أو  ،ه

 .وأّهيـام قـالوا فهـو بعينـه قـائم يف الصـغائر .التنفـري الرجوع إىلٰ 

النوافـــل يف تنقـــيص الصـــغائر كـــاإلخالل ب :قـــوهلم أنَّ  عـــىلٰ 

اإلخــالل  الثــواب لــيس مــن اإلنصــاف وال هــو صــحيح، ألنَّ 

ــ ــل مل ُي ــتحق� زِ بالنواف ــان مس ــواب ك ــتحقاق ث ، امســتقر�  ال اس

ــتحق�  ــان مس ــواب ك ــتحقاق ث ــت اس ــغائر أزال ــتقر�  اوالص  .امس

 ،عنهـا منزلـة عاليـة ثـّم انحـطَّ  والفرق ظاهر بني مـن كـان عـىلٰ 

ــا وبــني مــن مل يبلغهــا قــطُّ  مــن ويل  أنَّ  ٰى  تــرَال أ. ب التنفــرييف ب

ال تكـون حالـه يف النفـوس كحـال مـن مل يلهـا  عَ ِلـاخلالفة ثّم ُخ 

ــطُّ  ــؤثِّ  نَّ أو ،ق ــة م ــن اخلالف ــع ع ــاخلل ــول ر منفِّ ــدم الوص ر، وع

 ؟رر وال منفِّ غري مؤثِّ  إليها أصالً 

ــ  َث ِعــكــتامن مــا بُ  النبــيِّ  ه ال جيــوز عــىلٰ وثبــت بــام ذكرنــاه أنَّ

 َث ِعــكتامنــه ملــا بُ  مــا ذكرنــاه أنَّ  عــىلٰ  عليــه زائــداً  ويــدلُّ  .ألدائــه

ـــ  نقـــض الغـــرض يف إرســـاله وبعثتـــه، ألنَّ  ىلٰ إؤّدي ألدائـــه ُي

ــلــه وكُ الغــرض يف إرســاله إيصــال مــا ُمحِّ  مــن هــو  ف أداءه إىلٰ لِّ

مـن  فـإذا بعـث تعـاىلٰ  ،ةيكونـوا مزاحـي العلَّـ ٰى مصلحة هلم حتَّ 

م انـتقض الغـرض ومل ؤّدي مصـاحلهم إلـيهه ال ُيـعلم حالـه أنَّـ

ـــ يكـــن تعـــاىلٰ  وال  .تهم يف تعـــريفهم مصـــاحلهمقـــد أزاح علَّ

ســائر التكــاليف يف  ٰى ة وأداء الرســالة جمــرجيــري تكليــف النبــوَّ 

ه ال يمتثـل وال مـن علـم مـن حالـه أنَّـ تعاىلٰ اهللا ف كلِّ جواز أن يُ 

الغـــرض يف ســـائر التكـــاليف  ألنَّ ]] ٤٢٨ص [[ / يفعـــل،

ــرَّ  ــجم ــريض املكلَّ ــافع فد تع ــا كُ  ،للمن ــل م ــإذا مل يفع ــف ف ومل لِّ

ل نفسـه، بَـيف ذلـك مـن قِ  ٰى املنافع التـي عـرض هلـا أتـ يصل إىلٰ 

مـا  عـىلٰ  ق بغـري النبـيِّ ة الغرض األصـيل فيـه يتعلَّـوتكليف النبوَّ 

 فـذلك عـىلٰ  النبـيِّ  أرشنا إليـه، وإن كـان فيـه غـرض يرجـع إىلٰ 

مــع هــذا ذلــك و وجــه التبــع، فــال جيــوز أن يكــون األمــر عــىلٰ 

 .تهم يف التكليفبإزاحة علَّ  ذلك خملٌّ  ؤّدي، ألنَّ يكتم وال يُ 

ـفأمَّ  ك هبـا مـن خيالفنـا يف هـذه ا اآليات واألخبـار التـي متسَّ

ــ ،املســألة  ي إضــافة الــزّالت والــذنوب إىلٰ ـا تقتضــوزعمــوا أهنَّ

ــيِّ  ــد ذكــر س ــاء، فق ــه   ٰى ـدنا املرتضــاألنبي ــا يف كتاب تأويالهت

ــ ــه ( ـاملوســوم ب ــتنزي ــاء واألئمَّ ــنيَّ )ةاألنبي ــ، وب ــ أهنَّ ي ـا ال تقتض

 .، فمن أرادها فليطلبها منهنبيٍّ  ة إضافة معصية إىلٰ صحَّ 

ــيِّ  ــفات النب ــن ص ــون جمنَّ  وم ــاً أن يك ــن اخلُ  ب ــم ــينة ُل ق املش

ــ ــراض املنفِّ ــىلٰ واألم ــر رة ع ــا ج ــا ٰى م ــالل كالمن ــد . يف خ وق

ــ ــهم العم ــاز بعض ــك، فأج ــيل ذل ــوا يف تفص ــمم  ٰى اختلف والص

ـالنبيِّ  عىلٰ  ـام ال يُ ، وزعـم أهنَّ وهلـذا تسـكن نفوسـنا : قـال. راننفِّ

ــمِّ  إىلٰ  ــي والص ــامء العم ــ العل ــة، إالَّ إذا اختصُّ ــا وا بالفطان  إذا كان
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ــأف. م منهـاعَصـجيـب أن يُ  مـانعني مـن أداء الرسـالة، فحينئـذٍ  ا مَّ

ــا  ــذام وم ــربص واجل ــأال ــالف يف أهنَّ ــال خ ــبههام، ف ــوز ش ا ال جت

 .ا فيها من التنفرياألنبياء، مل عىلٰ 

ـــ والصـــحيح أنَّ  ـــ ٰى العم ـــاً موالص ـــائزين  م أيض ـــري ج غ

وهـذا ظــاهر موجـود مــن  .علـيهم، ملــا فيهـا مــن التنفـري أيضــاً 

ـــذام  ـــري يف اجل ـــيهام دون التنف ـــري ف ـــان التنف ـــنفس، وإن ك ال

 .والربص وما أشبههام

ــي أن يُ  ــوينبغ ــل يف عَص ــات كاألك ــن املباح ــري م ــن كث م ع

ه مـن ر يف معجـزه ويـوهم أنَّـؤثِّ  ُيـعـامَّ  م أيضـاً عَصـالطرقات، ويُ 

ذلـك وإن كـان فضـيلة  له، كعلـم الكتابـة ونظـم الشـعر، ألنَّ بَ قِ 

ـ  كـان معجـزة نبينـا امَّ ـه لـ أنَّـالَّ إيف كثري من الناس،  ة خاصَّ

ــوب عُ  ــن الغي ــار ع ــالم واإلخب ــل الك ــن قبي ــم ــن   مَ ِص ع

ــ ،معجزتــه مــن قبيــل الشــعر  يــوهم أنَّ ذلــك لــئالَّ  الع ه يطــوأنَّ

ــار األُ  ــالفةأخب ــم الس ــن ]] ٤٢٩ص [[ / م ــية ع ــرون املاض والق

ــَت : تعــاىلٰ اهللا لــه، كــام قــال بَ الكتــب فيــأيت هبــا مــن قِ 
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ف التــي رَ اِحلــ م منــه النبــيُّ عَصــوذكــر العلــامء يف مجلــة مــا يُ 

ا النــاس كاحلّجاميــة واحلّامميــة وغريمهــا ممَّــ ن صــاحبها عــىلٰ وِّ ُهتـ

ــع إىلٰ  ــاس يرج ــة الن ــ. خدم ــي ال فأمَّ ــامل الت ــتيجار لألع ا االس

ـ ب بـه طَلـه مـن مجلـة مـا يُ ر، ألنَّـيستهان بالعامل فيها فغـري منفِّ

ــنم، ألنَّ  ــة الغ ــالل كرعاي ــرزق احل ــ ال ــنم ممَّ ــة الغ ــا ال يُ رعاي ر نفِّ

ــسياســة األُ  االهتــداء إىلٰ  ، بــل هــو معــني عــىلٰ أيضــاً  ة وتــدبري مَّ

 .مصاحلهم

ـا يُ وكون اإلنسـان ولـد زنـا ممـَّ ، فـال جيـوز علـيهم ر أيضـاً نفِّ

 .)عليهماهللا صلوات (

ـه يُ إنَّـ :وقد قيـل يف كونـه لقيطـاً  ـام يُ ر، ولكـن ذلـك إنَّـنفِّ ر نفِّ

ــتبهاً  ــيط مش ــر يف اللق ــي األم ــ، فإذا بق ــأمَّ ــر أنَّ ــن ا إذا ظه ه مل يك

ــ لقيطـاً  ام كـان خلــوف الظلمــة الشــتباه احلــال فيـه ويف نســبه وإنَّ

 . ٰى موس ر، كام كان يف حقِّ نفِّ ه ال يُ نَّ إعليه ف

ــاألُ  الــذكورة، فــإنَّ  ومــن صــفات النبــيِّ  رة، وهلــذا نوثــة منفِّ

ــر ــ ٰى ت ــالء ُي ــال العق ــاث يف األُ ردِّ الرج ــة دون باإلن ــور الراجع م

 .اسة واحلكومة بني الناسالسي إىلٰ 

ــ ــوأمَّ ــإر بنفســه، وا الصــبي، فغــري منفِّ ــنَّ ر مــا يصــحبه ام املنفِّ

ــ فــإذا كــان الصــبي . ة الفطنــةويقارنــه مــن نقصــان العقــل وقلَّ

فطنـة البــالغني  كامـل العقـل والفطنــة بحيـث تـويف فطنتــه عـىلٰ 

ــب و ــان أعج ــأك ــقِّ  إىلٰ  ٰى دع ــان يف ح ــام ك ــول، ك ــ القب  ٰى حيي

 . ٰى وعيس

ــم عــن مجيــع مــا يُ عَصـجيــب أن يُ  النبــيَّ  األمــر أنَّ  ومجلـة ر نفِّ

ــان متعلِّ  ــواء ك ــه، س ــول من ــن القب ــاً ع ــةً  ق ــان خلق ــه أو ك  بفعل

مــن جهــة غــريه  أو نقيصــةً  مــن جهتــه تعــاىلٰ  أو مرضــاً  وغريــزةً 

 .كالدياثة

*   *   * 

 ):هـ٧ق (حمّمد بن سعيد الراوندي / عجالة املعرفة

ــدَّ ] ]٣٦ص [[/ ــ وال ب ــون ممَّ ــريِّ ن ال يُ أن يك ــغ ــا ُي  ٰى وح م

 ،)عصـمة( ٰى سـمّ والتغيـري، ويُ  ن عليـه مـن الكـذبؤمَ إليه، وُيـ

رفه عـن املعصـية، مـع ـلطف خيتـار عنـده الطاعـة، ويصـ: وهي

 .خالفه قدرته عىلٰ 

*   *   * 

مة احلّيل / هنج احلقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

ــــة]] ٧٨ص [[ ــــه : وقالــــت اإلماميَّ ت إنَّ أنبيــــاء اهللا وأئمَّ

ـر، ودانـوا بتعظــيم  هـون عـن املعـايص، وعـامَّ ُيسـتَخفُّ منزَّ  وُينفِّ

ــاىلٰ  ــر اهللا تع ــذين أم ــت ال ــل البي ــر  أه ــا أج ــودَّهتم، وجعله بم
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ـــنَّة]] ٧٩ص /[[ ـــل السُّ ـــال أه ـــ: وق ـــه جي ـــيهم إنَّ وز عل

زت األشاعرة عليهم الكبائر. الصغائر  .وجوَّ

*   *   * 

 :عصمة األنبياء]] ١٤٢ص [[

 : أنَّ األنبياء معصومون: املبحث الثاين - ١

ـــة إىلٰ  أنَّ األنبيــاء معصـــومون عـــن  ذهبــت اإلماميَّـــة كافَّ

ة  هــون عــن املعــايص، قبــل النبــوَّ الصــغائر والكبــائر، ومنزَّ

ــىلٰ  ــدها، ع ــ وبع ــبيل العم ــة س ــلِّ رذيل ــن ك ــيان، وع د والنس

ة والضعة ومنقصة، وما يدلُّ عىلٰ   .اخلسَّ

ــايص،  ــيهم املع زوا عل ــوَّ ــك وج ــاعرة يف ذل ــت األش وخالف

زوا  ة وبعـدها، وجـوَّ زوا الكفـر علـيهم قبـل النبـوَّ وبعضهم جـوَّ

 .عليهم السهو والغلط

ــول اهللا  ــبوا رس ــب  إىلٰ  ونس ــام يوج ــرآن ب ــهو يف الق الس

ـــه صـــّىلٰ : فقـــالوا ]]١٤٣ص /[[الكفـــر،  يومـــًا، وقـــرأ يف  إنَّ

ُعـز�   :سورة الـنجم عنـد قولـه تعـاىلٰ 
ْ
 َوال

َ
ت

�
تُُم ا�ـال

ْ
�
َ
ـَرأ

َ
ف
َ
 � ىٰ أ



 عصمة األنبياء/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العني ..............................................................................................  ٢٨

ـــر
ْ
خ

ُ ْ
 األ

َ
ـــة ـــاَة ا��اِ�َ ـــنجم[ � ىٰ َوَمن ـــك «]: ٢٠و١٩: ال تل

ــىلٰ  ــالغرانيــق الُع ــفاعة ُترجت ــا الش ــه » ٰى ، منه ــرتاف من ــذا اع ، وه

 الشـــفاعة  ٰى رجتـــتُ ]] ١٤٤ص /[[  بـــأنَّ تلـــك األصـــنام

إليهـا،  منها، نعوذ باهللا مـن هـذه املقالـة التـي ُنِسـَب النبـيُّ 

وقـد  وهي توجـب الشــرك، فـام عـذرهم عنـد رسـول اهللا 

ــىلٰ ]] ١٤٥ص /[[ ــه ع ــه وأقارب ــن أهل ــرية م ــة كث ــل مجاع  قت

ــذه يف اهللا ــنام ومل تأخ ــادة األص ــم،]] ١٤٦ص /[[  عب ــة الئ   لوم

للكفـر والشــرك وهـو مقـام وُينَسب إليه هـذا القـول املوجـب 

ــف  ــاللة؟ وكي ــواع الض ــغ أن ــذا إالَّ أبل ــل ه ــاَمل؟ وه ــاد الع إرش

ٰ   :جيامع هذا قولـه تعـاىلٰ 
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ــة، وهــي أن يقــول َ�ع ؟ وهــل أبلــغ مــن هــذه احلجَّ

الشـــرك والكفــر  إنَّــك أرســلت رســوالً يــدعو إىلٰ : العبــد

وتعظـــيم األصـــنام وعبادهتـــا؟ وال ريـــب أنَّ القـــائلني هبـــذه 

ــاىلٰ  ــه تع ــيهم قول ــدق عل ــة ص ــق�   :املقال ُروا اَهللا َح ــدَ
َ
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ْ
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 . ]٩١: األنعام[ ق

ــُه  ٰ   َوَرَوْوا َعنْ ــىلَّ ــُه َص ــُه ُذو  َأنَّ ــاَل َل ، َفَق ــْنيِ ــَر َرْكَعتَ الظُّْه

ــدِ  ــ: اْليَ ــَالَة َأْم َنِس ـــْرَت الصَّ ــوَل اهللاِ؟ َفَقــاَل َأَقصَّ : يَت َيــا َرُس

ـــِد؟« ]] ١٤٧ص /[[  َنَعـــْم،: ، َفَقـــاَل النَّـــاُس »َأَصـــَدَق ُذو اْليَ

ــوُل اهللاِ  ــاَم َرُس ٰ  َفَق ــىلَّ ــلَّمَ  َفَص ــمَّ َس ، ُث ــَرَيْنيِ ــْنيِ ُأْخ ... اْثنَتَ

 . اْحلَِديَث 

ـــِحيَحْنيِ  ـــُه   َوَرَوْوا ِيف الصَّ ٰ  َأنَّ ـــىلَّ ـــَالَة  َص ـــاِس َص بِالنَّ

ـــبَْعِض اْلعَ  ـــَرَج لِ ـــمَّ َخ ـــُه، ُث ـــَل ُحْجَرَت ، َوَدَخ ـــْنيِ ــــِر َرْكَعتَ ْص

ََّها َرُه َبْعٌض َفَأَمت  .َحَواِئِجِه، َفَذكَّ

ــا تــدلُّ  وأّي  نســبة أنقــص مــن هــذا وأبلــغ يف الــدناءة؟ فإهنَّ

إعراض النبيِّ عـن عبـادة ربِّـه، وإمهاهلـا، واالشـتغال عنهـا  عىلٰ 

ــتكّلم يف الصــالة، وعــدم ــدارك الســهومن نفســه  بغريهــا، وال ت

 .لو كان، نعوذ باهللا من هذا اآلراء الفاسدة

ــِديُّ  ٰى ، َروَ  كثــريًا مــن الــنقص النبــيِّ  ونســبوا إىلٰ  اْحلَُميْ

ــْت  ــِحيَحْنيِ َعــْن َعاِئَشــَة، َقاَل ــْنيَ الصَّ ــُب :  ِيف اْجلَْمــِع َب ــُت َأْلَع ُكنْ

ــيِّ  ــَد النَّبِ ــْت ِيل َصــَواِح َباْلبَنَــاِت ِعنْ ــبَْن َمِعــي، ، َوَكاَن ُب َيْلَع

ــوُل اهللاِ  ــاَن َرُس ــيِْهنَّ  َوَك ــُري إَِل ــُه، َفيُِش ــبَّْعَن ِمنْ ــَل َتَق إَِذا َدَخ

 . َفيَْلَعبَْن َمِعي

ــاً ]] ١٤٨ص /[[ ــدي أيض ــديث احلمي ــب : وح ــت ألع كن

َعُب   .بالبنات يف بيته، وهنَّ اللُّ

ـــم ـــع أهنَّ ـــِث   م ـــَحاِح اْألََحاِدي ـــَة َال َأنَّ املََال   َرَوْوا ِيف ِص ِئَك

ــُل  ــَمٍة َأو َمتَاثِي ــِه ُصــَوُر ُجمَسَّ ــًا فِي ــْدُخُل َبيْت ــه  َت ــل عن ــواتر النق ، وت

 فكيـف جيـوز هلـم نسـبة هـذا إىلٰ   بإنكار عمل الصور والتامثيـل،

ـس  وإىلٰ  النبيِّ  زوجته مـن عمـل الصـور يف بيتـه الـذي ُأسِّ

ــلِّ  ــني يف ك ــروح األم ــة وال ــوط املالئك ــلُّ هب ــو حم ــادة، وه للعب

 ت؟وق

ـــامَّ رأ ــيُّ  ٰى ول ــ النب ــدخلها حتَّ ــة مل ي ــور يف الكعب  ٰى الص

، فـإذا امتنــع مـن دخولــه مـع أنَّ الكعبــة بيـت اهللا تعــاىلٰ   ُحميـت،

مرتبتــه، فكيـف يتَّخــذ يف بيتــه ]] ١٤٩ص /[[مـع رشفــه وعلـوِّ 

 له؟ وهو أدون من الكعبة صورًا وجيعله حمال� 

ـــْنيَ  ٰى َوَروَ  ـــِع َب ـــِديُّ ِيف اْجلَْم ـــْت اْحلَُميْ ، َقاَل ـــِحيَحْنيِ  الصَّ

ــةُ  ــُر إَِىلٰ : َعاِئَش ــا َأْنُظ ــِه، َوَأَن ِين بِِرَداِئ ــُرتُ ــيَّ َيْس ــُت النَّبِ ــِة،  َرَأْي اْحلَبََش

 .َوُهْم َيْلَعبُوَن ِيف املَْسِجِد، َفَزَجَرُهْم ُعَمرُ 

ــْت  ٰى َوَروَ  ــَة، َقاَل ــْن َعاِئَش ــِديُّ َع ــوُل   :اْحلَُميْ ــَيلَّ َرُس ــَل َع َدَخ

ــَطَجَع  اهللاِ  ــاٍث، َفاْض ــاِء ُبَع ــاِن بِِغنَ ــاِن ُتَغنِّيَ ــِدي َجاِرَيتَ َوِعنْ

َل َوْجَهــُه، َوَدَخــَل َأُبــوَبْكٍر َفــاْنتََهَرِين،  َعــَىلٰ  اْلِفــَراِش، َوَحــوَّ

ـيَْطاِن ِعنْـَد النَّبِـيِّ : َوَقاَل  ، َفَأْقبَـَل َعَليْـِه َرُسـوُل ِمْزَمـاَرُة الشَّ

 .َلامَّ َغَفَل َغَمْزُهتَُام َفَخَرَجتَا، فَ »َدْعَها«: اهللاِ َوَقاَل 

ــه نــصَّ  الصــرب عــىلٰ  وكيــف جيــوز للنبــيِّ  هــذا، مــع أنَّ

؟ وباخلصــوص  حتــريم اللعــب واللهــو، والقــرآن مملــوء بــه عــىلٰ 

ــالَّ  ــه، وه ــع زوجت ــرية، ]] ١٥٠ص /[[م ــة والغ ــه احلميَّ دخلت

ــه  ــع أنَّ ــوبكر وعمــر  م ــر أب ــف أنك ــري النــاس؟ وكي أغ

 ؟ نا أفضل منهومنعهام؟ فهل كا

ُه َلـامَّ َقِدَم املَِدينََة ِمْن َسَفٍر َخَرَجـْت إَِليْـِه   َوَقْد َرَوْوا َعنُْه  َأنَّ

فِّ َفَرحًا بُِقُدوِمِه، َوُهو َيْرُقُص بَِأْكَامِمهِ   .نَِساُء املَِدينَِة َيْلَعبَْن بِالدَّ

ــيس، أو ]] ١٥١ص /[[ ــن رئ ــذا ع ــل ه ــدر مث ــل يص وه

 .عوذ باهللا من هذه السقطاتوقار؟ ن ٰى من له أدن

ــدهم إىلٰ ]] ١٥٢ص /[[ ــَب أح ــو ُنِس ــه ل ــع أنَّ ــذا  م ــل ه مث

ــيِّ  ــه، فكيــف جيــوز نســبة النب أ من ــربَّ ــه بالســبِّ والشــتم وت قابل

  ٰأ منها؟ إىل  مثل هذه األشياء التي يتربَّ

ــِحيَحْنيِ  ــبِْض ُروِح   َوِيف الصَّ ــاَء لَِق ـــامَّ َج ــْوِت َل ــَك املَ َأنَّ َمَل

 . ، َفَفَقَأ َعيْنَهُ ٰى َطَمُه ُموَس لَ  ٰى ُموَس 

مــع عظمتــه،   ٰى فكيــف جيــوز لعاقــل أن ينســب موســ

، والفــوز بمجــاورة ورشف منزلتـه، وطلــب قربــه مـن اهللا تعــاىلٰ 

ــه أن يوقــع  عــاَمل القــدس، إىلٰ  هــذه الكراهــة؟ وكيــف جيــوز من

 ؟بملك املوت ذلك، وهو مأمور من ِقبَل اهللا تعاىلٰ 
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ــِع َبــْنيَ  ــِحيَحْنيِ َأنَّ َرُســوَل اهللاِ  َوِيف اْجلَْم َقــاَل ِيف  الصَّ

ُـــْم َيـــْأُتوَن آَدَم َوَيْســـَأُلوَنُه «: ِصـــَفِة اْخلَْلـــِق َيـــْوَم اْلِقيَاَمـــةِ  َوإِهنَّ

ــْأُتوَن  ــْأُتوَن ُنوحــًا َفيَْعتَــِذُر إَِلــيِْهْم، َفيَ ــَفاَعَة َفيَْعتَــِذُر إَِلــيِْهْم، َفيَ الشَّ

ــيُّ اهللاِ َوَخِليُلــُه، اْشــَفْع َيــا : إِْبــَراِهيَم َفيَُقوُلــونَ  ــَراِهيُم، َأْنــَت َنبِ إِْب

ــا إَِىلٰ  ــرَ  َلنَ ــا َت ــَك، َأَم ــمْ  ٰى َربِّ ــوُل َهلُ ــِه؟ َفيَُق ــُن فِي ــا َنْح   إِنَّ َريبِّ : َم

ــُه، َوَملْ ]] ١٥٣ص /[[ ــُه ِمثُْل ــْب َقبَْل ــبًا َملْ َيْغَض ــَب َغَض ــْد َغِض َق

ــْد َكــ ــَدُه ِمثُْلــُه، َوإِينِّ َق ــَالَث َكــَذَباٍت، َنْفِســَيْغَضــْب َبْع ي ـَذْبُت َث

ي َنْفِيس، اْذَهبُوا إَِىلٰ   .» َغْريِ

ــوَل اهللاِ   ــِحيَحْنيِ َأنَّ َرُس ــْنيَ الصَّ ــِع َب ــاَل  َوِيف اْجلَْم َملْ «: َق

 .» َيْكِذْب إِْبَراِهيُم النَّبِيُّ إِالَّ َثَالَث َكِذَباٍت 

ــذب إىلٰ  ــبة الك ــؤالء نس ــلُّ هل ــف حي ــف  كي ــاء؟ وكي األنبي

 لوثوق برشيعتهم مع االعرتاف بتعّمد كذهبم؟ا

ــيَّ  ــِحيَحْنيِ َأنَّ النَّبِ ــْنيَ الصَّ ــِع َب ــاَل  َوِيف اْجلَْم ــُن «: َق َنْح

ــاَل  ــَراِهيَم، إِْذ َق ــْن إِْب ــكِّ ِم ــقُّ بِالشَّ ِ   :َأَح
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ــود[ �ُر� ــُت ِيف ]٨٠: ه ــو َلبِثْ ، َوَل

اِعَي  ْجِن ُطوَل َلبِْث ُيوُسَف َألََجبُْت الدَّ   .»السِّ

 النبـــيِّ بالشـــكِّ يف كيـــف جيـــوز هلـــؤالء االجـــرتاء عـــىلٰ 

 العقيدة؟

ــاَل  ــِحيَحْنيِ َق ــيِّ   :َوِيف الصَّ ــَد النَّبِ ــوَن ِعنْ ــُة َيْلَعبُ ــنََام اْحلَبََش َبيْ

  َــَأْهو ــُر، َف ــَل ُعَم ــَراِهبِْم َدَخ ــبَُهْم  إَِىلٰ  ٰى بِِح ــبَاِء، َفَحَص اْحلَْص

 .»َدْعُهْم َيا ُعَمرُ «: ِهبَا، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهللاِ 

اِيلُّ ِيف إِ  ٰى َوَروَ  ــزَّ ينِ اْلَغ ــدِّ ــوِم ال ــاِء ُعُل ــيَّ   ْحيَ ــاَن  َأنَّ النَّبِ َك

ــتَْأَذَن،  ــُر َفاْس ــاَء ُعَم ــبَْن، َفَج ــَني َوَيْلَع ــَواٍر ُيَغنِّ ــَدُه َج ــًا وِعنْ َجالِس

ــَواِري ــيُّ لِْلَج ــاَل النَّبِ ــُكتْنَ «]] ١٥٤ص /[[ : َفَق ــَكتَْن »اْس ، َفَس

، »ُعـْدنَ «: اَل َهلُـنَّ َحاَجتَـُه ُثـمَّ َخـَرَج، َفَقـ ٰى َفَدَخَل ُعَمـُر َوَقَضــ

ــنَ  َفُعــْدَن إَِىلٰ  ــَام : اْلِغنَــاِء، َفُقْل ــِذي ُكلَّ ــَذا الَّ َيــا َرُســوَل اهللاِ، َمــْن َه

ـــَام َخـــَرَج ُقْلـــَت »اْســـُكتْنَ «: َدَخـــَل ُقْلـــَت   ُعـــْدَن إَِىلٰ «: ، وُكلَّ

 .»اْلبَاطِلِ   َهَذا َرُجٌل َال ُيْؤثُِر َسَامعَ «: ؟ َقاَل »اْلِغنَاءِ 

ــلُّ  ــف حي ــيِّ كي ــن النب ــك ع ــل ذل ــة مث ــوم رواي ــؤالء الق هل

عمـــر أرشف مـــن النبـــيِّ  ٰى ؟ أيـــر  حيـــث ال ُيـــؤثِر

 سامع الباطل والنبيُّ ُيؤثِره؟

ــِحيَحْنيِ َعـْن َأِيب ُهَرْيــَرَة، َقــاَل  ُأِقيَمــِت   :َوِيف اْجلَْمـِع َبــْنيَ الصَّ

ــُرَج  ـُفوُف ِقيَامــًا َقبْـَل َأْن َخيْ َلِت الصُّ ـَالُة، َوُعــدِّ إَِليْنَـا َرُســوُل  الصَّ

ــوُل اهللاِ اهللاِ  ــا َرُس ــَرَج إَِليْنَ ُه ، َفَخ ــالَّ ــاَم ِيف ُمَص ــامَّ َق ، َفَل

ُه ُجنٌُب، َفَقـاَل َلنَـا َهيْئَتِنَـا ِقيَامـًا،  ، َفَلبِثْنَـا َعـَىلٰ »َمَكـاَنُكمُ «: َذَكَر َأنَّ

َ وَ  يْنَاَفاْغتََسَل، ُثمَّ َخَرَج إَِليْنَا َوَرْأُسُه َيْقُطُر، َفَكربَّ  .َصلَّ

ــه  ٰى فلينظــر العاقــل هــل حيســن منــه وصــف أدنــ النــاس بأنَّ

حيضـر الصـالة ويقـوم يف الصـف وهـو جنـب؟ وهـل هـذا إالَّ 

مـن التقصـري يف عبـادة ربِّـه، وعـدم املسـارعة إليهـا؟ وقـد قـال 

ــاىلٰ  ــارُِعوا إِ�ٰ   :تع ــمْ  وَس
ُ
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ــدة[ ْ�اِت ف ــأّي  ]٤٨: املائ ــف  ، ف مكلَّ

 ؟أجدر بقبول هذا األمر من النبيِّ 

ـــِحيَحْنيِ َعـــْن َأِيب ]] ١٥٥ص /[[ ـــْنيَ الصَّ ـــِع َب َوِيف اْجلَْم

ٰ   :ُهَرْيَرَة، َقـاَل  ، َقـاَل  ٰى إِْحـدَ  النَّبِـيُّ  َصـىلَّ : َصـَالَيتِ اْلَعِشــيِّ

، ي اْلَعْصــَر َرْكَعتَـْنيِ َم، ُثـمَّ َقـاَم إَِىلٰ  َوَأْكثَُر َظنـِّ َخَشـبٍَة ِيف  ُثـمَّ َسـلَّ

ــُر،  ــوَبْكٍر َوُعَم ــيِهْم َأُب ــا، َوفِ ــَدُه َعَليَْه ــَع َي ــِجِد، َفَوَض ِم املَْس ــدَّ ُمَق

ــاُلوا ــاُس َفَق ــاَن النَّ َع ــَرَج َرسْ ــَامُه، َوَخ ــاُه َأْن ُيَكلِّ ـــْرَت : َفَهاَب َأَقصَّ

ــَالَة؟ َوَرُجــٌل َيــْدُعوُه النَّبِــيُّ  َملْ «: ا اْليَــَدْيِن، َفَقــاَل ذَ  الصَّ

ــ ٰ : ، َقــاَل »رْ ـَأْنــَس َوَملْ ُأَقصِّ ــمَّ  َبــْل َقــْد َنِســيُت، َفَصــىلَّ ، ُث ــْنيِ َرْكَعتَ

 . َسلَّمَ 

رســول اهللا  فلينظـر العاقــل هــل جيــوز نســبة هــذا الفعــل إىلٰ 

ــول ــه أن يق ــوز من ــف جي ــيت«: ؟ وكي ــا نس ــذا »م ــإنَّ ه ؟ ف

وعمـر حفظـا مـا نســي  سهو يف سهو، ومـن يعلـم أنَّ أبـا بكـر

ام مل يذكرا ذلك للنبيِّ رسول اهللا   ؟، مع أهنَّ

ُث َعـْن  ـُه َكـاَن ُحيَـدِّ ِحيَحْنيِ َعْن َعبِْد اهللاِ ْبـِن ُعَمـَر َأنَّ َوِيف الصَّ

ُه َدَعا َزْيَد ْبَن َعْمِرو ْبـِن ُنَفيْـٍل، َوَذلِـَك َقبْـَل َأْن   َرُسوِل اهللاِ  َأنَّ

َم إَِليْـِه َرُسـوُل اهللاِ َرُسـوِل اهللاِ  َينِْزَل اْلَوْحُي َعـَىلٰ   ، َفَقـدَّ

إِينِّ َال آُكـُل َمـا «: َأْن َيْأُكـَل ِمنَْهـا، ُثـمَّ َقـاَل  ٰى ُسْفَرًة فِيَها َحلٌْم، َفـَأبَ 

 .» ِممَّا َملْ ُيْذَكِر اْسُم اهللاِ َعَليْهِ   َأْنَصابُِكْم، َوَال آُكُل  َتْذَبُحوَن َعَىلٰ 

ــل  ــل ه ــر العاق ــه إىلٰ فلينظ ــب نبيَّ ــه أن ينس ــوز ل ــادة  جي عب

األنصــاب، ويأكــل  عــىلٰ ]] ١٥٦ص /[[  األصــنام، والــذبح

منه؟ وأنَّ زيـد بـن عمـروبن نفيـل كـان أعـرف بـاهللا منـه وأتـمُّ 

؟ نعـــوذ بـــاهللا مـــن هـــذه حفظـــًا ورعايـــًة جلانـــب اهللا تعـــاىلٰ 

 .االعتقادات الفاسدة

ــيَ  ــِن اْل ــَة ْب ــْن ُحَذْيَف ــِحيَحْنيِ َع ــاَل َوِيف الصَّ ــَع   :َامِن، َق ــُت َم ُكنْ

ــيِّ  ــاْنتَهَ  النَّبِ ــُت،  إَِىلٰ  ٰى َف يْ ــاِئًام، َفتَنَحَّ ــاَل َق ــْوٍم، َفبَ ــبَاَطِة َق ُس

ــاَل  ــهْ «: َفَق ــ»اْدُن ــَدَنْوُت َحتَّ ــَأ  ٰى ، َف ــِه، َفتََوضَّ ــَد َعِقبَيْ ــُت ِعنْ ُقْم

يْهِ  َفَمَسَح َعَىلٰ   . ُخفَّ
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ــب إىلٰ  ــوز أن ُينَس ــف جي ــول اهللا  فكي ــو رس ــائًام، الب ل ق

أ منه؟  مع أنَّ أرذل الناس لو ُنِسَب هذا إليه تربَّ

ــ ثــّم املســح عــىلٰ  ــمْ   :يقــول ني، واهللا تعــاىلٰ اخلفَّ
ُ
�

َ
رُْجل

َ
 َوأ

 . ]٦: املائدة[

ــانظروا إىلٰ  ــط  ف ــأ والغل زون اخلط ــوِّ ــف ُجي ــوم كي ــؤالء الق ه

رق ـجيـــوز أن يســـ]] ١٥٧ص /[[  األنبيـــاء، وأنَّ النبـــيَّ  عـــىلٰ 

 .ب يف أخسِّ األشياء وأحقرهادرمهًا، ويكذ

 :وقد لزمهم من ذلك حماالت

ــا،  جــواز الطعــن عــىلٰ : منهــا الشـــرائع، وعــدم الوثــوق هب

زوا عليــه الكــذب وســائر املعــايص جــاز أن  ــغ إذا جــوَّ فــإنَّ املبلِّ

ا ُأوحـي إليـه، أو يـأمر  يكذب عمدًا أو نسيانًا، أو يـرتك شـيئًا ممـَّ

 أقواله؟ اعتامد عىلٰ  ٰى من عنده، فكيف يبق

باعــه : ومنهــا ــا أن جيــب علينــا اتِّ ــه إذا فعــل املعصــية، فإمَّ أنَّ

فيها، فيكون قـد وجـب علينـا فعـل مـا وجـب تركـه، واجتمـع 

 .الضّدان، وإن مل جيب انتفت فائدة البعثة

ــّربي : ومنهــا ــه لــو جــاز أن يعصـــي لوجــب إيــذاؤه والت أنَّ

، لكـن منه، ألنَّه مـن بـاب األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر

   :، فقــالحتــريم إيــذاء النبــيِّ  قــد نــصَّ عــىلٰ  اهللا تعــاىلٰ 
�
إِن

ــَرةِ  ِخ
ْ

ــا َواآل ي
ْ
ن ــنَُهُم اُهللا ِ� ا�� َع

َ
ُ ل

َ
ــو�  اَهللا َورَُس

َ
ون

ُ
ذ
ْ
ــؤ ــَن يُ ي ِ

�
 ا�

 ].٥٧: األحزاب[

 ، فـال ينقــادون إىلٰ سـقوط حملِّـه ورتبتـه عنـد العـوامِّ : ومنهـا

 .طاعته، فتنتفي فائدة البعثة

ــة، : ومنهــا ــه يلــزم أن يكونــوا أدون حــاالً مــن آحــاد األُمَّ أنَّ

ألنَّ درجات األنبياء يف غايـة الشــرف، وكـلُّ مـن كـان كـذلك 

يـا �ِســاَء   :كـان صـدور الـذنب عنــه أفحـش، كـام قــال تعـاىلٰ 

ــا  َه
َ
� 

ْ
ف

َ
ــا� ــٍة يُض ــٍة ُمبَ��نَ

َ
ن� بِفاِحش

ُ
�

ْ
ــن ِت ِم

ْ
ــأ ــْن يَ ــِ�� َم ا��

 ِ
ْ

�
َ
ف

ْ
َعـــذاُب ِضـــع

ْ
، واملحصـــن ُيـــرَجم،  ]٣٠: حـــزاباأل[ ال

، وحدُّ العبد نصف حدِّ احلرِّ   .وغريه ُحيَدُّ

ــاهللا تعــاىلٰ ]] ١٥٨ص /[[ ــه أنَّ علمهــم ب ــر  واألصــل في أكث

 .وأتّم، وهم مهبط وحيه، ومنازل مالئكته

ومــن املعلـــوم أنَّ كـــامل العلــم يســـتلزم كثـــرة معرفتـــه، 

ع دلَّ واخلضوع واخلشـوع فينـا يف صـدور الـذنب، لكـن اإلمجـا

ــىلٰ  ــيَّ  ع ــاد  أنَّ النب ــن آح ــاالً م ــلُّ ح ــون أق ــوز أن يك ال جي

 .األُمَّة

ــه يلـزم أن يكــون مــردود الشـهادة، لقولــه تعــاىلٰ : ومنهـا   :أنَّ

تَ�َي�نُــوا
َ
ــإٍ �

بَ
َ
ْم فاِســٌق بِ�

ُ
 جـاَء�

ْ
، فكيــف ]٦: احلجــرات[ إِن

ــ ــون أدن ــزم أن يك ــوحي؟ ويل ــهادته يف ال ــل ش ــن  ٰى ُتقبَ ــاالً م ح

ة، وهوباطل باإلمجاععدول األُ   .مَّ

ــا ــه، : ومنه ــداء ب ــب االقت ــذنب لوج ــه ال ــدر عن ــو ص ــه ل أنَّ

   :لقولــه تعــاىلٰ 
َ

ِطيُعــوا ا�ر�ُســول
َ
ِطيُعــوا اَهللا َوأ

َ
: النســاء[ أ

٥٩[  ، 
ٌ
ـــنَة  َحَس

ٌ
ـــَوة ْس

ُ
ـــوِل اِهللا أ ـــْم ِ� رَُس

ُ
�

َ
 ل

َ
 �ن

ْ
ـــد

َ
ق
َ
 ل

ِبُعوِ� ، ]٢١: األحـــزاب[
�
ـــات

َ
 ، والتـــايل ]٣١: آل عمـــران[ ف

 .باطل باإلمجاع، وإالَّ اجتمع الوجوب واحلرمة

*   *   * 

مة احلّيل / الرسالة السعدية  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

ة: املسألة السابعة ]]٧١ص /[[  :يف النبوَّ

 : وفيه مباحث

ل  :جيب أن يكون معصوماً  يف أنَّ النبيَّ : البحث األوَّ

أنَّ  اختلــف املســلمون هنــا، فــذهبت طائفــة مــنهم إىلٰ [

مـن اخلطـأ واملعصـية، صـغرية ] لنبيَّ جيـب أن يكـون معصـوماً ا

أنَّـه ال جيــب ذلــك فــيهم،  وذهــب آخــرون إىلٰ . كانـت أو كبــرية

ــىلٰ  زوا ع ــوَّ ــيِّ  فج ــذب،  النب ــة، والك ــم وحبَّ ـــرقة دره س

 . والتطفيف يف الكيل، وغري ذلك من الفواحش

ــــبعض  ــــالل ب ــــه اإلخ ــــاز من ــــّح، وإالَّ جل ل أص واألوَّ

ــــرايع، وال ـــديل، الش ـــف والتب ـــها، والتحري ـــادة يف بعض زي

ــىلٰ  ــذب ع ــاىلٰ  والك ــارهاهللا تع ــوق بإخب ــي الوث ــقط  ، فينتف ، ويس

ــه مــن القلــوب، وال حيصــل اجلــزم بصــدقه، ]] ٧٢ص /[[ حملُّ

ــة ــدة البعث ــل فائ ــال حتص ، ف ــنُّ ــل وال الظ ــل . ب ــه إذا فع وألنَّ

معصــية وجــب اإلنكــار عليــه، وإيــذاؤه وزجــره عنهــا، وذلــك 

 .عته والقبول منه وحتريم إيذائهينايف وجوب طا

تقليــد مــن يعتقــد  عاقــل يرتضـــي لنفســه االنقيــاد إىلٰ  وأّي 

 ؟هذه املقالة، وجيعله واسطة بينه وبني اهللا تعاىلٰ 

ــيِّ  وأّي  ــد النب ــه عن ــون ل ــذر يك ـــر  ع ــع املحش إذا مج

 شفاعته، وقد اعتقد فيه هذه النقايص؟ بينهام، واضطرَّ إىلٰ 

 :ه ال جيوز عليه السهويف أنَّ : البحث الثاين

ــيَّ  اختلــف املســلمون هنــا، فــذهبت طائفــة إىلٰ   أنَّ النب

ــهو ــأ وال الس ــه اخلط ــوز علي ــر. ال جي ــة ُأخ ــت طائف  إىلٰ  ٰى وذهب

ــ كــان ُيصــّيل الصــبح  إنَّ النبــيَّ : قــالوا ٰى جــواز ذلــك، حتَّ

ــع  ــرأ م ــًا، فق ــد(يوم ــو): احلم
َ
ــِم إِذا ه

ْ
أن  ، إىلٰ � ىٰ َوا��ج

ــ وصــل إىلٰ  ــز�   :ه تعــاىلٰ قول ُع
ْ
َت َوال

�
ــال تُُم ا�

ْ
�
َ
ــَرأ

َ
ف
َ
  � ىٰ أ

َ
ــاة َوَمن
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ـــر
ْ
خ

ُ ْ
 األ

َ
ـــة ـــنجم[ � ىٰ ا��اِ�َ ـــرأ]٢٠ - ١: ال ـــك «: ، ق تل

ــق األُوىلٰ  ثــمَّ ]] ٧٣ص /[[، »ٰى ، منهــا الشــفاعة ُترجتــ الغراني

 .وهذا يف احلقيقة كفر. استدرك

ــّىلٰ ]] ٧٤ص /[[ ــه ص ــلَّم،  وأنَّ ــني وس ـــر ركعت ــًا العص يوم

ــمّ  ــام إىلٰ  ث ــاذبوا يف  ق ــك وجت ــحابة يف ذل ــت الص ــه، فتنازع منزل

ــديث، إىلٰ  ــيُّ  احل ــع النب ــال أن طل ــديثكم؟«: فق ــيم ح ، »ف

ــالوا ــال: فق ــيت؟ فق ــالة أم نس ـــرت الص ــول اهللا، أقص ــا رس : ي

ــَس « ـــر ومل أن ــأنكم؟ مل يقص ــام ش ــالوا»، ف ــول اهللا، : ، ق ــا رس ي

شـهد بـذلك  ٰى فلـم يقبـل النبـيُّ حتـَّ. صلَّيت العصــر ركعتـني

 .وهذا املذهب يف غاية الرداءة. مجاعة، فقام وأتمَّ صالته

ــوه]] ٧٥ص /[[ ل لوج ــقُّ األوَّ ــه : واحل ــاز علي ــو ج ــه ل فإنَّ

ــوق  ــَق وث ــه، ومل يب ــع أفعال ــك يف مجي ــاز ذل ــأ، جل ــهو واخلط الس

ــاىلٰ  ــن اهللا تع ــه ع ــواز أن بإخبارات ــان، ج ـــرايع واألدي ، وال بالش

 .فائدة البعثة يزيد فيها وينقص سهوًا، فتنتفي

ــيِّ  ــف النب ـــرورة أنَّ وص ــوم بالض ــمة  ويف املعل بالعص

ها، فيجـب املصـري إليـه ملـا فيـه  أكمل وأحسن من وصـفه بضـدِّ

 . من االحرتاز عن الرضر املظنون، بل املعلوم

ـــه جيـــب أن يكـــون : البحـــث الثالـــث]] ٧٦ص /[[ يف أنَّ

ــ ة والش ــروَّ ــنقص يف امل ــب ال ــا يوج ــع م ــن مجي ــًا ع ه رف ـمنزَّ

 :ينالدِّ و

أنَّـه جيـب تنزيـه  اختلف املسـلمون هنـا، فـذهبت طائفـة إىلٰ 

ــيِّ  ــا  النب ــل، وم ــدناءات والرذاي ــايص وال ــع النق ــن مجي ع

ـــدِّ  ـــًا يف ال ـــب نقص ـــبيوج ــــرف واحلس ة والش ـــروَّ .  ين وامل

زوا وصــفه بضــدِّ  وذهبــت طائفــة إىلٰ  ــه ال جيــب ذلــك، وجــوَّ أنَّ

 .ذلك

ســباطة  مــًا إىلٰ كــام رووا عنــه أنَّــه جــاء يو]] ٧٧ص /[[

ولـو وصـف واحـد منّـا غـريه بأنَّـه يبـول قـائًام، . قوم، فبال قائامً 

 .حلصل له الكدر بذلك واالنفعال عنه

ــدم امل]] ٧٨ص /[[ ـــامَّ ق ــه ل ــه أنَّ ــه ورووا عن ــت ل ــة غنَّ دين

 نقـص أعظـم مـن ذلـك؟ مـع أنَّـه ذمَّ عـىلٰ  وأّي . نساؤها فرقص

 َومـ  :هذا الفعـل يف كتابـه العزيـز، فقـال
َ
ـد

ْ
ُهْم ِعن

ُ
 َصـال�

َ
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ً
ِديَة

ْ
ص

َ
 ُم�ًء َوت

�
َيِْت إِال  ].٣٥: األنفال[ ا�ْ

ــه قــال]] ٧٩ص /[[ قــال النبــيُّ : [ورووا عــن عمــر أنَّ

 ــه ــرض موت ـــي«: يف م ــاس ألُوص ــدواة وقرط ــوين ب ، »ايت

ـــر ـــال عم ـــر]: فق ـــل ليهج ـــحابة . إنَّ الرج ـــف الص واختل

ــيَّ  ب النب ــوَّ ــهم ص ــاك، فبعض ــارضون هن ــهم ، وباحل عض

ب رأي عمر  .وهذه منقصة عظيمة. صوَّ

ك ]] ٨٠ص /[[ ــرِّ ــة ُتف ــّيل وعايش ــان ُيص ــه ك ــه أنَّ ورووا عن

ـْر   :أمـره فقـال ، مـع أنَّ اهللا تعـاىلٰ  املنيَّ من ثوبـه َطه�
َ
� 

َ
َوِ�يابَـك

� ]ثِّر  ، فكيــف اســتقذرت عايشــة ذلــك وهــو ]٤: املــدَّ

 !مل ينفر نفسه منه؟

عـن هـذه  نـه تنزيـه النبـيِّ املحتـاط يف دي فالواجب عىلٰ 

النقـايص، فإنَّـه أسـلم عاقبـًة يف اآلخـرة وأبلـغ يف تعظـيم حـال 

 .الذي ذكره عبادة وتعظيمه عبادة النبيِّ 

*   *   * 

مة احلّيل / أنوار امللكوت  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

 :بيان عصمة األنبياء يف :املسألة الثالثة عرش ]]٢٢٥ص [[

ــ يخمــالف عــىلٰ  يــاء والــردِّ عصــمة األنب والقــول يف: قــال ة امللَّ

 :أمجع

ــتصَّ  ــن اخ ــع م ــف يمن ــمة لط ــاء العص ــن اخلط ــه م وال  ،ب

ــاً    مل يكــن املعصــوموجــه القهــر، وإالَّ  يمنعــه عــىلٰ  ووجــه  .مثاب

ــ ــ إىلٰ  ٰى م لــو مل يكونــوا معصــومني ألدّ عصــمة األنبيــاء أهنَّ ر التنفُّ

 .ه املعجز وداللتهأا يدرعن قبول أقواهلم، وذلك ممَّ 

ــو ــ: لأق ــت اإلماميَّ ــل  أنَّ  ة إىلٰ ذهب ــومون قب ــاء معص األنبي

ــدها ــة وبع ــغائر عمــداً  ،البعث ــن الص ــهواً  ع ــائر وس ــن الكب ، وع

 .قرَ وخالفهم فيه مجيع الفِ . كذلك

ــــ ]]٢٢٦ص [[/  ا املعتزلــــة فــــذهب أكثــــرهم إىلٰ أمَّ

ــغائر ــد الص ــائر وتعّم ــن الكب ــمتهم ع ــوَّ  ،عص ــيهم وج زوا عل

ــهواً  ــغائر س ــوَّ  ،الص ــن ج ــنهم م ــداً ز وم ــنهم عم ــدورها ع . ص

 .وهم احلشوية ،ة من أجاز الكبائرومن املجربِّ 

 .د الصغائرزوا تعمُّ واألشعرية منهم جوَّ 

 .زوا عليهم الكفرواخلوارج جوَّ 

مـن البحـث عـن العصـمة مـا  ذلـك ال بـدَّ  وقبل اخلوض يف

املعصــوم هــو  أنَّ  إىلٰ  ]]٢٢٧ص [[/ذهــب قــوم : فنقــول ي،هــ

ــان بامل ــه اإلتي ــالــذي ال يمكن ــأن يكــون خمتص� ــايص ب ــة  اع بكيفي

ــ ــانية تقتض ــة أو نفس ــدام ـيبدني ــاع اإلق ــه  ،امتن ــب إلي ــام ذه ك

ــادراً  ،بعضــهم ــون ق ــىلٰ  أو يك ــادر  ع ــري ق ــري، أو غ الطاعــة ال غ

 .ياملعصية كام اختاره أبو احلسن األشعر عىلٰ 

خالفــه،  ســلب القــدرة، واحلــقُّ  وهــذه األقــوال مشــرتكة يف

 ،تــرك القبــائح عــىلٰ  صــوم مثابــاً  لــزم أن ال يكــون املعوإالَّ 
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ــايل و ــدَّ  ،باطــل إمجاعــاً الت ــهفاملق ــفــإذن وجــب أن تُ  ،م مثل ر ـفسَّ

 .العصمة بغري ذلك

عبـارة  يوهـ ،واألقرب ما اختـاره الشـيخ أبـو إسـحاق 

 ف ال يكــون لــه معــه داع إىلٰ بــاملكلَّ  تعــاىلٰ اهللا عــن لطــف يفعلــه 

 .ترك الطاعة، مع قدرته عليهام املعصية وإىلٰ 

ــ الــدليل عـىلٰ : ا ثبـت هــذا فنقـولإذ ه لــو عصــمة األنبيـاء أنَّ

ــ أوقــع اخلطــ  لــزم باطــل وإالَّ  ، والتــايلر عــن أقــواهلملــزم التنفُّ

ــ وألنَّ  .م مثلــهفاملقــدَّ  ،نقــض الغــرض مــن البعثــة ة املعجــزة دالَّ

ــىلٰ  ــدقهم و ع ــوب اص ــنهم تِّ وج ــذنب ع ــدر ال ــو ص ــاعهم، فل ب

جـب وه كـان يوألنَّـ .ت عليـهمـا دلَّـ عـىلٰ  ةلبطلت داللة املعجز

ــم، و ــتخفاف هب ــي االس ــكالنه ــن ذل ــم ع ــوايل و ،هل ــلالت  ،باط

 .م مثلهفاملقدَّ 

*   *   * 

مة احلّيل / كشف املراد  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

 :يف وجوب العصمة :املسألة الثالثة] ]٤٧١ص [[

ـــال ـــيِّ : ق ـــب يف النب ـــمة وجي ـــوق  ،العص ـــل الوث ليحص

إلنكــار ها واولوجــوب متابعتــه وضــدِّ  ،فيحصــل الغــرض

 .عليه

ــول ــوَّ  ،اختلــف النــاس هنــا: أق زوا فجامعــة املعتزلــة ج

ـ ،األنبيـاء الصـغائر عـىلٰ  سـبيل السـهو كـام ذهـب إليــه  ا عــىلٰ إمَّ

أو  ،سـبيل التأويـل كـام ذهـب إليـه قـوم مـنهم أو عـىلٰ  ،بعضهم

وذهبـت األشـعرية واحلشـوية . ا تقـع حمبطـة بكثـرة ثـواهبمألهنَّ 

ــ إىلٰ  ــيهم الصــغائأنَّ ــوز عل ــائر إالَّ ه جي ــذبر والكب ــر والك  . الكف

ــ ــت اإلماميَّ ــ :ةوقال ــذنوب كلِّ إنَّ ــن ال ــمتهم ع ــب عص ــا ه جت ه

 :والدليل عليه وجوه .صغريها وكبريها

ــدها ــاء  أنَّ  :أح ــة األنبي ــن بعث ــرض م ــ الغ ــل إنَّ ام حيص

ــمة حتصــيالً  ،بالعصــمة ــرض فتجــب العص ــك. للغ ــان ذل  :وبي

ألنبيــاء واملعصــية ا زوا الكــذب عــىلٰ املبعــوث إلــيهم لــو جــوَّ  أنَّ 

أمـــرهم وهنـــيهم وأفعـــاهلم التـــي ] ]٤٧٢ص [[/زوا يف جـــوَّ 

امتثــال  ال ينقــادون إىلٰ  وحينئــذٍ  ،بــاعهم فيهــا ذلــكأمــروهم باتِّ 

 .وذلك نقض للغرض من البعثة ،أوامرهم

ــ فـإذا فعــل معصــيةً  ،جتــب متابعتــه النبــيَّ  أنَّ  :الثـاين ا أن فإمَّ

ــه ــب متابعت ــل .أو ال ،جت ــاين باط ــةال ،والث ــدة البعث ــاء فائ  .نتف

ــلواألوَّ  ــا ألنَّ  ،ل باط ــوز فعله ــية ال جي ــه .املعص ــار بقول : وأش

ــ ،هــذا الــدليل إىلٰ  )هالوجــوب متابعتــه وضــدِّ ( ــالنظر إىلٰ ألنَّ  ه ب

ــاكونــه نب ــه ي� ــالنظر إىلٰ  ،جتــب متابعت ال  كــون الفعــل معصــيةً  وب

 .باعهجيوز اتِّ 

لعمـوم  ،وجـب اإلنكـار عليـه ه إذا فعـل معصـيةً أنَّ  :الثالث

 وهـو منهـيٌّ  ،وذلـك يسـتلزم إيـذاءه ،وجوب النهي عـن املنكـر

 .ذلك حمال وكلُّ  ،عنه

ــال ــل: ق ــامل العق ــذكاء ،وك ــة ،وال ــوَّ  ،والفطن ــرأيوق  ،ة ال

ــهو ــدم الس ــ ،وع ــام يُ وكلَّ ــاءنفِّ ــاءة اآلب ــن دن ــه م ــر  ،ر عن وعه

ــاتمَّ األُ  ــة ،ه ــة ،والفظاظ ــبههاواألُ  ،والغلظ ــة وش ــل  ،بن واألك

 .هالطريق وشبه عىلٰ 

هــذه الصــفات التــي  جيــب أن يكــون يف النبــيِّ : أقــول

أي  ،)العصــمة( عطــف عــىلٰ  )وكــامل العقــل: (وقولــه .ذكرهــا

ــيِّ  ــب يف النب ــل وجي ــامل العق ــاهر ،ك ــك ظ ــون يف . وذل وأن يك

ة الــرأي بحيــث ال يكــون ضــعيف والفطنــة وقــوَّ  غايــة الــذكاء

ذلـــك مـــن أعظـــم  ألنَّ  ،اً مـــور متحــريِّ يف األُ  داً الــرأي مـــرتدِّ 

ــ ــهاملنفِّ ــحَّ  .رات عن ــهو وأن ال يص ــه الس ــئالَّ  ،علي ــن ل ــهو ع  يس

ــا أُ  ــض م ــبع ــه رَ ِم ــون منزَّ . بتبليغ ــاً وأن يك ــاء  ه ــاءة اآلب ــن دن ع

ـ ألنَّ  ،هـاتمَّ وعهـر األُ  هـا عــن وأن يكــون منزَّ  .ر عنـهذلــك منفِّ

 هـاً وأن يكـون منزَّ .  حيصـل النفـرة عنـهلـئالَّ  ،الفظاظة والغلظـة

ــ ــراض املنفِّ ــن األم ــو ع ــذام األُ رة نح ــريح واجل ــلس ال ــة وس بن

كثــــري مــــن املباحــــات ] ]٤٧٤ص [[/وعــــن  .والــــربص

ــه القادحــة يف تعظيمــه ــل  ،الصــارفة عــن القبــول من نحــو األك

ـا يُ ه ممـَّذلـك كلَّـ ألنَّ  ،الطريق وغـري ذلـك عىلٰ  فيكـون  ،ر عنـهنفِّ

 .للغرض من البعثة منافياً 

*   *   * 

مة احلّيل / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

 :عصمة األنبياء ]]٣٩٥ص [[/

ه معصــوم وبــاقي إنَّــ: فنقــول ،تــهوإذا ثبتــت نبوَّ : قــال

ــاء ــأ .األنبي ــض فباإلمجــاع إالَّ  ،ا عــن االعتقــاد الباطــلمَّ  بع

ــ.  اخلــوارج وال  ال ســهواً  .فباإلمجــاع ،رائعـا عــن نقــل الشــوأمَّ

وأفعـــاهلم ال تقـــع  ٰى واختلفـــوا يف الســـهو يف الفتـــو .عمـــداً 

ـــداً  ـــرية عم ـــهواً  الكب ـــويَّ إالَّ  وال س ـــد احلش ـــ .ة عن د ويف تعمُّ

ــقُّ  .الصــغرية خــالف قــال بــه أكثــر املعتزلــة مــذهب  واحل

 ،وســهواً  قـع مــنهم الكبـرية والصـغرية، عمـداً ته ال ة أنَّـاإلماميـَّ

ــ ل العمــر إىلٰ مـن أوَّ  ي لــنقض ـه لــو بعــث مــن يعصــآخــره، ألنَّ

  بقبــولإالَّ  غرضــه، إذ الغــرض تعريــف املصــالح، وال يــتمُّ 
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ــ ــة إليــه، ومت ــهســكَ ز العصــيان مل يُ وِّ ُجــ ٰى قولــه والطمأنين  .ن إلي

ــ ــوألنَّ ــوز أن ُي ــؤمَ ه جي ــا مل ي ــض م ــؤّدي بع ــون   .صنقِ ر أو ُي ويك

ــمَّ عــن دنــاءة اآلبــاء وعهــر األُ  هــاً منزَّ   ،عنــه راً هــات، لكونــه منفِّ

 . بالغرض فيخلُّ 

  ف ال يكــونبــاملكلَّ  تعــاىلٰ  العصــمة لطــف يفعلــه اهللا: أقــول

 .مـع إمكـان وجـوده ،تـرك الطاعـة وفعـل املعصـية إىلٰ  معه داعٍ 

ــتمكِّ  ــري م ــوم غ ــل املعص ــاس جع ــض الن ــنوبع ــية،   ن م املعص

الثــواب، فلــم يكــن لــه فضــيلة يف    مل يســتحّق وإالَّ  ،وهــو خطــأ

االختيـار، فـإذا حصـلت  بقـاء املعصـوم عـىلٰ  فـإذن احلـقُّ  .ذلك

 ،يـاملعاصــ لإلنســان ملكــة مانعــة مــن الفجــور واإلقــدام عــىلٰ 

ـــاف إىلٰ  ـــام يف  وانض ـــم ب ـــة العل ـــك امللك  ]]٣٩٦ص [[/تل

ــوف  ــع خ ــقاوة م ــن الش ــية م ــعادة ويف املعص ــن الس ــة م الطاع

ــىلٰ  ــذة ع ــرك األوىلٰ  املؤاخ ــل املن ت ـــوالفع ــد تكمَّ   ،يس ــت فق ل

 .رشائط العصمة

 :أربعة  أفعال األنبياء ال ختلو من: إذا عرفت هذا فنقول

 .ينياالعتقاد الدِّ : أحدها

 .ةينيَّ الفعل الصادر عنهم من األفعال الدِّ : وثانيها

 .األحكام ونقل الرشائع  تبليغ: وثالثها

 .قة هبم يف الدنيااألفعال املتعلِّ : ورابعها

 مـا إالَّ  ،امتنـاع اخلطـأ فيـه فق العقـالء عـىلٰ ل اتَّ والقسم األوَّ 

ــنُ  ــوارج  َل ِق ــض اخل ــن بع ــيليَّة  -ع ــم الفض ــويز  -وه ــن جت م

ــيهم، ألنَّ امل ــر عل ــدور الكف زوا ص ــوَّ ــر، وج ــدهم كف ــية عن عص

 . املعصية منهم

ــ ــهوأمَّ ــاس في ــف الن ــد اختل ــاين فق ــوَّ  ،ا الث ــهم فج ز بعض

ــوَّ  ــوا منــه وج ــائر علــيهم، وآخــرون منع . زوا الصــغائرالكب

ــ ــداً واإلماميَّ ــمني عم ــن القس ــوا م ــهواً  ة منع ــوَّ  ،وس ــل النب ة قب

 .وبعدها

خلطـأ فيـه املنـع مـن ا فـق اجلمهـور عـىلٰ ا الثالـث فقـد اتَّ وأمَّ 

 .وسهواً  عمداً 

ــ ــع فقــد جــوَّ وأمَّ ــه، ا الراب ــيهم في ــاس الســهو عل ــر الن ز أكث

 .ة، وهو احلقُّ وخالف يف ذلك اإلماميَّ 

الرسـول  ه لـو جـاز عـىلٰ وجـوب العصـمة أنَّـ والدليل عـىلٰ 

م اخلطـأ لـزم نقـض الغـرض مـن البعثـة، والتـايل باطـل، فاملقــدَّ 

ـأنَّـ: ةرطيَّ ـبيان الش .مثله األنبيـاء لتعريـف األحكـام  َث ِعـام بُ ه إنَّ

 وخطــأً  زنــا علــيهم املعصــية عمــداً رائع، فلــو جوَّ ـوإظهــار الشــ

ي التوّقـف يف ـوجتـويز ذلـك يقتضـ ،رع كـذباً ـزنا كـون الشـجوَّ 

ـ .ة قولهصحَّ  ه جيـوز أن فإنَّـ وأيضـاً  .فظـاهر  ،ا بطـالن التـايلوأمَّ

 .بتبليغه رَ مِ ص بعض ما أُ نقِ أو يُ  ،ريؤّدي بعض ما مل يؤمَ 

ــيُّ  ــون النب ــب أن يك ــاً منزَّ  وجي ــر  ه ــاء وعه ــاءة اآلب ــن دن ع

 للتنفـــري، وذلـــك خيـــلُّ  هـــات، لكـــون ذلـــك مســـتلزماً مَّ األُ 

 .)من املتابعة( ]]٣٩٧ص [[/بالغرض 

*   *   * 

مة احلّيل / تسليك النفس  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

 :يف وجوب العصمة :املطلب الثالث]] ١٨٧ص /[[

ـذهب اإلماميَّ  عـن فعـل  جـوب عصـمة النبـيِّ و ة إىلٰ ة خاصَّ

ــ قبــيح أو إخــالل بواجــب، خالفــاً  مجهــور  فــإنَّ  ،قرَ جلميــع الِف

 الكفــر زوا مجيــع املعــايص علــيهم إالَّ ة جــوَّ األشــاعرة واحلشــويَّ 

ــذب يف األداء ــة. والك ــض املعتزل ــال بع ــ :وق ــيهم إنَّ ــوز عل ام جي

ســـبيل التأويـــل،  عـــىلٰ  عمـــداً  :، وبعضـــهمالصـــغائر ســـهواً 

 .رةا تقع مكفَّ  أهنَّ إالَّ  ،يل القصدسب عىلٰ  :وبعضهم

ــا ــة،  أنَّ : لن ــرض بالبعث ــض الغ ــتلزم نق ــمة يس ــاء العص انتف

ــ ه لــو وهــو القبــول مــنهم واالمتثــال ألوامــرهم ونــواهيهم، فإنَّ

 .ز كـون مـا أمـروا بـه معصـيةً ف املعصـية عـنهم جـوَّ ز املكلَّ جوَّ 

 مـا ؤّدي غـريبأدائـه وأن ُيـ رَ ِمـأُ ؤّدي بعـض مـا ه جيوز أن ُيـوألنَّ 

ــ .بــه، فينتفــي فائــدة البعثــة رَ ِمــأُ  ه إذا فعــل املعصــية وجــب وألنَّ

ــ ــه، فيســقط حملُّ ــ. ه مــن القلــوباإلنكــار علي ــو جوَّ وألّن ــا ا ل زن

ــال قولــه إالَّ  ــب علينــا امتث ــية عليــه مل جي ــد العلــم املعص  بع

 .بصدقه، ويلزم الدور

 ؤّديـه، خالفـاً مـن السـهو يف مـا يُ  وجيب أن يكـون معصـوماً 

ــ ــع الِف ــةق، وإالَّ رَ جلمي ــرض البعث ــض غ ــزم نق ــون  . ل وأن يك

 لـزم التنفـري عنـه هـات، وإالَّ مَّ عن دنـاءة اآلبـاء وعهـر األُ  هاً منزَّ 

 .ه من القلبوسقوط حملِّ 

*   *   * 

 :يف حتقيق العصمة :املطلب السادس]] ١٩١ص /[[

املعـايص عـن املعصـوم،  من الناس مـن سـلب القـدرة عـىلٰ 

ة، لكـن العصـمة هـي البدنيـَّ اخلـواصِّ ا مع مسـاواة الغـري يف إمَّ 

وهـو قـول  .املعصـية الطاعـة، أو عـدم القـدرة عـىلٰ  القدرة عـىلٰ 

ــعري ــن األش ــه  .أيب احلس ــه أو بدن ــه يف نفس ــع اختصاص أو م

ــاع إقدامــه عــىلٰ ـة تقتضــيَّ بخاّصــ ي، كــام ذهــب ـاملعاصــ ي امتن

ـ. إليـه بعضـهم ه نَّـأر العصـمة بـومـنهم مـن أثبـت القـدرة وفسَّ
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ــأ ــر يفعل ــاىلٰ م ــىلٰ  ه تع ــه ع ــدم مع ــث ال يق ــد بحي ــية  بالعب املعص

 ،املـــدح  ملــا اســـتحقَّ اإلجلـــاء، وإالَّ  رط أن ال ينتهـــي إىلٰ ـبشــ

مْ  :ولقولـه تعـاىلٰ  .ولبطل التكليـف
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ة يَّ حصــول خاّصــ: مــور أربعــةأُ وأســباب العصــمة عنــدهم 

مانعــة مــن الفجــور، وحصــول ي ملكــة ـلنفســه أو بدنــه تقتضــ

وتأكيــد تلــك  ،املعصـية عــىلٰ  الطاعـة والــذمِّ  العلـم باملــدح عــىلٰ 

ــرك  ــوحي وت ــوم بــرتادف ال ــرك إالعل ــد ت ــال معاتبتــه عن مه

ــ فــإنَّ  ،ويف اشــرتاط تــرادف الــوحي نظــر. األوىلٰ  ة ومــريم األئمَّ

 .معصومون من غري وحي وفاطمة 

ــاً  تعــاىلٰ  اهللا والتحقيــق أنَّ  ــه لطف نتفــي معــه داعــي ي يفعــل ب

 .املعصية مع قدرته عليها

 :يف وقت العصمة :املطلب السابع]] ١٩٢ص /[[

ــاتَّ  ة وبعــدها عــن عصــمتهم قبــل النبــوَّ  ة عــىلٰ فقــت اإلماميَّ

ــداً  ــائر عم ــغائر والكب ــهواً  الص ــرض ، وإالَّ وس ــض الغ ــزم نق  ل

ــلِّ  ــقوط حم ــم لس ــيم هل ــيهم والتعظ ــاد إل ــن االنقي ــان  م ــن ك م

ــم اهللايَّ زت الفضــلوجــوَّ  .عاصــياً   ة مــن اخلــوارج بعثــة مــن يعل

ومل  ز بعثـة مـن كـان كـافراً وابـن فـورك جـوَّ . ه يكفرمنه أنَّ  تعاىلٰ 

ــع ــم أنَّ  .يق ــوية زع ــض احلش ــول اهللا وبع ــ(  رس ــان ) هأنَّ ك

  :قبل البعثـة، لقولـه تعـاىلٰ  كافراً 
�

ـاال َك ضَ َهـدَووََجـدَ
َ
 � ىٰ  �

 .بطالنه قون عىلٰ ، وأطبق املحقِّ ]٧: ٰى الضح[

األنبيـاء قبـل البعثـة،  زوا الكبـرية عـىلٰ كثر األشـاعرة جـوَّ وأ

ــ فــق مــن واتَّ . هتمومنــع البــاقون مــن نبــوَّ . ة إخــوة يوســفلقصَّ

ــ ــىلٰ عــدا اإلماميَّ ــنَّ  ة ع ــة، لك ــنهم قبــل البعث ــغائر م  جــواز الص

 .سبيل السهو زه عىلٰ النّظام واألصّم جوَّ 

*   *   * 

مة احلّيل / مناهج اليقني  :)هـ٧٢٦ت (العالَّ

 :يف وجوب العصمة :البحث السادس]] ٣٦٢ص [[

 :مةمقدَّ 

ــه اهللا ــف يفعل ــمة لط ــاىلٰ  العص ــاملكلَّ  تع ــع ب ــون م ف ال يك

 تــرك الطاعــة وارتكــاب املعصــية مــع قدرتــه عــىلٰ  ذلــك داع إىلٰ 

 .ذلك

ــالوا ــل ق ــ: واألوائ ــة متمكّ إهنَّ ــدر ا ملك ــنفس ال يص ــة يف ال ن

 .عن صاحبها معها املعايص

ــرون ــال آخ ــان امل إنَّ : وق ــه اإلتي ــذي ال يمكن ــو ال ــوم ه عص

ــال]] ٣٦٣ص /[[ ،باملعــايص ــنهم مــن ق ــؤالء م ــدم  إنَّ : وه ع

ــه  ــاص بدن ــة الختص ــأاملكن ــه بخاّص ــيَّ و نفس ــاع ـة تقتض ي امتن

بينـه وبـني أشـخاص اإلنسـان  ٰى املعايص منه، ومنهم مـن سـاو

ــواصِّ  ــ يف اخل ــانية، وفسَّ ــة والنفس ــدرة ـالبدني ــمة بالق روا العص

ــىلٰ  ــة أو ع ــىلٰ  الطاع ــدرة ع ــدم الق ــول  ع ــو ق ــية، وه يب أاملعص

 .احلسن األشعري

 ن مـن الفعلـني واخـتصَّ املعصـوم مـتمكِّ  إنَّ : وقال آخـرون

، وأبطلـوا قـول مـن سـلب الً كام قلنـاه نحـن أوَّ  تعاىلٰ  بلطف اهللا

ه وألنَّـ .ال مـدح لـه يف عصـمته ه حينئـذٍ القدرة عن املعصـية بأنَّـ

ــ لــه وال عقــاب، واللــوازم ، فــال ثـواب هيبطـل التكليــف يف حقِّ

ْم  :ولقولــه تعــاىلٰ  .هــا فاســدةكلّ 
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 .]١١٠: الكهف[ إِ�

 :موروسبب العصمة عند هؤالء األربعة أُ 

ـــن : لاألوَّ  ـــه بملكـــة يمنعـــه م اختصـــاص نفســـه أو بدن

 .املعصية اإلقدام عىلٰ 

ــاين ــاً : الث ــون عامل ــىلٰ  أن يك ــدح ع ــذمِّ  بامل ــة وال ــىلٰ  الطاع  ع

 .املعصية

 .كيد تلك العلوم بتتابع الوحي إليهأت: الثالث

 عوتـب عـىلٰ  ذا تـرك مـا هـو األوىلٰ إأن يكون بحيـث : الرابع

 .ذا اجتمعت هذه األربعة لإلنسان كان معصوماً إذلك، ف

 الثالـث ال جيـب حصـوله يف كــلِّ  وهـذا عنـدي باطـل، فــإنَّ 

ـــ معصـــوم، فـــإنَّ   ر واملالئكـــة ـعشـــة االثنـــي األئمَّ

ومــريم معصــومتان مــن غــري وحــي  معصــومون وفاطمــة 

تـرك  والرابع تابع للعصـمة، نعـم اعتقـاد مؤاخذتـه عـىلٰ  .إليهم

 .د للعصمةسبب مؤكِّ  األوىلٰ 

مـةدت هـذه ذ قد متهَّ إو  فـق النـاس بـأرسهماتَّ : فنقـول املقدَّ

ــوارج الَّ إ - ــن اخل ــيلية م ــىلٰ  - الفض ــومون  أنَّ  ع ــاء معص األنبي

زوا جـوَّ  ثـمّ  ،ذنـب كفـر كـلَّ  نَّ أعن الكفر، والفضـيلية اعتقـدوا 

 .صدور الذنب عن األنبياء

ــاس إىلٰ ]] ٣٦٤ص /[[ ــض الن ــب بع ــدور إ وذه ــان ص مك

 .الكبائر عنهم، وأكثر الناس جزموا ببطالنه

ـــال آخـــرون ـــ: وق ـــنهم، إنَّ ه جيـــوز صـــدور الصـــغرية ع

ــ: واختلفــوا فقــال قــوم مــنهم  عــىلٰ ام جيــوز صــدورها عــنهم إنَّ

وجــه االشــتباه  أو عــىلٰ  وجــه تــرك األوىلٰ  ســبيل الســهو أو عــىلٰ 

 .فالاملعصية  عىلٰ جهة القصد  ا عىلٰ باملباح، أمَّ 
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ــ ــنهم واإلماميَّ ــرية ع ــغرية والكب ــدور الص ــن ص ــوا م ة منع

 .ة وبعدهاالنبوَّ   قبل و سهواً أ عمداً 

ــ: وقالــت الفضــيلية أيضــاً  مــن علــم  ه جيــوز أن يبعــث اهللاإنَّ

ال جيـوز ذلـك بـل جيـوز بعثـة : يكفر، وقال فريـق مـنهم همنه أنَّ 

 ،قبــل الرســالة، وهــو منقــول عــن ابــن فــورك مــن كــان كــافراً 

 .وبعض احلشوية قال بوقوعه ،هذا اجلائز مل يقع: وقال

ــوَّ  ــوج ــل السُّ ــدور الكبــنَّ ز أكثــر أه ــنهم قبــل اة ص ير ع

ــالة، و ــأالرس ــة فجوَّ مَّ ــل البعث ــغائر قب ــدا ا الص ــع ع ــا اجلمي زه

 .ةميَّ اإلما

لـو بعـث  تعـاىلٰ  اهللا مـا ذهـب إليـه الشـيعة أنَّ  والدليل عـىلٰ 

ــاً  ــان مناقض ــوم لك ــيس بمعص ــن ل ــ م ــه، والت ــل يلالغرض  ،باط

ــدَّ  ــهفاملق ــ .م مثل ــان الش ــو  أنَّ  :رطيةـبي ــة ه ــن البعث ــرض م الغ

ـــتمُّ  ـــك ال ي ـــرهم، وذل ـــال أوام ـــواب بامتث ـــيل الث إالَّ  حتص

حاصــل إالَّ بعــد أقــواهلم وأفعــاهلم، وذلــك غــري  بالســكون إىلٰ 

 .العلم بعدم صدور الذنب عنهم

ــ ــه األمــر بــبعض مــا مل  ه لــو مل يكــن معصــوماً وألنَّ جلــاز من

م فاملقــدَّ  ،والتــايل باطــل ،رعـواإلخــالل بــبعض الشــ ،ر بــهؤمَ ُيــ

 .مثله

ــ]] ٣٦٥ص /[[ ــذنب لكــانوا وألنَّ ــنهم ال ــو صــدر ع ه ل

 مـن حيـث إنَّ  عقـاهبم يكـون أشـدّ  مـن العـوام، ألنَّ  درجةً  أقّل 

 .م مثلهفاملقدَّ  ،فاقاً أتّم، والتايل باطل اتِّ  تعاىلٰ  معرفتهم باهللا

ــ ه لــو صــدر عــنهم الــذنب ملــا كــانوا مقبــويل الشــهادة، وألنَّ

ـــه تعـــاىلٰ  تَ�َي�نُـــوا :لقول
َ
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َ
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 .]٦: احلجرات[

فـال يكـون أذاهــم  ،ه كـان حيــب زجـرهم عـن الــذنبوألنَّـ

 .ماً حمرَّ 

 .م مثلهفاملقدَّ  ،بع، والتايل باطلتَّ ن ال يُ أه كان جيب نَّ وأل

ــ ــلإف ــلِّ ال نُ : ن قي ــية، س ــويز املعص ــع جت ــرة م ــول النف م حص

جتويزهـا علـيهم ومل يمـنعهم  كثـر املسـلمني عـىلٰ أوكيف ذلك و

ــإاملعصــية  وألنَّ  .مـن قبــول أقــواهلم ــام يُ نَّ تقــدير  ر عــنهم عــىلٰ نفِّ

ز ذلــك علــيهم بــل جــوِّ اســتحقاق العقــاب عليهــا، ونحــن ال نُ 

ــ زجــوِّ نُ  ــي تقــع مكفَّ ــد  وألنَّ  .رةصــدور الصــغائر الت الســمع ق

 .جواز الذنب عليهم عىلٰ  دلَّ 

حصـــول الـــذنب عـــنهم ال يوجـــب تـــرك  أنَّ  :فـــاجلواب

ــقــوهلم بالكلّ  ــوال ،ةيَّ ــه مفســدة يف أغلــب األح  ،بــل حيصــل في

ــ ــون املكلَّ ــف يك ــنهم لط ــذنب ع ــع ال ــرب إىلٰ ومن ــه أق  ف مع

ــه مــا ذكــرتم، وصــدور الصــغرية وذ ،الطاعــة لــك ال يقــدح في

 عــىلٰ  عــنهم ممتنــع كــالكبرية، والــذي ذكــروه يف االعتــذار مبنــيٌّ 

ا كوهنـا صــغرية ممَّــ وألنَّ  .جتـويز التحــابط، وهـو باطــل ملـا يــأيت

 .وجب النفرة دائامً يالعقالء، وذلك  عىلٰ  ٰى خيف

ــأوَّ  ــمع مت ــوالس ــاالً ل، أمَّ ــىلٰ  ا إمج ــل ع ــرك األوىلٰ  فباحلم  ،ت

ــه ال حتــريم ــ .وكــون النهــي هنــي تنزي ــه تُ ففــي كُ  ا تفصــيالً وأمَّ ب

 .ة بهاملختصَّ 

ــا  ــاز أن يســهو عــن أداء م ــيهم وإالَّ جل والســهو ال جيــوز عل

 .جيب أداؤه

ـــاءة اآلوجيـــب أن يكونـــوا منـــزَّ  بـــاء وعهـــر هني عـــن دن

 .ر منهمهات ليحصل االنقياد إليهم وعدم التنفُّ مَّ األُ 

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ت (ين العبيديل عميد الدِّ  /هوتإرشاق الّال 

 :]يف بيان عصمة األنبياء: املسألة الثالثة عرش[ ]]٤٥٥ص [[

ــنِّ  ــال املص ــردُّ (: فق ــمة األنبيــاء وال ــول يف عص  عــىلٰ  الق

بـه مــن  العصـمة لطـف يمنـع مـن اخـتصَّ  :ة أمجـعخمـالفي امللَّـ

ــاء ــىلٰ  ،اخلط ــه ع ــر وال يمنع ــه القه ــوم وإالَّ  ،وج ــن املعص  مل يك

ــاً  ــ .مثاب ــاء أهنَّ ــمة األنبي ــه عص ــومني ووج ــوا معص ــو مل يكون م ل

املعجــز   ا يــدرأهوذلــك ممَّــ ،التنّفــر عــن قبــول أقــواهلم إىلٰ  ٰى ألدّ 

 .)وداللته

ــ(قــال الشــارح  ــ(: )هدام ظلُّ ــاء  أنَّ  ة إىلٰ ذهبــت اإلماميَّ األنبي

، وسـهواً  عـن الصـغائر عمـداً  ،معصومون قبـل البعثـة وبعـدها

ــذلك ــن الكبــائر ك ــهواً  داً أي عمــ )وع أي  )وخــالفهم(، وس

ــ أي يف عصــمة األنبيــاء عــن الصــغائر  )فيــه( ةوخــالف اإلماميَّ

 .قرَ مجيع الفِ ( وسهواً  والكبائر عمداً 

ــــ]] ٤٥٦ص /[[ ــــةأمَّ ــــرهم إىلٰ  ،ا املعتزل ــــذهب أكث  ف

ــ ــائر وتعمُّ ــن الكب ــمتهم ع ــوَّ عص ــغائر، وج ــيهم د الص زوا عل

ز مـــن جـــوَّ ( أي ومـــن املعتزلـــة )، ومـــنهمالصـــغائر ســـهواً 

ــدورها ــغائر )ص ــدور الص ــداً ( أي ص ــربِّ عم ــن املج ــن ، وم ة م

 .وهم احلشوية ،أجاز الكبائر

ـــن احلشـــوية) واألشـــعرية مـــنهم ـــد جـــوَّ ( أي م زوا تعّم

 .زوا عليهم الكفرالصغائر، واخلوارج جوَّ 

ــك ــوض يف ذل ــل اخل ــقِّ  )وقب ــق احل ــذه  أي يف حتقي ــن ه م

ة مـا مـن البحـث عـن العصـم ال بـدَّ ( األقوال وإبطال مـا عـداه
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احلكـم بكـون األنبيـاء معصـومني عـن الـذنوب أو  ، ألنَّ )؟هي

ــ ــها يتوقَّ ــن بعض ــىلٰ ع ــوُّ  ف ع ــتص ــمة،  ٰى ر معن ــول(العص : فنق

املعصـــوم هــو الـــذي ال يمكنــه اإلتيـــان  أنَّ  ذهــب قــوم إىلٰ 

ـ أو ( أي قائمـة ببدنـه )ة بدنيـةبكيفيـَّ اباملعايص بـأن يكـون خمتص�

ــانية ــه )نفس ــة بنفس ــ( أي قائم ــدامي امتـتقتض ــاع اإلق ــىلٰ   ن  ع

الطاعـة ال غـري، أو غـري قـادر  عـىلٰ  يكـون قـادراً   هاملعصية، أو أنَّ 

ــام اختــاره أبــو احلســن األشــعري، وهــذه  عــىلٰ  املعصــية ك

أي قــدرة  )مشــرتكة يف ســلب القــدرة(يعنــي الثالثــة  )األقــوال

ــىلٰ  ــوم ع ــية املعص ــصُّ  ،املعص ــاين أخ ــول الث ــث،  والق ــن الثال م

 .من الكلِّ  واجلزء أعمُّ  منه لكون الثالث جزءاً 

ــه ــقُّ (: قول ــه واحل ــوم وإالَّ  ،خالف ــون املعص ــزم أن ال يك  ل

 .م مثلــه، فاملقــدَّ تــرك القبــائح، والتـايل باطــل إمجاعــاً  عــىلٰ  مثابـاً 

ـــأن نُ   وجـــب  فـــإذن ، أي بغـــري )ر العصـــمة بغـــري ذلـــكـفسِّ

 .م ذكرهااألقوال الثالثة املقدَّ 

ــاره ( ــا اخت ــرب م ــيخ[واألق ــح]  الش ــو إس ــنِّ أب ف اق املص

ـ ،)تعـاىلٰ  رمحه اهللا(  تعـاىلٰ  ا عبـارة عـن لطـف يفعلـه اهللاوهـو أهنَّ

ــاملكلَّ  ــثب ــه داع إىلٰ   ف بحي ــه مع ــون ل ــية وإىلٰ  ال يك ــرك  املعص ت

 .الطاعة مع قدرته عليهام

ــول ــذا فنق ــت ه ــىلٰ : إذا ثب ــدليل ع ــاء  ال ــمة األنبي  عص

ــ ــأأنَّ ــع اخلط ــو وق ــزم(  مــنهم )ه ل ــ]] ٤٥٧ص /[[  ل ــالتنفُّ ن ر ع

ــواهلم ــواهلم )أق ــة أق ــن متابع ــل، وإالَّ ( أي ع ــايل باط ــزم والت  ل

ــة ــن البعث ــرض م ــة )نقــض الغ ــتهم متابع ــن بعث ــرض م ، إذ الغ

 .م مثلــهفاملقــدَّ (بــاع أقـواهلم، النـاس هلــم وامتثـال أوامــرهم واتِّ 

ــ وألنَّ  ــزة دالَّ ــىلٰ املعج ــوب اتِّ  ة ع ــدقهم ووج ــو ص ــاعهم، فل ب

ــ ة عــىلٰ املعجــز] داللــة[صــدر الــذنب عــنهم لبطلــت  ت مــا دلَّ

ـــه ـــ .علي ـــنهم أي وألنَّ ) هوألنَّ ـــايص م ـــوع املع ـــب ( وق يوج

ــوايل ــك والت ــن ذل ــم ع ــي هل ــم والنه ــتخفاف هب ــي )االس ، أعن

ـــزة عـــىلٰ  ـــة املعج ـــ بطـــالن دالل ـــوب مـــا دلَّ ـــه ووج ت علي

م باطلــة، فاملقــدَّ ( االســتخفاف هبــم والنهــي هلــم عــن املعــايص

 .واملالزمات الثالث ظاهرة ،)مثله

*   *   * 

 ):هـ٨ق (ابن العتائقي / يضاح والتبينياإل

 ...)يف وجـوب العصـمة: البحث السادس: (قال]] ٣٥٢ص [[

 .آخره إىلٰ 

ــول ــت نبوَّ : أق ــولإذا ثبت ــه فنق ــإ: ت ــاقي نَّ ــذا ب ــوم وك ه معص

ــأ ،األنبيــاء  بعـــض ا عــن االعتقــاد الباطــل فباإلمجــاع إالَّ مَّ

ــيهم ــلَّ  نَّ أل ،اخلــوارج وهــم الفضــيلية مــن جتــويز الكفــر عل  ك

 .زوا صدور املعصية منهموجوَّ  ،معصية كفر عندهم

ــاعرة]] ٣٥٣ص /[[ ــن األش ــر م ــو بك ــايض أب ــال الق : وق

، ووافقـه أكثـر )هللا مـن كـان كـافرًا قبـل البعثـةاجيوز أن يبعث (

 .ذلك األشاعرة عىلٰ 

ــ ــوأمَّ ــل الش ــن نق ــداً ـا ع ــهوًا وال عم ــاع ال س  ،رائع فباإلمج

هلم ال تقـــع الكبـــرية وأفعـــا ٰى واختلفـــوا يف الســـهو يف الفتـــو

ـــعمـــدًا وال ســـهوًا إالَّ  ـــد احلشـــوية، ويف تعمُّ د الصـــغرية  عن

ــ عــىلٰ  فــق الكــلُّ خــالف قــال بــه أكثــر املعتزلــة، واتَّ  ه إن كــان أنَّ

 .ل فجائزسبيل النسيان أو التأوُّ  فعل الكبرية عىلٰ 

ــقُّ  ــ واحل ــذهب اإلماميَّ ــم ــرية وال ة أنَّ ــنهم الكب ــع م ه ال تق

ــأويالً  عمــدًا وســهواً  ،الصــغرية ــره ل العمــر إىلٰ مــن أوَّ  ،وت  ،آخ

ــ ــث اهللا تعــاىلٰ ألنَّ ــو بع ــ ه ل ــن يعص ــنقض غرضــهـم إذ  ،ي ل

 بقبـول قولـه والطمأنينــة إالَّ  الغـرض تعريـف املصـالح وال يـتمُّ 

ــه،  ــ]] ٣٥٤ص /[[إلي ــكَ جوَّ  ٰى ومت ــا العصــيان مل ُيس ــه، زن ن إلي

 .ر أو ينقص أو يزيدؤمَ ي بعض ما مل يُ ؤدّ ه جيوز أن يُ وألنَّ 

ــن  ــون ع ــات وينه ــأمرون بالطاع ــانوا ي ــاء ك ــًا األنبي وأيض

ــدخلوا حتــت  ،املعــايص فلــو تركــوا الطاعــة وفعلــوا املعصــية ل
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ـــه ـــًا قول َ  :وأيض ْ
�
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ْ
ُمص

ْ
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ْ
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يــــارِ 
ْ
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َ ْ
  :، وقولــــه]٤٧: ص[ � األ

�
ُهُم إِال

ْ
َك ِمــــن

َ
ِعبــــاد

ِصـــَ� 
َ
ل

ْ
ُمخ

ْ
وأيضـــًا األنبيـــاء أفضـــل مـــن  ].٨٣: ص[ �ا�

املالئكـــة، واملالئكــــة معصــــومون مطلقـــًا مــــن الكبــــائر 

فلو صـدرت الـذنوب مـن األنبيـاء ملـا كـانوا أفضـل  ،والصغائر

 .من املالئكة

ــه ــا�ِِمَ�  :وأيضــًا قول
�
ــِدي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
ــال ــرة[ �ال يَن : البق

هبــا  نبيُّ فــال ،العصــمة عــىلٰ  وهــو يــدلُّ  ،واملــراد اإلمامــة، ]١٢٤

 .أوىلٰ 

ــ ــذي الشــهادتني وأيضــًا قصَّ ــه ب ــن ثابــت وتلقيب ة خزيمــة ب

 .ة عليهدالَّ 
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القـــائم  وجيـــب أن يكـــون اإلمـــام احلـــقُّ ]] ٣٥٥ص /[[

ــ ــومًا حتَّ ــول معص ــام الرس ــ ٰى ٰمق ــظ الش ــادة ـحيف ــن الزي ريعة م

 .والنقصان وغري ذلك

 ته؟ا عن نبوَّ وهل جيوز أن خييل اهللا نبي� 

ــىلٰ  ــاعرة ع ــع األش ــالً  أمج ــوازه عق ــون  ،ج ــلمون جممع واملس

عــن  عَ ِلــا وُخ بلعــام كــان نبي�ــ هــذا مل يقــع، ومــا روي أنَّ  أنَّ  عــىلٰ 

 .مذهبنا ام عىلٰ سيّ  ته مل يثبت ومل يصّح نبوَّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ االعتامد

ــــال ]] ٨٣ص [[ ــــدَّ (ق ــــهق ــــة [ )س اهللا روح م أي العالَّ

 الرتفــع معصــوم، وإالَّ  ه قــد أنَّــعتَ وجيــب أن يُ  :]احلــّيل 

 .الوثوق عن إخباراته، فتبطل فائدة البعثة

م وقـد تقـدَّ . كونـه معصـوماً   مـن صـفات النبـيِّ : أقول

 .العصمة ٰى معن

ــ والــدليل عــىلٰ  ــأنَّ جلــاز  ه لــو مل يكــن معصــوماً ه معصــوم أنَّ

اجلــواز بنــوع  عليــه اخلطــأ، ومــع جتــويز اخلطــأ عليــه ال خيــتصُّ 

ومــن مجلــة اخلطــأ الكــذب، فلــو مل يكــن  مــن اخلطــأ دون نــوع،

يكـون   اهم أنفـون عنـد أمـره هلـم وهنيـه إّيـز املكلَّ جلوَّ  معصوماً 

ــاً  ــه،  كاذب ــاهم عن ــه وينه ــأمرهم ب ــا ي ــون م ــك، فــال يمتثل يف ذل

فائـدة البعثـة تبليـغ التكليـف مـن اهللا  فتنتفي فائـدة البعثـة، ألنَّ 

ــ تعــاىلٰ  وجــه  ف، وفيــه تعــريض هلــم للثــواب الــذي هــوللمكلَّ

مـا ال  حسن التكليف، فال يكـون يف بعثـة األنبيـاء فائـدة، وكـلُّ 

 .فائدة فيه فهو عبث، والعبث قبيح، والقبيح ال يصدر منه

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ اللوامع اإلهليَّة

 :يف صفاته: املطلب الثاين]] ٢٤٣ص [[

 :وفيه فصول

 :يف العصمة: لاألوَّ ]  الفصل[

 :نوفيه قطبا

 :فيه مسائل ،لاألوَّ ]  القطب[

ــم : وىلٰ األُ  ــن وافقه ــحابنا وم ــال أص ــمة، ق ــري العص يف تفس

ف بحيـث يمتنـع منـه هـي لطـف يفعلـه اهللا بـاملكلَّ : من العدلية

ــه  ــع قدرت ــارفه م ــود ص ــه ووج ــاء داعي ــية، النتف ــوع املعص وق

 وممتنــع نظــراً  ،قدرتــه إىلٰ  ووقــوع املعصــية ممكــن، نظــراً  .عليهــا

بقدرتــه : ام قلنــاوإنَّــ .اعي ووجــود الصــارفعــدم الــد إىلٰ 

، إذ ال اختيـار لـه وال ثوابـاً  مـدحاً  ه لواله ملـا اسـتحقَّ عليها، ألنَّ 

ــذٍ  ــحينئ ــىلٰ ، ألهنَّ ــتحّقان ع ــ ام يس ــه، لكنَّ ــن وترك ــل املمك ه فع

 .فيكون قادراً  ،املدح والثواب لعصمته إمجاعاً  يستحقُّ 

ـــاعرة]] ٢٤٤ص /[[ ـــت األش ـــىلٰ : وقال ـــدرة ع ـــي الق  ه

: وقــال بعــض احلكــامء. املعصــية وعــدم القــدرة عــىلٰ  ،لطاعــةا

، قـابالً  ة ومزاجـاً ة صـافية وطينـة نقيـَّاملعصوم خلقه اهللا جبلَّـ إنَّ 

ــ زائــدة،  ه بعقــل قــوي وفكــر ســوي، وجعــل لــه ألطافــاً وخصَّ

ـ حـات فعـل الواجبـات واجتنـاب املقبَّ  ه عـىلٰ فهو قوي بـام خصَّ

اض عـــن عـــامل وات واإلعـــرملكـــوت الســـام وااللتفــات إىلٰ 

ــ ــورة يف حيِّ ــورة مقه ــارة مأس ــنفس األّم ــري ال ــات، فتص ز اجله

 .النفس العاقلة

ـــل ـــتصُّ : وقي ـــو املخ ـــي أرشف النفـــوس  ه ـــنفس ه ب

ـ ن بـه مــن ، يـتمكَّ ة وفـيض خـاصٌّ اإلنسـانية، وهلـا عنايـة خاصَّ

ــوَّ  ــب، أرس الق ــهوة والغض ــوجبتني للش ــة امل ــة واخليالي ة الومهي

 .يوانيةة احلذلك بالقوَّ  ق كلُّ املتعلِّ 

العصـمة ملكـة : قـالوا ،ولبعضهم كـالم حسـن جـامع هنـا

ــع املتَّ  ــانية يمن ــه، نفس ــه علي ــع قدرت ــور م ــن الفج ــا م ــف هب ص

ــ ــىلٰ وتتوقَّ ــذه امللكــة ع ــم ف ه ــب   العل ــايص ومناق بمثالــب املع

ـــات، ألنَّ  ـــ الطاع ـــالعفَّ ـــنفس  ٰى ة مت ـــوهر ال ـــلت يف ج حص

ــن الشــقا ــام يف املعصــية م ــم التــاّم ب ــاف إليهــا العل وة وانض

لرسـوخها يف  والطاعة مـن السـعادة، صـار ذلـك العلـم موجبـاً 

 .النفس، فتصري ملكة

ـ ثّم إنَّ  ة نفسـية أو بدنيـة يَّ ام حتصـل لـه بخاّصـتلـك امللكـة إنَّ

 لكــان اختصاصــه بتلــك امللكــة دون بنــي نوعــه تقتضــيها، وإالَّ 

ـمـن غـري مـرجِّ  ترجيحاً  د ذلـك العلـم بتـواتر الـوحي ح، ويتأكَّ

 .ترك األوىلٰ  اخذة عىلٰ وإن يعلم املؤ

 :ق العصمة وزماهنايف أقوال الناس يف متعلَّ : الثانية

 الفضـــيلية مـــن امتنـــاع الكفـــر علـــيهم إالَّ  أمجعـــوا عـــىلٰ 

ــوارج ــإهنَّ  ،اخل ــوَّ ف ــلُّ م ج ــنهم، وك ــذنب ع ــدور ال ــب  زوا ص ذن

 .عندهم كفر، فلزمهم جواز الكفر عليهم

ــوَّ  ــيهموج ــوم عل ــ]] ٢٤٥ص /[[  ز ق ــر تقيَّ ــاً وخ ةً الكف ، وف

 ،ة زمـان ابتـداء الـدعوةاألوقـات بالتقيـَّ أوىلٰ  ومنعه ظاهر، فـإنَّ 

ين خفـاء الـدِّ  ، لكـن ذلـك يـؤّدي إىلٰ لكثرة املنكـرين لـه حينئـذٍ 

 .ةيَّ بالكلّ 

 ز احلشــوية وأصــحاب احلــديث علــيهم اإلقــدام عــىلٰ وجــوَّ 
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ــداً  ــو عم ــغرية ول ــرية والص ــوَّ  الكب ــل النب ــ ة ويفقب ــدها، وأمَّ ا بع

مــن الصــغائر قبــل  خفُّ ســتَ عــوا مــن الكبــائر ومـا يُ املعتزلـة فمن

ــوَّ  ــا ال يُ النب ــا، وم ــتَ ة ويف حاهل ــوَّ  خفُّ س ــالنيج ــّم  .زوه يف احل ث

ــداً  ــغرية عم ــاز الص ــن أج ــنهم م ــوَّ م ــع وج ــن من ــنهم م  ز، وم

 ســبيل التأويــل، كتأويــل آدم  املعصــية عــىلٰ  إقــدامهم عــىلٰ 

هــه هــذا ، فنزَّ اإلشــارة النوعيــة بالشخصــية وكــان املــراد األوىلٰ 

ز الــذنوب عـن معصــية وأضــاف إليــه اثنتـني، ومــنهم مــن جــوَّ 

 .أو غفلةً  ها سهواً كلَّ 

ــ ــاً وأمَّ ــائر مطلق ــوا الكب ــاعرة فمنع ــداً  ا األش ــهواً  عم ، وس

ــوَّ  ــهواً وج ــغائر س ــداً  زوا الص ــوَّ  ال عم ــال النب ــح ــا ة، وأمَّ ا قبله

 . الكفرإالَّ  وسهواً  زوا مجيع املعايص عمداً فجوَّ 

ـوقــال أصــحابنا اإل ـــ: )رضــوان اهللا علــيهم(ة ماميـَّ م إهنَّ

 وســهواً  عمـداً  ،معصـومون مــن مجيـع املعــايص كبـائر وصــغائر

ــ ــأويالً  أً وخط ــوَّ وت  ل العمــر إىلٰ مــن أوَّ  ،ة وبعــدها، قبــل النب

 .الرصاح آخره، وهو احلقُّ 

 :مذهبنا، وهو من وجوه يف الدليل عىلٰ : الثالثة

ــ: لاألوَّ  ــيم، لك ــرض احلك ــض غ ــزم نق ــمة ل ــوال العص ن ل

 .فكذا امللزوم ،الالزم باطل

ـ بتقـدير وقــوع املعصـية منـه جـاز أمــر  فـألنَّ  ،ا املالزمـةوأمَّ

 فيـه مصـلحتهم، وذلــك النـاس بـام فيــه مفسـدهتم وهنـيهم عــامَّ 

ــدُّ  ــو ض ــالهلم، وه ــتلزم إلغــوائهم وإض  مــراد احلكــيم، مس

ــــق إىلٰ ]] ٢٤٦ص /[[ ــــة اخلل ــــه هداي ــــاحلهم  إذ غرض مص

  :كــام قــال ســبحانه ،وجــذهبم بالبشــارة واإلنــذار
ً
رُُســال
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ــاء[ ــ ].١٦٥: النس ــاهر، ألنَّ وأمَّ ــالزم فظ ــالن ال ــة  ا بط مناقض

 .الغرض سفه وعبث، ومها حماالن عليه تعاىلٰ 

ــاين ــوماً : الث ــن معص ــو مل يك ــية  ل ــل املعص ــوب فع ــزم وج ل

 .، والالزم كامللزوم يف البطالنوترك الطاعة

ــة ــان املالزم ــ: بي ــاز أن أنَّ ــه ج ــية علي ــواز املعص ــدير ج ه بتق

ــ ــرام وُحي ــب احل ــا اتِّ رِّ يوج ــب علين ــالل، وجي ــه م احل ــه لقول باع

ــُه  :تعــاىلٰ 
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َ
ـــر[ ف ــ ].٧: احلش ــالزموأمَّ ــالن ال ــألنَّ  ،ا بط ــر  ف األم

 .احلكيم بالقبيح قبيح عىلٰ 

ــث ــوماً : الثال ــن معص ــو مل يك ــهادة،  ل ــول الش ــن مقب مل يك

 .فكذا امللزوم ،لكن الالزم باطل إمجاعاً 

بتقــدير عــدم عصــمته جيــوز وقــوع  أنَّ : بيــان املالزمــة

 :ل شـهادته لقولـه تعـاىلٰ قبَـ، فـال تُ فيكـون فاسـقاً  ،املعصية منـه

 ٍإ
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َ
ْم فاِسٌق بِ�

ُ
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ْ
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َ
� ]٦: احلجرات[. 

ــع ــرض: الراب ــأ فليف ــائز اخلط ــان ج ــو ك ــاً   ل ــ ،واقع ا أن فإمَّ

ــوب ــن القل ــه م ــقط حمّل ــه فيس ــار علي ــب اإلنك ــب  ،جي أو ال جي

فيســقط وجــوب النهــي عــن املنكــر، والقســامن بــاطالن، ومهــا 

 .فيكون باطالً  ،الزمان من جواز اخلطأ

ــامس ــوماً : اخل ــن معص ــو مل يك ــن أوَّ  ل ــر إىلٰ ل العم ــره  م آخ

ؤّدي بعـض مـا أمـر بـه، بـل جـاز إخفـاء الرســالة جلـاز أن ال ُيـ

فكــذا امللــزوم، واملالزمــة  ،، لكــن الــالزم باطــل إمجاعــاً ابتــداءً 

 .ظاهرة

ــاين ــات، احــتجَّ : القطــب الث اخلصــم بظاهرهــا  يف تأويــل آي

ــىلٰ  ــن ع ــية م ــوع املعص ــي يف ]] ٢٤٧ص /[[ وق ــاء، وه األنبي

ــدِّ  ــص متع ــقص ــا إمَّ ــاب عنه ــاالً دة جي ــفتُ  ا إمج ــية حَم ل املعص

حســنات األبــرار «: ، كــام قيــلتــرك األوىلٰ  واملخالفــة عــىلٰ 

وبـني  ،عصـمتهم ة العقـل عـىلٰ بـني أدلَّـ مجعـاً  ،»بنيئات املقرَّ سيِّ 

بـني مـا جـاء مـن تعظـيمهم  مجعـاً  وأيضـاً  .ة النقل املحتملـةأدلَّ 

ـــاىلٰ  ـــه تع ـــطفاء  يف كالم ـــفهم باالص ـــيهم ووص ـــاء عل والثن

ــاء ــ واالجتب ــن واخللَّ ــك م ــري ذل ــة، وغ ــالص واخلالف ة واإلخ

 .املحامد

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ النافع يوم احلرش

 : وجوب عصمته يف ]]٩٧ص /[[

مة احلّيل [  قال  . وجوب عصمته يف :الثاين: ]أي العالَّ

ف بحيــث ال بــاملكلَّ  تعــاىلٰ اهللا يفعــل  يالعصــمة لطــف خفــ

ــه  تــرك إىلٰ  عٍ يكــون لــه دا الطاعــة وارتكــاب املعصــية مــع قدرت

فانتفـت  ،ه لـوال ذلـك مل حيصـل الوثـوق بقولـهذلـك، ألنَّـ عىلٰ 

 .وهو حمال ،فائدة البعثة

ـــم : قـــولأ األلطـــاف  املعصـــوم يشـــارك غـــريه يف نَّ أاعل

ة ملكــة نفســانيَّ األصــل ذلــك  عــىلٰ  اً وحيصــل لــه زائــد ،بــةاملقرِّ 

ــةلطف ــار معــه تــرك طاهللا  هــايفعل ي ــل بحيــث ال خيت اعــة وال فع

 .ذلك معصية مع قدرته عىلٰ 

 ،املعصوم ال يمكنـه اإلتيـان باملعـايص نَّ أ ىلٰ إوذهب بعضهم 

 .مدحاً   ملا استحقَّ وهو باطل، وإالَّ 

ـــاعلم، تقـــرَّ  اذإ ـــاس اختلفـــوا يف نَّ أر هـــذا ف ـــمة  الن عص
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ــاء  ــوَّ  ،األنبي ــدهم فج ــذنوب، وعن ــيهم ال ــوارج عل زت اخل

 .ذنب كفر كلَّ 

الكبـائر، ومـنهم مـن منعهـا  زوا اإلقـدام عـىلٰ ة جوَّ واحلشويَّ 

 .د الصغائرزوا تعمُّ ، وجوَّ ال سهواً  عمداً 

زوا وجــوَّ  ،واألشــاعرة منعــوا الكبــائر مطلقــاً ]] ٩٨ص /[[

 .الصغائر سهواً 

 معصـية عمـداً  عـن كـلِّ  ة أوجبـوا العصـمة مطلقـاً واإلماميَّ 

 :لوجهني وهو احلقُّ  ،وسهواً 

ــ :وتقريــره ،فاملصــنِّ مــا أشــار إليــه  :لاألوَّ الوجــه  ه لــو مل أنَّ

يكــن األنبيــاء معصــومني النتفــت فائــدة البعثــة، والــالزم 

ــ :بيــان املالزمــة .باطــل، فــامللزوم مثلــه ه إذا جــازت املعصــية أنَّ

 جلـواز الكـذب حينئـذٍ  ،ة قـوهلممل حيصـل الوثـوق بصـحَّ  عليهم

ــوق مل حيصــل االنقيــاد ألمــرهم  علــيهم، وإذا مل حيصــل الوث

 .وهو حمال ،فائدة بعثهم يتفوهنيهم، فين

ــاعهملــو صــدر عــنهم الــذنب لوجــب اتِّ  :الثــاينالوجــه   ،ب

ــىلٰ  ــل ع ــة النق ــوب اتِّ  لدالل ــنَّ وج ــاعهم، لك ــذٍ األ ب ــر حينئ  م

ــالباتِّ  ــاعهم حم ــأل ،ب ــنهم نَّ ــذنب ع ــدور ال ــون ص ــيح، فيك ه قب

 .وهو املطلوب ،حمال

 ل عمــره إىلٰ معصــوم مــن أوَّ  النبــيَّ  أنَّ  يف]] ٩٩ص /[[

 : آخره

ــال ــّيل [  ق ــة احل م ــث: ]أي العالَّ ــ يف :الثال ــن أنَّ ــوم م ه معص

 دَ ِهـطاعـة مـن عُ  لعـدم انقيـاد القلـوب إىلٰ  ،آخـره ل عمره إىلٰ أوَّ 

ــه يف ــواع املعــايص من ــائر  ســالف عمــره أن ــا والصــغائر الكب وم

 .نهمتنفر النفس 

ــولأ ــمتهم : ق ــائلون بعص ــب الق ــنهم  -ذه ــاه ع ــيام نقلن  -ف

ـي، د الـوحاختصاص ذلك بـام بعـ ىلٰ إ ا قبلـه فمنعـوا عـنهم وأمَّ

 .الذنب رصار عىلٰ الكفر واإل

ــال  ــاً أوق ــمة مطلق ــوب العص ــحابنا بوج ــوح ،ص ــل ال  يقب

 .آخر العمر وبعده إىلٰ 

 .وهو ظاهر ،فوالدليل عليه ما ذكره املصنِّ 

ــأو ـ ا مــا ورد يفمَّ هم تــوَّ ا يُ الكتــاب العزيــز واألخبــار ممـَّ

بــني  مجعــاً  ،ألوىلٰ تــرك ا فمحمــول عــىلٰ  ،صــدور الــذنب عــنهم

مجيـع ذلـك قـد  نَّ أة النقـل، مـع العقـل عليـه وبـني صـحَّ  ما دلَّ 

 .مواضعه له وجوه وحمامل يف رَ كِ ذُ 

بـه ذلـك بمطالعـة كتـاب تنزيـه األنبيـاء الـذي رتَّ  وعليك يف

وغـــريه مـــن  ي املوســـو ٰى علـــم اهلـــد ٰى ـد املرتضـــالســـيِّ 

 .ولوال خوف اإلطالة لذكرنا نبذة من ذلك ،الكتب

 *  *   * 

هاً  يف أنَّ النبيَّ  ]]١٠١ص /[[  :جيب أن يكون منزَّ

مـة احلـّيل [ قال  هـاً اخلـامس، جيـب أن يكـون منزَّ :  ]أي العالَّ

ــر األُ  ــاء وعه ــاءة اآلب ــن دن ــمَّ ع ــل اخللقيَّ ــن رذائ ــات، وع ة ه

ه مـن فيسـقط حملُّـ ،ذلـك مـن الـنقص ملـا يف ،ةوالعيوب اخللقيـَّ

 .القلوب، واملطلوب خالفه

ــ: قــولأ ــامُّ امَّ ـل ــاد الت   كــان املطلــوب مــن اخللــق هــو االنقي

ــ ــون متَّ إو  يِّ للنب ــب أن يك ــه، وج ــوب علي ــال القل ــفاً قب  ص

بأوصــاف املحامــد مــن كــامل العقــل والــذكاء والفطنــة وعــدم 

ــوَّ  ــهو وق ــرأالس ــجاعة  ية ال ــو والش ــدة والعف ــهامة والنج والش

والكــرم والســخاوة واجلــود واإليثــار والغــرية والرأفــة والرمحــة 

 .والتواضع والّلني وغري ذلك

مـا يوجـب التنفـري عنـه، وذلـك  عـن كـلِّ  هـاً وأن يكون منزَّ 

ــ ــبة إىلٰ إمَّ ــه ا بالنس ــارج عن ــام يف ،اخل ــر  فك ــاء وعه ــاءة اآلب دن

ـ .هاتمَّ األُ  ـوإمَّ األكـل  فكـام يف ،أحوالـه ا يفا بالنسـبة إليـه، فإمَّ

ــة األراذل، و عــىلٰ  ــق وجمالس ــاً أالطري ــون حائك ــاً أ ن يك  و حّجام

ـ .ع الرذيلـةيو غـري ذلـك مـن الصـناأ و زّباالً أ  ،أخالقـه ا يفوإمَّ

فكاحلقـــد واجلهـــل واخلمـــود واحلســـد والفظاظـــة والغلظـــة 

ــىلٰ  ــرص ع ــون واحل ــبن واجلن ــل واجل ــال  والبخ ــدنيا واإلقب ال

وغـري ذلـك مـن اهللا أوامـر  أهلهـا ومعافـاهتم يف ةعليها ومراعـا

ــــل ــــ]] ١٠٢ص /[[ .الرذائ ــــه ا يفوإمَّ ــــالرب ،طباع ص فك

ذلـك كّلـه مـن  بنـة، ملـا يفواجلذام واجلنون والـبكم والبلـه واألُ 

 .النقص املوجب لسقوط حمّله من القلوب

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ إرشاد الطالبني

  ]:يِّ وجوب عصمة النب[]] ٣٠٠ص [[

مــة احلــّيل [ قــال يف وجــوب  :البحــث الثــاين: ]أي العالَّ

ــوماً : العصــمة ــن معص ــو مل يك ــايل  ل ــرض، والت ــض الغ ــزم نق ل

 .م مثلهباطل، فاملقدَّ 

ــ: رطيةـبيــان الشــ ــإذا فعــل املعصــية فإه أنَّ بــع، وهــو تَّ ا أن يُ مَّ

ــه ــف ب ــع التكلي ــيح ال يق ــإو .قب ــعتَّ ا أن ال يُ مَّ ــدة  ، ب ــي فائ فينتف

ــوأل. باعــهوهــو وجــوب اتِّ  ،البعثــة ه مــع وقــوع املعصــية منــه نَّ

 ىلٰ إلقلـوب، فـال يصـار ه مـن اويسـقط حمّلـ ،نكار عليـهجيب اإل
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ــ ــه وينه ــأمر ب ــا ي ــه ٰى م ــاز أن ال يــؤدّ . عن ــض مــا أُ وجل ــي بع  رَ ِم

 .جلواز نسخه ،بأدائه، فريتفع الوثوق ببقاء الرشع

وجـوب البعثـة، رشع   فـرغ مـن االسـتدالل عـىلٰ امَّ ـل: أقول

ـــان  ـــاتإ[يف بي ـــيِّ ]] ٣٠١ص /[[ ]ثب ـــفات النب ـــو ص ، وه

؟ وهـو البحـث عـن أي كيـف النبـيُّ  ،)كيـف(بمطلـب  ٰى املسمّ 

ــتمُّ  ــي ت ــفات الت ــوَّ  الص ــا النب ــالهب ــاين: ة، فق ــث الث يف  :البح

 .وجوب العصمة

 ،العصـــمة ٰى ر معنـــقـــرِّ وقبـــل اخلـــوض يف االســـتدالل نُ 

تيــان املعصــوم ال يمكنــه اإل أنَّ  ىلٰ إذهــب بعضــهم : فنقــول

ــل ــايص، فقي ــ: باملع ــه بخاّص ــه أو نفس ــاص بدن ــببه اختص ة يَّ س

هـو مسـاوي : وقـال أبـو احلسـن. هي امتناع املعـايص منــتقتض

وقــال أكثــر النــاس . املعــايص لغـريه لكــن لــيس لــه قــدرة عـىلٰ 

 :مور أربعةسبب العصمة أُ  نَّ إ :مكاهنا منه، فقال بعضهمإب

قــدام اختصــاص نفســه وبدنــه بملكــة متنعــه مــن اإل: لوَّ األ

 .املعايص عىلٰ 

ــاين ــاً : الث ــون عامل ــىلٰ  أن يك ــدح ع ــذمِّ  بامل ــة وال ــىلٰ  الطاع  ع

 .عصيةامل

 .تأكيد تلك العلوم بتواتر الوحي: الثالث

ــع ــث : الراب ــون بحي ــو أوىلٰ إأن يك ــا ه ــرك م ــب  ذا ت عوت

 .عليه

 :وكال القولني باطل

 ه لـو كانـت املعـايص ممتنعـة منـه ملـا اسـتحقَّ نَّ فأل ،لوَّ ا األأمَّ 

ــاً  ــدحاً  ثواب ــا، وال م ــه برتكه ــع تكليف ــدرة لــه إ، والمتن ذ ال ق

ــ ــوازم بأمجعه ــا، والل ــةعليه ــة  ،ا باطل ــزوم، واملالزم ــذا املل فك

 .ظاهرة

 :فلوجوه ،ا الثاينوأمَّ 

 .ل هو نفس العصمة ال سببهاوَّ األ أنَّ : لوَّ األ

معصـــوم،  نبيـــاء ال بكـــلِّ باأل الثالـــث خمـــتصٌّ  أنَّ : الثـــاين

ـاأل نَّ إمـن ذلـك، فـ واملعصوم أعمّ  ر واملالئكـة ـعشـ ية االثنـئمَّ

 .ومريم معصومون من غري وحي وفاطمة 

 .الرابع الزم للعصمة ال سببها أنَّ : الثالث

ف، بــاملكلَّ اهللا العصــمة عبــارة عــن لطــف يفعلــه  أنَّ  واحلــقُّ 

ــه  ــون ل ــث ال يك ــك[بحي ــع ذل ــة وال  ىلٰ إداع ] م ــرك الطاع  ىلٰ إت

ـــىلٰ  ـــه ع ـــع قدرت ـــية، م ـــل املعص ـــك، ]] ٣٠٢ص /[[  فع ذل

وحيصل انتظام ذلـك اللطـف بـأن حيصـل لـه ملكـة مانعـة مـن 

ــور واإل ــام يف  ىلٰ إ املعــايص، مضــافاً  دام عــىلٰ قــالفج العلــم ب

ــوف  ــع خ ــن العقــاب، م ــية م ــواب واملعص ــن الث ــة م الطاع

 .وفعل املنيس وىلٰ ترك األ املؤاخذة عىلٰ 

وجــوب  عــىلٰ  ف اســتدلَّ املصــنِّ  فــاعلم أنَّ  ،ذا عرفــت هــذاإ

 :بوجوه مطلقاً   عصمة النبيِّ 

ــوماً : لوَّ األ ــن معص ــو مل يك ــدة البعثــ ل ــزم انتفــاء فائ ة، ل

 .فامللزوم مثله ،والالزم باطل

كـان فعـل املعصــية  ذا مل يكــن معصـوماً إه أنَّـ: بيـان املالزمـة

ــائزاً  ــه ج ــاً من ــه واقع ــرض إ، ، فلنفرض ــن ف ــزم م ــن ال يل ذ املمك

ــال، و ــه حم ــية فإوقوع ــت املعص ــإذا وقع ــب اتِّ مَّ ــها أن جي  أو ،باع

ــلوَّ واأل .ال ــاىلٰ  ،ل باط ــه تع ــالقبيح من ــف ب ــتحالة التكلي  .الس

ــه، وا ــدة بعثت ــاء فائ ــب النتف ــاين موج ــه إلث ــن بعثت ــرض م ذ الغ

 .باعهاتِّ 

ــ ــىلٰ وأمَّ ــرص ع ــتلزامه احل ــاهر، الس ــالزم فظ ــالن ال  ا بط

بطالــه، وذلــك ســفه قبــيح يســتحيل إحتصــيل أمــر والســعي يف 

 .صدوره منه تعاىلٰ 

 أو ،نكار عليـها أن جيب اإلمَّ إمع وقوع املعصية منه  أنَّ : الثاين

لعموم وجوب النهي عـن املنكـر، فلـو مل ينكـر والثاين باطل،  .ال

ل، وَّ  األ، فيتعـنيَّ مجاعـاً إبطال هذه الوظيفة، وهو باطل إعليه لزم 

ما يأمر  ىلٰ إه من القلوب، فال يصار لكن ذلك موجب لسقوط حملِّ 

 .عنه، فتنتفي فائدة البعثة ٰى به وينه

ــث ــؤدّ : الثال ــاز أن ال ي ــية جل ــل املعص ــه فع ــاز علي ــو ج ي ل

ــا أُ  ــبعــض م ــد أُ  رَ ِم ــون ق ــوز أن يك ــه، فيج ــه بأدائ ــب ــالة  رَ ِم بص

خ ومل نَســرع سيُ ـالشــ سادســة، أو بصــوم شــهر آخــر، أو أنَّ 

ــ ــك ؤدّ ُي ــوق بمَّ أُ  ىلٰ إي ذل ــع الوث ــك يرف ــن ذل ــه، لك ــه، إت خبارات

 .وجيوز عدم استمرار حكم الرشع

ذ املحـال فـيهام نشـأ مـن فـرض وقـوع إ ،ويف الوجهني نظـر

وجــاز أن تكــون املعصــية ممكنــة ]] ٣٠٣ص /[[ املعصــية عنــه،

اســتمرار عــدم  نَّ املمكــن ال جيــب وقوعــه، أل نَّ غــري واقعــة، أل

اعتقــاد  نَّ أبــ :ويمكــن أن جيــاب عنــه. مكانــهإالشـــيء ال ينــال 

ــه ُخي املكلَّ  ــية عن ــدور املعص ــواز ص ــني ج ــف ــاالت طِ ــم املح ر هل

 املــذكورة، فيحصـــل التنفـــري عــن متابعتـــه واالنقيـــاد التـــامِّ 

 .ره ونواهيهالمتثال أوام

 ]:وسهواً  عمداً  عن املعايص  ه النبيِّ وجوب تنزُّ [

مــة احلــّيل [ قــال ــ مَ ِلــومــن هــذا عُ : ]أي العالَّ ن أه ال جيــوز أنَّ
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يف  وال غلطــاً  وال ســهواً  يقــع منــه الصــغائر وال الكبــائر، عمــداً 

 ىلٰ إل عمـره عـن ذلـك مـن أوَّ  هـاً وجيـب أن يكـون منزَّ . التأويل

 .آخره

خـالف  ىلٰ إمطلوبـه أشـار  عـىلٰ   اسـتدلَّ امَّ ـه لـاعلم أنَّـ: أقول

ـ أفعـال األنبيـاء ال : قـوال هنـا أن نقـولل األالناس هنـا، وحمصَّ

 :ختلو من أقسام أربعة

 .ينياالعتقاد الدِّ : لوَّ األ

 .ةينيَّ فعال الدِّ الفعل الصادر عنهم من األ: الثاين

 .حكام ونقل الرشيعةتبليغ األ: الثالث

ــع ــال املاأل: الراب ــتعلِّ فع ــة ب ــأق ــدنيا ممَّ ــهم يف ال ا حوال معاش

 .ليس بديني

ــم األ ــق ل اتَّ وَّ فالقس ــىلٰ أف ــاس ع ــر الن ــه،  كث ــمتهم في عص

 زوا علـيهم الكفـر، العتقـادهم أنَّ للخـوارج حيـث جـوَّ  خالفـاً 

صــدور الــذنب  ]وا[زفهــو كفــر، وجـوَّ  ذنــب صــدر عمـداً  كـلَّ 

 البـن فـورك حيـث وخالفـاً . زوا علـيهم الكفـرعنهم، فقد جـوَّ 

ــز بعثــه مــن كــان كــافراً جــوَّ  . هــذا اجلــائز ال يقــع: ه قــال، لكنَّ

ــه ــال بوقوع ــوية ق ــض احلش ــوَّ  ،وبع ــهم ج ــيهم وبعض زوا عل

ــ ــر للتقيَّ ــة الكف ــل. ةكلم ــذا باط ــأل ،وه ــنَّ ــاءإ ىلٰ إي ـه يفض  خف

ـــدِّ ]] ٣٠٤ص /[[ ـــين بالكلّ ال ـــاأل أوىلٰ  نَّ ة، أليَّ ـــان بالتقيَّ ة زم

 .راً لناس يكون منكِ كثر من ااأل نَّ ظهار الدعوة، ألإحني 

ــ ــاينوأمَّ ــم الث ــدا اإل ،ا القس ــا ع ــال م ــفق ــإ: ةماميَّ ــوز نَّ ه جي

ــت أو  ــائر كان ــايص، كب ــع املع ــل مجي ــة فع ــل البعث ــيهم قب عل

ال  :شــعريةفقالــت األ ،واختلفــوا يف زمــان البعثــة. صــغائر

ــاً  ــيهم مطلق ــائر عل ــوز الكب ــجت ــهواً ، وأمَّ ــوز س ــغائر فتج . ا الص

ـــبـــائر مطلقـــاً بامتنـــاع الك وقالـــت املعتزلـــة ا الصـــغائر ، وأمَّ

سـبيل السـهو ال  ام جتـوز عـىلٰ نَّـإ: فقـال بعضـهم ،فاختلفوا فيها

ـإ: وقـال بعضـهم .درجـتهم ال يؤاخـذون هبـا العمد، ولعلوِّ  ا هنَّ

ــل، كــام يقــال جتــوز عــىلٰ  ــن آدم أوَّ  نَّ إ: ســبيل التأوي ل النهــي ع

ــ ــوع، ف ــراد الن ــان امل ــخص وك ــن الش ــالنهي ع ــجرة ب  نَّ إالش

ــارةاإل ــون  ش ــد تك ــه  ىلٰ إق ــوع، كقول ــوء ال «: الن ــذا وض ه

سـبيل القصـد،  عـىلٰ  :وقـال بعضـهم. » بـهالَّ إالصـالة اهللا يقبل 

ــرة ثــواهبمبهــا تقــع حملكنَّ  قــدام زوا اإلواحلشــوية جــوَّ . طــة لكث

 .د الصغائرز تعمُّ دها وجوَّ الكبائر، ومنهم من منع تعمُّ  عىلٰ 

دم جـواز اخلطـأ عـ عـىلٰ  فـأمجع الكـلُّ  ،ا القسـم الثالـثوأمَّ 

 .فيه

 .ز أكثر الناس السهوفجوَّ  ،ا القسم الرابعوأمَّ 

ـــاً  ـــمتهم مطلق ـــوا بعص ـــحابنا حكم ـــوَّ  ،وأص ـــل النب ة قب

ــدها ــائر ،وبع ــغائر والكب ــن الص ــداً  ،ع ــهواً  عم ــن وس ــل وع ، ب

 .معليه ما تقدَّ  ولو يف القسم الرابع، ويدلُّ  السهو مطلقاً 

 ]:عنهم رنفِّ ما يُ  ه األنبياء عن كلِّ وجوب تنزُّ [

ــال ــّيل [ ق ــة احل م ــب: ]أي العالَّ ــون منزَّ   وجي ــاً أن يك ــن  ه ع

ــاءة اآل ــاء وعهــر األُ دن ــهــات، لــئالَّ مَّ ب ــه فيســقط  يقــع التنفُّ ر عن

 .فائدة البعثة

ـــث : أقـــول]] ٣٠٥ص /[[ ـــة  نَّ إحي املقصـــود مـــن البعث

ــ ل انقيــاداً ُســانقيــاد النــاس للرُّ  هني وجــب أن يكونــوا منــزَّ  اتام�

ــمــا يُ  عــن كــلِّ   لــزم الَّ إالغــرض مــن بعثــتهم، و ر عــنهم ليــتمَّ نفِّ

 .نقض الغرض وهو سفه

 :وذلك أقسام

ــبهوَّ األ ــون منزَّ  ،ل يف نس ــو أن يك ــاً وه ــاءة اآل ه ــن دن ــاء، ع ب

ــافراً  ــون ك ــأن يك ــال، ب ــيهم دين احل ــون ف ــتهراً أي ال يك  ، أو مش

ــ ــاً ، أو نفّ االً بالفســق، أو زّب ــك ،اط ــاتمَّ وعهــر األُ  .وغــري ذل  ،ه

 .زانية هنَّ أي ال يكون في

ـــ ،الثـــاين يف طباعـــه ، وال غليظـــاً  اوهـــو أن ال يكـــون فظ�

وال أبــرص، أو ســلس الــريح، أو غــري  ،، وال أجــذممأبونــاً 

 .راتذلك من املنفِّ 

ـــه ـــث يف أخالق ـــوداً  ،الثال ـــون حس ـــو أن ال يك ، وال وه

ــاً  ــىلٰ  حريص ــوداً  ع ــدنيا، وال حق ــل  .ال ــل العق ــون كام وأن يك

 .مرد يف األمرتدِّ الرأي غري  قويَّ  ذكياً  فطناً 

، امــاً ، وال حجّ وهــو أن ال يكــون حائكــاً  ،الرابــع يف أحوالــه

ــ ــارشاً االً وال زّب ــأل ، وال مع ــزال، وال ل ــاب اهل ــالً آرذال وأرب  ك

 .ا ال يليق بأفعال العقالءوغري ذلك ممَّ  ،الطريق عىلٰ 

  ]:النبيِّ  عدم جواز السهو عىلٰ [

ــال ــّيل [ ق ــة احل م ــه ا: ]أي العالَّ ــوز علي ــاً وال جي ــهو مطلق  لس

 .لذلك ،يف الرشع وغريه

رع ـ، أي يف الشـالسـهو مطلقـاً   النبيِّ  ال جيوز عىلٰ : قولأ

بـه، فـال  رَ ِمـي مجيع ما أُ ؤدّ فلجواز أن ال يُ  ،رعـا يف الشمَّ أ .وغريه

 .ر عنهنفِّ ه يُ نَّ إف ،ا يف غريهوأمَّ  .حيصل املقصود من البعثة

*   *   * 

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

 :يف عصمة األنبياء :الفصل الرابع ]]٥٠ص [[

ال خيتــارون معــه فعــل  ،هبــم يفعلــه اهللا تعــاىلٰ  ،وهــو لطــف

ــة ــرك الطاع ــية وت ــدرهتم ،املعص ــع ق ــواتَّ  .م ــق اإلماميَّ ــىلٰ ف  ة ع
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والفضــيلية  .ل عمــرهممــن أوَّ  ،نقيصــة صــافهم هبــا عــن كــلِّ اتِّ 

 ،ذنــب كفــر كــلَّ  واعتقــدوا أنَّ  ،زوا ذنــوهبممــن اخلــوارج جــوَّ 

 ث نبـيٌّ بَعـوقـال بعـض الفضـيلية بجـواز أن يُ  .زوا كفرهمفجوَّ 

ولكـن قـال بجـواز بعـث  ،ومنـع بعضـهم ذلـك ،ه سيكفرمع أنَّ 

ــن فــورك ،قبــل البعــث مــن كــان كــافراً   ،وهــو منقــول عــن اب

ــال ــن ق ــ :ولك ــعإنَّ ــويَّ  .ه مل يق ــض احلش ــال بع ــهوق  .ة بوقوع

ـ  ،لكبـرية علـيهم قبـل البعثـةجـواز ا ة إىلٰ نَّ وذهب أكثر أهـل السُّ

فقـال  ،اختلفـوا ثـمّ  .ة الصـغرية مطلقـاً ز مـن عـدا اإلماميـَّوجوَّ 

 .مطلقاً  :وقال بعضهم ،ال عمداً  وخطأً  سهواً  :بعضهم

ــ ــاموأمَّ ــف األحك ــا ،ا حتري ــة فيه ــ ،واخليان ــاء الرعيَّ  ،ةوإفت

 عــدم جــواز ذلــك مطلقــاً  عــىلٰ ]] ٥١ص /[[  فــاجلمهور مــنهم

ام اسـتندوا يف ذلـك وربَّـ ،مـنهم سـهواً  وبعضـهم أجـازه ،عليهم

 مَ ِلـقـد عُ  ،وهـي أوهـام كاذبـة ،ذلـك عـىلٰ  ظواهر آيات تدلُّ  إىلٰ 

 .جواهبا من التنزهيات وغريها

ــىلٰ  ــدليل ع ــمة مطلقــاً  وال ــت مــا  أنَّ  العص ــدمها يف وق ع

 وهـو امتثـال أمـرهم الـذي ال يـتمُّ  ،يناقض املقصود مـن بعـثهم

عـن العلـم بعـدم صـدور الـذنب  باملسـبَّ  ، بالوثوق بقـوهلمإالَّ 

ــو جــوَّ  ،عــنهم ــيتهم جــوَّ ول ــزوا معص ــهم يف زوا تزيُّ دهم ونقص

ــأموراهتم ــازل  .م ــن من ــوا ع ــنهم هلبط ــذنب ع ــدر ال ــو ص ول

ـــوامِّ  ـــوِّ  ،الع ـــدرهم لعل ـــرُ  .ق ـــةدَّ ول ـــهادهتم آلي  : ت ش
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ــــر[ ن ـــيتهم  وألنَّ ]. ٧: احلش معص

ــ ــمـتقتض ــوب أذاه ــوَّ  ،ي وج ــونب ــهـهتم تقتض ــال  ،ي حتريم ف

ــان ــ ،جيتمع ــوَّ  ٰى فمت ــت النب ــية انتف ــت املعص ــالعكسثبت  .ة وب

ــ ومــع جتــويز  ، بعــد العلــم بصــدقهمبــاعهم إالَّ ه ال جيــب اتِّ وألنَّ

 .ر عنهمبل يف ذلك التنفُّ  ،ياهنم ال نعلم بصدقهمعص

ــل ــ إنَّ  :إن قي ــاس مل يتنفَّ ــر الن ــنهمأكث ــادهم  ،ر ع ــع اعتق م

الـذنب إذا حصـل مـنهم ال يوجـب تـرك  :قلنـا .عدم عصمتهم

ــقــوهلم بالكلّ  بــة غــري موجبــة  كانــت مقرِّ امَّ ـالعصــمة لــ فــإنَّ  ،ةيَّ

زين املجـوِّ فقبـول  ،كان عـدمها غـري موجـب لالمتنـاع ،باعلالتِّ 

ــدح يف أنَّ  ــمتهم ال يق ــدم عص ــدة لع ــياهنم مفس ــذٍ  ،عص  وحينئ

 .فالعصمة واجبة

ـــل ـــغا :إن قي ـــيفالص ـــب التنفُّ ـــنهم ال توج ـــنهمر م  ،ر ع

ـ  .وهـو باطــل ،التحــابط عـىلٰ  هـذا بنــاءً  :قلنــا .رةلوقوعهـا مكفَّ

ــغا وألنَّ  ــائرميِّ ر ال يُ يالص ــن الكب ــاس م ــر الن ــا أكث ــفيُ  ،زه روا نفَّ

فـال يـزول  ،ريوال يعـرف األكثـر تكفـري الصـغا .بسببها مطلقـاً 

ح اهللا فقــبَّ  .تقــدير كــلِّ  فــال حيصــل النفــع بالتنــذير عــىلٰ  ،رالتنّفــ

ـنبيِّ  أضافوا إىلٰ  قوماً  ون منـه لـو ؤويـرب ،ر منـه عقـوهلمهم ما تتنفَّ

ــنُ  ــيهم َب ِس ــبوه إىلٰ  ،إل ــة فنس ــرية واألنف ــدم الغ ــث رو ،ع  ٰى حي

 ،هخــدِّ  ا عــىلٰ هعائشــة وضــعت خــدَّ  مســلم والبخــاري أنَّ 

ـــون يف ]] ٥٢ص /[[، الســـودان جـــت عـــىلٰ وتفرَّ  وهـــم يلعب

وســـيأيت ذلـــك يف بـــاب الطعـــن يف رواة  ،]بـــأمره[مســـجده 

 :قال النييل .أحاديثهم

   مهلهـــل املســـكني ال عقـــل لـــه

ـــه بجهـــل خـــرباً  ٰى رو    لـــو ركل

ــه ــا أبطل ــرب م ــري خ ــو لعم    وه

ـــ  ـــه اتب� ـــا أجهل ـــه م ـــن يروي   مل

   هـــو هبـــااألســـود يل ٰى قــال أتـــ

ــاً   ــطله يوم ــه قس ــارت ل ــد ث   وق

   كتفــــه وأقبــــل الطهــــر عــــىلٰ 

  هزوجتـــــه عائشـــــة املفضـــــل 

ـــ ـــاس تنحُّ ـــال للن ـــيوق    وا لك

ــــا خوَّ   ــــا اهللا لن ــــر م ــــهتنظ   ل

ـــ ـــذا ُس ـــان ه ـــوانَّ إن ك    ة فيكم

ـــألهفحقِّ   ـــذه املس ـــن ه ـــوا ع   ق

ــــه ــــم مثل    واحتملــــوا أزواجك

ــــهوفرِّ   ــــت منهل ــــا إن أت   جوه

   ا عاشــــقاً ه كــــان هلــــلعلَّــــ

ــــه    يغتــــنم الفرصــــة يف العيطل

ــ  ــل أنَّ ــن حنب ــد ب ــند أمح ــفرويف مس ــرج يف س ــابق  ،ه خ فس

 .ٰى خروسبقها أُ  فسبقته تارةً  ،عائشة

ويف البــاب الثالــث مــن كتــاب النكــاح مــن إحيــاء العلــوم 

ــ :للغـزايل فيحســن مـن مقــام  ،ودْ ه كـان يســابقها يف الَعـروي أنَّ

ــوَّ  ــة أن يَ النب ــه ْع ــا برجل ــال واجلُ دو معه ــكاألطف ــف  ،الّه وكي

 ؟هوفيـه تسـخيف عقـل نبيـِّ ،وجـه التصـديق بـه ينقل هذا عـىلٰ 

ــ ــامس عش ــاب اخل ــيأيت يف الب ــافوه إىلٰ ـوس ــا أض ــيِّ  ر م هم يف نب

 . صحاح أخبارهم

*   *   * 



 ٤٣  ..............................................................................................  عصمة اإلمام/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العني 

ا :  

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / معاين األخبار

 : عصمة اإلمام ىٰ باب معن ]]٢٣٢ص /[[

ثَ  - ١ ــدَّ ـــُمْقِري، َح ْمحَِن اْل ــرَّ ــِد ال ــِن َعبْ ــِد ْب ــُن ُحمَمَّ ــُد ْب نَا َأْمحَ

، : َقاَل  ـُد ْبـُن َجْعَفـٍر اْلــُمْقِري اْجلُْرَجـاِينُّ َثنَا َأُبـو َعْمـٍرو ُحمَمَّ َحـدَّ

ــاَل  ــَداَد، : َق ـــَمْوِصِيلُّ بِبَْغ ــِن اْل ــُن اْحلََس ــُد ْب ــٍر ُحمَمَّ ــو َبْك َثنَا َأُب ــدَّ َح

َثنَا ُحمَ : َقـاَل  ، َقـاَل َحـدَّ ـُد ْبـُن َعاِصــٍم الطَِّريِفـيُّ َثنَا َعبَّــاُس : مَّ َحـدَّ

ـاُل َمـْوَىلٰ  ، َقـاَل  ْبُن َيِزيَد ْبِن اْحلََسِن اْلَكحَّ َثنِي : َزْيـِد ْبـِن َعـِيلٍّ َحـدَّ

ــاَل  ــ: َأِيب، َق َثنِي ُموَس ــدَّ ــِن  ٰى َح ــِر ْب ــِه َجْعَف ــْن َأبِي ــٍر، َع ــُن َجْعَف ْب

ٍد، َعْن َأبِيِه ُحمَمَّ  ، َعـْن َأبِيـِه َعـِيلِّ ْبـِن اْحلَُسـْنيِ ُحمَمَّ ، ِد ْبِن َعـِيلٍّ

ا َال َيُكـوُن إِالَّ َمْعُصـومًا، َوَليَْسـِت اْلِعْصـَمُة ِيف «  :َقاَل  َمـاُم ِمنـَّ اْإلِ

ــاً  ــوُن إِالَّ َمنُْصوص ــَذلَِك َال َيُك ــا، َولِ ــَرَف ِهبَ ــِة َفيُْع ْلَق ــاِهِر اْخلِ ، »َظ

ــهُ  ــَن َرُســوِل : َفِقيــَل َل ــا اْب ــَي ــَام َمْعنَ ــاَل  ٰى اهللا، َف ـــَمْعُصوِم؟ َفَق : اْل

َقـاِن « ُهـَو اْلــُمْعتَِصُم بَِحبْـِل اهللا، َوَحبْـُل اهللا ُهـَو اْلُقـْرآُن، َال َيْفَرتِ

َمـاُم َهيْـِدي إَِىلٰ  إَِىلٰ   اْلُقـْرآِن، َواْلُقـْرآُن َهيْـِدي إَِىلٰ  َيْوِم اْلِقيَاَمـِة، َواْإلِ

ــَك َقــْوُل اهللا َمــاِم، َوَذلِ ــِ�  : اْإلِ
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يِّ  - ٢ اِس اْلبَْغـَداِديُّ بِـالرَّ َثنَا َعـِيلُّ ْبـُن اْلَفْضـِل ْبـِن اْلَعبـَّ َحدَّ

، َقـاَل  يِّ
ـِد : اْلـَمْعُروُف بَِأِيب اْحلََسِن اْحلَنُـوطِ َثنَا َأْمحَـُد ْبـُن ُحمَمَّ َحـدَّ

ـُد ْبـُن َعـِيلِّ : َد ْبـِن ُسـَليَْامَن ْبـِن اْحلَـاِرِث، َقـاَل ْبِن َأْمحَ  َثنَا ُحمَمَّ َحـدَّ

ــاُر، َقـاَل  َثنَا ُحَســْنيٌ اْألَْشـَقُر، َقــاَل : ْبـِن َخَلــٍف اْلَعطَّ ُقْلــُت   :َحــدَّ

ــِن اْحلََكــمِ  َشــاِم ْب ــ: ِهلِ ــا َمْعنَ ــوُن إِالَّ : َقــْولُِكمْ  ٰى َم ــاَم َال َيُك َم إِنَّ اْإلِ

ــاَل َمْعُصــوماً  ــِد اهللا : ؟ َفَق ــا َعبْ ــاَل  َســَأْلُت َأَب ــَك َفَق : َعــْن َذلِ

اْلـَمْعُصوُم ُهـَو اْلــُمْمتَنُِع بِـاهللا ِمـْن َمجِيـِع َحمَـاِرِم اهللا، َوَقـاَل اهللا «

ــاَىلٰ  ــاَرَك َوَتَع ــِدَي إِ�ٰ : َتبَ
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ُد ْبـُن َعـِيلٍّ َماِجيَلَوْيـِه  - ٣ َثنَا ُحمَمَّ َثنَا َعـِيلُّ : ، َقـاَل َحدَّ َحـدَّ

ــِه،  ــْن َأبِي ــَراِهيَم، َع ــُن إِْب ــِن َأِيب ]] ٢٣٣ص /[[ْب ــِد ْب ــْن ُحمَمَّ َع

، َقاَل  َما َسـِمْعُت َوَال اْسـتََفْدُت ِمـْن ِهَشـاِم ْبـِن اْحلََكـِم ِيف   :ُعَمْريٍ

ــُه  ــْحبَتِي َل ــوِل ُص ــَفِة ُط ــَالِم ِيف ِص ــَذا اْلَك ــْن َه ــَن ِم ــيْئًا َأْحَس َش

َمــاِم َأُهــَو َمْعُصــوٌم؟  َمــاِم، َفــإِينِّ َســَأْلتُُه َيْومــًا َعــِن اْإلِ ِعْصــَمِة اْإلِ

ــاَل  ــُت : َفَق ــْم، َفُقْل ٍء : َنَع ــَأيِّ َيشْ ــِه؟ َوبِ ــَمِة فِي ــَفُة اْلِعْص ــَام ِص َف

ُنوِب َهلَـ: ُتْعَرُف؟ َفَقـاَل  ا َأْرَبَعـُة َأْوُجـٍه َوَال َخـاِمَس إِنَّ َمجِيـَع الـذُّ

ــْهَوُة، َفَهــِذِه َمنِْفيَّــٌة َعنْــُه، : َهلـَـا ــْرُص َواْحلََســُد َواْلَغَضــُب َوالشَّ اْحلِ

ـَت َخاَمتِـِه  َال َجيُـوُز َأْن َيُكـوَن َحِريصـًا َعـَىلٰ  ْنيَا َوِهـَي َحتْ َهـِذِه الـدُّ

ــَىلٰ  ـــُمْسِلِمَني، َفَع ــاِزُن اْل ــُه َخ ــا َذا ِألَنَّ ــوُز َأْن  َم ــِرُص؟ َوَال َجيُ َحيْ

ْنَسـاَن إِنَّـَام َحيُْسـُد َمـْن َفْوَقـُه َوَلـيَْس َفْوَقـُه  َيُكوَن َحُسـودًا ِألَنَّ اْإلِ

ــَب  ــوُز َأْن َيْغَض ــُه؟ َوَال َجيُ ــَو ُدوَن ــْن ُه ــُد َم ــَف َحيُْس ــٌد، َفَكيْ َأَح

ــبُُه هللا ــوَن َغَض ْنيَا إِالَّ َأْن َيُك ــدُّ ــوِر ال ــْن ُأُم ـــْيٍء ِم ــإِنَّ اهللا   لَِش َف

َعـزَّ وَجــلَّ َقــْد َفــَرَض َعَليْــِه إَِقاَمــَة اْحلُــُدوِد َوَأْن َال َتْأُخــَذُه ِيف اهللا 

ــ ــِه َحتَّ ــٌة ِيف ِدينِ ــٍم َوَال َرْأَف ــُة َالِئ ــُدوَد اهللا  ٰى َلْوَم ــيَم ُح ، َوَال ُيِق

ْنيَا َعــَىلٰ  ــَهَواِت َوُيـْؤثَِر الــدُّ ْآلِخــَرِة ِألَنَّ اهللا ا َجيُـوُز َلــُه َأْن َيتَّبِــَع الشَّ

  ٰــُر إَِىل ْنيَا، َفُهــَو َينُْظ ــَب إَِليْنَــا الــدُّ ــِه اْآلِخــَرَة َكــَام َحبَّ ــَب إَِليْ  َحبَّ

ــُر إَِىلٰ  ــَام َننُْظ ــَرِة َك ــًا  اْآلِخ ــَرَك َوْجه ــدًا َت ــَت َأَح ــْل َرَأْي ْنيَا، َفَه ــدُّ ال

َوَثْوبـًا َليِّنـًا لِثَـْوٍب  َحَسنًا لَِوْجـٍه َقبِـيٍح َوَطَعامـًا َطيِّبـًا لَِطَعـاٍم ُمـرٍّ 

يٍَة؟
 َخِشٍن َونِْعَمًة َداِئَمًة َباِقيًَة لُِدْنيَا َزاِئَلٍة َفانِ

عصـمة  الـدليل عـىلٰ : قال أبو جعفـر مصـنِّف هـذا الكتـاب

ه لــامَّ كـان كـلُّ  كـالم ينقـل عـن قائلـه حيتمـل وجوهـًا  اإلمام أنَّ

ا أمج ـنَّة ممـَّ  عـت الِفـَرق عـىلٰ من التأويل وكان أكثـر القـرآن والسُّ

ل ومل يـزد فيـه ومل يـنقص منـه حمـتمالً  أنَّه صحيح مل يغريَّ ومل يبـدَّ

ــرب  ــك خم ــون مــع ذل ــب أن يك ــن التأويــل وج ــرية م لوجــوه كث

ــ  ٰى د الكــذب والغلــط، منبــئ عــامَّ عنــصــادق معصــوم مــن تعمُّ

ــنَّة عــىلٰ  ذلــك وصــدقه، ألنَّ  حــقِّ  اهللا ورســوله يف الكتــاب والسُّ

ــنَّة  التأويـل كـلُّ اخللـق خمتلفـون يف  فرقــة متيـل مـع القـرآن والسُّ

ــركهم هبــذه الصــفة  مــذهبها، فلــو كــان اهللا تبــارك وتعــاىلٰ  إىلٰ  ت

غهم  ــوَّ ــد س ــان ق ــه لك ــادق في ــه ص ــن كتاب ــرب ع ــري خم ــن غ م

ين ودعــاهم إليــه إذ أنــزل كتابــًا حيتمــل االخــتالف يف الــدِّ 

ل ُسـنَّة حيتمـل التأويـل وأمـرهم بالعمـ ه التأويل وسنَّ نبيـُّ

ــال ــه ق ــام، فكأنَّ ــوا: هب لوا واعمل ــأوَّ ــل . ت ــة العم ــك إباح ويف ذل

ــقِّ  ــتامد للح ــات واالع ــه باملتناقض ــامَّ ]] ٢٣٤ص . /[[وخالف فل

وجــب أن يكــون مــع القــرآن  اهللا  اســتحال ذلــك عــىلٰ 

نَّة يف كلِّ   ر مـن يبـنيِّ عـن املعـاين التـي عناهـا اهللا ـعصـ والسُّ

اظ القـرآن مـن التأويـل، يف القرآن بكالمـه دون مـا حيتملـه ألفـ

نه نَ يف ُســـ بــنيِّ عــن املعـــاين التــي عناهـــا رســول اهللا ويُ 

ــة  ــار املروي ــاظ األخب ــه ألف ــذي حيتمل ــل ال ــاره دون التأوي وأخب

ة نقلهـا، وإذا وجـب أنَّـه ال بـدَّ مـن  املجمع عـىلٰ  عنه  صـحَّ

ــ ــذب تعمُّ ــه الك ــوز علي ــب أن ال جي ــادق وج ــرب ص دًا وال خم

ــن ــه ع ــرب ب ــيام خي ــط ف ــراد اهللا  الغل ــراد  م ــن م ــه وع يف كتاب

ــول اهللا  ــ رس ــاره وُس ــب نَ يف أخب ــك وج ــب ذل نه، وإذا وج

 .أنَّه معصوم
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د هـذا الـدليل أنَّـه ال جيـوز عنـد خمالفينـا أن يكـون وممَّا يُ  ؤكِّ

ــىلٰ  اهللا  ــرآن ع ــزل الق ــيِّ  أن ـــر النب ــل عص ــيَّ   أه  وال نب

ـ فيهم ويتعبَّدهم بالعمل بـام فيـه عـىلٰ  إذا مل جيـز ه وصـدقه، فـحقِّ

ــىلٰ  ــرآن ع ــزل الق ــه وال  أن ين ــربِّ عن ــه وال مع ــاطق ب ــوم وال ن ق

ـر ملـا اسـتعجم منـه وال مبـنيِّ لوجوهـه، فكـذلك ال جيـوز  مفسِّ

يف   أن نتعبَّد نحن بـه إالَّ ومعـه مـن يقـوم فينـا مقـام النبـيِّ 

ــ ــوخه وخاصِّ ــخه ومنس ــني لناس ـــره يف التبي ــل عص ه قومــه وأه

ــ ــه  ناهــا اهللا ه، واملعــاين التــي عوعامِّ بكالمــه، دون مــا حيتمل

ـ  التأويل، كام كـان النبـيُّ  ه ألهـل عصــره، مبيِّنـًا لـذلك كلِّ

 .ينوال بدَّ من ذلك ما لزموا العقول والدِّ 

علمــه مــن  إنَّ املــؤّدي إلينــا مــا نحتــاج إىلٰ : فــإن قــال قائــل

ــه  ــا حيتمل ــا اهللا دون م ــي عناه ــه الت ــن معاني ــرآن وم ــابه الق متش

ــةألفاظــه هــو ا ــة وشــهادهتا بأمجعهــا . ألُمَّ ــه اخــتالف األُمَّ أكذب

أنفسها يف كثري مـن آي القـرآن جلهلهـم بمعنـاه الـذي عنـاه  عىلٰ 

ــن اهللا اهللا  ــة ع ــي املؤّدي ــت ه ــة ليس ــان أنَّ األُمَّ ــك بي ، ويف ذل

  ـــام ـــك مق ـــوم يف ذل ـــت تق ـــا ليس ـــرآن، وأهنَّ ـــان الق ببي

 . النبيِّ 

أن ينـزل القـرآن  قـد كـان جيـوز: فإن جتـارس متجـارس فقـال

وال يكــون معــه   النبــيِّ ]] ٢٣٥ص /[[أهــل عصـــر  عــىلٰ 

فهــب : قيــل لــه. ويتعبَّــدهم بــام فيــه مــع احتاملــه للتأويــل نبــيٌّ 

ذلك كان قـد وقـع مـن اخلـالف يف معانيـه مـا قـد وقـع يف هـذا 

مــا قــد صــنعوا :  الوقــت مــا الــذي كــانوا يصــنعون؟ فــإن قــال

ـة  ذ كـلُّ الـذي فعلـوه السـاعة أخـ: الساعة، قيل فرقـة مـن األُمَّ

جانبـًا مـن التأويـل وعملـه عليــه وتضـليل الفرقـة املخالفـة هلــا 

ا ليسـت عـىلٰ  إنَّـه : فـإن قـال. احلـقِّ  يف ذلك وشهادهتا عليها بأهنَّ

ـــك  ـــذلك وإنَّ ذل ـــالم ك ل اإلس ـــون يف أوَّ ـــوز أن يك ـــان جي ك

 ٰى ركــب خطــًأ عظــيًام ومــا ال أر. حكمــة مــن اهللا وعــدل فــيهم

ثنا إذا : لـق يقـدم عليـه، فيقـال لـه عنـد ذلـكأحدًا من اخل فحـدِّ

لوا القــرآن ويعمــل  هتيَّــأ للعــرب الفصــحاء أهــل اللغــة أن يتــأوَّ

لـه عـىلٰ  واحـدٍ  كلُّ  اللغـة العربيـة، فكيـف يصـنع  مـنهم بـام يتأوَّ

مــن ال يعــرف اللغــة مــن النــاس؟ وكيــف يصــنع العجــم مــن 

ــرس؟ وإىلٰ  ــرتك والف ــرض  ال ــا ف ــم م ــون يف عل أّي يشء يرجع

ــتالف  ــع اخ ــون م ــَرق يقبل ــن أّي الِف ــه؟ وم ــيهم يف كتاب اهللا عل

فرقـة أن تعمـل بتأويلهـا؟ فـال  الِفَرق يف التأويـل وإباحتـك كـلُّ 

ــر ــة جم ــم اللغ ــن ال يفه ــم وم ــري العج ــن أن جت ــك م ــدَّ ل  ٰى ب

ــَرق شــاؤوا وإالَّ  أصــحاب اللغــة مــن أنَّ هلــم أن يتَّبعــوا أّي الِف

بعــض الِفــَرق دون بعــض  بـاعإن ألزمـت مــن ال يفهــم اللغــة اتِّ 

ــ لزمــك أن جتعــل احلــقَّ  ــة دون غريهــا، فــإن كلَّ ه يف تلــك الفرق

ــقَّ  ــت احل ــه  جعل ــت علي ــا بني ــت م ــة نقض ــة دون فرق يف فرق

ـة  كالمك واحتجـت إىلٰ  أن يكـون مـع تلـك الفرقـة علـم وحجَّ

تبني هبا من غريها، ولـيس هـذا مـن قولـك لـو جعلـت الِفـَرق 

اقض تأويالهتــا فيلزمــك أيضــًا مــع تنــ هــا متســاوية يف احلــقِّ كلَّ 

ــَرق  ــوا أّي الِف ــة أن يتَّبع ــم اللغ ــن ال يفه ــم وم ــل للعج أن جتع

ــزم  ــت أن ال تل ــذا الوق ــك يف ه ــك لزم ــت ذل ــاؤوا، وإذا فعل ش

أحـــدًا مـــن خمالفيـــك مـــن الشـــيعة واخلـــوارج وأصـــحاب 

التــأويالت ومجيــع مــن خالفــك ممَّــن لــه فرقــة ومــن مبتــدع ال 

ــ فرقــة لــه عــىلٰ  وهــذا نقــض اإلســالم واخلــروج ، اخمالفيــك ذم�

ــاع ــن اإلمج ــك. م ــال ل ــىلٰ : ويق ــر ع ــا ينك ــاء أن  وم ــذا اإلعط ه

ـد اهللا  اخللــق بــام يف كتــاب مطبــق ال ]] ٢٣٦ص /[[ يتعبـَّ

يمكن أحدًا أن يقرأ مـا فيـه ويـأمر أن يبحثـوا ويرتـادوا ويعمـل 

فـإن أجـزت ذلـك أجـزت . أنَّـه يف الكتـاب ٰى فرقـة بـام تـر كلُّ 

ألنَّ ذلـك صـفة العابـث، ويلزمـك أن جتيـز  العبـث اهللا  عىلٰ 

ين مــن نظــر بعقلــه يف يشء واستحســن أمــرًا مــن الــدِّ  كــلِّ  عــىلٰ 

ــه ســواء أبــاحهم أن يعملــوا يف ُأصــول احلــالل  أن يعتقــده، ألنَّ

ــآرائهم  ــروعهام ب ــرام وف ــوهلم ]أ[واحل ــروا بعق ــاحهم أن ينظ و أب

ـــيف ُأصــول الـــدِّ  مـــن توحيـــده وغـــريه وأن   ه وفروعـــهين كلِّ

ـي ، فـإن أجـزت اعملوا أيضـًا بـام استحسـنوه وكـان عنـدهم حق�

أن يبـيح اخللـق أن يشـهدوا عليـه أنَّـه  اهللا  ذلك أجـزت عـىلٰ 

ــارئ  ــدوا الب ــدهر، وجح ــدوا ال ــني، وأن يعتق ــاين اثن ــلَّ (ث ج

وهذا آخـر مـا يف هـذا الكـالم ألنَّ مـن أجـاز أن يتعبَّـدنا . )وعزَّ 

ال خمـرب صـادق لنـا عـن احـتامل التأويـل و بالكتاب عـىلٰ  اهللا 

مثـل ذلـك،   أهـل عصــر النبـيِّ  معانيه لزمـه أن جييـز عـىلٰ 

فرقــة العمــل  كــلَّ  وإذا أجــاز مثــل ذلــك لزمــه أن يبــيح اهللا 

ــن  ــك إذا مل يك ــري ذل ــم غ ــون هل ــه ال يك ــت ألنَّ ل ــام رأت وتأوَّ ب

ـة يف أنَّ هـذا التأويــل أصـحُّ مـن هـذا التأويــل، وإذا  معهـم حجَّ

ــ ــاح متَّ ــك أب ــاح ذل ــاح أب ــة، وإذا أب ــرف اللغ ــن ال يع بعهم ممَّ

ــا  ـــر، وإذا أباحن ــذا العص ــا يف ه ــه أن يبيحن ــًا لزم ــك أيض ُأولئ

ــالل  ــول احل ــك يف ُأص ــا ذل ــه أن يبيحن ــاب لزم ــك يف الكت ذل

ــدِّ  ــن ال ــك خــروج م ــول، وذل ــايس العق ــواحلــرام ومق . هين كلِّ

منا ذكـره أنَّـه ال بـدَّ مـن مـرتِجم عـن القـرآن  وإذا وجب بـام قـدَّ
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وجـب أن يكــون معصـومًا ليجــب القبــول   بـار النبــيِّ وأخ

ـة  منه، فإذا وجـب أن يكـون معصـومًا بطـل أن يكـون هـو األُمَّ

مــن اختالفهــا يف تأويــل القــرآن واألخبــار وتنازعهــا يف  بيَّنّــاملــا 

ذلــك ومــن إكفــار بعضــها بعضــًا، وإذا ثبــت ذلــك وجــب أنَّ 

ــاه وهــو اإلمــام، وقــد  ــا دلَّ املعصــوم هــو الواحــد الــذي ذكرن لن

ــه إذا وجبــت  عــىلٰ  ــا أنَّ أنَّ اإلمــام ال يكــون إالَّ معصــومًا، وأرين

عليــه،   مـن أن يـنصَّ النبـيُّ  العصـمة يف اإلمـام مل يكـن بـدٌّ 

ـــق  ـــا اخلل ـــة فيعرفه ـــاهر اخللق ـــت يف ظ ـــمة ليس ألنَّ العص

ــارك  ــوب تب م الغي ــالَّ ــا ع ــنصَّ عليه ــب أن ي ــاهدة، فواج باملش

ــ عــىلٰ  وتعــاىلٰ  لــك ألنَّ اإلمــام ال يكــون إالَّ ، وذه لســان نبيِّ

ج وبـام َجـه مـن احلُ بيَّنّـاوقد صحَّ لنـا الـنصُّ بـام . منصوصًا عليه

 .رويناه من األخبار الصحيحة

*   *   * 

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / ينكامل الدِّ 

 :وجوب عصمة اإلمام ]]٤٠ص [[
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يستخلف إالَّ من له نقـاء الســريرة ليبعـد عـن اخليانـة ألنَّـه لـو 

اختار من ال نقاء لـه يف الســريرة كـان قـد خـان خلقـه ألنَّـه لـو 

الً  م ّمحــاالً خائنــًا إىلٰ ]]  ٤١ص /[[أنَّ دالَّ تــاجر فحمــل لــه  قــدَّ

 فيـه كـان الـدالل خائنـًا، فكيـف جتـوز اخليانـة عـىلٰ  محالً فخـان
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*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / النكت االعتقادية

ــل ]]٣٩ص [[ ــإن قي ــرتط يف اإل: ف ــل يش ــون ه ــام أن يك م

يشـــرتط العصـــمة : فـــاجلواب]] ٤٠ص /[[معصـــومًا أم ال؟ 

 . يف اإلمام كام تشرتط يف النبيِّ 

ــل ــإن قي ــىلٰ : ف ــدليل ع ــا ال ــون  م ــب أن يك ــام جي أنَّ اإلم

 :ذلك من وجوه الدليل عىلٰ : معصومًا؟ فاجلواب

ل ــر إىلٰ : األوَّ ــأ الفتق ــه اخلط ــاز علي ــو ج ــه ل ــر  أنَّ ــام آخ إم

 .م إليه ويتسلسل أو يثبت املطلوبيسّدده وننقل الكال

ـا أن جيـب اإلنكـار عليـه أو : الثاين أنَّه لـو فعـل اخلطيئـة فإمَّ

ـ ه مـن القلـوب ومل ُيتَّبـع ال، فإن وجب اإلنكـار عليـه سـقط حملُّ

باعــه، وإن مل جيــب اإلنكــار عليــه ســقط والغــرض مــن نصــبه اتِّ 

 .وجوب النهي عن املنكر وهو باطل

رع فلـو مل يكـن معصـومًا مل ُيـؤَمن أنَّـه حـافظ للشــ: الثالث

 .عليه الزيادة فيه والنقصان منه

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / د العرتةالنرصة لسيِّ 

 :]عصمة أمري املؤمنني [ ]]٧٣ص /[[

ــاب  ــىلٰ ب ــول ع ــواب  الق ــل ص ــؤمنني فع ــري امل يف  أم

ـحروبه كلِّ   املقـرونأقوالـه وأفعالـه والتوفيـق  ه يف مجيـعهـا وحقِّ

 :خصامئه وأعدائه بآرائه وبطالن قول من خالف ذلك من

ــ ــوح احلجَّ ــك وض ــن ذل ــىلٰ فم ــم ة ع ــأ يف  تهعص ــن اخلط م

ــه ــل في ــدين والزل ــ ،ال ــك يتوصَّ ــن ذل ــه م ــمة ل ــاوالعص  ل إليه

ــ ــار :ربنيـبض ــدمها االعتب ــر  ،أح ــواآلخ ــوق ب ــن  امالوث ورد م

 .األخبار

ــ فهـــو  :عصــمته  االعتبـــار املوصــل إىلٰ  ا طريــقفأمَّ

ــه عــىلٰ الــدليل  ــام عــىلٰ  إمامتــه وفــرض طاعت إذ اإلمــام ال  ،األن

ــ كعصــمة األنبيــاء  أن يكــون معصــوماً  بــدَّ  كثــرية قــد  ةبأدلَّ

ــن كُ  ــع م ــا يف مواض ــة تُ أثبتناه ــة يف اإلمام ــا املعروف ــةوبن  األجوب

 .ة يف هذا البابعن املسائل اخلاصَّ 

ــ فمــن ذلــك أنَّ  االئــتامم  ٰى معنــ وأنَّ  ،ينة قــدوة يف الــدِّ األئمَّ

ــت أنَّ  ــد ثب ــداء، وق ــو االقت ــداء ]] ٧٤ص /[[ ه ــة االقت حقيق

ـ ،به فـيام فعـل وقـال ٰى للمقتد باعهو االتِّ  ة مـن حيـث كـان حجَّ

ــه دون االتِّ  ــامفي ــاع لقي ــ ب ــىلٰ األدلَّ ــال ة ع ــل وق ــا فع ــواب م  ،ص

ــداء ،ذلــك مــن األشــياء ٰى بســو ــو كــان االقت ــاع هــو االتِّ  إذ ل ب

ـ ٰى للمقتد وفـاق  كـان كـلُّ  ،ذلـك ة سـواه عـىلٰ به من جهـة حجَّ

ــذي ــةٍ  ل ــه نحل ــه وفعل ــة قول ــن جه ــل ال م ــول أو فع ــل  ،يف ق ب

ــ ار ّفــوذلــك باطــل لوفاقنــا الكُ  ،وائتاممــاً  بــه ة ســواه اقتــداءً حلجَّ

ل أهــل الباطــل والضــالَّ  وغــريهم مــن ٰى مــن اليهــود والنصــار

ــاهلم ــواهلم وأفع ــض أق ــ ،يف بع ــت األدلَّ ــث قام ــن حي ــىلٰ  ةم  ع

ــالوه وفعلــوهال مــن حيــث مــا  ،صــواب ذلــك فــيهم  ،رأوه وق

 .ارتياب وذلك باطل بال
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ــك ــن ذل ــة إىلٰ : وم ــباب احلاج ــد أس ــ أح ــواز األئمَّ ــو ج ة ه

كـون مـن ورائهـا يل ،وارتفـاع العصـمة عنهـا ةالرعيـَّ الغلط عىلٰ 

ــدِّ يُ  ــا وس ــالط منه ــدقوِّ يُ د الغ ــه عن ــاج وتُ اإل م ــد نبِّ عوج ــه عن ه

جنـاه، فلـو عليـه فـيام  إقامـة احلـدِّ  ويتـوّىلٰ  ،غفالالسهو منه واإل

ـــ ـــن األئمَّ ـــومني مل تك ـــومون معص ـــاه  -ة املعص ـــام أثبتن  -ك

ا ذكرنـاه إليـه حتتـاج ة فـيام لشاركت الرعيـَّ  وكانـت حتتـاج إىلٰ ممـَّ

مـن ورائهـا،  عـاة وساسـة تكـونرة عليها وال تسـتغني عـن أئمَّ 

 .ة أغنياء عن إماماألئمَّ  أنَّ  وذلك باطل باإلمجاع عىلٰ 

ــ وغــري ــاه مــن األدلَّ ــو  عــىلٰ  ةمــا ذكرن ــري، وه عصــمتهم كث

. بيــان للوجــوه واستقصــاء موجــودة يف أماكنــه مــن كتبنــا عــىلٰ 

ــ وأمجعــت  -حســبام وصــفناه  - ة فــإذا تثبــت عصــمة األئمَّ

ة عىلٰ  الفـور جتـب  إمـام عـىلٰ   أنَّـه لـو كـان بعـد النبـيِّ  األُمَّ

 أنَّـه أمـري املـؤمنني عـيلُّ  األنـام، وجـب القطـع عـىلٰ  طاعته عـىلٰ 

عيـت لـه اإلمامـة يف تلـك  لب بن أيب طا ن ادَّ دون غـريه ممـَّ

ــه مل يكــن لواحــد ممَّــ احلــال، لإلمجــاع عــىلٰ  ن ذكــروه العصــمة أنَّ

ــ ــحيح ألئمَّ ــالنظر الص ــا ب ــي أوجبناه ــاع الت ــالم، وإمج ة اإلس

ــيعة  ــ]] ٧٥ص /[[الش ــىلٰ اإلماميَّ ــيلَّ أنَّ  ة ع ــب  ع ــن أيب طال ب

  ًن األمــر إذ لــو مل يكــ ،مــن بــني األنــام هبــا كــان خمصوصــا

ــقُّ  ــرج احل ــذلك خل ــل ك ــاع أه ــن إمج ــالة ع ــا يف  ،الص ــد م وفس

ــول  ــالعق ــمة ألئمَّ ــوب العص ــن وج ــاهم ــام ذكرن ــلمني ب . ة املس

ــمة  ــت عص ــؤمنني وإذا تثب ــري امل ــأ أم ــن اخلط ــب  ،م ووج

ــول يف ــاركته للرس ــا مش ــاواته فيه ــاه ومس ــ ،معن ــت أنَّ ــان ثب ه ك

ــيباً  ــلِّ  مص ــال يف ك ــل وق ــا فع ــب ،م ــىلٰ  ووج ــع ع ــأ  القط خط

ــه وضــالهلم يف خم ــه الفي ــذلك العقــابحرب . واســتحقاقهم ب

 .ق للصوابواهللا املوفِّ  ه،ر ملن تدبَّ وهذا بنيِّ 

ــك ــن ذل ــة إىلٰ : وم ــوت احلاج ــة  ثب ــاقتِّ اباإلمام ــاد ف  وفس

ــور ــة الش ــن جه ــة م ــوت اإلمام ــك  .واآلراء ٰى ثب ــد ذل وإذا فس

ــنصِّ  ــب ال ــىلٰ  وج ــ ع ــة  ،ةاألئمَّ ــوت إمام ــه لثب ــري ويف وجوب أم

أحـدمها يوجـب اإلمامـة : إذ األمـر بـني رجلـني، املؤمنني 

ــالنصِّ  ــىلٰ  ب ــع ع ــة  ويقط ــؤمنني إمام ــري امل ــه أم ــن جهت  وم

يمنــع مــن ذلــك  واآلخــر ،دون مــا ســواها مــن اجلهــات

فسـد هـذا الفريـق لفسـاد مـا ذهبـوا إليـه  وإذا .زها بالرأيوِّ وُجي 

ــالرأي ومل يصــّح  ــ خــروج احلــقِّ  مــن عقــد اإلمامــة ب ة عــن أئمَّ

 .ة أمري املؤمنني ثبت إمام ،اإلسالم

ــا طريــق الوثــوق باآلثــار  إمامتــه  عــىلٰ   يــدلُّ مــامَّ ف: وأمَّ

ــصِّ  ــن ن ــاىلٰ  م ــه تع ــرآن قول ــمه الق ــُم اُهللا : اس
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ــاب م ــذا خط ــتوه ــاء  ه إىلٰ وجِّ ــم أولي ــل اهللا هل ــة جع مجاع

 عنــه ومــن عــربَّ  ،هم ورســولهواهللا ولــيُّ  ،بالــذكر ضــيفوا إلــيهمأُ 

ــ ــاموا :هبأنَّ ــوا وأق ــذين آمن ــن ال ــم  م ــاة وه ــوا الزك ــالة وآت الص

ــ ،راكعــون، يعنــي حــال ركــوعهم أراد ســبحانه  ه لــوبداللــة أنَّ

ــع املكلَّ  ــاب مجي ــنيباخلط ــ]] ٧٦ص /[[ ،ف ــاف لك ــو املض ان ه

ــافة ــال إض ــ وحم ــه إىلٰ  ـيءالش ــ ،نفس ــحُّ تام وإنَّ ــافته إىلٰ  ص  إض

بكوهنـا أوليـاء لغريهـا ولـيس  وإذا مل تكـن طائفـة ختـتصُّ ، غريه

ـ د مـن مجلـتهم وتفـرَّ  ت بـه يف الـوالءلذلك الغري مثل مـا اختصَّ

 إالَّ  مل يبــَق ، بــاإليامن والزكــاة حــال ركوعــه مــن عنــاه اهللا تعــاىلٰ 

 عــىلٰ  أمـري املـؤمنني  عـيلٍّ ه الشـيعة يف واليـة مـا ذهبـت إليـ

ـاألُ  ومل يكـن  ،اإلمامـة لـه عليهـا وفـرض الطاعـة ة مـن حيـثمَّ

، أمـري املـؤمنني  ركوعـه إالَّ  لـه الزكـاة يف حـال ٰى عدَّ أحد يُ 

ــىلٰ ف ــذلك ع ــه ب ــت إمامت ــد ثبت ــذي رتَّ  ق ــب ال ــاهالرتتي ، ويف بن

مناه،  ــأ فصــحَّ ثبــوت إمامتــه ثبــوت مــا قــدَّ ب يف مجيــع ه مصــينَّ

 .أقواله وأفعاله وختطئة خمالفيه حسبام رشحناه

نـازع يف تما أمجع عليه أهـل القبلـة ومل يمن اخلرب و :دليل آخر

قـول وهـو . اثنـاناخلرب به من أهل العلم بالرواية واآلثـار  ةصحَّ 

ه  أنَّـإالَّ  ٰى بمنزلة هارون من موسـ يمنّ أنت «: له   النبيِّ 

مـا كـان  مجيـع]] ٧٧ص /[[بـذلك  فأوجب لـه ،»بعدي ال نبيَّ 

 ويف ذلك أنَّ  ،ة ما استثناه من النبوَّ يف املنازل إالَّ  ٰى هلارون من موس

كام كان فرض طاعة  د ة حممّ مَّ أُ  قد فرض طاعته عىلٰ  اهللا تعاىلٰ 

 هلم كـام كـان هـارون إمامـاً  وجعله إماماً  ،ٰى ة موسمَّ أُ  هارون عىلٰ 

كـام   النبيِّ  يِّ ـبة له بعد مضاملنزلة واج هذه نَّ أو ،ٰى لقوم موس

ومل جيز خروجه عنهـا  ٰى موس كانت جتب هلارون لو بقي بعد أخيه

 واإلمامـة تـدلُّ ،  ويف ذلك ثبوت إمامة أمري املـؤمنني .بحال

 والعصـمة ،ه فـيام سـلف ووصـفناهبيَّنّـاعصمة صاحبها كـام  عىلٰ 

 بالصواب بـاألقوال واألفعـال عـىلٰ  -فيمن وجبت له  -تقضـي 

ويف ذلك بيان صـواب أمـري املـؤمنني  .م من الكالمتقدَّ  ثبتناه فيامأ

 وخطـأ  ،ها وأفعالـه بأمجعهـا وأقوالـه بأرسهـاكلِّ  يف حروبه

قد أشبعنا املايض من كالمنا يف ذلك و .هداه خمالفيه وضالهلم عن

 .بيانًا له، واملنَّة هللا

ــة  ــذه األدلَّ ــوية ويف ه ــة واحلش ــن املعتزل ــالف م ــل اخل أله
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عنهــا يف مواضــعها مــن غــري هــذا  وارج أســئلة قــد أجبنــاواخلــ

ــا امل نوردهــا ه، الكتــاب وأســقطنا شــبهاهتم بــدليل الربهــان هن

 ذكــر رنا عـىلٰ ـام اقتصــوإنَّـ ،لغنانـا عـن ذلــك بثبوهتـا فــيام سـواه

ــ ــذه األدلَّ ــاه ــا  ،ة ووجوهه ــا يف معناه ــراد م ــن إي ــدلنا ع وع

ري أمـــثبـــات رســـم احلجـــاج يف صـــواب إل ،ع عليـــهواملتفـــرِّ 

صـول أُ  يـامء إىلٰ واإل وفسـاد مـذهب النـاكثني فيـه املؤمنني 

العمـدة بـام  ليقـف عليـه مـن نظـر يف كتابنـا هـذا ويعلـم ،ذلـك

ــه ــتويف معاني ــه ويس ــبَّ  ،في ــإن أح ــعه  ف ــده يف مواض ــك جي ذل

ــ ــن متكلِّ  ةاملختصَّ ــا م ــا ولغرين ــه لن ــقِّ ب ــابة احل ــي عص  وألنَّ  ،م

ــاب ــذا الكت ــرض يف ه ــر إىلٰ  الغ ــا ال يفتق ــ م ــه ــن ذه األدلَّ ة م

ــابة  ــراهني إص ــؤمنني ب ــري امل ــه]] ٧٨ص /[[يف  أم  حروب

ا سـنذكر فـيام يـيل هـذا الفصـل مـن وإّنـ .وخطأ خمالفيه وحماربيه

ــالم ــنُ و الك ــوضِّ ــىلٰ ح احلجَّ ــه ع ــاً أُ  ة في ــا أيض ــول خمالفين يف  ص

ــدهم مــن جهــة اآلراء، طريــق اإلمامــة إنكــارهم و ،وثبوهتــا عن

كــام والتوفيـق  الـنصِّ  عـىلٰ  مـا نـذهب إليـه مـن قصــور طريقهـا

  .ه عن الغرض فيه ووصفناهبيَّنّامناه وقدَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / أوائل املقاالت

ـــ]] ٣٩ص [[ ين ال أنَّ إمـــام الـــدِّ  ة عـــىلٰ واتَّفقـــت اإلماميَّ

، عاملـًا بجميـع علـوم يكون إالَّ معصـومًا مـن اخلـالف هللا تعـاىلٰ 

ــل، ب ــامالً يف الفض ــدين، ك ــلِّ ال ــن الك ــًا م ــل  اين ص /[[بالفض

ــتحقُّ ]] ٤٠ ــي يس ــامل الت ــيهم يف األع ــيم عل ــيم املق ــا النع . هب

وأمجعت املعتزلـة ومـن ذكرنـاه مـن الِفـَرق اخلارجـة عـن سـمة 

ــ ة عــىلٰ اإلماميَّــ زوا أن يكــون األئمَّ ة عصــاة خــالف ذلــك وجــوَّ

ــل  ــل وال يكم ــام وال حيــوز الفض ــن يقــارف اآلث ــاطن وممَّ يف الب

 .نيعلوم الدِّ 

*   *   * 

 :ة القول يف عصمة األئمَّ  - ٣٧ ]]٦٥ص [[

ــول ــ: وأق ــاء إنَّ األئمَّ ــام األنبي ــائمني مق ــلوات اهللا (ة الق ص

ــذ األحكــام وإقامــة احلــدود وحفــظ الشــ )علــيهم رائع ـيف تنفي

ــم ال جيــوز  وتأديــب األنــام معصــومون كعصــمة األنبيــاء، وإهنَّ

مت ذكـر جـوازه عـىلٰ  األنبيـاء، وإنَّـه ال  منهم صغرية إالَّ مـا قـدَّ

ــهو يف يشء يف الــدِّ  ــوز مــنهم س ــون شــيئًا مــن جي ين وال ينس

هـذا مـذهب سـائر اإلماميـة إالَّ مـن شـذَّ مـنهم  األحكام، وعىلٰ 

ه الفاسـد خـالف ظنـِّ وتعلَّق بظـاهر روايـات هلـا تـأويالت عـىلٰ 

ز مـن وِّ من هذا البـاب، واملعتزلـة بأرسهـا ختـالف يف ذلـك وُجتـ

ة عن اإلسالمة وقوع ااألئمَّ   .لكبائر والردَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / املسائل اجلارودية

أنَّ اإلمام معصوم من العصيان مـأمون : ومنها]] ٤٥ص /[[

 . عليه السهو والنسيان

ــن  ــهو ع ــام، ويس ــارف اآلث ــن يق ــة م ــق بسياس ــاد اخلل لفس

ــلُّ  احلــقِّ  ــام، ويض ــذه  يف األحك ــن ه ــة م ــن الصــواب وحاج ع

مـه قوِّ هـه عنـد الغفلـة ويُ نبِّ رئـيس يكـون مـن ورائـه ليُ  صفته إىلٰ 

 . عند اإلعوجاج

*   *   * 

/ )جوابات املسـائل الطرابلسـيات الثانيـة)/ (١ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ 

 ]:علَّة عصمة اإلمام : [املسألة السادسة]] ٣٢٤ص [[

ـــال  ـــّم ق ـــاً (ث ـــه مقرون ـــه وأفعال ـــق بأقوال : )ال زال التوفي

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــذي ي ــي  وال ــه ه ــة إلي ــة احلاج ــام أنَّ علَّ ــمة اإلم عص

 . جواز اخلطأ وفعل القبيح من األُمَّة

فليس خيلو اإلمـام مـن أن يكـون جيـوز عليـه مـا جـاز : قال

 . رعيَّته أو ال جيوز ذلك عليه عىلٰ 

ل وجـوب إثبـات إمـام لـه، ألنَّ علَّـة احلاجـة : قـال ويف األوَّ

ــة، وهــذا ُيــإليــه موجــودة فيــه وإالَّ  ؤّدي  كــان ذلــك نقصــًا للعلَّ

ــة، أو االنتهــاء إىلٰ  ٰى إثبــات مــا ال يتنــاه إىلٰ  إمــام  مــن األئمَّ

 . معصوم، وهو املطلوب

ــو ــام اهل ــن أحك ــة م ــول اخلالص ــهد العق ــالم تش ــذا ك  ٰى وه

بشـــرف معانيــه وكثــرة فائدتــه مــع اإلجيــاز فيــه، لكــن احلاجــة 

 . ة عنها مندوحةإسقاط ما يغني من الطعون غري موجود إىلٰ 

م فــيام مضـــ: فــام جــواب مــن قــال مــن الكــالم  ٰى قــد تقــدَّ

االسـتغناء عــن اإلمـام، سـواء كـان معصــومًا  وجـوه تـدلُّ عـىلٰ 

 . أو غري معصوم، إالَّ فيام وردت الرشيعة باحلاجة إليه فيه

ــد قامــت عــىلٰ : وقــال ــة ق ــة  نحــن نعلــم أنَّ الدالل أنَّ املعرف

جهتـه وال مــن جهـة الرســول  بـاهللا سـبحانه غــري مسـتفادة مــن

 . وذاك ألنَّ العلــم بصــدقه ال يصــحُّ إالَّ بعــد اســـتكامل

 .العلم واملعرفة بمرسله

ــىلٰ  ــاهر ع ــز الظ ــيس للمعج ــه ل ــك ألنَّ ــظٌّ  وذل ــده ح يف  ي

أكثـر مـن إفادتـه أنَّـه مـربز ]] ٣٢٥ص /[[املعرفة بمن أيَّده بـه 



 عصمة اإلمام/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العني   ...............................................................................................  ٤٨

 مـن عجــز عنـه ولــيس يفيـد ذلــك حكمتــه ألنَّ  يف القـدرة عــىلٰ 

 . حكمة القادر ية إىلٰ سعة القدرة غري مؤدِّ 

قه قــوالً مل يكــن تصــديقه لــه دلــيالً عــىلٰ   وكــذلك لــو صــدَّ

قه حكـيم ال يسـفه، وعـامل ال  صدقه، إالَّ بعـد العلـم بـأنَّ مصـدِّ

جيهــل، وغنــي ال حيتــاج، ألنَّ مــن جيــوز ذلــك عليــه جيــوز منــه 

ــك أو  ــبح ذل ــالً بق ــادق، جه ــذيب الص ــاذب وتك ــديق الك تص

 . فعله ًة إىلٰ حاج

ــًا إىلٰ  فســقط أن يكــون قــول الرســول أو اإلمــام   طريق

رائع ـمعرفــة اهللا ســبحانه، وبقــي أن يكــون جمــيء الرســل بالشــ

ــة املســتخلفني بعــدهم داخــل  يف بــاب ] داخــالً : ظ[واألئمَّ

 . األلطاف

ــالح  ــه مــن مص ــر األمــر بإقامت ــام كــذلك أم وإذا كــان اإلم

رعية، ـعض األلطــاف الشــالــدنيا، وأكثــر مــا فيــه أن يكــون كــب

ــول  ــو كُأص ــل ه ــل، ب ــاس عق ــذ بقي ــبيله ال ُيؤَخ ــذه س ــا ه وم

 . الصالة والزكاة وغريمها

 وإذا كانــت كـــذلك، فجـــائز أن يســـتوي عنـــد اهللا تعـــاىلٰ 

ــه  ــا يف ارتفاع ــر م ــا، وأكث ــدنا هب ــال يتعبَّ ــقاطها، ف ــا وإس إجياهب

ــأخُّ  ــف وت ة يف التكلي ــقَّ ــوّىلٰ مش ــوق، إالَّ أن يت ــض احلق  اهللا ر بع

 وإن كـان قـد يمكـن أن يكـون بالضـدِّ . احلكم بـني عبـاده تعاىلٰ 

من ذلك، فيكون تـرك نصـبه وإمامتـه تسـهيالً وتيسـريًا ونقصـًا 

 . من التكليف

ــبحانه  ــاهللا س ــة ب ــه يف املعرف ــتغناء عن ــه االس ــان وج ــد ب فق

ــام ينقــل رشيعــة غــريه، فلــو أتــ ــه إنَّ يشء مــن ِقبَلــه مل  ٰى وقعــي أنَّ

ــر ــه، وج ــل من ــ ٰى ُيقبَ ــاكم  ٰى رجم ــري واحل ]] ٣٢٦ص /[[األم

فكــام ال جيــب عصــمة . وغريمهــا ممَّــن يكــون تابعــًا ملــا ُحــدَّ لــه

 . هؤالء، فكذلك ال جيب عصمته

ا الرسـول  ـة فـيام ال ُيعَلـم إالَّ مـن جهتـه،  فأمَّ فهـو حجَّ

 . فال بدَّ من أن يكون معصوماً 

ــال ــالوا: وق ــإن ق ــي : ف ــاز أن يبغ ــومًا جل ــن معص ــو مل يك ل

ر األموال، ويستدعي إىلٰ للدين   . الضالل الغوائل، ويبذِّ

مـن فعـل شـيئًا مـن ذلـك مل يكـن إمامـًا ووجـب : قيل هلـم

 . رصفه واالستبدال به

 .يمكن منعه إذا امتنع وعنَّ : فإن قالوا

ة؟: قلنا هلم  إنَّام هو واحد، فكيف تقاد مجيع األُمَّ

 . أمتاماله الظلمة ومعونة الفسقة: فإن قالوا

ــا ــب أن ف: قلن ــام جي عصــمة اإلمــام مل يرفــع مــا خضــتم، وإنَّ

ــومني،  ة معص ــوَّ ــوال والق ــدة واألم ــأس والنج ــل الب ــون أه يك

املسـلمني، وال ينفـع عصـمة  وإالَّ خرجوا مـع غـري اإلمـام عـىلٰ 

 .اإلمام وحده شيئاً 

لــيس هــذا أردنــا، ولكــن لــو مل يكــن معصــومًا : فــإن قــالوا

غـشُّ املسـلمني فـيام ي: ظ[جاز أن يعـيش املسـلمني فـام مل يظهـر 

رق ـ، بــأن يصــّيل هبــم جنبــًا، أو حيــامي حســدًا، أو يســ]مل يظهــر

 . ، وغري ذلكي�اشيئا خف

ــم الصــبيان : قيــل هلــم هــذا جيــوز يف األمــري واحلــاكم ومعلِّ

ج إليـــه، لـــئالَّ  جـــه ومتـــزوِّ والقّصـــاب والوكيـــل، ومـــن تزوَّ

يســـرق األمـــري بعــض الفـــيء، واحلــاكم أمـــوال الوقـــوف 

ــر عنــه أجــره، واأليتــام ــم الصــبي ألنَّ أبــاه أخَّ ، ويضـــرب املعلِّ

ــذبح  ــئالَّ ي ــا، ]] ٣٢٧ص /[[ول ــد حنفه ــاب بع ــاة القّص الش

ــتدعيها إىلٰ  ــائض، أو يس ــي ح ــه وه ــل امرأت ــأ الرج ــئالَّ يط  ول

 . بدعة، أو يواطئ اخلنا واللصوص فيفتح هلم الذريب ليالً 

 .فوق أيدي هؤالء اإلمام ال يد فوق يده: فإن قالوا

 .وال يظهر وال يبلغ اإلمام ٰى إنَّام تكلَّمنا فيام خيف: ل هلمقي

ين مـا اسـتقام، فـإذا وبعد فإنَّ اإلمام إنَّام يكـون لـه يـد بالـدِّ 

ين، يــد فـوق يــده إن أردتـم اليـد التــي تكـون بالــدِّ  فسـق فكـلُّ 

أنَّـه  وإن أردتم التـي تكـون بمعونـة الظلمـة فقـد عـاد األمـر إىلٰ 

ــأس ــومني،  جيــب أن يكــون أهــل الب والنجــدة واألمــوال معص

ــ ــدارهم ومتكُّ ــي بأق ــام ه ــدة إنَّ ــارت املفس ــم إن مل وص نهم، ألهنَّ

ي أالَّ ـخيرجوا مع هـذا خرجـوا مـع غـريه، فالقيـاس إذن يقتضـ

ن اهللا أحدًا وال يبسط له يف القدرة، لئالَّ يفعل ذلكيُ   .مكِّ

 .االقتدار والتمكني تكليف: فإن قالوا: وقال

ــا ــذ: قلن ــد هل ــىلٰ والعق ــب ع ــيس جي د، ول ــدَّ ــف جم اهللا  ا تكلي

ـــه ال  ـــم أنَّ ـــف إالَّ مـــن عل منعـــه مـــن املعصـــية، وال أن يكلِّ

ــ ــاتـيعص ــائر التكليف ــك يف س ــب ذل ــام ال جي ــوال أنَّ . ي، ك ول

ة عىلٰ   قول النبيِّ   . غريه مل جيب ذلك فيه حجَّ

ــواب ــىلٰ  :اجل ــا ع ــا دليلن ــد  أمَّ ــة فق ــمة األئمَّ ــوب عص وج

بنـاه  ألة عـىلٰ حكي عنّـا يف هـذه املسـ الوجـه الصـحيح الـذي رتَّ

بـه بكـالم لــيس بـاعرتاض عليـه يف نفســه، )ثــمّ (عليـه بــ  ، وعقَّ

ــة وجهــة احلاجــة إىلٰ  ــه اعــرتاض يف وجــوب اإلمام ــام  لكنَّ اإلم

ــوب  ــالم يف وج ــمة، ألنَّ الك ــدليل العص ــق ب ــري متعلِّ ــذا غ وه

 . اإلمامة غري الكالم يف صفات اإلمامة
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بـه غـري صـحيح، ألنَّ املعرفـة بـاهللا وجو ثّم ما طعن بـه عـىلٰ 

ــا ال يســتفيد مــن جهــة نبــيٍّ  تعــاىلٰ  وال إمــام علــم يوجــب  وأهنَّ

ـــقِّ  ـــ بح ـــام، فمت ـــع إىلٰ  ٰى اإلم ـــول  يرج ]] ٣٢٨ص /[[حص

 . املعارف من جهته

م بيانـه مـن تعـنيُّ   الرئاسـة لطفـًا يف بل أوجبناها ملـا قـد تقـدَّ

ــة ــات العقلي ــل الواجب ــة وفع ــائح العقلي ــاع القب ــوم . ارتف ومعل

رضورًة أنَّ الظلـم والضــيم إذ مهــا معلَّـالن مــع وجــود الــرئيس 

القوي اليد النافـذ األمـر، يقعـان ويكثـران مـع فقـده أو ضـعف 

 . ما ال يمكن جحده وال دفعه يده، وهذه إشارة إىلٰ 

وقد كان ينبغي ملن أراد أن يطعن يف جهة وجـوب اإلمامـة أن 

وحكمتـه  عرفـة بـاهللا تعـاىلٰ يتشاغل بام اعتمدنا عليه، ال بـذكر امل

ل عليه قطُّ وعدله، فإنَّ ذلك ممَّا مل نُ   . يف وجوب اإلمامة عوِّ

ــد  ــا ق ــإذا كنّ ــاف ــة إىلٰ  بيَّنّ ــة حاج ــة  جه ــة الزم الرئاســة عقلي

ـا حـالٍ  كلِّ  من ُكلَِّف عىلٰ  لكلِّ  عي أهنَّ ، فقـد سـقط قـول مـن يـدَّ

 . األلطاف الرشعية واملصالح الدنيوية ٰى جيري جمر

 يف آخـر هـذا الكـالم مـن قيـاس اإلمـام عـىلٰ  ٰى ا ما جـرفأمَّ 

ـــه كـــام ال جيـــب عصـــمتهام ال جيـــب  األمـــري أو احلـــاكم، وأنَّ

ــىلٰ  ــالم ع ــو ك ــري ه ــذا لعم ــمته، فه ــوب  عص ــا يف وج دليلن

 . العصمة وإن كان من بعد

والفــرق بــني اإلمــام وخلفائــه مــن أمــري وغــريه يف وجــوب 

ا فـإنَّام أوجبنـا عصـمة اإلمـا م مـن حيـث لـو مل يكـن العصمة أمَّ

إمـام، كـام احتـاج إليـه مـن هــذه  معصـومًا يوجـب عصـمته إىلٰ 

 صفته، ويف علمنا بأنَّه ال إمـام لـه وال يـد فـوق يـده، داللـة عـىلٰ 

إمـام، وهـي ارتفـاع  أنَّه معصـوم وعـار مـن الصـفة املفتقـرة إىلٰ 

 . العصمة وجواز املعايص

عصــوم، ولـــامَّ جــاز يف األمــري ومــن عــداه أن يكــون غــري م

، فبـان الفـرق بـني يده، وهـو إمـام للكـلِّ  كان له إمام يأخذ عىلٰ 

 . اإلمام واألمري

ــا مــا تــىلٰ ]] ٣٢٩ص /[[ هــذا الكــالم بــه مــن التفرقــة  فأمَّ

ـة فـيام مل ُيعَلـم إالَّ مـن  بني الرسول واإلمـام، بـأنَّ الرسـول حجَّ

 . جهته، فلذلك وجبت عصمته

ــا فيــه أنَّ انفــراد الرســول بع ل م لمــه يقتضـــي عصــمة فــأوَّ

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــام ال ي ــودة يف اإلم ــت موج ــن  ليس ــمة ع ــي العص نف

ــمة  ــديرًا أن يكــون يف عص ــع فرضــًا وتق ــه غــري ممتن اإلمــام، ألنَّ

ة ُأخر  . غري هذه العلَّة ٰى اإلمام علَّ

ــ ــام يبق ــع  ٰى وإنَّ ــودة م ــة املوج ــذه العلَّ ــاء ه ــالم يف اقتض الك

 . ذلك بيَّنّااإلمام عصمة، وقد 

: ذه الطريقـة الباطلـة لسـاغ املبطـل أن يقـولولو سـاغت هـ

ــون  ــب أن ال يك ــًام، فيج ــه ظل ــيح لكون ــم قب ــت أنَّ الظل ــد ثب ق

ــه لــيس بظلــم، فكيــف يشــرتكان يف القــبح  الكــذب قبيحــًا، ألنَّ

مــع اخــتالفهام فــيام اقتضــاه، فــام يلــزم يف ذلــك مــن الفســاد ال 

 . حيٰىص 

لـــوه : وبعـــد ـــة التـــي علَّ لـــوا: ظ[فالعلَّ ة هبـــا عصـــم] علَّ

أنَّ اإلمـام قـد يكـون  بيَّنّـاالرسول موجودة يف اإلمـام، ألّنـا قـد 

ة فيام ال ُيعَلـم إالَّ مـن جهتـه، إذا كـتم احلـقَّ  وانقطـع النقـل  حجَّ

ة، فلم يبَق إالَّ العصمة  . الذي هو حجَّ

ــن  ــو مل يك ــام ل ــن أنَّ اإلم ــذا م ــد ه ــتوقف بع ــا اس ــا م فأمَّ

شَّ يف كـذا، وأخطـأ ين أهلـه الغوائـل، وَغـمعصومًا ليبغـي للـدِّ 

ـا ال نقولــه وال نُ  ل عليــه يف وجــوب عصــمة يف كــذا، ممـَّ ــوِّ ع

ــام ــىلٰ . اإلم ل ع ــوِّ ــزم املع ــراء واحلُ  ويل ــمة األُم ــك عص ــام، ذل ّك

ــه ــب عن ــام أو النائ ــة اإلم ــذلك خليف ــذه . وك ــتدلَّ هب ــن اس وم

بوه وأخطأ  .  الطريقة التزموه وركَّ

لفــاء اإلمــام الفــرق بــني األمــرين، وأنَّ عصــمة خ بيَّنّــاوقـد 

ـــة  غـــري الزمـــة عـــىلٰ  ـــي ]] ٣٣٠ص /[[العلَّ الصـــحيحة الت

ـــدناها ـــا واعتم ـــتالل يف . اخرتناه ـــة يف االع ـــا حاج ـــا بن وم

ــة فاســدة يلــزم عليهــا كـلُّ  ــ. أمــر فاســد عصـمته بعلَّ ه وهــذا كلُّ

 ).  الشايف(مبنيَّ مرشوح يف كتابنا 

ــه: ظ[ال ُنســلِّم لكــم أنَّكــم : فــإن قــالوا ال يــد فــوق يــد ] أنَّ

ـــة أن  ٰى اإلطـــالق، ألنَّ اإلمـــام إذا عصــــ اإلمـــام عـــىلٰ  فلألُمَّ

 . يستبدل به

ــة يف أنَّ اإلمــام قبــل أن يفعــل مــا : قلنــا ال خــالف بــني األُمَّ

يوجب فسخ إمامته ال إمـام لـه وال طاعـة عليـه، فلـو كـان غـري 

إمــام  إىلٰ ] ال احتــاج: ظ[معصــوم يف هــذه احلالــة ال حيتــاج 

وقـد . حوجـة إليـه قائمـة فيـه يف هـذه احلـالفيها، ألنَّ العلَّـة امل

ــه ال إمــام لــه يف هــذه اإلمامــة  وال طاعــة ] احلالــة: ظ[علمنــا أنَّ

 . ألحد عليه، فيجب أن يكون معصوماً 

إمام قبل  أنَّ رعيَّة اإلمام يف مجيع أحواهلم حيتاجون إىلٰ  ٰى أَال تر

وقوع املعصـية مـنهم وبعـدها، ويف زمـان الصـالح واالسـتقامة 

 . حالٍ  كلِّ  ألنَّ علَّة احلاجة موجودة فيهم عىلٰ . مهاوضدِّ 

مذاهب خصومنا جيري يف ارتفـاع العصـمة عنـه  واإلمام عىلٰ 
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ة وعـدوهلا،  ٰى مع حسن ظاهره واعتالل طريقته بمجر صالح األُمَّ

 . ظاهر السالمة وخري االستقامة ومن هو منهم عىلٰ 

ــه مــع اســتقامة ظــاهره؟ وكيــف  فكيــف احتــاج هــؤالء إلي

نتظــر يف انبســاطه إليــه عليــه؟ ووجــوب طاعتــه لغــريه أن يقــع ا

ــك ــل ذل ــه مث ــر يف رعيَّت ــائح، ومل ينتظ ــه القب ــة . من ــذه نكت وه

 . عجيبة ال انفصال للمخالف عنها

 عـدم حاجـة املعصـوم إىلٰ : [املسـألة السـابعة ]]٣٣١ص /[[

 ]:أمري

ــمِّ  ــألة متض ــذه املس ــوم إىلٰ ه ــة املعص ــار حاج ــري،  نة إلنك أم

واحلســــن  يف حيــــاة الرســــول  منني كــــأمري املــــؤ

ــا )مجــاعتهم صــلوات اهللا عــىلٰ (واحلســني يف حيــاة أبــيهام  ، إذ كنّ

 . املحتاج ُنعلِّل احلاجة إليه بجواز اخلطأ عىلٰ 

ــواب  ــحناها يف ج ــبهة وأوض ــن هــذه الش ــا ع ــد أجبن وق

ــا  ــذه، وقلن ــنتنا ه ــواردة يف س ــائل ال ــن املس ــعة م ــألة التاس املس

ــن  ــتغني ع ــا يس ــا م ــاك فيه ــتوفيناه هن ــا اس ن ــا، فإنَّ ــه هاهن إعادت

ب اآلن مثالً يزيل العجب عن هذا املوضع قنا، وُنقرِّ  . وحقَّ

ــر إىلٰ  ــثالً يفتق ــة م ــن الكتاب ــن ال حيس ــا أنَّ م ــد علمن ــن  ق م

ــة إىلٰ  ــم الكتاب ــاج يف تعّل ــن احت ــألنا عمَّ ــو س ــا، فل ــه إّياه  ُيعلِّم

ا كـان مـ[لِـَم احتاج إليـه؟ ومـا علَّـة حاجتـه إليـه؟ : رجل بعينه

 .فقد علَّمه بالكتابة] جوابه إالَّ أنَّ علَّة حاجته إليه

العلــم بالكتابــة ] فقــد: ظ[ثــّم فرضــنا أنَّ رجــالً غــريه حــدَّ 

ــاج إىلٰ  ــو  احت ــي ه ــه الت ــام الفق ــه أحك ــب يف تعليم ــذا الكات ه

 . الكتابة حيسنها، مضافًا إىلٰ 

ــا ــل لن ــة إىلٰ : وقي ــة احلاج ــذا  علَّ ــذه: ظ[ه ــد ] ه ــة ق الكتاب

 ت عن فالن، فكيف احتاج مع فقد العلم إليه؟ ارتفع

ــا  ــه يف العصــمة، وكنّ ــا ب ــل مــا أجبن ــا كــان اجلــواب األمث مل

ــة : نقــول ــة احلاج ــودة، ]] ٣٣٢ص /[[علَّ ــة مفق ــه يف الكتاب إلي

ـة هـذه  واحلاجة إليـه فيهـا مرتفعـة، وغـري ممتنـع مـع ارتفـاع علَّ

لعلَّـة  إليـه، فيكـون حمتاجـاً  ٰى احلاجة أن يثبت علَّـة حاجـة ُأخـر

 . علَّة ، وال ينقص ذلك كون العلَّة األُوىلٰ ٰى ُأخر

ــاوقــد  ــة وارتفاعــه  بيَّنّ أيضــًا أنَّ وجــود احلكــم بوجــود العلَّ

بارتفاعهـا إنَّـام جيـب إذا وجــب يف العلَّـة احلقيقيـة، دون مـا هــو 

ــا  ــر يف كالمن ــم، والنظ ــذا االس ــه ه ــتعار ل ــل ومس ــبه بالعل مش

 .ف جواب هاهنابحيث أرشنا إليه يغني عن استينا

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / الذخرية يف علم الكالم

ــا الــذي يــدلُّ عــىلٰ ]] ٤٣٠ص [[ ــه  فأمَّ وجــوب العصــمة ل

ــة إىلٰ   مـن طريــق العقـل، فهــو أّنــا قـد بيَّنــا وجـوب حاجــة األُمَّ

اإلمام، ووجدنا هذه احلاجـة تثبـت عنـد جـواز الغلـط علـيهم، 

ه مــن لزومهــا لكــلِّ مــن كــان بيَّنّــاا وانتفــاء العصــمة عــنهم، ملــ

ــو  ــم ل ــة أهنَّ ــواز الغلــط بدالل ــي بانتفــاء ج هبــذه الصــفة، وينتف

كــانوا بــأمجعهم معصــومني ال جيــوز اخلطــأ علــيهم ملــا احتــاجوا 

إمـام يكـون لطفــًا هلـم يف ارتفــاع اخلطـأ، وكــذلك لــامَّ كــان  إىلٰ 

ــة األنبيــاء معصــومني مل حيتــاجوا إىلٰ  ثبــت أنَّ ف. الرؤســاء واألئمَّ

 .جهة احلاجة هي جواز اخلطأ

فإن كان اإلمـام مشـاركًا هلـم يف جـواز اخلطـأ عليـه فيجـب 

ــة إىلٰ  ــم يف احلاج ــاركًا هل ــون مش ــون وراه، ألنَّ  أن يك ــام يك إم

 .االشرتاك يف العلَّة يقتيض االشرتاك يف املعلول

والقـــول يف اإلمـــام الثـــاين كـــالقول يف ]] ٤٣١ص /[[

ــ ــذا ُي ل، وه ــاه إىلٰ ؤّدي األوَّ ــا ال يتن ــات م ــة أو  ٰى إثب ــن األئمَّ م

 .وهو املطلوب. إمام معصوم الوقوف إىلٰ 

هـذا الـدليل ترتيبـًا أوضــح ) الشــايف(وقـد رتَّبـت يف كتـاب 

 علمنـا بوجـوب احلاجـة إىلٰ : وأخصـر ممَّا ذكرناه، وهو أن نقـول

إمام ينفصل من العلم بوجه احلاجة، ألّنا إنَّام نعلم احلاجة املطلقـة 

ه من حيث كان لطفًا يف فعل الواجب واالمتنـاع مـن القبـيح، إلي

وليس يقع فعل أو إخالل بواجب إالَّ ممَّن ليس بمعصـوم، فثبـت 

أنَّ احلاجة ما ذكرناه من ارتفاع العصمة، واقـرتن العلـم باحلاجـة 

 .بالعلم بجهة احلاجة

املحـــِدث، وأنَّ  وهــذا كـــام قلنـــاه يف حاجـــة املحـــَدث إىلٰ 

يقـرتن باجلهـة، ألّنـا إنَّـام ُنثبِـت احلاجـة بوجـوب  العلم باحلاجة

وقــوع تصـــّرفنا بحســب قصــودنا، وإذا وجــدنا مــا جيــب عنــد 

ــا احلاجــة بــه،  قصــدنا هــو احلــدوث دون ســائر الصــفات علَّقن

ل  .احلاجة من جهة احلاجة  ومل نتفصَّ

 مـا ذكرنـاه مـن أنَّ املعصـوم ال حيتـاج إىلٰ  وليس ُيطَعـن عـىلٰ 

يف حياتــه مــع   النبــيِّ  إىلٰ  املــؤمنني إمــام، حاجــة أمــري 

ــني إىلٰ  ــن واحلس ــة احلس ــمته، وحاج ــيهام  عص ــلوات اهللا (أب ص

 .)عليهم أمجعني

ــوم إىلٰ  ــة املعص ــا حاج ــام نفين ــا إنَّ ــًا يف  ألّن ــون لطف ــام يك إم

، ومل ننــِف حاجتــه يف غــري هــذا الوجــه مــن  ارتفــاع القبــيح منــه

 .تعليم وتوقيف وغري ذلك
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ر بعـد التعـذُّ  -عصـمة اإلمـام  عـىلٰ  وقد يمكـن االسـتدالل

ة فيه، وأنَّ ـقد ثبت أنَّه حافظ الش: بأن يقال -بالشـرائع  رع وحجَّ

أن يكون هو املؤّدي هلا  يف الشـريعة أو بعضها إىلٰ  ٰى األمر ربَّام انته

ـ عن النبيِّ  يل ، ومن كان هبذه الصفة فال بدَّ عندنا وعنـد حمصِّ

ُحيَفـظ ]] ٤٣٢ص /[[  خصومنا مـن وجـوب عصـمته، وكيـف

 رع بمن ليس بمعصوم أو يثق بأداء من ليس بمأمون؟ـالش

ــل ــإن قي ــري : ف ــام غ ــاء اإلم ــع خلف ــري ومجي ــون األم ــاز ك ج

 معصومني، فِلَم ما جاز مثل ذلك يف اإلمام؟

إمــام  لـــامَّ كــان خلفــاؤه غــري معصــومني احتــاجوا إىلٰ : قلنـا

د فــوق وهــو إمــام الكــّل، واإلمــام نفســه ال رئــيس لــه، وال يــ

إمـام  يده، فلـو كـان غـري معصـوم لكانـت فيـه علَّـة احلاجـة إىلٰ 

 .من غري نصب له، وهذا ال جيوز

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / )١ج (الشايف يف اإلمامة 

أنَّ الشـــبه  عـــىلٰ : (قـــال صـــاحب الكتـــاب]] ١٥٥ص [[

ـــام  جتــوز عـــىلٰ  ــة وإنَّ خيتــار خالفهـــا أو ]] ١٥٦ص /[[احلجَّ

ا بام آتـاه اهللا مـن الداللـة، وحـال غـريه كحالـه، وإن كـان يزيله

ــة إىلٰ  ــام احلاج ـــر ف ــد يقص ــوا  ق ــنهم أن جيعل ــة؟ وال يمك احلجَّ

ة معصـومًا، بمعنـ هـذه األُمـور،  املنـع مـن اإلقـدام عـىلٰ  ٰى احلجَّ

ــمة  ــه العص ــت في ــإن ثب ــف، ف ــب زوال التكلي ــك يوج ألنَّ ذل

ــار ذلــك و ــه ال خيت ذلــك ممكــن يف غــريه فمعناهــا أنَّ املعلــوم أنَّ

مناه عىلٰ   ...).ما قدَّ

ة،  إنَّ الشبهة جتوز عىلٰ : إن أردت بقولك: فيقال له نفس احلجَّ

ة قادر عىلٰ  ٰى بمعن  الشبهة، كـام أنَّـه قـادر عـىلٰ  القدرة، فنعم، احلجَّ

فـال، ألّنـا قـد  الشـكِّ  ٰى رضوب األفعال، وإن أردت باجلواز معن

عصـمته، فكيـف  لداللة الداّلة عـىلٰ أنَّه ال خيتار ذلك با قطعنا عىلٰ 

 يكون حال غريه ممَّن ال يؤمن منه ذلك كحاله؟

ــا قولــك ــريه: (فأمَّ ــك ممكــن يف غ ــن )ذل ــه ممك ، إن أردت أنَّ

ــ ــومًا، بمعن ــون معص ــىلٰ  ٰى أن يك ــار ع ــه ال خيت ــه،  أنَّ ــذا الوج ه

ــوم إىلٰ  ــذا املعص ــتج ه ــًا، وإذًا مل حي ــون ممكن ــوز أن يك ــذلك جي  ف

ــه ممكــن يف غــريه : وإن أردت بقولــك. إمــام مــن هــذا الوجــه إنَّ

ــار، فألجــل هــذا اجلــواز وعــدم  ــار وأن ال خيت ــه جيــوز أن خيت أنَّ

 .اإلمام األمان والثقة احتيج حينئٍذ إىلٰ 

*   *   * 

شـــبهة هلـــم : (قـــال صـــاحب الكتـــاب]] ٢٨٨ص [[

زنـا عـىلٰ  ٰى متـ: قـالوا: ٰى ُأخـر اإلمـام أن ال يكـون معصـومًا  جوَّ

ــه ج ــىلٰ يــؤمن ســهوه وغلط ــا أن يقــدم ع زن ــدَّ  وَّ  مــا يوجــب احل

ــه إىلٰ  ــيج مــن أجل ــه  وســائر مــا احت ــك يوجــب أنَّ اإلمــام، وذل

ــ ــه احتاجــت إىلٰ مشــارك للرعيَّ ــيام ل ــب  ة ف ــذا يوج ــام، وه اإلم

ــه إىلٰ  ــام  حاجت ــالقول ]] ٢٨٩ص /[[إم ــه ك ــول في ــر، والق آخ

ص مــن يف هــذا اإلمــام إن مل يكــن معصــومًا، وال يمكــن الــتخلُّ 

 ).ما نقوله ثبات معصوم يف الزمان عىلٰ ذلك إالَّ بإ

ــال ــم : (ق ــاألمري، ألهنَّ ــيهم ب ــتقض عل ــك ين ــم أنَّ ذل واعل

ز زون عليــه مــا ُجيــوِّ رعيَّتــه، ومل يمنــع ذلــك مــن  عــىلٰ ] ون[ُجيــوِّ

ــ ــيهم احلــدود، وال يقيموهنــا عليــه، ومت  ٰى كونــه أمــريًا يقــيم عل

فاإلمـام  مـا يوجـب احلـدَّ  أقـدم عـىلٰ  ٰى إنَّـه متـ: قالوا يف األمـري

ة التفرقــة بينـه وبــني  يقـيم احلـدَّ  عليــه، مل يمنـع ذلــك مـن صـحَّ

ــوهلم ــال ق ــالكالم إبط ــا ب ــام أردن ــه، وإنَّ ــري : رعيَّت ــه غ إنَّ كون

أن ال يكون بينـه وبـني رعيَّتـه فـرق، ألنَّـه قـد  ؤّدي إىلٰ معصوم يُ 

ــاه، فكــام جيــوز يف األمــري أن يقــوم هبــذه  ظهــر الفــرق بــام ذكرن

ــه ــور ويكــون ل ــب  األُم ــيهم فــإذا أحــدث حــدثًا وج ــة عل املزيَّ

ــذلك  ــل، فك ــن قب ــيهم م ــه عل ت ــه يف مزيَّ ــدح عزل ــه، ومل يق عزل

 ...).القول عندنا يف اإلمام

هـذا الـدليل مـن آكـد مـا اعتُِمـَد عليـه يف عصـمة : فيقال له

ــول، وترتيبــه أنَّ حاجــة النــاس إىلٰ  ــق العق  اإلمــام مــن طري

ــا أن يكــون : نياإلمــام إذا وجبــت بالعقــل مل خيــُل مــن وجهــ إمَّ

ــيح  ثبــت وجوهبــا الرتفــاع العصــمة عــنهم، وجــواز فعــل القب

ــت  ــع أن تثب ــريه مل يمتن ــان لغ ــإن ك ــك، ف ــري ذل ــنهم، أو لغ م

ــة  اإلمــام مــع عصــمة كــلِّ  حــاجتهم إىلٰ  واحــٍد مــنهم، ألنَّ العلَّ

ــت  ــأثري، وجــاز أن تثب ــاه مل يكــن لفقــدها ت إذا مل تكــن مــا ذكرن

ــر احلاجــة بثبــوت مقتضــاها، أَال  ــة  ٰى ت ك مل تكــن العلَّ أنَّ املتحــرِّ

كـــًا  كـــًا ســـواده جـــاز أن يكـــون متحرِّ ص /[[يف كونـــه متحرِّ

 .مع عدم السواد]] ٢٩٠

ــون إىلٰ  ــاج املكلَّف ــاز أن حيت ــو ج ــمتهم  ول ــع عص ــام م اإلم

ـــاء إىلٰ  ـــاج األنبي ـــاز أن حيت ـــوت  جل ـــع ثب ـــاة م ـــة، والرع األُمَّ

ــم ال يقــارفون شــيئًا  عصــمتهم، والقطــع عــىلٰ  مــن القبــائح، أهنَّ

ــة يف حــاجتهم  وهــذا معلــوم فســاده، عــىلٰ  ــه لــو مل تكــن العلَّ أنَّ

ارتفــاع العصــمة جلــاز أن يســتغنوا عنــه مــع كــوهنم غــري 

ــيس جيــوز أن يســتغنوا عــن اإلمــام، وأحــواهلم  معصــومني، ول

ــة، وال  ــوب اإلمام ــالم يف وج ــد الك ــه عن ــا علي لن ــا دلَّ ــذه، مل ه
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كــم تابعـًا لوجــوده، يشء أظهـر يف إثبــات العلَّـة مــن وجـود احل

ـــة إىلٰ  ـــت احلاج ـــا، وإن كان ـــام  وارتفاعـــه بارتفاعه ـــام إنَّ اإلم

وجبــت بارتفــاع العصــمة وجــواز اخلطــأ وفعــل القبــيح مل خيــُل 

ـا أن يكـون معصـومًا مأمونـًا : حال اإلمام نفسه مـن وجهـني إمَّ

ــومًا  ــن معص ــإن مل يك ــوم، ف ــري معص ــيح، أو غ ــل القب ــن فع م

ــة احلاجــة فيــه، ومل خيــُل اإلمــام بحصــو وجـب حاجتــه إىلٰ  ل علَّ

ــإن مل  ــوم، ف ــري معص ــومًا أو غ ــون معص ــن أن يك ــًا م ــام أيض إم

إمـام، واتَّصـل ذلـك بـام ال هنايـة لـه،  يكن معصـومًا احتـاج إىلٰ 

فلـم يبـَق إالَّ القـول بعصـمة اإلمـام، وانتهـاء األمـر يف الرئاسـة 

 .معصوم ال جيوز عليه فعل القبيح واإلمامة إىلٰ 

 أنَّ املعصـوم ال حيتـاج إىلٰ  نيـتم كالمكـم عـىلٰ قـد بَ : فإن قيل

لتم يف ذلـك عـىلٰ  فِلـَم زعمـتم أنَّ  أمـر األنبيـاء  إمام، وعـوَّ

ــاج إىلٰ  كــلَّ  ـــَم أنكــرتم أن  مــن ثبتــت عصــمته ال حيت إمــام؟ ولِ

ـه إذا نصـب لـه إمامـًا اختـار  يعلم اهللا تعاىلٰ  مـن بعـض عبـاده أنَّ

ــلِّ  ــن ك ــاع م ــع ا االمتن ــل مجي ــائح وفع ــالقب ــات؟ ومت مل  ٰى لواجب

ــه  ــع أنَّ ل ــومًا م ــون معص ــك فيك ــرت ذل ــًا مل خي ــه إمام ــب ل ينص

 إمامًا؟

ـــا]] ٢٩١ص /[[ ـــدح يف قولن ـــاج : يق ـــوم ال حيت إنَّ املعص

مــن كانــت عصــمته باإلمــام مل  إمــام مــع عصــمته، ألنَّ كــلَّ  إىلٰ 

إمام مـع عصـمته، وإنَّـام احتـاج إليـه ليكـون معصـومًا  حيتج إىلٰ 

اإلمـام،  ه العصـمة بغـري اإلمـام مـع حاجتـه إىلٰ به، فلم تستقّر ل

معصــوم مل  وإنَّـام يكـون مفســدًا ملـا ذكرنـاه معارضــتك لنـا عـىلٰ 

إمــام،  تكــن عصــمته ثابتــة باإلمــام، وهــو مــع ذلــك حيتــاج إىلٰ 

لنـا  عىلٰ  أنَّ ما َبنينا عليـه الـدليل ُيسـِقط هـذه املعارضـة، ألّنـا علَّ

ــاس إىلٰ  ــن ذلــك املعصــوم، وق وجــوب حاجــة الن ــأنَّ م ضــينا ب

إمــام، وتقــديرك هــذا لــيس  كــان معصــومًا ال جتــب حاجتــه إىلٰ 

ــوم إىلٰ  ــة املعص ــب حاج ــحَّ  بموج ـــي إذا ص ــام يقتض ــام، وإنَّ إم

ــة  ــيام اعتمــدناه، ألنَّ احلاج ــويز ال يقــدح ف جتــويز ذلــك، والتج

 .إمام ال جتب للمعصوم إىلٰ 

ــل ــإن قي ــع : ف ــوم م ــاج املعص ــون حيت ــرتم أن يك ـــَم أنك ولِ

إمــام ليكـون مــع وجـوده أقــرب  الثابتـة بغــري إمـام إىلٰ عصـمته 

 فعل الواجب وترك القبيح؟ إىلٰ 

مــا يعلــم أنَّ  لـيس جيــب عنـدنا إذا فعــل اهللا تعـاىلٰ : قيـل لــه

العبد يفعل عنده الواجـب وتـرك القبـيح أن يفعـل بـه مجيـع مـا 

ــرب إىلٰ  ــه أق ــون مع ــا  يك ــيح، ألنَّ م ــرك القب ــب وت ــل الواج فع

ــه ال خيــلُّ فعلــه ممَّــا قــد علــم  معــه بالواجــب ُيغنــي ويكفــي،  أنَّ

ــوم  ــه، ألنَّ املعص ــأل عن ــا س ــل م ــة بط ــذه اجلمل ــت ه وإذا ثبت

أنَّـه ال خيتـار شـيئًا مـن القبـائح عنـدما  الذي قد علـم اهللا تعـاىلٰ 

ــو  ــة ه ــا اإلمام ــن مجلته ــيس م ــي ل ــاف الت ــن األلط ــه م ــه ب فعل

 .ما ذكر مستغٍن عن إمام يكون عند وجوده أقرب إىلٰ 

ــ ــإن قي ــ: لف ــوه ُي ــا ذكرمت ــومون  ؤّدي إىلٰ م ــون املعص أن يك

 تكليــف املعرفــة بــاهللا تعــاىلٰ ]] ٢٩٢ص /[[مســتغنني عــن 

ــإن  ــام، وإالَّ ف ــن اإلم ــمتهم ع ــتغنوا بعص ــام اس ــمتهم ك بعص

ــاجوا إىلٰ  ــب أن حيت ــدنا  وج ــوا عن ــمتهم ليكون ــع عص ــة م املعرف

ــ أقــرب إىلٰ  ــراد وجتنُّ ــل امل ــاجوا إىلٰ فع ــب أن حيت ــروه وج  ب املك

 .مع عصمتهم ملثل ذلك إمام

ــه ــل ل ــوا : قي ــام ُكلِّف ــومون إنَّ ــون املعص ــر أن يك ــيس ُينَك ل

ألنَّ هبــا تتكامــل عصــمتهم، ومــن أجلهــا مل  املعرفــة بــاهللا تعــاىلٰ 

خيتـاروا فعــل القبــيح، ولـو جــاز أن تتكامــل هلـم العصــمة مــن 

ــب  ــام ال جت ــة، ك ــيفهم املعرف ــب تكل ــة مل جي ــف املعرف دون تكلي

ــة هلــم إ ذا ثبتــت عصــمتهم مــن دون اإلمــام، فيكــون إقامــة أئمَّ

عمـوم تكليـف املعرفـة للخلـق كاشـفًا عـن  عـىلٰ  الدليل الـدالُّ 

رناه يف املعصـومني مـنهم، مـن أنَّ باملعرفـة تتكامـل  وقوع ما قـدَّ

 .عصمتهم

ــل ــإن قي ــاىلٰ : ف ــف اهللا تع ز أن ال ُيكلِّ ــوِّ ــن ُجي ــالم م ــذا ك  ه

احلـال التـي حـال مـن األحـوال، وهـي  معرفته املعصومني عـىلٰ 

ُيعَلــم أنَّ عصــمتهم حتصــل مــن دون املعرفــة، فــإذا جــاز ذلــك 

ـــة  ـــف املعرف ـــوم تكلي ـــب لعم ـــدليل املوج ـــام ال ـــدكم ف عن

ــ ق بطريقــة األقــرب للمعصــومني، وإذا كنــتم قــد أفســدتم التعلُّ

 .فلم يبَق لكم معتمد يف عموم تكليفها

عمـوم  لـيس األمـر كـام ظننـت مـن بعـد الداللـة عـىلٰ : قيل

ـــدنا أنَّ تكليـــف امل عرفـــة علينـــا إذا مل نعتمـــد طريقتـــك، وعن

ــة عــىلٰ  عمــوم تكليفهــا لســائر مــن  طريقــة الســمع هــي الدالل

ذلـك، ألنَّ  تكاملـت رشوطـه، وال شـبهة يف داللـة السـمع عـىلٰ 

ة جممعـة عـىلٰ  تسـاوي أحـوال العبـاد يف بـاب املعرفـة، ألنَّ  األُمَّ

ــب إىلٰ  ــن ذه ــتدلٌّ  م ــا مس ــذهب إىلٰ  أهنَّ ــا ي ــوم عليه ــق  عم اخلل

ــال فيهــا  ــن ق ــيفهم، وم ــه تكل ــت رشوط ــا إذا تكامل بتكليفه

ــا  ــول يف عمومه ــطرار يق ــك، ]] ٢٩٣ص /[[باالض ــل ذل بمث

  ولـو مل يكــن يف هــذا إالَّ مــا ُيعَلــم رضورًة مــن ديــن النبــيِّ 

ــاىلٰ  ــة اهللا تع ــف معرف ــن أنَّ تكلي ــله  م ــة رس ــ ومعرف ة عامَّ
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ــز إالَّ  ــا وال متيي ــيص فيه ــه ال ختص ــالء، وأنَّ ــل للعق ــن مل تتكام  مل

 .رشوطه لكان مقنعاً 

عمــوم  وبعــد، فقــد ُعِلــَم أيضــًا مــن ديــن حمّمــد 

ـــرعية،  ــادات الش ــن العب ــبهها م ــا أش ــلوات، وم ــوب الص وج

وجـه ال إشـكال  من تكاملـت رشوطـه مـن املكلَّفـني عـىلٰ  لكلِّ 

فيــه، ونحــن نعلــم أنَّ هــذه العبــادات ال يصــحُّ وقوعهــا قربــًة، 

ن هـو جاهـل بـاهللا تعـاىلٰ الوجـوه التـي وجبـ وعىلٰ   ت عليهـا ممـَّ

ــه تعــاىلٰ  ــّدم معرفت ــدَّ مــن تق ــل ال ب ــه، ب بصــفاته  أو غــري عــامل ب

ــوله  ــدق رس ــة ص ــىلٰ ومعرف ــة ع ــح دالل ــذا أوض  ، ويف ه

وجوب املعرفـة، ألنَّ مـا ال يـتمُّ فعـل الواجـب إالَّ بـه ال بـدَّ أن 

ــول ــد أن يق ــيس ألح ــًا، ول ــون واجب ــد : يك ــادات ق ــذه العب ه

عــض العقـالء ألعـذار معلومــة فيجـب أن تســقط تسـقط عـن ب

مــن ال يلزمــه فعــل  كــلِّ  عــىلٰ  ٰى ُيقضـــ ٰى املعرفــة بســقوطها حتَّــ

ــه غــري  شـــيء مــن العبــادات بــزوال تكليــف املعرفــة عنــه، ألنَّ

ــىلٰ  ــا ع ــع يف ثبوهت ــع أن يرج ــادات  ممتن ــه العب ــقطت عن ــن س م

ــذر إىلٰ  ــبعض الع ــو  الشـــرعية ل ــار، وه ــن االعتب ــر م رضب آخ

ــىلٰ أنَّ األُ  ــة ع ــة جممع ــانع  مَّ ــري م ــة غ ــرض املعرف ــقوط ف أنَّ س

ــن  ــه، ألنَّ م ــالف في ــا ال خ ــذا م ــادات، وه ــذه العب ــقوط ه لس

ــف  الضـــرورة ال جيعــل فرضــها ثابتــًا عــىلٰ  ذهــب فيهــا إىلٰ  املكلَّ

يف حــال مــن األحــوال، فكيــف جيعــل ســقوطها تابعــًا لســقوط 

ــب إىلٰ  ــن ذه ــوال، وم ــض األح ــادات يف بع ــاب العب ــا اكتس  أهنَّ

ا  من أهل احلّق ال شـبهة يف قطعـه عـىلٰ  ـا ممـَّ عمـوم تكليفهـا وأهنَّ

ــذاهب إىلٰ  ـــرعية، وال ــزوال العبــادات الش ــع يف ال ــا  ال تتب أهنَّ

ــع  ــًا يف ]] ٢٩٤ص /[[تق ــالف أيض ــر ال خي ــد النظ ــالطبع بع ب

هــذه اجلملــة التــي هــي أنَّ املعرفــة غــري تابعــة يف الــزوال هــذه 

 .العبادات

مناها عـىلٰ واعلم أّنا إنَّام سـلك  نا يف ترتيـب الداللـة التـي قـدَّ

م من سلفنا  ، وإن كنّا قد احرتزنا Óعصمة اإلمام مسلك من تقدَّ

مـن  يف أثنائها بألفاٍظ مسقطٍة لبعض ُشـبَه اخلصـوم الالزمـة عـىلٰ 

خيالف ترتيبنا، واستقصينا اجلواب عن قوّي ما يمكن إيراده عليها 

هــذه  ٰى دلَّ بمعنــمـن املطــاعن واالعرتاضــات، ويمكــن أن يســت

بته اآلن الطريقة عىلٰ   .الرتتيب الذي رتَّ

م : فيقــال إذا ثبــت وجــوب اإلمامــة مــن الوجــه الــذي تقــدَّ

ــه ُيعَلــم جهــة  ــه ُيعَلــم وجوهبــا ب ــه، فــالطريق الــذي ب بيان

ــق إىلٰ  ــه، ألنَّ الطري ـــي ل ــوب املقتض ــة إىلٰ  الوج ــوب احلاج  وج

ــًا يف ارتفــاع القبــيح ــو كونــه لطف ــام إذا كــان ه وفعــل  اإلم

ــب ال  ــالل بالواج ــيح واإلخ ــل القب ــت أنَّ فع ــد ثب ــب، ق الواج

ــة  ــيس بمعصــوم، فقــد ثبــت أنَّ جهــة احلاج ــن ل ــان إالَّ ممَّ يكون

ــم  ــرتن العل ــيح، واق ــل القب ــواز فع ــمة، وج ــاع العص ــي ارتف ه

ـــالعلم بجهتهـــا، وصـــارت احلاجـــة إىلٰ  ـــوب  باحلاجـــة ب وج

ــًا، وجهــة احلاجــة إىلٰ  ــا ك اإلمامــة مــا ثبــت مــن كوهنــا لطف وهن

ــة  ــايف جله ــيح، فالن ــل القب ــواز فع ــمة وج ــاع العص ــًا ارتف لطف

هـذا يف بابـه  ٰى احلاجة ومقتضيها كالنـايف لـنفس احلاجـة، وجـر

ق أفعالنـا بنـا مـن حيـث كانـت حمَدثـة، مـا يعتـربه يف تعلُّـ ٰى جمر

قهـا بنـا وحاجتهـا إلينـا هـو بعينـه دالٌّ تعلُّ  ما دلَّ عىلٰ : ألّنا نقول

ا احتاجت إ عىلٰ  لينا مـن حيـث كانـت حمَدثـة، ألّنـا إنَّـام أثبتنـا أهنَّ

ق واحلاجــة مــن حيــث وجــب وقوعهــا بحســب قصــورنا التعلُّـ

وأقوالنا مـع السـالمة، وإذا وجـدنا الصـفة التـي حتصـل عليهـا 

ــا عــىلٰ  ــي احلــدوث قطعن ــد قصــدنا ه حاجتهــا إلينــا يف  عن

ــة  ــتخراج جه ــتعملنا يف اس ــار اس ــذا االعتب ــل ه ــدوث، ومث احل

ــة إىلٰ  ــىلٰ ا احلاج ــدَّ ع ــال ب ــام ف ــام  إلم ــون اإلم ــن أن يك ــذا م ه

ـــة املحوجـــة إىلٰ ]] ٢٩٥ص /[[معصـــومًا ليخـــرج عـــن   العلَّ

ـة،  ذلـك إىلٰ  ٰى اإلمام، وإالَّ أدّ  وجـود مـن ال هنايـة لـه مـن األئمَّ

ــاه  ٰى ومتــ اعتمــد يف عصــمة اإلمــام هــذا الرتتيــب الــذي اخرتن

ــة  ــتخراج علَّ ــالفون يف اس ــه املخ ــرتض ب ــا يع ــائر م ــقط س س

 .اإلمام، وخفَّ بذلك شغل كثري اجة إىلٰ احل

ــه، فيقولــون كــي : ويســقط أيضــًا مــا ال يزالــون يتعلَّقــون ب

ـــه إىلٰ  اإلمـــام مـــع  حتكمـــون بـــأنَّ املعصـــوم ال جيـــب حاجت

ــؤمنني  ــري امل ــون أم ــادكم ك ــيِّ  اعتق ــاة النب ــومًا يف حي  معص

  وهو مع ذلـك حمتـاج إليـه ومـؤتمٌّ بـه، وكـذلك القـول يف

ــني ــن واحلس ــؤمنني   احلس ــري امل ــاة أم ــمَّ يف حي  ، الّله

 النبــيِّ  مل يكــن حمتاجــًا إىلٰ  إالَّ أن تزعمــوا أنَّ أمــري املــؤمنني 

  ِّــد ــومًا فتخرجــوا عــن ال ــه مل يكــن معص ين، أو تزعمــوا أنَّ

يف تلك احلـال فترتكـوا مـذهبكم، وذلـك أّنـا إنَّـام منعنـا حاجـة 

ــوم إىلٰ  ــب الق املعص ــه يف جتنّ ــًا ل ــون لطف ــام يك ــل إم ــيح وفع ب

ــة، أَال  ــذه الوجه ــري ه ــن غ ــه م ــه إلي ــع حاجت الواجــب، ومل نمن

ــر ــل احلاجــة إىلٰ  ٰى ت ــون يف تعلي ــام يك ــا إنَّ ــون  أنَّ كالمن ــام يك إم

لطفـًا يف االمتنــاع مـن املقبَّحــات، ومل يكـن يف تعليــل غـري هــذه 
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ــع اســتغناء أمــري  ــإذا ثبتــت هــذه اجلملــة مل يمتن احلاجــة، ف

ــؤمنني  ــال ح امل ــمته يف ح ــيِّ بعص ــاة النب ــيام   ي ــه ف عن

ــيم  ــن تعل ــك م ــري ذل ــه يف غ ــتغنيًا عن ــن مس ــاه، وإن مل يك ذكرن

ــني  ــن واحلس ــول يف احلس ــذلك الق ــبهها، وك ــا أش ــف وم وتوقي

  ــام يســتغنيان بعصــمتهام عــن إمــام يكــون لطفــًا هلــام يف أهنَّ

اإلمــام للوجــه  االمتنـاع عــن القبــيح، وإن جـازت حــاجتهام إىلٰ 

 .الذي ذكرناه

ــول ــا ق ــهم فأمَّ ــه : بعض ــه إلقامت ــيج إلي ــام احت ــام إنَّ إنَّ اإلم

ـــــزو ]] ٢٩٦ص /[[احلـــــدود،  ـــــالة اجلمعـــــة، والغ وص

مـن ثبـوت احلاجـة  بيَّنّـاباملسلمني، وقسـمة الفـيء، فيبطـل بـام 

إليه من الوجه الـذي ذكرنـاه، وبـأنَّ احلاجـة إليـه عقليـة وسـائر 

مــا ُذِكــَر ســمعي، وبــأنَّ ســائر مــا ُذِكــَر قــد يســقط عــن بعــض 

ــع ثبــوت احلاجــة إىلٰ األُ  ــة ألعــذار م ــام، عــىلٰ  مَّ ــيس  اإلم ــه ل أنَّ

 خيلـو مـا ذكــروه مـن إقامــة احلـدود أن يريـدوا بــه إقامتهـا عــىلٰ 

مســتحّقيها، أو يريــدوا أنَّ اإلمــام حيتــاج إليــه قبــل اســتحقاقها 

ــه  ليتــوّىلٰ  ــاة هلــا، فــإن أرادوا الوج ــد اســتحقاق اجلن إقامتهــا عن

مـا أردنـاه، ألنَّ  يرجـع إىلٰ  ٰى ألنَّ املعنـالثاين فإّنا ال نضـايق فيـه، 

إمــام قبــل  مــن مل يقــارف مــا يوجــب احلــّد إذا احتــاج إىلٰ 

مقارفتــه فلــم حيــتج إليــه إالَّ للوجــه الــذي نعتــربه، وهــو كونــه 

ن جيــوز أن يفعــل القبـيح ويقــارف مــا يسـتحقُّ  بــه التأديــب،  ممـَّ

ــؤدٍّ إىلٰ  ــه م ــل بأنَّ ل بط ــه األوَّ ــو وإن أرادوا الوج ــرار أن يك ن أب

ــة ومــن كــان مــنهم عــىلٰ   حــال الســالمة غــري حمتــاجني إىلٰ  األُمَّ

ــة بالفُ  ــه خمتصَّ ّســاق ومســتحّقي اإلمــام، وأن تكــون احلاجــة إلي

 .احلدود، وهذا فاسد بالعقل والسمع معاً 

ــه ــاألمري وقول ــا ب ــاب لن ــا معارضــة صــاحب الكت إذا : (وأمَّ

زونـه عـىلٰ  زتم عليه ما ُجتوِّ ذلـك مـن إثبـات  رعيَّتـه ومل يمنـع جوَّ

ــه ــام مثل ــوا يف اإلم ــه، فقول ــني رعيَّت ــه وب ــا بين ــرق م ــاهر ) ف فظ

ــل الً مل نق ــا أوَّ ــبطالن، ألّن ــومًا : ال ــن معص ــو مل يك ــام ل إنَّ اإلم

لوجب أن ال يكون بينـه وبـني رعيَّتـه فـرق مـن غـري تقييـد، بـل 

كان جيب أن ال يكون فرقـًا فـيام احتـاجوا مـن أجلـه إليـه، : قلنا

ــ ــذا حك ــ ٰى وهك ــاطعنّ ــذي تع ــالم ال ــه، وال  ٰى ا يف الك اعرتاض

ـــن  ـــف استحس ـــدري كي ــــيء ]] ٢٩٧ص /[[ن ـــة ش حكاي

 إنَّـه ال جيـوز أن يقـيم احلـدَّ : غـريه؟ ومل نقـل أيضـاً  والكالم عىلٰ 

مــن يمكــن أن يســتحقَّ إقامتــه عليــه، والــذي قلنــاه غــري هــذا، 

ــد  ـــامَّ مل يكــن بيَّنّــاوق ــه ل ــا األمــري فإنَّ ــو مفهــوم، فأمَّ ه، وه

ـــو ـــة إىلٰ معص ـــة احلاج ـــه يف علَّ ـــارك رعيَّت ـــة  مًا، وش اإلمام

ــه إىلٰ  ــينا بحاجت ــة، قض ــاجتهم،  والسياس ــينا بح ــام قض ــام ك إم

صـاحب  ، ورئـيس اجلميـع، فيجـب عـىلٰ فإمامه هو إمـام الكـلِّ 

حـال األمـري أن يلتـزم  الكتاب إذا ألزمنا محل حـال اإلمـام عـىلٰ 

ــل ــريه قب ــًا بغ ــوم مأموم ــري معص ــان غ ــام إذا ك ــون اإلم أن  ك

حيـدث، كـام كــان األمـري كــذلك قبـل أن حيــدث، ولـو جــاز أن 

يستغني اإلمام مع كونـه مشـاركًا لرعيَّتـه واألُمـراء مـن ِقبَلـه يف 

أن حيـــدث جلـــاز أن  كــوهنم غـــري معصــومني عـــن إمــام إىلٰ 

ــة عــن اإلمــام إىلٰ  ــرار األُمَّ أن حيــدثوا، وإذا  يســتغني األمــري وأب

مـا ذكرنـاه فيـه مـن لـزوم  كان استغناء هؤالء عنه حمـاالً وجـب

 .إمام احلاجة إىلٰ 

قــالوا بــأنَّ ذلــك ال يصــحُّ  ٰى ومتــ: (قــال صــاحب الكتــاب

فسـاد قـوهلم  بيَّنّـاأنَّ اإلمـام ال يكـون باالختيـار  ألمر يرجع إىلٰ 

 ).بام نذكره من بعد

ــه ــال ل ــنُبيِّنه : يق ــام س ــدًا ب ــدنا فاس ــان عن ــار وإن ك االختي

ــاىلٰ  ــيئة اهللا تع ــا  بمش ــد بلوغن ــري  إىلٰ عن ــا غ ــه، فإّن ــك في كالم

 دليلنـــا يف العصـــمة إىلٰ  ر اعرتاضـــك عـــىلٰ ـحمتـــاجني يف كســـ

 .ذكره، ويف بعض ما أوردناه كفاية يف إبطاله

ــره ال  ــد كــالم يف احلــدود ذك ــال صــاحب الكتــاب بع ق

أنَّ الــذي أوردمتــوه مــن  عــىلٰ : (نرتضــيه وال نتعلَّــق بمثلــه

يمنـع مـن أن جيـوز  فـام الـذي: ال داللة عليها فيقال هلـم ٰى دعو

ــىلٰ  ــال  ع ــه ح ــارف حال ــك يق ــع ذل ــدث وم ــام احل ص /[[اإلم

ــوز ]] ٢٩٨ ــث ال جي ــن حي ــًا ال م ــار إمام ــام ص ــه إنَّ ــة، ألنَّ الرعيَّ

عليــه احلــدث، لكــن لطريــٍق خمصــوٍص حصــل فيــه ومل حيصــل 

ــام  ــدود واألحك ــوم باحل ــه أن يق ــان ل ــه، فك ــن رعيَّت ــٍد م يف أح

ور احلــدث فــام الــذي دوهنــم، فــإن جــاز عليــه يف املســتقبل ظهــ

 ...).يمنع من ذلك؟

إذا جاز عليـه احلـدث فقـد شـارك الرعيَّـة فـيام مـن : يقال له

ــه إىلٰ  ــه، ووجبــت حاجت ــت  أجلــه احتاجــت إلي إمــام كــام وجب

ــة يف غــري ذلــك مــع مشــاركته  حــاجتهم إليــه، ومفارقتــه للرعيَّ

 .إمام كحاجتهم هلم يف علَّة احلاجة ال يمنع من حاجته إىلٰ 

ـا ق إنَّـام صـار إمامـًا ال مـن حيـث ال جيـوز عليــه : (ولـكفأمَّ

غرينـا ألّنـا مل نقـل ذلـك  ، فهو صـحيح إالَّ أنَّـه ردٌّ عـىلٰ )احلدث

ــن ال  ــون ممَّ ــدَّ أن يك ــدنا ال ب ــام عن ــان اإلم ــده، وإن ك ومل نعتم
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ــار  ــام ص ــه إنَّ ــاه ال ألنَّ ــذي ذكرن ــه ال ــدث للوج ــه احل ــوز علي جي

 .إمامًا ألنَّ احلدث ال جيوز عليه

لـو جـاز ذلـك فيـه جلـاز : فإن قـالوا: (ال صاحب الكتابق

ــول  ــ يف الرس ــمته،  ٰى حتَّ ــُب عص ــه وال جي ت ــن ُأمَّ ــنيِّ م ال ُيب

ــام وجــب ذلــك يف الرســول : قلنــا هلــم ــة فــيام  إنَّ ــه حجَّ ألنَّ

ؤّديه ال للوجه الـذي ذكـرتم، فـام الـذي يمنـع إذا مل يكـن هـذه يُ 

ــواز ذ ــزلتهم يف ج ــون بمن ــام أن يك ــة اإلم ــه؟ وإن حال ــك علي ل

كــان قــد بــان مــنهم بــأن حصــل معــه الطريــق الــذي لــه كــان 

 ...).إماماً 

ــه]] ٢٩٩ص /[[ ــال ل ــد : يق ــاق ــام  بيَّنّ م أنَّ اإلم ــدَّ ــيام تق ف

ـة فـيام يُ  ؤّديـه مـن الشـــرع، وأنَّـه جيـب أن يكـون معصــومًا حجَّ

، وأبطلنــا أن يكــون ؤّديــه كالرســول لنــا مــن خطئــه فــيام يُ 

ـة بـام نسـتغني عـن إعادتـه، وهـو  ٰى الشــرع حمفوظـًا مـؤدّ  باألُمَّ

موجــب حلصــول العلَّــة التــي ارتضــاها القــوم يف عصــمة 

الرســول يف اإلمــام، غــري أنَّ كالمنــا يف هــذا املوضــع يف نصـــرة 

بنـاه عـىلٰ  الوجـه الـذي يصـحُّ معـه  الدليل الذي حكاه عنّـا، ورتَّ

 .العصمة داللته عىلٰ 

ــه ــيس: فيقــال ل ــو ســلَّمنا أنَّ اإلمــام ل ــيام يُ  ل ــة ف ــه بحجَّ ؤّدي

غــريه لوجبــت عصــمته ملــا  عــًا، ولــئالَّ نخــرج مــن دليــل إىلٰ تربُّ 

ــل  ــواز فع ــت ج ــه إذا كان ــة إلي ــة احلاج ــره، ألنَّ علَّ منا ذك ــدَّ ق

ــيح  ــل القب ــه فع ــاز علي ــومًا جل ــو معص ــن ه ــو مل يك ــيح فل القب

ــة احلاجــة فيــه وال تصــل ذلــك  والحتــاج إىلٰ  إمــام حلصــول علَّ

ــ ــه، ول ــة ل ــول بــام ال هناي ــمة الرس ــة يف عص ــن العلَّ يس إذا مل تك

ــري  ــل غ ــمته، ب ــي عص ــُب أن ننف ــام جي ــلة يف اإلم ــا حاص بعينه

 .منكر أن تثبت عصمتهام مجيعًا بطريقني خمتلفني

ــاب ــه يقــال هلــم عــىلٰ  عــىلٰ : (قــال صــاحب الكت ــتهم  أنَّ علَّ

فيجب أن ال يكـون يف رعيَّـة اإلمـام عنـدكم مـن يشـاركه : هذه

نـًا مـنهم، وإالَّ فـإن جـاز أن يكـون فـيهم يف العصمة ليكـون بائ

من يكون حالـه كحالـه ومل يمنـع ذلـك مـن كونـه إمامـًا دوهنـم 

يلزمه يف طريقـه إثبـات اإلمامـة فـام الـذي يمنـع مـن مثلـه فـيام 

 ...).نذهب إليه؟

 العلَّـة التـي تظنُّهـا ال عـىلٰ  هذا الكـالم إنَّـام يلـزم عـىلٰ : يقال

بنـاه، ألّنـا مل نقـل عـىلٰ العلَّة التـي حكيتهـا عنهـا، وال  إنَّ : مـا رتَّ

ــارك  ــام جيــوز أن يش رعيَّتــه يف يشء مــن ]] ٣٠٠ص /[[اإلم

ــوم،  ــه معص ــون يف رعيَّت ز أن يك ــوِّ ــا أن ال ُنج ــفات فيلزمن الص

ــوز أن  ــو أنَّ اإلمــام ال جي ــاه ه ــا معن ــت عنّ ــاه وحكي والــذي قلن

مـا  ؤّدي إىلٰ يشارك رعيَّتـه فـيام احتـاجوا مـن أجلـه إليـه ألنَّـه ُيـ

 .ذكرناه

ا قولك ، )فام الـذي يمنـع مـن مثلـه فـيام نـذهب إليـه؟: (فأمَّ

ــاركًا  ــومًا مش ــة معص ــا يف الرعيَّ ــا إذا أثبتن ــه أّن ــع من ــذي يمن فال

اإلمــام يف الوجــه  لإلمــام يف العصــمة مل نقــِض بحاجتــه إىلٰ 

الذي يكون اإلمـام عليـه لطفـًا يف ارتفـاع القبـيح حلصـول علَّـة 

ــ ــاقض؟ وأنــت ٰى الغن ــري معصــوم  ومل نن ــتَّ اإلمــام غ إذا أثب

زت عليـه القبـيح لزمـك أن يكـون لـه إمـام حلصـول علَّـة  وجوَّ

 .أثبتَّ ذلك ناقضت ٰى احلاجة، فمت

ــاب  ــاحب الكت ــال ص ــ -ق ــالم يف معن ــد ك ــمة  ٰى بع العص

ــام نمنــع مــن : فـإن قــالوا: (-ذكــره  وحـدها ال حاجــة بنــا إىلٰ  إنَّ

اإلمـام وهـو  إىلٰ  مشاركة اإلمـام رعيَّتـه فـيام لـه وقعـت احلاجـة

ــا أن يشــاركهم يف العصــمة فمــامَّ ال ننكــره،  جــواز احلــدث، فأمَّ

ــام أوىلٰ  ــن اإلم ــًا ع ــون مغني ــأن يك ــك ب ــون  ألنَّ ذل ــن أن يك م

: قيــل هلــم. للحاجــة إليــه] فكيــف يلزمنــا مــا ذكرمتــوه[ســببًا، 

ــول ــأن يق ــن ب ــتم لك ــذي ظنن ــه ال ــن الوج ــك الزم ال م إذا : ذل

عنـه فـيام ذكـرتم ومل يمنـع ذلـك مـن كان يف رعيَّته من يسـتغني 

كونـه باينـًا منـه بطريـق اإلمامـة فــام الـذي يمنـع مـن مثلـه فــيام 

طريـــق  نـــذهب إليـــه؟ وال جيـــب أن يلـــزم الكـــالم إالَّ عـــىلٰ 

هـذا الوجـه الـذي ذكرنـاه، ويقـع بـه  املناقضة، بل قد يلزم عـىلٰ 

 ...).ال داللة عليها ٰى أنَّ الذي أوردمتوه دعو التنبيه عىلٰ 

ل يف أنَّه كالم عىلٰ : يقال له]] ٣٠١ص /[[ غري ما  وهذا كاألوَّ

تنـا وطريـق  بيَّنّـاوقـد . غري اعتاللنـا اعتمدناه، واعرتاض عىلٰ  علَّ

هها، وإّنا مل ُنِحْل مشاركة اإلمام للرعيَّة يف بعـض الصـفات، توجُّ 

 .والذي أحلناه وأبطلناه قد أفصحنا عنه

ــك ــن قول ــواب م ــن : (واجل ــع م ــذي يمن ــام ال ــيام ف ــه ف مثل

ــك ُتثبِــت لإلمــام الصــفة ) نــذهب إليــه؟ م، ومجلتــه أنَّ فقــد تقــدَّ

املوجبة للحاجة ومتنـع مـن حاجتـه، ونحـن إذا أثبتنـا الصـفات 

اسـتغنائه، بـل قضـينا  املغنية لبعض الرعيَّـة مل تـدفع القطـع عـىلٰ 

م بيانـه، الّلهـمَّ  بذلك عىلٰ  إالَّ أن تلـزم حاجـة  الوجـه الـذي تقـدَّ

علَّة احلاجـة كـام فعلنـا نحـن عكـس ذلـك عنـد  اإلمام حلصول

ــول علَّــة االســتغناء، وهــذا إذا رصت إليــه ُأبطِــل بــام  حص

ة ذكرناه من أنَّه يؤّدي إىلٰ   .ما ال هناية له من األئمَّ

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــىلٰ : (ق ــ ع ــوم إذا اعتلُّ ــذه أنَّ الق وا هب
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ــل ورو ز يف العق ــوِّ ــا ُنج ــلَّمة، ألّن ــري ُمس ــي غ ــالً فه ــة عق د العلَّ

ــدِّ  ــة احل ــل إقام ــأن نجع ـــرع ب ــدَّ  إىلٰ  الش ــه احل ــن يلزم ــام ال  م ك

املنكـر إنكــار  املقـِدم عـىلٰ  يمتنـع ورود الشــرع بـأن يكـون عـىلٰ 

ــىلٰ  ــك ع ــون يف ذل ل ــانوا ُيعوِّ ــه، وإن ك ــب أن  مثل ــمع فيج الس

 ...).ُيبيِّنوا طريقه

مـا اعتللنـا بـام ذكرنـاه إالَّ عقـالً مـن غـري رجـوع : يقال لـه

 جيـوز أن نجعـل إقامـة احلـدِّ : (ق بـه، وقولـكأو تعلُّـالسمع  إىلٰ 

مـن هـذه حالـه مـن  إن أردت أنَّـه ُجيَعـل إىلٰ ) من يلزمه احلدَّ  إىلٰ 

ـــذا  ـــام فه ـــون وراءه راع أو إم ـــري أن يك ال ]] ٣٠٢ص /[[غ

ــام احتــاج إىلٰ  جيــوز، ألنَّ مــن ُجِعــَل إليــه أن يقــيم احلــدَّ   عليــه إنَّ

ب احلـّد منـه، فـإذا كانـت كونه من ورائه جلـواز وقـوع مـا يوجـ

ــة قائمــة يف املقــيم للحــدِّ احتــاج إىلٰ  مثــل نفســه، وإن  هــذه العلَّ

ن جيـوز أن يسـتحقَّ احلـدَّ  أردت جواز إقامـة احلـدِّ  مـع أنَّ لـه  ممـَّ

عنـد اســتحقاقه فهــذا ممَّــا ال  إمامـًا مــن ورائــه يقـيم عليــه احلــدَّ 

 .نأباه، وهذا حال األُمراء ومجيع خلفاء اإلمام عندنا

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــر: (ق ــبهة ُأخ ــم ٰى ش ــالوار: هل ــام ق : بَّ

رع ـ، ألنَّ أدلَّـة الشـزمـانٍ  بدَّ من كـون إمـام معصـوم يف كـلِّ  ال

مــن كتــاب وُســنَّة ال تــدلُّ بنفســها الحتامهلــا، ولــذلك اختلفــوا 

فاقهم يف كوهنـا داللـة، فـال بـدَّ مـن مبـنيِّ عـرف يف معناها مع اتِّ 

فلـو : أو مـن إمـام سـواه، فقـالوامعناها اضطرارًا مـن الرسـول 

يف  كتابـًا وال نبـيَّ  جاز خالفـه كـان ال يمتنـع أن ُينـِزل اهللا تعـاىلٰ 

الزمــان، فلــامَّ بطــل ذلــك مــن حيــث ال بــدَّ مــن مبــنيِّ للمــراد 

، )بالكتــاب لالحــتامل احلاصــل فيــه فكــذلك القــول يف اإلمــام

 بيَّنّــا أنَّ الكـالم ال يــدلُّ بظـاهره، وقــد وهــذا مبنـيٌّ عــىلٰ : (قـال

، وأبطلنـا األقاويـل املخالفـة لـذلك، و م أنَّه يدلُّ مـا  بيَّنّـافيام تقدَّ

 ...).يلزم عليها من الفساد

ــة الشـــرع حمتملــة غــري : لســنا نقــول: يقــال لــه إنَّ مجيــع أدلَّ

ة بنفسها، بـل فيهـا مـا يـدلُّ إذا كـان ظـاهره مطابقـًا حلقـائق دالَّ 

م العلـم للمسـتدلِّ  املخاَطـب بـه حكـيم، وأنَّـه  بـأنَّ  اللغة، وتقدَّ

عليــه، وال  ال جيــوز أن يريــد خــالف احلقيقــة مــن غــري أن تــدلَّ 

ــة الشـــرع ليســت هبــذه الصــفة،  ص /[[شــبهة يف أنَّ مجيــع أدلَّ

ــتمالً، ]] ٣٠٣ ــنَّة حم ــاهبًا ويف السُّ ــرآن متش ــم أنَّ يف الق ــا نعل ألّن

قَّفـوا وأنَّ العلامء من أهـل اللغـة قـد اختلفـوا يف املـراد هبـام، وتو

ـا مل يصــّح هلــم طريقــة، ومــالوا يف مواضــع إىلٰ   يف الكثــري ممـَّ

، فـــال بـــدَّ واحلـــال هـــذه مـــن مبـــنيِّ واألوىلٰ  طريقـــة الظـــنِّ 

ــول  ــة كق ــه حجَّ ــون قول ــامض، يك ــرتجم للغ ــكل، وم للمش

ــالرســول  ــيس يبق ــال ٰى ، ول ــذا إالَّ أن يق ــع : بعــد ه إنَّ مجي

ـا معلـوم بظـاهر اللغـة، وفيـه بيـان مـن الرسـول  ما يف القرآن إمَّ

 ــنَّة جاريــة هــذا املجــر ، ٰى يفصــح عــن املــراد بــه، وإنَّ السُّ

وهذا قول ُيعَلـم بطالنـه رضورًة، لوجودنـا مواضـع كثـرية مـن 

ــنَّة قــد أشـكلت عــىلٰ  كثــري مـن العلــامء وأعيــاهم  الكتـاب والسُّ

يشء بعينــه، ولــو مل يكــن يف القــرآن إالَّ مــا ال  القطــع فيهــا عــىلٰ 

ن مــن دفعــه وهـــو خــالف فيــه وال يف  وجــوده، وال يــتمكَّ

ـــي يف حاجتـــه إىلٰ  ـــان  املجمـــل الـــذي ال شـــكَّ فيـــه أغن البي

ــه تعــاىلٰ  ــل قول  : واإليضــاح، مث
ً
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هــذا  غـري مـا ذكرنــاه وهـو كثـري، وإذا كـان ، إىلٰ ]٢٤: املعـارج[

ترمجتــه، والبيــان مــن املــراد بــه، ]] ٣٠٤ص /[[ممَّــا ال بــدَّ مــن 

 بيـان مجيـع مـا حيتـاج إىلٰ  قـد تـوّىلٰ  فلو سـلَّمنا أنَّ الرسـول 

ــه شــيئًا عــىلٰ  ــه، ومل خيلــف من ــه، والقــائم  البيــان من ــان خليفت بي

هنايـة مـا يقرتحـه اخلصـوم يف هـذا املوضـع،  باألمر بعـده، عـىلٰ 

اإلمـام يف هـذا الوجـه ثابتـة، ألّنـا  إىلٰ  لكانت احلاجـة مـن بعـده

ــه  ــم أنَّ بيان ــىلٰ  نعل ــة ع ــان حجَّ ــه،  وإن ك ــافهه ب ــن ش م

ـة أيضـًا عـىلٰ  مـن يـأيت بعـده، فمـن  وسمعه من لفظه، فهـو حجَّ

ـة لـذلك البيـان قـد  أنَّـه  بيَّنّـامل يعارصه ويلحق زمانه ونقـل األُمَّ

قـد لـيس بضــروري، وأنَّـه غـري مـأمون مـنهم العـدول عنـه، و

ر، فـال بـدَّ مـع مـا ذكرنـاه مـن  م استقصاء هذا املوضع وتكرَّ تقدَّ

ــيِّ  ــة النب ــؤدٍّ لرتمج ــام م ــامَّ   إم ــح ع ــرآن وموضِّ ــكل الق مش

ــة إىلٰ  ــت احلاج ــد ثبت ــك، فق ــن ذل ــا م ــض عنّ ــع  غم ــام م اإلم

 .التسليم لكثري ممَّا ينازع فيه املخالف

إنَّ الكتـاب ُيعـَرف بـه : ويقـال هلـم: (قال صاحب الكتـاب

ملراد، وإذا مل ُيعَرف ببعضه قارنـه مـا ُيعـَرف بـه املـراد مـن ُسـنَّة ا

ــاج إىلٰ  ــب أن حيت ــامذا جي ــا، فل ــك  وغريه ــان ذل ؟ وإن ك ــنيِّ مب

ــه  ــاب عن ــن غ ف م ــرِّ ــام أن ُيع ــس اإلم ــب يف نف ــًا فواج واجب

بكالمه املـراد، فـإن بـنيَّ تأويـل اآليـة وصـحَّ أن يعرفـه الغائـب 

وبعــد، فلــو صــحَّ مــا . نعنــه بكالمــه، كــذلك القــول يف القــرآ

ــالتواتر  ــل ب ــول ُينَق ــان الرس ــون بي ــع أن يك ــان ال يمتن ــه لك قال

الغائــب عنــه  فيغنـي عــن اإلمــام، كــام أنَّ بيــان اإلمــام ُينَقــل إىلٰ 

 ...).بالتواتر ويغني عن إمام سواه

ــه]] ٣٠٥ص /[[ ــد : يقــال ل ــاق ــاهبًا  بيَّنّ ــاب متش أنَّ يف الكت
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ـنَّة مـا يكـون مبيِّنـًا املراد بـه، وأنَّـ ال ُيقَطع عىلٰ  ه مل يثبـت مـن السُّ

ــن  ــالم م ــل ك ــذا الفص ــك يف ه ــه، وكالم ــحًا عن لــذلك وموضِّ

ــه مكــابرة ظــاهرة،  ــدفع ل م أنَّ ال ــاه، فقــد تقــدَّ ــيام ذكرن ينــازع ف

ــون يف القــرآن مــن  ــرت أن يك ــة بيننــا وبينــك إذا أنك واملحن

ة املتشابه ما هو باملنزلـة التـي ذكرناهـا فـإنَّام نكشـف عـن احلقيقـ

ـا كـالم اإلمـام الـذي عارضـت بـه ومعرفـة  فيام اختلفنا فيه، فأمَّ

من غاب عنـه مـراده بـه فغـري مشـبه ملـا نحـن فيـه، ألنَّ اإلمـام 

الســامع  يمكــن أن يــتكلَّم بكــالم غــري حمتمــل فــال يشــتبه عــىلٰ 

املنقول إليه ذلـك الكـالم مـراده منـه، ويمكـن إذا كـان  وال عىلٰ 

ـــا ـــطرَّ الس ـــتمالً أن يض ـــه حم ـــه  مع إىلٰ كالم ـــراده بمخارج م

ــطر�  ــن مض ــه وإن مل يك ــاب عن ــن غ ــه، وم ــرف  اوقرائن ــه يع فإن

املــراد بنقــل مــن ســمعه مــن اإلمــام ممَّــن اإلمــام ُمــراٍع لــنقلهم 

ـم قـد أخـربوا عنـه عـىلٰ  ٰى وحافظ ألمرهم، فمتـ وجـٍه  علـم أهنَّ

ة فيه أو ال ينبـئ عـن مـراده أردفهـم بغـريهم مـن النقلـة  ال حجَّ

هـام بنفسـه، وهـذا كّلـه مفقـود يف القـرآن الحـتامل اإلف أو يتوّىلٰ 

ــنَّة يف بيــان تلــك  مواضــع منــه واشــتباهها، وألنَّ مــا يثبــت بالسُّ

ــن  ــا م ــاقلني هل ــن وراء الن ــًة إذا مل يك ــت ثابت ــو كان ــع ل املواض

ــاهم،  ــن يرع ــام م ــن اإلم ــة ع ــا وراء النقل ــام أثبتن ــاهم ك يرع

دول عـن مـا يعـرض فيـه، مل يـؤمن فيـه اإلخـالل والعـ ويتالىفٰ 

ــان الرســول  املنقــول  الواجــب، وهــذا هــو الفــرق بــني بي

ــول إىلٰ  ــام املنق ــان اإلم ــني بي ــالتواتر وب ــ ب ــه، ومعن  ٰى الغائــب عن

لنـا عـىلٰ هذا الكالم كلِّ  م حيـث دلَّ ريعة ـأنَّ حفـظ الشـ ه قـد تقـدَّ

 .ال جيوز أن يكون بالتواتر من غري إمام يف الزمان

ــاب]] ٣٠٦ص /[[ ــاحب الكت ــال ص ــىلٰ : (ق ــام  ع أنَّ اإلم

ل عرفــه مــن ِقبَــل اهللا  ُعــِرَف مــن ِقبَــل الرســول، وال بــدَّ مــن أوَّ

، وال ُيعَلـم مـراده باضـطراٍر، فـإذا صـحَّ أن ُيعـَرف مـراده تعـاىلٰ 

؟ زمـانٍ  بكالمه وال رضورة فمـن الـذي يمنـع مـن مثلـه يف كـلِّ 

ص مــن ذلــك إالَّ بــأن يوجــب أنَّ كــلَّ أحــد وال يمكــن الــتخلُّ 

ذاهــب عــن احلــّق يف هــذا الزمــان، ويف   تعــاىلٰ جاهـل بمــراد اهللا

ــانٍ  كــلِّ  ــك  زم ــن ذل ــب م ــه فيج ــه في ــًا علي ــام مغلوب ــان اإلم ك

ــىلٰ  ــهادة ع ــلِّ  الش ــون  الك ــه أن ال يك ــر وأن يلزم ــل والكف باجله

 ...).اهو حمق� 

متـه يف هـذا الفصـل يـدلُّ عـىلٰ : يقال لـه أنَّـك ظننـت  مـا قدَّ

ــ ــالكالم إذا مل ُيعَل ــا أنَّ املــراد ب ــم، علين م رضورًة مل يصــّح أن ُيعَل

ــالم  ــني ك ــه وب ــاملراد من ــم ب ــرآن يف العل ــني الق ــل ب ــا ُنفصِّ وأّن

ــيس  ــطراٍر، ول ــراده باض ــم م ــام ُيعَل ــالم اإلم ــأنَّ ك ــام، ب اإلم

ــذي  ــديد، ألنَّ ال ــط ش ــد وغل ــنٌّ بعي ــذا ظ ــرآن، وه ــذلك الق ك

قلناه وذهبنا إليه هـو غـري مـا ظننتـه، وإنَّـام أوجبنـا يف كثـري مـن 

ـنَّة احلاجـة إىلٰ  القرآن مـرتجم لالحـتامل واالشـتباه، وفقـد  والسُّ

املـراد ال لفقـد العلـم الضــروري، ولـو  الدليل املقطوع بـه عـىلٰ 

ــالً غــري  ــنَّة حمكــًام غــري متشــابه، ومفصَّ كــان مجيــع القــرآن والسُّ

 .جممل يصحُّ أن ُيعَلم املراد هبام

ــول  ــام أو الرس ــة اإلم ــن جه ــرف م ــذي ع ل ال ــا األوَّ فأمَّ

ــاىلٰ و ــة علمــه بمــراد اهللا تع ــراده  كيفي ــم م فيصــحُّ أن يكــون يعل

ــمه( ــتامل، أو  )جــلَّ اس ــا وال اح ــاز فيه ــه بلغــٍة ال جم ــأن خياطب ب

خياطبه بام ظاهره متطـابق حلقـائق اللغـة، ويعلمـه أنَّـه مل يـرد إالَّ 

ــنَّة  ــاب والسُّ ــع الكت عي يف مجي ــدَّ ــن أن ي ــيس يمك ــاهر، ول الظ

 .مثل ذلك

ــا]] ٣٠٧ص /[[ ــب اجلهــل  فأمَّ ــيس جي ــان الغيبــة فل زم

ــكل  بمــراد اهللا تعــاىلٰ  ــل مش ــا تأوي ــد علمن ــا ق ــام ألزمــت، ألّن ك

ــة  ــن األئمَّ م م ــدَّ ــن تق ــان م ــدين ببي ــيهم(ال ــلوات اهللا عل ، )ص

وا مـن الذين لقيتهم الشـيعة وأخـذت عـنهم الشــريعة، فقـد بثـُّ

ذلــك ونشـــروا مــا دعــت احلاجــة إليــه، ونحــن آمنــون مــن أن 

ء مل يتَّصـل بنـا، لكـون إمـام الزمـان مـن يكون مـن ذلـك شــي

لناهبيَّنّاما  وراء الناقلني عىلٰ   .ه وفصَّ

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــتالف يف : (ق ــع االخ ــاز أن يق وإذا ج

الــدليل القــائم، فــام الــذي يمنــع  يرجــع إىلٰ  العقليــات، واملحــقُّ 

من مثلـه يف الشــرعيات؟ وإذا جـاز واإلمـام الـذي هـو أعظـم 

ــع  ــارض أن يق ــة ح ــام األئمَّ ــع يف أّي ــام وق ــديد ك ــتالف الش االخ

ــؤمنني  ــري امل ــام أم ــدليل، ف ــوت ال ــن ثب ــك م ــع ذل ، ومل يمن

ــرآن  ــدلَّ الق ــن أن ي ــديد م ــتالف الش ــع االخ ــع م ــذي يمن ال

ــنَّة عـــىلٰ  احلـــّق، وإن ذهــب بعضـــهم عنـــه؟ وإذا جـــاز  والسُّ

عنــدهم يف دليــل اإلمامــة أن يــذهب بعضــهم عنــه وال ُخيِرجــه 

ــون داال�  ــن أن يك ــذي وإن  م ــام ال ــطرار، ف ــه االض ــل في مل حيص

 ...).يمنع من مثله يف سائر األدلَّة؟

ــه ــال ل ــتدالل : يق ــر يف االس ــنعم النظ ــن مل ي ــالم م ــذا ك وه

الــذي حكــاه عنّــا وحقيقــة مرادنــا بــه، ألّنــا مل نوجــب اإلمامــة 

أنَّ  ألجــل االخـــتالف احلاصــل يف الشــــرعيات، وذهبنـــا إىلٰ 
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ــة بـــه إذا االخــتالف يف الشـــيء مزيــل لقيــام احل ص /[[جَّ

ــة عليــه منصــوبة، والطــرق إليــه واضــحة، ]] ٣٠٨ كانــت األدلَّ

ــا احلاجــة إىلٰ  اإلمــام يف الشـــرعيات الشــتباه كثــري منهــا  أوجبن

ــا  ــدنا يف كثــري منه ــل، ولفق ــري مفصَّ ــه ووروده جممــالً غ واحتامل

أوجــب ذلــك وقــوف  ٰى املــراد بعينـه، حتَّــ األدلَّـة القاطعــة عــىلٰ 

ـــراد،  ـــنا يف امل ـــر إىلٰ بعض ـــض آخ ـــل بع ـــنِّ  ومي ـــة الظ  طريق

ــع الشـــرع نصــل إليــه باألدلَّــة  ــو كــان مجي ــاد، ول واالجته

ــل إىلٰ  ــام نص ــة ك ــقِّ  القاطع ــا  احل ــك مل ــل ذل ــات بمث يف العقلي

اإلمـام مـن هـذا الوجـه، كـام مل جتـب إليـه يف  وجبت احلاجة إىلٰ 

العقليات مـن هـذا الوجـه، وهـذه اجلملـة ُتسـِقط مجيـع كالمـه 

ــام أمــري يف هــذا الفصــل ، ومعارضــته بــاالختالف الواقــع يف أّي

ــؤمنني  ــىلٰ امل ــيٌّ ع ــه مبن ــها، ألنَّ ــة نفس ــوهُّ  ، ويف اإلمام م الت

علينـا إجيــاب اإلمامـة مــن حيـث االخــتالف، والـذي قصــدناه 

 .قد أوضحنا عنه

ــام تعلَّقــوا : هلــم ٰى شــبهة ُأخــر: (قــال صــاحب الكتــاب وربَّ

ــتامم بــه، ــب االئ ــوم بأنَّــه جي ــات معص ــول منــه،  يف إثب والقب

واالنقياد له، فلو مل يكـن معصـومًا مل يـؤمن فـيام يأتيـه ويـأمر بـه 

ــن  ــداء بم ــة االقت ــف الرعيَّ ــوز أن ُيكلَّ ــًا، وال جي ــون قبيح أن يك

ــن  ــع إن مل يك ــان ال يمتن ــل ك ــه، ب ــزام طاعت ــه، والت ــذه حال ه

، ويـدعو إىلٰ  االرتــداد، وفسـاد ذلـك يوجــب  معصـومًا أن يرتـدَّ

س بعـد ثبـوت العصـمة إالَّ القـول بأنَّـه ال كونه معصـومًا، ولـي

ــلِّ  ــه يف ك ــوص علي ــام منص ــن إم ــدَّ م ــانٍ  ب ــال)زم ــذا : (، ق وه

ــه ال خــالف فــيام إىلٰ  ــه  بعيــد، ألنَّ ــذي إلي اإلمــام، وعنــدنا أنَّ ال

القيام بُأمور مبيَّنة يف الشــرع أو الـذي يلـزم مـن طاعتـه فيـه مـا 

مــًا مــن حيــث بـنيَّ الشـــرع أنَّ ذلــك حيســن، ولســنا نجعلــه إما

ــه مثــل الــذي روي عــن أيب  ُيتَّبــع يف كــلِّ  شـــيء، بــل نقــول في

ـــه قـــال اهللا ]] ٣٠٩ص /[[أطيعـــوين مـــا أطعـــت : (بكـــر أنَّ

ــيكم ، فــإذا عصــيت اهللا تعــاىلٰ تعــاىلٰ  ، وهــذه )فــال طاعــة يل عل

 ...).فيام كان يأمر به طريقة أمري املؤمنني 

 نا عـىلٰ قـد اسـتدلَّ هبـذا الوجـه كثـري مـن أصـحاب: يقال لـه

ــو ــام، وأق ــمة اإلم ــدَّ أن  ٰى عص ــام ال ب ــه أنَّ اإلم ـــر ب ــا ينص م

االقتـداء  ٰى به، ألنَّ لفـظ اإلمامـة مشـتقٌّ مـن معنـ ٰى يكون مقتد

هـذه اجلملـة، يعنـي أنَّ  باع، واإلمجـاع أيضـًا حاصـل عـىلٰ واالتِّ 

بـه، وإن كـان اخلـالف واقعـًا يف كيفيـة االقتـداء  ٰى اإلمـام مقتـد

بــت وجــوب االقتـداء بــه وجــب أن يكــون بـه وصــورته، وإذا ث

معصومًا، ألنَّـه إذا كـان غـري معصـوم مل نـأمن يف بعـض أفعالـه 

أن يكـون قبيحـًا، وجيـب علينـا موافقتـه فيـه مـن حيـث وجـب 

 دنا باألفعـال القبيحـة دليـل عـىلٰ االقتداء بـه، ويف اسـتحالة تعبـُّ

ــه  ــدَّ أن يكــون ذلــك من ــه ال ب ــا االقتــداء ب أنَّ مــن أوجــب علين

 .مونًا، وال يكون كذلك إالَّ وهو معصوممأ

ولِـــَم أنكــرتم أن يكــون االقتــداء باإلمــام : فــإن قــال قائــل

ـا مـا نعلمـه قبيحـًا، أو نشـكُّ  يف  إنَّام جيب فيام نعلمـه حسـنًا، فأمَّ

 حاله فال جيب االقتداء به فيه؟

ــه ــة عــن  ٰى هــذا إســقاط ملعنــ: قيــل ل ــًة، وإزال ــداء مجل االقت

مـن يعمـل بالشــيء ال مـن أجـل عملـه  وجهه، ألنَّـه لـو كـان

ـة فيـه، مقتـد بـه يف ذلـك الفعـل  ٰى به، وال من حيـث كـان حجَّ

لوجــب أن يكــون بعضــنا مقتــديًا بــبعض يف مجيــع أفعالــه التــي 

ــك  ــل ذل ــول، أو نفع ــذلك الق ــل ب ــا مل نق ــا، وإن كنّ ــا عليه اتَّفقن

الفعل مـن أجـل قـول بعضـنا بـه، أو فعلـه لـه، ولوجـب أيضـًا 

ــد ــاليهود والنصــارأن نكــون مقت ــاإلقرار  ٰى ين ب ــم ب ــا هل ملوافقتن

ة موســـ ، )الســـالم]] ٣١٠ص /[[علـــيهام ( ٰى وعيســـ ٰى بنبـــوَّ

هتام مــن أجـل إقــرار اليهـود والنصــار  ٰى وإن كنّـا مل نعــرتف بنبـوَّ

هبــام، وللــزم أيضــًا أن يكــون اإلمــام نفســه مقتــديًا برعيَّتــه مــن 

 .ما ذكرنا ظاهر إىلٰ  ٰى هذا الوجه، وفساد ما أدّ 

ــام كــان ُيقتــد: فــإن قــال بــه فــيام ُيعَلــم  ٰى لــو كــان اإلمــام إنَّ

بــه فــيام ُعــِرَف صــوابه  ٰى صــوابه منــه، وال يكــون إمامــًا ومقتــد

ــر  ــا يف أكث ــًا لن بغــريه، للــزم مــن هــذا أن ال يكــون اإلمــام إمام

الدين، ألنَّ أكثـره معلـوم باألدلَّـة التـي لـيس مـن مجلتهـا قـول 

ــو ــًا أن ال يك ــزم أيض ــام، ولل ــيُّ اإلم ــيام   ن النب ــا ف ــًا لن إمام

ده من العقليات  .أكَّ

ـت، ألنَّ الـذي أفسـدناه هـو : قيل لـه لـيس األمـر كـام تومهَّ

ــة فيــه،  ٰى أنَّ اإلمــام مقتــد بــه فــيام ال يكــون قولــه أو فعلــه حجَّ

ــًا إىلٰ  ــيام  وطريق ــًا ف ــون إمام ــد أن يك ــوابه، ومل ُنفِس ــم بص العل

 صـوابه، فاإلمـام عـىلٰ عرفنا صوابه بغـريه إذا كنّـا أيضـًا نعـرف 

ــع الشـــرعيات والعقليــات، ألنَّ مــا  ــة يف مجي هــذا التقــدير حجَّ

ـة فيـه، وطريـق  ُعِلَم من مجلتهـا بأدلَّتـه فقـول اإلمـام أيضـًا حجَّ

العلم بصوابه، وما كـان هـو الطريـق إليـه دون غـريه فكونـه  إىلٰ 

ة فيه ظاهر  .حجَّ

ــ ــة يف نص ــه يف اإلمام ــدي يف كتاب ــن الراون ــر اب ــد ذك ـرة وق

ــه قــال ، ألنَّ لــو : (هــذا الــدليل شــيئًا لــيس بمــريضٍّ وال مســتمرٍّ
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ــه  ــه ب ــل عمل ــن أج ـــيء ال م ــل بالش ــن يعم ــون م ــاز أن يك ج

وفعله له إمامًا فيـه وقـدوًة، جلـاز أن يكـون مـن يعمـل الشــيء 

من أجـل عملـه بـه، وُيعـَرف صـوابه بفعلـه لـه ال يكـون إمامـًا 

ر)فيــه ــام يســوغ لــو ، وهــذا لــيس بصــحيح، ألنَّ الــذي قــدَّ ه إنَّ

ــان  ــلُّ ]] ٣١١ص /[[ك ــن  ك ــالً م ــرين منفص ــن األم ــٍد م واح

ـا إذا مل يكـن هـذه حالـه مل يسـتقم  اآلخر، وغري منطٍو عليـه، فأمَّ

ما ذكره، ألنَّ من عمـل بالشــيء مـن أجـل عملـه بـه، وعـرف 

صـوابه بفعلـه لـه، ال بـدَّ أن يكـون إمامـًا فيـه، مـن حيـث كــان 

ــ ــذ ٰى معن ــر ال ــة، واألم ــًا اإلمام ــام إمام ــان اإلم ــه ك ــن أجل ي م

ــفة  ــذه الص ــه، ألنَّ ه ــلني في ــل  -حاص ــن يعم ــه ممَّ ــي كون يعن

ــه  ــه ب ــل عمل ــن أج ـــيء م ــىلٰ  -بالش ــتمل ع ــد  األُوىلٰ  تش وتزي

مـا لـه كـان اإلمـام إمامـًا،  عليها، فكيف جيوز مـع اشـتامهلا عـىلٰ 

وزيادهتا عليه حتصـل ملـن لـيس بإمـام، وال فـرق بـني مـا ذكـره 

لــو جــاز أن يكــون اإلمــام : وبــني قــول القائــلابــن الراونــدي 

غـري إمـام، ولـو جـاز أن يكـون  جلـاز أن يكـون النبـيُّ  غري نبـيٍّ 

ف فـيام يليــه  األمـري غـري إمــام جلـاز أن يكــون اإلمـام ال يتصـــرَّ

ه األُمـراء، وإذا كـان  األُمراء، وال يشـتمل واليتـه عـىلٰ  مـا يتـوالَّ

ــه  كــلُّ  ــاه حلــق ب ــذي ذكرن يف الفســاد مــا هــذا يفســد الوجــه ال

 .اعتربه ابن الراوندي

ا قوله ، )إنَّ اإلمـام يطـاع فـيام بـنيَّ الشــرع أنَّـه حيسـن: (فأمَّ

االقتـداء باإلمـام، وأنَّـه ال بـدَّ مـن أن  ٰى ه يف معنـبيَّنّـافساقط فيام 

بــه مــن حيــث قــال وفعــل، وفــيام يكــون قولــه  ٰى يكــون مقتــد

ة فيه  .وفعله حجَّ

ــا قولــه  مامــًا مــن حيــث ُيتَّبــع يف كــلِّ ولســنا نجعلــه إ: (فأمَّ

ـــيء ــائر )ش ــًا يف س ــون إمام ــدَّ أن يك ــام ال ب ــأنَّ اإلم ــد ب ، فيفس

ين، فام خرج من أن يكـون متَّبعـًا فيـه مـن الـدين خيـرج مـن الدِّ 

أن يكــون إمامــًا فيــه، وهــذه اجلملــة ال خــالف فيهــا، يعنــي أنَّ 

ــدِّ  ــع ال ــة االاإلمــام إمــام يف مجي ــام اخلــالف يف كيفي ــتامم ين، وإنَّ ئ

ين، فلــيس ألحــد أن ينــازع فيهــا، ألنَّ بــاع لــه يف الــدِّ بــه، واالتِّ 

ــد  ــا ق ــاع، وإذا كنّ ــرق لإلمج ــالق خ ــذه اإلط ــة يف ه ــااملنازع  بيَّنّ

لنـا عـىلٰ  ٰى معن الوجـه  أنَّـه ال بـدَّ أن يكـون عـىلٰ  االقتداء بـه، ودلَّ

رناه، ثبـت أنَّ اإلمـام ال بـدَّ أن يكـون متَّبعـًا ومقتـد  ٰى الذي قـدَّ

]] ٣١٢ص /[[معـه  ٰى أنَّـه لـو نتخّطـ يه يف مجيـع الـدين، عـىلٰ ف

َم أنَّ اإلمـام يكـون إمامـًا يف بعـض الـدِّ  ين مل هذا املوضـع، وُسـلِّ

خيّل ذلك بـام قصـدناه مـن دليـل العصـمة، ألنَّـه إذا كـان متَّبعـًا 

ــدِّ  ــض ال ــديف بع ــدَّ أن  ٰى ين ومقت ــه ال ب ــداء ب ــان االقت ــه، وك ب

رنــاه، وأفســدنا مــا عــداه وجبــت الوجــه الــذي ذك يكــون عــىلٰ 

ـــدنا  أنَّ اهللا تعـــاىلٰ  ذلـــك إىلٰ  ٰى عصـــمته، وإالَّ أدّ  جيـــوز أن يتعبَّ

 .وجه من الوجوه بفعل القبيح عىلٰ 

ا ما رواه عـن أيب بكـر مـن اخلـرب الـذي اسـتدلَّ بـه عـىلٰ   فأمَّ

أنَّه لـيس بمعصـوم، وأنَّ طاعتـه جتـب مـا أطـاع اهللا، فـإنَّام يلـزم 

ــول ــني الق ــع ب ــن مج ــة  م ــتدالل بالطريق ــر واالس ــة أيب بك بإمام

 .التي ذكرناها، ومعلوم أّنا ال نجمع بني األمرين

ــه ــا قول ــؤمنني : (فأمَّ ــري امل ــة أم ــذه طريق ــان  وه ــيام ك ف

ــه ــأمر ب ــىلٰ )ي ــام زاد ع ــدعو ، ف ــه ٰى ال ــة عن ــذكر رواي  ، ومل ي

تقتضـــي ذلــك، وال داللــة فنــتكلَّم عليهــا، والــذي يؤمننــا ممَّــا 

ــه قيــام ال ــة عــىلٰ ظنَّ أنَّ اإلمــام  ، وقيامهــا عــىلٰ إمامتــه  دالل

 .ينيف مجيع الدِّ  ٰى بدَّ أن يكون مقتد ال

 أرأيـتم إذا دعـا قومـًا إىلٰ : فـإن قـال: (قال صاحب الكتـاب

حماربة أو غريهـا وهـم ال يعلمـون وجههـا أيلـزم طاعتـه؟ قيـل 

ــه ــال: ل ــإن ق ــم، ف ــه إن مل : نع ــومًا، ألنَّ ــون معص ــب أن يك فيج

إنَّ : ز فــيام يــأمر بــه أن يكــون قبيحــًا، قيــل لــهيكــن كــذلك جــا

ذلــك وإن كــان قبيحــًا فالقائــل بقولــه واملطيــع لــه فاعــل 

أن يكـون حسـنًا،  للحسن، ألنَّه ال يمتنـع فـيام حـلَّ هـذا املحـلَّ 

يتَّبــع يف القبــيح حــال األمــر، واملنــع ]] ٣١٣ص /[[وأن ال 

يام ال يعلمــه ُيبـنيِّ ذلـك أنَّـه قـد ُكلِّـَف العبـد أن يطيـع مـواله فـ

ــه  ــام يفعل ــه ب ــالقبيح، لكنَّ ــأمره ب ــع أن ي ــان ال يمتن قبيحــًا وإن ك

الوجـه الـذي يقـبح،  حسن مـن حيـث يفعلـه ال عـىلٰ  مقدم عىلٰ 

 ...).فكذلك القول يف رعيَّة اإلمام

وجـه مـن بعـض  حمـال أن يقـع الفعـل قبيحـًا عـىلٰ : يقال له

ون ذلـك الوجـه مـن فاعـل آخـر فـال يكـ الفاعلني، ويقـع عـىلٰ 

قبيحـًا، فاملحاربـة إذا دعـا اإلمـام إليهـا وفعلهـا وكانـت قبيحــة 

ن مــن  ــه مــتمكِّ ــه عــامل بقبحهــا، بــل ألنَّ منــه فلــم تقــبح منــه ألنَّ

ن يف هــذا البــاب يقــوم مقــام العلــم، العلــم بــذلك، ألنَّ الــتمكُّ 

ــة،  ــني مــن العلــم بقــبح املحارب ن ــة اإلمــام إذا كــانوا متمكِّ ورعيَّ

ــا ــن الفس ــا م ــود هب ــا يع ــدِّ وم ــنهم وإن مل د يف ال ــت م ين قبح

ــ ــال، ألنَّ متكُّ ــا يف احل ــوا وجهه ــا يعلم ــم بقبحه ــن العل نهم م

ــر ــري جم ــني،  ٰى جي ن ــوا متمكِّ ــدَّ أن يكون ــال ب ــذلك، ف ــم ب علمه
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هـذا؟  فكيف تكون املحاربة قبيحـة منـه غـري قبيحـة مـنهم عـىلٰ 

ــال  ــم بح ــن العل ــني م ن ــري متمكِّ ــوهنم غ ــواز ك ــلَّمنا ج ــو س ول

بــام قصــدناه،  قــبح أو احلســن مل يكــن ذلــك خمــال� املحاربــة يف ال

نـوا مـن العلـم بحالـه مـن مجلـة مـا دعـاهم  ألنَّ كالمنا فـيام متكَّ

فعلــه، ولــو اســتقام لــه أيضــًا مــا أراده يف املحاربــة مل  اإلمــام إىلٰ 

ين، ألنَّ اإلمــام ال بــدَّ يسـتقم لــه مثلـه يف غريهــا مـن ُأمــور الـدِّ 

بـه يف مجيعـه، مـا كـان  ٰى ، ومقتـدينأن يكون إمامًا يف سـائر الـدِّ 

مــا  منــه معلومــًا للرعيَّــة وجهــه ومــا مل يكــن معلومــًا هلــم عــىلٰ 

لنــا عليــه مــن قبــل، فيلــزم عــىلٰ  غــري  هــذا أن لــو دعــاهم إىلٰ  دلَّ

ــن صــاحب الكتــاب أن  ـا مل يمكَّ ــة ممـَّ ]] ٣١٤ص /[[املحارب

عي كونـه حسـنًا مـنهم أن تلـزم طاعتـه واالنقيـاد ألمـره مـن  يدَّ

 .جب االقتداء بهحيث و

ــه  ــيام ال يعلم ــواله إالَّ ف ــة م ــف طاع ــم ُيكلَّ ــد فل ــا العب فأمَّ

ن مــن  ــتمكَّ ــا ي ــم بقبحــه، وحكــم م ــن مــن العل ــا متكَّ قبيحــًا ممَّ

ــبيل إىلٰ  ــا ال س ــا م ــًا، فأمَّ ــه قبيح ــا يعلم ــم م ــه حك ــم بقبح  العل

ــوىلٰ  ــن امل ــبح م ــه وإن ق ــبح من ــوز أن ال يق ــه فيج ــم بحال ، العل

مـا ُأمرنـا باّتباعـه فيـه  ألنَّ كالمنـا عـىلٰ  وليس هذه حال اإلمـام،

ــه  ن مــن العلــم بحالــه، فــال بــدَّ أن يكــون القبــيح من ممَّــا نــتمكَّ

 .قبيحًا منّا

وقـد ثبـت أيضـًا أنَّـه يلـزم املـأموم : (قال صـاحب الكتـاب

ــع اإلمــام إذا مل يعلــم صــالته فاســدة، وال  يف الصــالة أن يتب

َز يف  ــوِّ ــًا وإن ُج ــون مطيع ــن أن يك ــرج م ــام أن خي ــالة اإلم ص

ــَف أن يلــزم اتِّ  ــام ُكلِّ ــون قبيحــة، ألنَّــه إنَّ باعــه يف أركــان تك

ــول يف  ــذا الق ــه، فك ــاطن فعل ــم ب ــف أن يعل ــالة، ومل ُيكلَّ الص

ـــو اإلمـــام، وعـــىلٰ  ـــة جيـــري الكـــالم يف الفت  ٰى هـــذه الطريق

 ...).واألحكام وغريها

ـا إمامـة الصـالة فليسـت بإمامـة حقيقيـة، ألنَّـه : يقال لـه أمَّ

ــ مل ــا معن ــت فيه ــليم  ٰى يثب ــا بتس عن ــو تربَّ ــي، ول ــداء احلقيق االقت

ــا أن تكــون  كوهنــا إمامــة عــىلٰ  احلقيقــة مل ختــُل املعارضــة هبــا إمَّ

مــن حيــث جــاز أن يكــون القبــيح مــن اإلمــام غــري قبــيح مــن 

املأموم، فهـذا إنَّـام جـاز فـيام ال يعلمـه املـأموم قبيحـًا وال سـبيل 

لصــالة وعزومــه ومــا جيــري العلــم بــه، كقصــود إمــام ا لــه إىلٰ 

االقتــداء بــه  جمرامهــا مــن بــاطن أمــره، وكالمنــا يف اإلمــام عــىلٰ 

فــيام يمكــن أن ُيعَلــم كونــه حســنًا أو قبيحــًا، أو أن تكــون 

ــذا  ــوم، فه ــري معص ــو غ ــن ه ــدينا بم ــث اقت ــن حي ــة م املعارض

ــت إالَّ  ــا أن يثب ــذي أحلن ــو ال ــيس ه ــداء ل ــن االقت ـــرب م الض

خيـالف االقتـداء بإمـام الصـالة،  للمعصوم، واالقتـداء باإلمـام

مــن ]] ٣١٥ص /[[اقتــداء بمــن لــيس بإمــام  بــل خيــالف كــلَّ 

رعيَّته، وليس بمنكـر أن يـؤمر باالقتـداء بمـن لـيس بإمـام مـا مل 

يظهر لنا قبح فعله، فإذا ظهـر لنـا مل يلزمنـا االقتـداء بـه، ولـيس 

ــة  يصـحُّ مثــل ذلـك يف االقتــداء باإلمـام لوجــوب حصـول املزيَّ

ـة عـىلٰ  ذكرناها، والذي يـدلُّ عـىلٰ التي  سـبيل  ذلـك إمجـاع األُمَّ

ــىلٰ  ــة، ع ــه  اجلمل ــني رعيَّت ــام وب ــني اإلم ــون ب ــدَّ أن يك ــه ال ب أنَّ

ــ ــة يف معن ــه فــرق ومزيَّ ــداء، وإذا ثبــت  ٰى وخلفائ ــتامم واالقت االئ

ــة ســو ذلــك ومل يمكــن أن يشــار إىلٰ  ــة معقول ــاه  ٰى مزيَّ مــا ذكرن

أن يكـون فـيام ُعـِرَف صـوابه بـه، من أنَّ االقتداء باإلمـام جيـب 

ــن  ــريه م ــداء بغ ــذلك االقت ــيس ك ــه، ول ــة في ــه حجَّ ــان فعل وك

ــدنا إىلٰ  ــا قص ــحَّ م ــه وص ــه وخلفائ ــول يف  ُأمرائ ــاحه، والق إيض

ــوب اتِّ  ــب أن املفتــي ووج ــالة، فيج ــالقول يف إمــام الص باعــه ك

 .واحداً  ٰى جيري الكالم فيهام جمر

ل يوجـب علـيهم وبعد، فإنَّ هذا القو: (قال صاحب الكتاب

أن ال تنقاد الرعيَّة لألُمراء إذا مل يكونوا معصومني بمثل هذه العلَّة 

التي ذكروها، وإذا مل جيب ألجل ذلك عصمتهم، ومل يمنـع ذلـك 

املعصـية،  دعـاهم إىلٰ ] أنَّـه[من وجـوب طـاعتهم، ومـا مل ُيعَلـم 

 ...).فكذلك القول يف اإلمام

ــه ــال ل ــد : يق ــاق ــداء  بيَّنّ ــون أنَّ االقت ــدَّ أن يك ــام ال ب باإلم

مـن هـو دونـه مـن أمـري وقـاض وحـاكم،  خمالفًا لالقتداء بكـلِّ 

اإلمـارة  ٰى اإلمامـة أيضـًا ال بـدَّ أن يكـون خمالفـًا ملعنـ ٰى ألنَّ معن

اخـتالف االسـم، وإذا كـان ال بـدَّ مـن مزيَّـة  من غري رجـوع إىلٰ 

اء االقتـد ٰى بني اإلمام ومن ذكرنـا مـن األُمـراء وغـريهم يف معنـ

ة يمكن إثباهتا إالَّ ما ذكرناه  .فال مزيَّ

ــــول ــــل أن يق ــــيس لقائ ــــام : ول ]] ٣١٦ص /[[إنَّ اإلم

ــائز أن  ــه ج ــه، ألنَّ ــعة عمل ــه وس ــرة رعيَّت ــري بكث ــالف األم خي

ــىلٰ  ــام ع ــتخلف اإلم ــة  يس ــه خليف ــائر رعيَّت ــه وس ــع أعامل مجي

ف فيـه، مـن ف فـيام إليـه التصــرُّ وخلفاء فيجعل إلـيهم التصــرُّ 

مــور احلــارضة والغائبــة، وتوليــة الــوالة، واســتخالف تــدبري األُ 

ا يتصـ من البالد إىلٰ  ٰى اخللفاء فيام نأ ف فيـه ـغـري مـا ذكرنـاه ممـَّ رَّ

ــوّىلٰ  ــه إذا جــاز أن يت ه بنفســه، ألنَّ ــوالَّ ــه  اإلمــام ويت مجيعــه بنفس

ــىلٰ  ــتخلف ع ــاز أن يس ــوّىلٰ  ج ــاز أن يت ـــامَّ ج ــه ل ــام أنَّ ــه، ك  مجيع
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بعضــه، فلــوال أنَّ احلــال  لف عــىلٰ بعضــه بنفســه جــاز أن يســتخ

مـا  االقتـداء بـني اإلمـام واألمـري عـىلٰ  ٰى يف ثبوت املزيَّـة يف معنـ

رناه وأجزنـاه مـن اسـتخالف  ذكرناه، لوجـب أن يكـون مـا قـدَّ

 ٰى مجيع مـا إليـه خليفـة إذ كـان ال فـرق بيـنهام يف معنـ اإلمام عىلٰ 

ــىلٰ  ــتامم ع ــام، واالئ ــداء هب ــوم قا االقت ــه اخلص عي ــا يدَّ ــًا يف م دح

ــىلٰ  ــاع، ع ــدًا، وإذا  اإلمج ــان إالَّ واح ــون يف الزم ــام ال يك أنَّ اإلم

 إىلٰ  ٰى وجبــت علينــا حراســة هــذا اإلمجــاع، وإبطــال مــا أدّ 

 ٰى أنَّ حـال اإلمـام خمالفـة يف معنـ القدح فيه وجـب القطـع عـىلٰ 

 .االقتداء حلال خلفائه والوالة من ِقبَله

ــدٍ  ــيس ألح ــول ول ــ: أن يق ــاع إنَّ ــىلٰ إنَّ اإلمج ــد ع أنَّ  ام انعق

ــة ال  ٰى معنــ اإلمــام ال يكــون يف الزمــان إالَّ واحــدًا عــىلٰ  أنَّ األُمَّ

 .واحد ُتويلِّ إالَّ واحدًا، أو الرسول ال ينصُّ إالَّ عىلٰ 

ـا جـواز توليـة اإلمــام خليفـة يكـون حكمـه كحكمــه يف  فأمَّ

االقتـداء وسـعة العمــل، فلـيس يمنـع منـه اإلمجــاع، ألنَّ  ٰى معنـ

ي ـول مـن خمرجـه ختصـيص لإلمجـاع، وإطالقـه يقتضـهذا القـ

 .إبطال هذا القول وما ماثله

إنَّ اإلمجـاع إنَّـام منـع مـن ثبـوت : وليس لـه أيضـًا أن يقـول

يان ]] ٣١٧ص /[[إمـــــامني يف  عصــــــر واحـــــٍد، يتســـــمَّ

باإلمامة، وُيـدَعيان هبـا، ولـيس بامنـع مـن كـون أحـد املتـوّليني 

بــًا باإلمامــة عــىلٰ  ــة ملقَّ بــًا باإلمــارة، ألنَّ األُمَّ ، واآلخــر ملقَّ

ــام املعتــرب باملعــاين، فــإذا ثبــت معنــ  ٰى األســامء ال معتــرب هبــا، وإنَّ

بـا،  بـا باإلمامـة أو مل ُيلقَّ اإلمامة يف االثنني كانـا إمـامني سـواء ُلقِّ

أنَّـه لـو مل يتسـمَّ الواحـد باإلمامـة،  عـىلٰ . واإلمجاع مانع من هذا

ف فيــه  ف فــيام يتصـــرَّ ــة، وحصــل عــىلٰ وتصـــرَّ الصــفات  األئمَّ

ــىلٰ  ــًا ع ــه إمام ــب كون ــًا لوج ــام إمام ــون اإلم ـــي ك ــي تقتض  الت

احلقيقة، مـن غـري اعتبـار بالتسـمية أو اللقـب، وكـذلك القـول 

 .يف االثنني

قـد : ربَّـام قـالوا: هلـم ٰى شـبهة ُأخـر: (قال صاحب الكتـاب

ــه  ــان، وأنَّ ــدًا يف الزم ــون واح ــام أن يك ــّق اإلم ــن ح ــت  أنَّ م ثب

ٰ ُيـ يــد غــريه، وال  ، وَيعــِزل وال ُيعــَزل، ويأخــذ عــىلٰ ويلِّ وال ُيــوىلَّ

غــريه طاعتــه، وال تلزمــه طاعــة  يــده، وجيــب عــىلٰ  ُيؤَخــذ عــىلٰ 

ــلَّ  ــلَّ حم ــريه، فح ــول  غ ــمة الرس ــت عص ــإذا وجب ــول، ف الرس

ــول أن يكــون  وجبــت عصــمة اإلمــام، وإذا وجــب يف الرس

ة متميِّــزًا مــن ســائر الــوالة فكــذلك اإلمــام، ولــيس ب عــد صــحَّ

ــه ال بــدَّ مــن إمــام معصــوم يف كــلِّ  ، )زمــانٍ  ذلــك إالَّ القــول بأنَّ

واعلــم أنَّ مجيــع مــا أوردوه لــيس بعلَّــة يف عصــمة : (قــال

الرســول يف  ، وإنَّــام جيــب محــل اإلمــام عــىلٰ الرســول 

ــة يف  ــا قائم ــول، وأهنَّ ــمة يف الرس ــة العص ــنيَّ علَّ ــمة إذا ب العص

ـــة مـــا ٰى الـــدعو اإلمـــام، وال يقتصــــر عـــىلٰ  ، وليســـت العلَّ

ــان  ــه إذا ك ــو أنَّ ــا، وه ــا يف كتابن ــي ذكرناه ــا الت ــا، لكنَّه ذكروه

ــة فــيام يُ  ــه عــن اهللا تعــاىلٰ حجَّ ــا  ؤّدي ــه م فيجــب أن ال جيــوز علي

ـة  مـن الغلـط والسـهو وغـري ]] ٣١٨ص /[[يـنقض كونـه حجَّ

 ...).ذلك

الرتتيب الذي رتَّبتـه بـدالٍّ عنـدنا  ليس ما ذكرته عىلٰ : يقال له

وجوب عصمة اإلمام، ألنَّك إنَّام مجعت فيام حكيته بني أشياء  ىلٰ ع

 ؤثِّر إذا ُردَّت إىلٰ ُتـ ٰى ال تأثري هلا مجلة، وبني أشـياء مـؤثِّرة، وُأخـر

رة، وَبنَيَْت عليها  .بعض األُصول املقرَّ

ــح عـامَّ قصــدناه،  ــل هـذه اجلملــة تفصـيالً ُيوضِّ ونحـن ُنفصِّ

عرتضـت بـه هـذه الطريقـة، ثـّم نعـرتَّض مجلـة كالمـك الـذي ا

وُنبنيِّ عـن مواقـع اخللـل فيـه والفسـاد، فقـد ضـممت أيضـًا يف 

ـــرتِض ترتيبهـــا،  االعـــرتاض عـــىلٰ  هـــذه الطريقـــة التـــي مل ن

ــىلٰ  ــا ع ــتدالل هب ــني  واستضــعفنا االس ــه، ب ــذي حكيت الوجــه ال

: صــحيح وســقيم، وقــادح وغــري قــادح، ولــيس لــك أن تقــول

نــي مــا حكيــت إالَّ مــا اعتمــد أصــح ــا ال إنَّ ابكم يف كتــبهم، فإّن

ــىلٰ  ــه ع ــا حكيت ــدوا م ــحابنا اعتم ــم أنَّ أص ــلَّ  نعل ــك، ولع ترتيب

ــام أوردوا  بعضــهم إن كــان اعتمــده فعــىلٰ  طريــق التقريــب، وربَّ

ــىلٰ  ــالم ع ــن الك ـــرب م ــذا الض ــام  ه ــني اإلم ــل ب ــق الفص طري

واألمـــري يف وجـــوب العصـــمة إذا ألـــزمهم خمـــالفوهم أن 

 ا الكــالم الــذي حكيتــه عــىلٰ هــذ ٰى حكــ ٰى يســاووا بيــنهام، ومتــ

سبيل الفصل بني اإلمـام واألمـري والفـرق بينـه وبينـه َبُعـَد عـن 

ــىلٰ  ــورد ع ــام ي ــيس كلَّ ــاد، ول ــيئني  الفس ــني الش ــرق ب ــبيل الف س

حيســن أن ُجيَعــل اعــتالالً، فــإنَّ لالعــتالل مــذهبًا خيـــالف 

مـذهب الفصـول بـني األشـياء والفـروق، وهـذا معـروف عنـد 

 .أهل النظر

ــو ــن نع ــيل د إىلٰ ونح ــن التفص ــه م ــدنا ب ــا وع ــون : م ــا ك أمَّ

الزمـان فـال تـأثري لـه مجلـًة يف ]] ٣١٩ص /[[اإلمام واحـدًا يف 

ــا كونـه ُيـويلِّ فــيمكن أن يكـون لـه تــأثري  وجـوب عصـمته، وأمَّ

من جهـة أنَّـه لـو مل يكـن اخلطـأ عليهـا مأمونـًا مل يـؤمن أن ُيـويلِّ 

ين هلــالك الــدِّ مـن ال حتســن واليتــه، ومــن تكــون واليتــه ســببًا 

 .وفساد املسلمني
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 ٰ ــا كونــه ال ُيــوىلَّ ــه إذا كــان املــراد  فأمَّ فلــه تــأثري واضــح، ألنَّ

ــام  ــه إنَّ ــه، وأنَّ واليت ـــر ال ُيوّلي ــن البش ــدًا م ــول أنَّ أح ــذا الق هب

م الغيـوب تعــاىلٰ  ، فـال بــدَّ مــن أن تكـون مــن ِقبَـل القــديم عــالَّ

ــه إالَّ مــع ال جيــوز  يكــون معصــومًا، ألنَّ القــديم تعــاىلٰ  أن ُيوّلي

العلـم بطهـارة مغيبـه، ألنَّـه جـلَّ وعـزَّ عـامل بـذلك، وإنَّـام جـاز 

ز اختيـار اإلمـام أن خيتـار عـىلٰ  ظـاهره مـن حيـث مل  عند من جوَّ

ذلـك  العلـم بمغيبـه، ولـو كـان هلـم إىلٰ  يكن للبشــر سـبيل إىلٰ 

سبيل ملـا جـاز أن يقيمـوا إالَّ مـن يعلمـون مـن حالـه الطهـارة، 

ـم لــامَّ كـان هلـم  لطريقة، ويقطعون عـىلٰ وحسن ا باطنـه، كـام أهنَّ

ــيمن خيــتصُّ هبــذه األحــوال مل جيــز أن  طريــق إىلٰ  ــة الظــّن ف غلب

 .ظنّهم ما ذكرناه من حاله يقيموا إالَّ من يغلب عىلٰ 

، وقـد  ا كونه َيعِزل فتأثريه كتـأثري كونـه ُيـويلِّ ـا بيَّنّـافأمَّ ه، وأمَّ

ــ ــأثري ل ــال ت ــَزل ف ــه ال ُيع ــىلٰ كون ــمته ع ــاه يف  ه يف عص ــا ذكرن م

 .اشرتاط أن يكون واحداً 

ا كونـه يأخـذ عـىلٰ  الغـري طاعتـه،  يـد غـريه، وجيـب عـىلٰ  فأمَّ

ــه يقــال فريجــع تــأثريه إىلٰ  م، ألنَّ إذا : دليــل االقتــداء الــذي تقــدَّ

ــذه عــىلٰ  ــه، وأخ ــىلٰ  ثبــت طاعت ــدي ع ــب  األي ــذي جي الوجــه ال

ـــىلٰ  ـــو ع ـــة، وه ـــوص لألئمَّ ـــداء املخص ـــة االقت ص /[[ جه

ــذي ]] ٣٢٠ ــاال ــومًا، وإالَّ أدّ بيَّنّ ــون معص ــب أن يك  إىلٰ  ٰى ه وج

وجوب االقتـداء بـه يف القبـيح، فـإن وقعـت املعارضـة بـاألمري 

ووجـوب االقتـداء بــه مـع سـقوط عصــمته، فـاجلواب عنـه مــا 

م، وقد مضــ . ٰى الكـالم يف نصــرة هـذا الـدليل مستقصــ ٰى تقدَّ

ــري ــة غ ــه طاع ــن ال تلزم ــه ممَّ ــا كون ــىلٰ وأمَّ ــذ ع ــده،  ه وال ُيؤَخ ي

ــأثريه إىلٰ  ــع ت ــن  فريج ــو مل يك ــه ل ــه أنَّ ــا في ــذي اعتربن ــدليل ال ال

ــاج إىلٰ  ــومًا الحت ــه إذا  معص ــة، ألنَّ ــة احلاج ــول علَّ ــام حلص إم

ن ال ُيؤَخـذ عـىلٰ  يـده وال طاعـة ألحـد عليـه مل خيـُل  أثبت أنَّه ممـَّ

ــا أن يكــون معصـومًا، أو غــري معصــوم، : حالـه مــن وجهـني إمَّ

يـده  مـن يأخـذ عـىلٰ  كان غـري معصـوم وجبـت حاجتـه إىلٰ  فإن

 حلصـول العلَّـة املحوجـة إليـه فيـه، ولـو جـاز أن ال يكـون عـىلٰ 

يده أخٌذ مـع كونـه غـري معصـوم جلـاز مثـل ذلـك يف كثـري مـن 

م فسـاد هـذا، فـال بـدَّ إذًا مـن أن  ة، بل يف مجيعهم، وقد تقـدَّ األُمَّ

لـدليل، وذكــر رة هـذا اـيكـون معصـومًا، وقـد سـلف مـن نصـ

 .الزيادات عليه ممَّا فيه كفاية

ـــاب ـــاحب الكت ـــول ص ـــا ق ـــمة : (فأمَّ ـــة يف عص إنَّ العلَّ

ـة ، )الرسول ليسـت مـا ذكرمتـوه، وإنَّـام العلَّـة ثبـوت كونـه حجَّ

ــا مــا يــدلُّ عــىلٰ  م لن ــة يف األداء،  فقــد تقــدَّ أنَّ اإلمــام أيضــًا حجَّ

ــىلٰ  ــومًا ع ــون معص ــب أن يك ــزع إل فيج ــي ف ــة الت ــا الطريق يه

ن من مثلها  .صاحب الكتاب، وظنَّ أّنا ال نتمكَّ

ا قوله ـه أن ُيـويلِّ وال : وأمَّ إنَّه ينـازع يف كـون اإلمـام مـن حقِّ

 ٰ ــوىلَّ ــىلٰ ُي ــه ع ــاؤه أنَّ ع ٰ  ، وادِّ ــوىلَّ ــه ُي ــب كــاألمري،  مذهب وينص

: فلـذلك قلنـا إنَّ اإلمامـة تثبـت بـالنصِّ : قـالوا ٰى ومتـ: (وقولـه

 ٰ ــه ال ُيــوىلَّ ــه معصــوم ويف الــنصِّ فقــد صــا أنَّ  روا يعتمــدون يف أنَّ

ــىلٰ  ــوم ع ــه معص ــاه، )أنَّ ــذي حك ــالم ال ــدح يف الك ــامَّ ال يق ، فم

ــىلٰ ]] ٣٢١ص /[[ ــم ع ــوا كالمه ــوم بن ــال  ألنَّ الق ــوهلم، ف ُأص

ٰ يضـــرُّ  ــوىلَّ ــام ُي ــن خــالفهم يف أنَّ اإلم ــوا  هم خــالف م إذا رجع

 وجـوب الـنصِّ  الـدليل الواضـح، وهلـم عـىلٰ  يف إفساد ذلك إىلٰ 

وإفسـاد االختيـار أدلَّـة غـري وجـوب العصـمة، وإن كـان دليــل 

ه مـن كـلِّ واحـدٍ  مـن  العصمة أقواها، فليس جيب تعليق مـا ظنـَّ

 .األمرين باآلخر

ا قولـه إنَّـه : ألـيس مـن يـنصُّ عليـه ُيولِّيـه؟ فِلـَم قلـتم: (فأمَّ

 ٰ ــوىلَّ ٰ ال ُي ــوىلَّ ــه ُي ــري بأنَّ ــال األم ــارق ح ــام يف ــوت،  ، وإنَّ ــد امل بع

ــإن قــالواوا ــاة، ف ــويلِّ يف حــال احلي ــري ُي ــصَّ عليــه : ألم إذا ن

م فهـو مـن ِقبَـل اهللا تعـاىلٰ  ٰ  الرسول أو اإلمام املتقـدِّ ، ال أنَّـه ُيـوىلَّ

ــم ــل هل ه : قي ــري إذا والَّ ــال يف األم ــن ق ــني م ــنكم وب ــرق بي ال ف

ــام ــاىلٰ : اإلم ــل اهللا تع ــن ِقبَ ــه م ــراد )إنَّ ــاد، ألنَّ م ــاهر الفس ، فظ

ٰ : القــوم بقــوهلم معــروف، وهــو أنَّ البشـــر ال  إنَّــه ال ُيــوىلَّ

ــل اهللا تعــاىلٰ  ــن ِقبَ ــه إالَّ م ــه، وال يكــون واليت ــب أن ُيولُّون ، فيج

غرضــهم، ويرجــع إلــيهم يف مــرادهم بــام أطلقــوه  ُيكلَّمــوا عــىلٰ 

ــون ــم يقول ــزم، ألهنَّ ــاألمري ال يل ــة ب ــظ، واملعارض ــن اللف إنَّ : م

ام، ووجـوب نصـبه مــن فسـاد اختيـار اإلمـ عـىلٰ  الـدليل الـدالَّ 

 .ليس مثله يف األمري ِقبَل القديم تعاىلٰ 

ــه ــا قول ٰ : (فأمَّ ــوىلَّ ــه ال ُي ــه إذا ثبــت أنَّ ــد، فإنَّ ــن  وبع فمــن أي

ثبـت أنَّـه جيـب أن يكـون معصـومًا؟ ومـا تـأثري هـذه الصـفة يف 

ن  ٰى العصمة حتَّ  جيـب ألجلهـا ثبوهتـا؟ وهـالَّ جـاز أن يكـون ممـَّ

 ٰ ــه وال  ُيــويلِّ وال ُيــوىلَّ  نــصَّ عــىلٰ  يكــون معصــومًا؟ ولــو أنَّ

 اإلمام مـا كـان جيـُب أن يكـون معصـومًا عنـدنا، كـام أنَّـه 

ــومني ــوا معص ــراء وإن مل يكون ــويلِّ األُم ]] ٣٢٢ص /[[، ...)ُي

ــىلٰ  ــون ع ــن أن يك ــذا م ــه ه ــو كالم ــيس خيل ــا  فل ــليم مرادن تس

ــا ٰ : بقولن ــوىلَّ ــه ال ُي ــىلٰ  إنَّ ــع  أو ع ــان م ــإن ك ــك، ف املنازعــة يف ذل
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لنــا عــىلٰ  تــأثري هــذه الصــفة يف العصــمة بــام ال  التســليم فقــد دلَّ

ــن خيالفنــا يف أنَّ  ــاب ممَّ ــاحب الكت ــيس ص ــه، ول ــن علي مطع

 ٰ ــوىلَّ ــو ت ــام ل ــاىلٰ  اإلم ــأموَن  اهللا تع ــون م ــب أن يك ــبه لوج نص

ــذلك،  ــع ب ــذا املوض ــه يف ه ح يف كالم ـــرَّ ــد ص ــه ق ــاطن، ألنَّ الب

ــا ــاه بقولن ــيام أردن ــًا ف ــان منازع ٰ  إنَّ : وإن ك ــوىلَّ ــام ال ُي ــال  اإلم ف

إلخراجـه كالمــه خمـرج التسـليم وإظهــاره العـدول عــن  ٰى معنـ

مـا  املوافقة، ومفهـوم كالمـه أنَّ األمـر إذا كـان عـىلٰ  املخالفة إىلٰ 

ذكرتم فمن أين أنَّـه جيـب أن يكـون معصـومًا، وقـد كـان جيـب 

ل وال يعدل عنه إذا كان منازعًا أن يقيم عىلٰ   .كالمه األوَّ

ـا ــه تعـاىلٰ : (قولـه فأمَّ تعبَّـد اإلمــام بـأن يقــوم  وبعــد، فلـو أنَّ

 ٰ ــوىلَّ ــه أن ُي ز ل ــوِّ ــام، ومل ُجي ــدود واألحك ــع أن  باحل ــان ال يمتن ك

ـة، فليسـت هـذه الصـفة بواجبـة  يكون التوليـة إىلٰ  صـاحلي األُمَّ

ــ ــة يف العصــمة ٰى لإلمــام حتَّ ، فلســنا نعلــم )يصــحَّ أن ُجيَعــل علَّ

ن  من أّي وجـٍه كـان كالمـه هـذا مفسـدًا لتـأثري كـون اإلمـام ممـَّ

 ٰ  .يف العصمة توىلَّ

ــه ــال ل ، وإن : فيق ــويلِّ ــه أن ُي ــان ل ــمته إذا ك ــب عص أتوج

ـــة  عـــًا جـــواز رّد التوليـــة إىلٰ ســـلَّمنا لـــك تطوُّ  صـــاحلي األُمَّ

ال، قيـل : فسـاد ذلـك عنـدنا، فـإن قـال والعدول هبـا عنـه عـىلٰ 

ر مل فلــم نــَرك أفســدت ذلــك بشـــيء أكثــر مــن ذكــر تقــدي: لــه

غـريه ولـو ثبتـت لـه  يثبت، وهـو تقـديرك أن تكـون الواليـة إىلٰ 

مل ُيبطِل ما قصـدناه بـالكالم مـن إجيـاب كـون اإلمـام معصـومًا 

إذا كانت إليه الواليـة، وهـذا موضـع اخلـالف، ألّنـا مل نختلـف 

 ٰ  .بل فيمن له أن ُيويلِّ  يف صفة من ال ُيوىلَّ

ــال ــإن ق ــ: ف ــت علَّ ــو كان ــا ل ــام أردت أهنَّ ــمة إنَّ ة يف العص

رتــه خــروج  للزمــت ووجبــت عــىلٰ  ــام قدَّ أصــلكم، وإذا جــاز ب

 .اإلمام عنها بطل أن تكون علَّته

ــه]] ٣٢٣ص /[[ ــة يف العصــمة : قيــل ل ـــَم ال يكــون علَّ ولِ

ــة  ــن مجل ــمة م ــة يف العص ــا علَّ ــال؟ ألهنَّ ــّل ح ــزم يف ك وإن مل تل

ا ال  علل فقـد أردنـا أن تـزول وتثبـت عصـمة اإلمـام لغريهـا ممـَّ

ــي  ــة الت ــأثري العلَّ ــن ت ــك م ــع ذل ــه، وال يمن ــه عن ــوز خروج جي

 .ذكرناها يف العصمة إذا ثبتت

وبعد، فـإنَّ مـن اعتـلَّ هبـذا الوجـه مل يعتـل لعصـمة اإلمـام 

ــىلٰ  ــىلٰ  ع ــوه، وع ــائر الوج ــلِّ  س ــن أن  ك ــه، ويمك ر ل ــدَّ ــاٍل ُيق ح

ــه عــىلٰ  الصــفات  حيصـل عليهــا، بــل إنَّـام اعتــلَّ لعصــمته مـع أنَّ

ــ ، ويف املعلــوم حص ــويلِّ ــن ُي ــه ممَّ ــا كون ــي مــن مجلته ــه، الت وهلا ل

عصــمة مــن هــذه حالــه خــالفهم خصــومهم فيجــب أن يفســد 

ضت لذلك اعتالهلم عىلٰ   .وجهه، ومل نجدك تعرَّ

ا مـا طعـن بـه مـن كونـه َيعـِزل فـالكالم عليـه كـالكالم  فأمَّ

، ألنَّـه طعـن يف األمـرين بـام ذكـره مـن  فيام طعن به يف كونه ُيويلِّ

 .بيان فساده ير، وقد مٰىض التقد

ــا قولــه ، )يــد غــريه فغــري ُمســلَّم إنَّ كونــه يأخــذ عــىلٰ : (فأمَّ

ـــال ـــىلٰ : (ق ـــذ ع ـــام يأخ ـــدنا أنَّ اإلم ـــامء  ألنَّ عن ـــده العل ي

ونــه عــن باطلــه، غلطــه، ويردُّ  والصــاحلون، وينهونــه عــىلٰ 

، فقــد أطلـق يف اإلمــام ورعيَّتــه مــا كنّــا )ويذكرونـه بــام زلَّ عنــه

ــحابه  ــد أص ــَق نعه ــه، ومل يب ــن إطالق ــذرون م ــه، ويعت يتجافون

ـم : بعد ما أطلقـه إالَّ أن يقـول إنَّ طـاعتهم عليـه مفرتضـة، وأهنَّ

ة لـه، ودعـاة ألمـره، وإن كـان قـد أعطـ ذلـك فـيام  ٰى معنـ ٰى أئمَّ

ح به، وكـلُّ  م ورصَّ  هـذا لـو سـلم مـن الفسـاد مل يكـن خمـال�  تقدَّ

اإلمــام، وتنبــيههم  عــىلٰ  العلــامء بــاملراد يف هــذا املوضــع، ألنَّ ردَّ 

زه إنَّـام خيـتصُّ حـال اخلطـأ  له عىلٰ  ص /[[الغلط عنـد مـن جـوَّ

ــدهلُّ ]] ٣٢٤ ــم الواقــع مــن اإلمــام، وال ي ــه، وال يســوغ هل م علي

غ لـه أن يسـتعمله معهـم،  من تنبيهه واألخـذ عـىلٰ  يـده مـا ُيسـوِّ

ولذلك ال يلزمـه طـاعتهم، وتلـزمهم طاعتـه، وهـذه اجلملـة ال 

ــا،  ــالف فيه ــىلٰ خ ــد ع ــاع منعق ــة  ألنَّ اإلمج ــن مزيَّ ــدَّ م ــه ال ب أنَّ

اليــد،  ثابتــة بــني اإلمــام ورعيَّتــه يف بــاب الطاعــة واألخــذ عــىلٰ 

وكيف ال يكـون بـني اإلمـام واملـأموم مزيَّـة فـيام ذكرنـاه ونحـن 

ــة لـو ارتفعــت حتـَّ واحــٌد  حـالٍ  كــلِّ  جيــب عـىلٰ  ٰى نعلـم أنَّ املزيَّ

ثـل مـا جيـب لآلخـر عليـه من طاعة اآلخـر يف الشــيء بعينـه م

عاقـل بطالنـه، وإذا  عـىلٰ  ٰى لكان ذلـك فاسـدًا مسـتحيالً ال خيفـ

ة يف بـاب الطاعـة  ثبت مـا أردنـاه مـن املزيَّـة لإلمـام عـىلٰ  الرعيـَّ

ــة املحوجــة إىلٰ  واألخــذ عــىلٰ  مــن  اليــد اســتحال أن تكــون العلَّ

ــه  ــلت في ــو حص ــا ل ــام، ألهنَّ ــلة يف اإلم ــة حاص ــك املزيَّ ــه تل ل

هــذا  ٰى ـمثلــه، وقــد مضــ يف رعيَّتــه الحتــاج إىلٰ كحصــوهلا 

 .الكالم مستوىفٰ 

ــا قولــه إذا كــان : طريقــة االبتــداء ثــّم يقــال هلــم عــىلٰ : (فأمَّ

الذي يقوم بـه اإلمـام هـو الـذي يقـوم بـه األمـري وال مزيَّـة لـه، 

ــام،  ــذلك يف اإلم ــومًا، فك ــون معص ــري أن يك ــب يف األم ومل جي

نَّـام جتـب ألمـر يقـوم بـه ال ألنَّ العصمة لو وجبـت فيـه لكـان إ

ــع إىلٰ  ــه يشء يرج ــه يف نفس ــافه وتكليف ــه وأوص ــد )خليقت ، فق
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ه األمـري، وأنَّـه أنَّ الذي يقـوم بـه اإلمـام يفـارق ملـا يقـوم بـ بيَّنّا

ــا أنَّ  ال ــري، وذكرن ــام واألم ه اإلم ــوالَّ ــا يت ــني م ــة ب ــن مزيَّ ــدَّ م ب

. املنعقــدالقــدح يف اإلمجـاع  ؤّدي إىلٰ القـول بتسـاوي واليــتهام ُيـ

أن لـو كـان  أنَّه ال يصـحُّ يف زمـاٍن واحـٍد كـون إمـامني عـىلٰ  عىلٰ 

ــه ويتولَّ  ــه واحــدًا الــذي يقومــان ب ــد اخلصــوم  -يان مل  -كــام يري

عصـمة اإلمـام، ألنَّ اإلمـام لـو  جتب عصـمة األمـري قيامـًا عـىلٰ 

ــومًا  ــام، ]] ٣٢٥ص /[[مل يكــن معص ــه إم ــب أن يكــون ل لوج

ــام  ــه ال إم ــا أنَّ ــد علمن ــىلٰ وق ــع ع ــب القط ــه فيج ــمته،  ل عص

إمـام فلـه إمـام، وهـو  واألمري إذا مل يكـن معصـومًا واحتـاج إىلٰ 

ــىلٰ  ــري ع ــرج األم ــة، ومل خي ــام اجلامع ــة  إم ــن مجل ــول م ــذا الق ه

 .ني باإلمام، فال وجه يقتيض عصمتهالرعيَّة املؤمتِّ 

ا قولـه ـلوا بـنصِّ الرسـول عـىلٰ  ٰى ومتـ: (وأمَّ  اإلمـام إىلٰ  توصَّ

ــزم ــال هم فــيمن يُ العصــمة ل ــول يف ح ه الرس ــه اإلمــام ووالَّ وّلي

ــ ــومني، ومت ــوا معص ــه أن يكون ــراء  ٰى حيات ــويلِّ األُم ــاز أن ُي ج

النـواحي وال عصـمة، فـام الـذي يمنـع لـو نـصَّ  وهو حيٌّ عـىلٰ 

التــوّهم  ، فرجــوع منــه إىلٰ )اإلمــام أن ال يكــون معصــومًا؟ عــىلٰ 

ل الذي قـد  ـل منّـا أنَّ املـذهب بخالفـه، أل بيَّنّـااألوَّ نَّ مـن توصَّ

ــذهب إىلٰ  اإلمــام إىلٰ  عــىلٰ  بــنصِّ الرســول  أنَّ  العصــمة مل ي

، وإن كــان صــادرًا مــن جهــة الرســـول  ذلــك الــنصَّ 

ــه، وراجــع إىلٰ  ــل  ومســموعًا مــن لفظــه، واقــع برأي ــاره، ب اختي

إنَّــه مــن جهــة رّب العــاملني جلَّــت عظمتــه، وأنَّ : يقولــون

، ولـيس هـذا بمشـكل مـن مـؤدٍّ لـه، ومعـربِّ عنـه الرسول 

ـ  يشــتبه مثلــه عــىلٰ  ٰى مــذهبهم، وغــامض مــن قــوهلم، حتـَّ

ــنصِّ  ــذا ال ــانوا هب ــومهم، وإذا ك ــلوا إىلٰ  خص ــمة مل  توصَّ العص

يكــن مــا ذكــره قادحــًا، وكيــف جيــوز أن يظــنَّ علــيهم إجيــاب 

الـذي صـدر مـن  الرسـول  نـصِّ  هـا إىلٰ عصمة اإلمـام لردَّ 

ء واخللفـاء يف حياتـه؟ جهته وذلـك عنـدهم حكـم مجيـع األُمـرا

هـا إىلٰ   وكيف يصـحُّ أن جيمعـوا بـني اعتقـاد عصـمة اإلمـام لردِّ

الوجــه الــذي راعينــاه ال لغــري ذلــك،  عــىلٰ  نــصِّ الرســول 

ــم منصــوص علــيهم عــىلٰ  ــراء مــع أهنَّ هــذا  واعتقــاد كــون األُم

 .هبم شديد الوجه غري معصومني، وهذا سوء ظنٍّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / ل العلم والعملرشح ُمجَ 

:  ٰى ـد املرتضــــقــــال الســــيِّ : مســــألة]] ١٩٢ص [[

ــ ه لــو مل يكــن كــذلك لكانــت وواجــب يف اإلمــام عصــمته، ألنَّ

ــ ــعلَّ ــه أيضــًا، وهــذا ُي ــه في وجــوب مــا ال  ؤّدي إىلٰ ة احلاجــة إلي

 .رئيس معصوم من الرؤساء أو االنتهاء إىلٰ  ٰى يتناه

هذا الرئيس ال  أنَّ  عىلٰ  الذي يدلُّ  :رشح ذلك]] ١٩٣ص /[[

ال خيلـو مـن أن ]] ١٩٤ص /[[ هأنَّـ: أن يكون معصـومًا هـو بدَّ 

يكون معصومًا أو غري معصوم، فإن كان معصومًا ثبت ما أردناه، 

 مل امَّ ـتـه لـرعيَّ  رئيس آخـر، كـام أنَّ  وإن مل يكن معصومًا احتاج إىلٰ 

سه كالكالم والكالم يف رئي. رئيس ىلٰ إيكونوا معصومني احتاجوا 

ه ال خيلو من أن يكون معصومًا أو غري معصوم، فإن كان فيه، يف أنَّ 

إثبـات مـا ال  ؤّدي إىلٰ رئيس آخر، وذلك يُ  غري معصوم احتاج إىلٰ 

رئـيس مقطـوع  أو االنتهاء إىلٰ . هناية له من الرؤساء، وذلك حمال

 .عصمته، وذلك هو املطلوب عىلٰ 

ــمـراء واحلُ مـا ذكرنــاه عصــمة األُ  وال يلـزم عــىلٰ  م ّكــام، ألهنَّ

ــ ــاهم إىلٰ  ٰى مت ــومني أحوجن ــوا معص ــيس  مل يكون ــو رئ ــيس ه رئ

ال  واإلمـام الـذي هـو رئـيس الكـلِّ . يكـون مـن ورائهـم الكلِّ 

 انتقضـت رئيس له وال يـد فـوق يـده، فيجـب لـه العصـمة وإالَّ 

ــ ــة إىلٰ علَّ ــاق ة احلاج ــل باالّتف ــك باط ــيس، وذل ــب . رئ ــإذًا جي ف

 .ام جيب أن يكون معصوماً اإلم أنَّ  القطع عىلٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / املقنع يف الغيبة

 :]أصل وجوب العصمة[]] ٣٦ص [[

ــ(  أنَّ : فهــو) وجــوب عصــمة اإلمــام عــىلٰ  ا الــذي يــدلُّ وأمَّ

ة يف االمتنـاع للرعيـَّ اإلمـام هـي أن يكـون لطفـاً  إىلٰ  ة احلاجـةعلَّ 

 .هنا عليهمدناه ونبَّ ما اعت عىلٰ  من القبيح وفعل الواجب

ــ ــون علَّ ــن أن تك ــو م ــال خيل ــه، أو ف ــة في ــه ثابت ــة إلي ة احلاج

 .تكون مرتفعة عنه

ــاج إىلٰ  ــب أن حيت ــه فيج ــودة في ــت موج ــإن كان ــام  ف ــام ك إم

ــ احتــيج إليــه، ألنَّ  ة احلاجــة ال جيــوز أن تقتضــيها يف موضــع علَّ

 .ةً كوهنا علَّ  ذلك ينقض دون آخر، ألنَّ 

ــول يف إم ]]٣٧ص [[/ ــمة والق ــه يف القس ــالقول في ــه ك ام

 .التي ذكرناها

ــ ـــوهــذا يقتض ــىلٰ ي إمَّ ــوف ع ــ ا الوق ــه علَّ ــع عن ــام ترتف ة إم

ة ال هناية هلم وهو حمال احلاجة، أو وجود  .أئمَّ

ة احلاجـة إليـه مفقـودة فيـه، ولـن علَّ   أنَّ بعد هذا إالَّ  فلم يبَق 

 . وهو معصوم وال جيوز عليه فعل القبيحإالَّ  يكون ذلك

  *   * * 
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 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصالح احللبي / الربهان

ــه ]] ٥٢ص [[ ــه، لكون ــومًا يف أدائ ــون معص ــب أن يك وجي

ــب  ــة الواج ــلم بعظم ــه، ولتس ــوس إلي ــكن النف ــدوة، ولتس ق

 .خلوصه من االستخفاف

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصالح احللبي / تقريب املعارف

ـــول]] ١٧٢ص [[ ـــٍد أن يق ـــيس ألح ـــة وإن مل: ول  إنَّ األُمَّ

ــىلٰ  ــع ع ــري  تقط ــن أم ــة يف زم ــه اإلمام ــت ل عي ــن ادُّ ــمة م عص

ــيلِّ  ــوه مــن ذّريَّ  املــؤمنني ع ــب ومــن ذكرمت ــن أيب طال ــه ب ، ت

ــىلٰ  ــن  فليســت قاطعــة ع ــة م ــع احلجَّ ــنهم، وهــو موض نفيهــا ع

استداللكم، كـام ال جيـب نفـي العصـمة عـن كـلِّ مـن مل ُيقَطـع 

ه أو عرفنـاه نفيها عنه، بـل نجيـز فـيهم ويف كـلِّ مـن مل نعرفـ عىلٰ 

 .ثبوهتا له بالعدالة أن يكون معصومًا وإن مل ُيقَطع عىلٰ 

ــىلٰ  ــا ع لن ــد دلَّ ــا ق ــا إذا كنّ ــفات  ألّن ــن ص ــمة م ــون العص ك

ــة  ــام الواجب ــالم واحلُ  -اإلم ــىلٰ كاإلس ــع ع ــة املجم ــة والعدال  ّري

ــام  ــا يف اإلم ــىلٰ  -اعتباره ــع ع ــب القط ــن مل  وج ــة م ــي إمام نف

جيـب مثـل ذلـك فـيمن ال ُيعَلـم كونه معصـومًا، كـام  ُيقَطع عىلٰ 

ــا كونــه هبــذه الصــفات، إســالمه وُح  زن ّريتــه وعدالتــه، وإن جوَّ

ـة يف فسـاد اإلمامـة بـني أن ُيعَلــم  فـال فـرق عنـد أحـٍد مـن األُمَّ

مـن هـذه الصـفات وبـني أن ال ُيعَلـم  ي�ـاكون من ادُّعيت لـه عر

 .عليها

ثبوهتــا  فيجــب القضــاء يف العصــمة، ووجــوب القطــع عــىلٰ 

 ثبوهتـا لـه، كالقضـاء عـىلٰ  ام، ونفي إمامة من مل ُيقَطـع عـىلٰ لإلم

 .سائر الصفات، لوجوب ثبوت الكّل لإلمام

 اســتداللكم هــذا مبنــيٌّ عــىلٰ : ولــيس ألحــٍد أن يقــول

ة  .اإلمجاع، وأنتم ال جتعلوه حجَّ

ــــا بحمــــد اهللا ال نخــــالف يف كــــون ]] ١٧٣ص /[[ ألّن

ــام نمنــع مــن خالفنــا مــن ــة، وإنَّ ــة مــن  اإلمجــاع حجَّ إثباتــه حجَّ

عيها، واخلــالف يف ذلـك املــذاهب ال يقتضـــي  الطـرق التــي يـدَّ

إنكـاره، فكيـف ُيَظـنُّ بنـا ذلـك مـع العلـم بإثباتنـا معصــومًا يف 

 .ةعرص من مجلة الفرقة اإلسالميَّ  كلِّ 

ــول ــه أن يق ــيس ل ــور : ول ــاع مقص ة اإلمج ــحَّ ــاركم ص اعتب

ة عىلٰ   .املعصوم الذي لو انفرد قوله لكان حجَّ

ـــارهم  ـــاع كاعتب ـــوم يف اإلمج ـــول املعص ـــا دخ ألنَّ اعتبارن

دخول العـامل يف كـلِّ إمجـاع، وفسـاده بخروجـه عنـه، فـإن كـان 

اعتبارنـا دخــول املعصـوم يف اإلمجــاع كاعتبـارهم دخــول العــامل 

يف كلِّ إمجاع وفسـاده بخروجـه عنـه، فـإن كـان اعتبارنـا دخـول 

 .املعصوم مانعًا من اإلمجاع فحاهلم أقبح

أنَّ اســتداللنا هبــذه الطريقــة صــحيح مــن دون اعتبــار  عــىلٰ 

ــد  ــا ق ــاع، ألّن ــااإلمج ــة  بيَّنّ ــوب اإلمام ــل وج ــق العق ــن طري م

ة فتيانا من وجهني  :والعصمة، وذلك يقتيض صحَّ

ببقــاء  حصــول العلــم الضـــروري مــن دينــه : أحــدمها

ته إىلٰ  احلقِّ  انقضـاء التكليـف، وأنَّـه ال جيـوز كفـر مجيعهـا،  يف ُأمَّ

حد إمامة املعصـوم كفـر، لكونـه مـن مجلـة اإليـامن ال جيـوز وج

ة عليهاتِّ   .فاق األُمَّ

ــ ـة يف القــول بإمامـة األئمَّ ر هـذا، وعلمنــا أنَّ األُمَّ ة فـإذا تقــرَّ

  ِّمـن لــدن النبــي   ٰاآلن بـني قائــل بعصــمة اإلمــام  وإىل

وجاحـد هلـا، علمنـا ضـالل اجلاحــد هلـا وصـواب القائـل هبــا، 

ــلَّ القا ــو ض ـــإذ ل ــد القتض ــل كاجلاح ــىلٰ  ٰى ئ ــهادة ع ــك الش  ذل

ــىلٰ  ــع ع ــب القط ــك، فوج ــا ذل ــد أمنّ ــالكفر وق ــة ب ــع األُمَّ  مجي

 .صواب الدائن بالعصمة

ــاين ــع : الث ــق يف مجي ــوم املوفَّ ــة املعص ــون احلجَّ ــون ك ــا آمن أّن

ـــة  ـــَرق املخالف ـــة الِف ـــن مجل ـــال م ـــوال واآلراء واألفع األق

ــىلٰ  ــان ع ــام الربه ــالم، لقي ــا، لإلس ــالل مجيعه ص /[[وال  ض

ة املنكرة للعصمة لضالهلا أيضاً ]] ١٧٤  .من فَِرق األُمَّ

ــة  ٰى وإذا وجــب هــذا اقتضـــ ــه مــن مجلــة الفرقــة القائل كون

ــىلٰ  ــع ع ــب لــذلك القط ــت  بالعصــمة، ووج ــيام أمجع صــواهبا ف

 .اعتبار اإلمجاع عليه، فصحَّ استداللنا من غري افتقاٍر بنا إىلٰ 

*   *   * 

ـوا   :عـاىلٰ قولـه ت: ومنها]] ١٧٩ص [[
ُ
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ــــيء دون باتِّ  ـــون بش ـــة الك ـــّص جه ـــذكورين، ومل خي ـــاع امل ب

ــب اتِّ  ـــيء، فيج ـــيء، وذلــك يقتضـــي ش ــاعهم يف كــلِّ ش ب

ــه  ــوز من ــن جي ــق أو م ــة الفاس ــر بطاع ــبح األم ــمتهم، لق عص

سـق، وال أحـد ثبتـت لــه العصـمة وال ادُّعيـت فيـه غــريهم، الف

ـــىلٰ  ـــع ع ـــب القط ـــهم فيج ـــامتهم وال اختصاص ـــفة   إم بالص

ق بـني دعـو العصـمة هلـم  ٰى الواجبة لإلمامة، وألنَّه ال أحـد فـرَّ

 .واإلمامة

*   *   * 

   :قوله تعاىلٰ : ومنها]] ١٨٠ص [[
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ـة  بثبوت شهيد عىلٰ  ، فأخرب تعاىلٰ ]٨٩: النحل[  كـالنبيِّ  -كـلِّ ُأمَّ

 - ة عليهم  .يكون شهادته حجَّ

 :نيوذلك يقتيض عصمته من وجه

ــة   ثبــوت التســاوي بينــه وبــني النبــيِّ : أحـدمها يف احلجَّ

 .بالشهادة

أنَّـه لـو جـاز منـه فعـل القبـيح واإلخـالل بالواجـب : الثاين

اآلية، وذلك يقتضـي شهيد الشـهيد  ٰى شهيد بمقتضـ الحتاج إىلٰ 

ما ال هناية له، أو ثبوت شهيد ال شهيد عليه، وال يكون كذلك  إىلٰ 

، تنـا تثبت هذه الصفة وال ادُّعيت إالَّ ألئمَّ  إالَّ بالعصمة، ومل

 .فاقتضت إمامتهم من الوجه الذي ذكرناه

*   *   * 

ــه ]] ١٨١ص [[ ــك قول ــن ذل ــي «: وم ــل بيت ــل أه مث

فيكم مثل سفينة نوح، مـن ركبهـا نجـا ومـن ختلَّـف عنهـا وقـع 

ــد عصــمة املــرادين، » هلــك«: ، ويف آخــر»يف النــار ، وذلــك يفي

ــه ال يمكــن ا  نجــاة املتَّبِــع مــع جتــويز اخلطــأ عــىلٰ  لقطــع عــىلٰ ألنَّ

ــ مــن  ه اخلطــاب إىلٰ املتَّبَــع، وعصــمة املــذكورين يفيــد توجُّ

 .هبيَّنّاالوجه الذي  عيَّناه، وتوجب إمامتهم عىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصالح احللبي / الكايف يف الفقه

، مـــن أن يكـــون الـــرئيس معصـــوماً  وال بـــدَّ ]] ٨٦ص [[

ـــاً ج ألنَّ  ـــا لطف ـــة كوهن ـــوب الرئاس ـــة وج ]] ٨٧ص /[[يف  ه

ــيح، ويُ  ــاع القب ــن وارتف ــوع احلس ــوق ــون علَّ ــف بك ــذا اللط ق ه

ــرؤ ــوموامل ــري معص ــرئيس أو  ،س غ ــمة ال ــذلك عص ــب ل فوج

ـــي  ـــن ينته ـــاتإم ـــه الرئاس ـــوُّ  ،...لي ـــري  إذ خل ـــني غ املكلَّف

املعصــومني مــن رئاســة معصــوم بيــنهم تنتهــي إليــه الرئاســات 

ــيهم  ــإل ــد اـيقتض ــلُّ ي أح ــدٍ  ألمــرين ك ــد،  واح ــإمــنهام فاس ا مَّ

ــ ف غــري معصــوم وال رئــيس عليــه وذلــك إخــالل وجــود مكلَّ

ــرئيس  ــيس ل ــود رئ ــب، أو وج ــاه ىلٰ إبواج ــا ال يتن ــال ٰى م ، وك

 .األمرين فاسد، فثبت ما قلناه

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ١ج (كنز الفوائد 

 :وجوب العصمة دليل عىلٰ  ]]٣٤٧ص [[

ــو ــىلٰ أمَّ ــدليل ع ــو أنَّ  ا ال ــام فه ــمة اإلم ــوب عص ــ وج ة علَّ

ها عـن ليصـدَّ  ،ة يف الصـالحللرعيـَّ احلاجة إليـه أن يكـون لطفـاً 

ـــاد ـــائح والفس ـــاب القب ـــا إىلٰ ويردُّ  ،ارتك ـــب  ه ـــل الواج فع

ــدَّ  ،والســداد ــه يف حســبام تق ــه الــذكر يف وجــوب احلاجــة إلي م ب

ــلِّ  ــ ك ــ .رـعص ــذا يقتض ـــوه ــون علَّ ــي أن ال تك ــه ة احلاج ة إلي

جـاز منـه القبـيح وفعـل غـري اجلميــل  ٰى ه متـفإنَّـ ،موجـودة فيـه

ا هـو جـائز ويمنعـه ممـَّ ،م عليـهإمـام متقـدِّ  إىلٰ  حمتاجـاً  كان فقرياً 

ــه ــىلٰ  ،من ــذ ع ــه ويأخ ــالكالم  .يدي ــه ك ــالم يف إمامت ــون الك ويك

ـــ ي ذلـــك إىلٰ ؤدّ ُيــ ٰى حتَّـــ ،فيــه ة ال املحــال مـــن وجــود أئمَّ

ــفعُ  .مــن وجــود إمــام معصــومالواجــب  أو إىلٰ  ،يتنــاهون  أنَّ  مَ ِل

 .واحلمد هللا ،ة احلاجة إليه غري موجودة فيهعلَّ 

 :ثبوت عصمة اإلمام دليل آخر عىلٰ 

ــا يُ  ــوم ــعَل ــه ثبــوت العصــمة لألئمَّ اإلمــام قــدوة يف  ة أنَّ م ب

ــدين ــدنيا وال ــن ربِّ واتِّ  ،ال ــرتض م ــه مف ــاملني باع ــب  ،الع فوج

ــه ــل علي ــد أمــر  كــان اهللا تعــاىلٰ  وإالَّ  ،أن ال جيــوز اخلطــأ والزل ق

ولــوال اســتحقاقه العصــمة لكــان إذا  ،بــاع مــن يعصــيهباتِّ 

ــاألُ  التكليــف عــىلٰ  ]مــع يتضــادُّ [ارتكــب املعصــية  وتصــري  ،ةمَّ

ــة ــية طاع ــية واملعص ــا معص ــة منه ــ ،الطاع ــك أهنَّ ــأمورة وذل ا م

ـــداء بـــهباتِّ  ـــ ،باعـــه واالقت ـــاالً اتَّ  ٰى فمت  بعتـــه يف املعصـــية امتث

تــداء لكانــت مــن حيــث الطاعــة عاصــية هللا للمــأمور مــن االق

ــبحانه ــ ،س ــاً  ٰى ومت ــه طلب ــد ب ــه ومل تقت ــاىلٰ  خالفت ــة اهللا تع  لطاع

مــرت باالقتــداء بــه عاصــية ملخالفتهــا ملــن أُ  كانــت أيضــاً 

 .عصمته ويف استحالة مجيع ذلك داللة عىلٰ  .باعهواتِّ 

ـــدٍ ]] ٣٤٨ص /[[ ـــيس ألح ـــول ول االقتـــداء  إنَّ  :أن يق

هـذا  ألنَّ  ،ة فـيام علمـت صـوابه فيـهلرعيـَّا باإلمام واجـب عـىلٰ 

ام عرفـت إذ كانـت إنَّـ ،جها مـن أن تكـون مقتديـة بـهرِ القول ُخي 

فهــي إذا عملــت بــام عمــل  ،الصــواب بغــريه ال بقولــه وبفعلــه

 .بعهام وافقته يف احلقيقة ومل تقتد به وتتَّ ملعرفتها بصوابه فيه إنَّ 

به بغـريه هلـا يف يشء عرفـت صـوا ولو جـاز أن يكـون إمامـاً 

ـــ ـــود أئمَّ ـــت اليه ـــة لألُ لكان ـــمَّ ـــرار بموس  ، ٰى ة يف اإلق

 .تهة نبوَّ ملوافقتها هلم يف العلم بصحَّ 

ــالقــدوة املتَّ  أنَّ  العاقــل عــىلٰ  وهــذا يــدلُّ  ــع هــو مــن ُع  َف رِ ب

 .به وبقوله وفعله احلقُّ 

ــان واتَّ  ــة فقــد ب ــوب اإلمام ــن وج ــلني م ــوت األص ــح ثب ض

ويف  ،مناه مـن الـدليلمـا قـدَّ وبثبوهتام قـد انـتظم لنـا  ،والعصمة

ــ ــة وغن ــك كفاي ــل ٰى ذل ــن التطوي ــد هللا ربِّ ع ــاملني، ، واحلم   الع

 .د رسوله وآله الطاهريندنا حممّ سيِّ  وصلواته عىلٰ 
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ــدَّ  ــلمي ح ــراهيم الس ــن إب ــد ب ــن أس ــو احلس ــايض أب ثني الق

 :قـال ،العتكـي أخربين أبـو جعفـر عمـر بـن عـيلٍّ  :قال ،ايناحلرّ 

ثني احلسـن بـن حـدَّ  :قـال ،ن صـفوةد بـأخربين أمحـد بـن حمّمـ

ــيلِّ  ــ ع ــن حمّم ــويب ــال ،د العل ــدَّ  :ق ــزة ح ــن مح ــن ب ثني احلس

ــوفيل ــال ،الن ــ :ق ــربين عّم ــه ،يأخ ــن أبي ــدِّ  ،ع ــن ج ــال ،هع  :ق

أخربتنـي فاطمـة ابنـة رسـول اهللا  :قـال ،أخربين احلسن بن عـيلٍّ 

،  عنه، ـ أخـربين عـن كـاتبي عـيلٍّ «  :قـال ام مل يكتبـا أهنَّ

  .»مذ صحباه نباً ذ عيلٍّ  عىلٰ 

د ثني سعيد بن حمّمـحدَّ  :قال ،عن العتكي ،ثني السلميوحدَّ 

 ،د بن عبد الرمحن الصديفثنا احلسن بن حممّ حدَّ  :قال ،رميـاحلض

ثنا أمحد بـن إبـراهيم حدَّ  :قال ،د بن عبد الرمحنثني حممّ حدَّ  :قال

 ،عن رشيك بن عبـد اهللا ،عن أمحد بن أيب احلكم الربامجي ،العويف

 ،رعن أبيه عّام  ،ر بن يارسد بن يارس بن عّام عن حممّ  ،ن أيب الوفاءع

 يفتخـران عـىلٰ  حـافظي عـيلٍّ  إنَّ «: يقول  سمعت النبيَّ  :قال

 اهللا  ام مل يصعدا إىلٰ ذلك أهنَّ  ، سائر احلفظة بكوهنام مع عيلٍّ 

 .»بيشء منه فيسخطه

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / متهيد األُصول

ــدلُّ ]] ٥٢١ ص[[ ــذي ي ــىلٰ  وال ــك ع ــو أنَّ ــومًا ه ــه معص ه ون

ــرئيس؛ مــن حيــث يقــلُّ  إىلٰ إذا ثبــت وجــوب احلاجــة  ــده  ال عن

ــاد ــالح،كيو الفس ــده الص ــر عن ــه يو ث ــد عدم ــادكعن ــر الفس  ث

ـــال خيلـــو أن ي يقـــلُّ و ـــالح، ف ـــالص ـــري ك ـــومًا أو غ ون معص

ان كــإن و ان معصــومًا فقــد ثبــت مــا أردنــاه،كــمعصــوم، فــإن 

ــب  ــوم وج ــري معص ــأن يغ ــًا ك ــر؛ ألنَّ  إىلٰ ون حمتاج ــيس آخ  رئ

ـ: الم فيـهكالكـالم يف إمامتـه كـالو .ة احلاجـة قائمـة فيـهعلَّ  ا إمَّ

وجــود  إىلٰ ؤّدي ُيــ كذلــو ون معصــومًا أو غــري معصــوم،كــأن ي

ـــ هـــو و إمـــام معصـــوم، إىلٰ ة ال هنايـــة هلـــم، أو االنتهـــاء أئمَّ

 .والنائبون عنه مراءمن دونه هم األُ  املقصود؛ ألنَّ 

ــوإ ــانَّ ــ إنَّ : ام قلن ــمة؛ ألنَّ علَّ ــاع العص ــة ارتف ــد  ة احلاج عن

ــة، ــع احلاج ــوهلا ترتف ــت  احلاجــة، و حص ــا ثبت عنــد ارتفاعه

 .ة احلاجةا علَّ فعلمنا أهنَّ 

ــة يُ  ــذه الطريق ــوهب ــعَل ــل العقليَّ ــائر العل ــن م س ــة، م ون ك

ـــمتحرِّ  كاملتحـــرِّ  ـــًا بحرك ـــو أنَّ و ة،ك ـــا ي ه ـــد ثبوهت ـــعن ون ك

 م أنَّ علَ ًا، فــيُ كـونـه متحرِّ كهـا خيــرج مـن عنـد ارتفاعو ًا،كـمتحرِّ 

 .كاً ونه متحرِّ كة احلاجة علَّ 

ون مــن هـو معصــوم مــن كـهــذا أن ي عــىلٰ يلـزم : فـإن قيــل

 .ك خالف اإلمجاعذلو إمام، إىلٰ ة ال حيتاج مَّ األُ 

ــا]] ٥٢١ص /[[ ــ: قلن ــن ذل ــا ع ــد أجبن ــق ــيام مض  ،ٰى ـك ف

ــا قلنــاو ون كــام يإمــ إىلٰ مــن هــو معصــوم ال حيتــاج  إنَّ : هــو أّن

 ، ِمـنْ ٰى خـرة أُ إن احتـاج إليـه لعلَّـو لطفًا لـه يف ارتفـاع القبـيح،

 .كغري ذلو أخذ املعامل عنه

 ة احلاجـة إليـه أن يقـيم احلـدودعلَّـ: وليس ألحـد أن يقـول

ـيُ و يغـزو هبـمو العيـدينو صّيل بالنـاس اجلمعـةيُ و  م فيـئهم،قسِّ

 .هموهو من فروض ة،ا هو منوط باألئمَّ جمراه ممَّ  ٰى وما جر

ــع مــا ذ ؛ أنَّ كوذلــ  إىلٰ احلاجــة و رع،ـروه طريقــه الشــكــمجي

 ان جــائزًا،كــ كرع بجميــع ذلـــلــو مل يــرد الشــو ٌة،اإلمـام عقليَّــ

 .الرئيس إىلٰ احلاجة قائمة و

ــىلٰ  ــ أنَّ  ع ــع ذل ــن  كمجي ــقط ع ــد يس ــن املكق ــري م ــني لَّ كث ف

ــذار، ــة و ألع ــقط احلاج ــرئيس إىلٰ ال تس ــرأَال . ال ــرض  أنَّ  ٰى  ت ف

ــدينالعو اجلمعــة ــاءو ي ــن النس ــقط ع ــد يس ــزو ق ــيوخو الغ  الش

 ؟الرئيس إىلٰ ، مع حاجتهم ٰى والزمن

، فــال خيلــو أن )حيتــاج إليــه ليقــيم احلــدود(: قــوهلم أنَّ  عــىلٰ 

ــ كيريــدوا بــذل ــه لــذلأهنَّ بعــد مقــارفتهم مــا  كم حيتــاجون إلي

ــيســتحقُّ  ــل ذل ــدود، أو قب ــه احل ــإن أرادوا األوَّ . كون ب ــد ف ل فق

الــرئيس قائمــٌة يف مجيــع  إىلٰ احلاجــَة  أنَّ ] مــن[أفســدناه بــام قلنــا 

ــوال ــي ذلــو .األح ــا قلنــاه؛ ألنَّ  كإن أرادوا الثــاين فف مــا  م

ــتحقُّ  ــع إالَّ  يس ــدود ال يق ــه احل ــب ــوم ممَّ ــيس بمعص ــت . ن ل فثب

 .ة احلاجة هي ارتفاع العصمةعلَّ  أنَّ  كبذل

ـــأن تُ  كولـــ  إىلٰ العلـــم باحلاجـــة : تقـــولو ب الـــدليل،رتِّ

انـت مـن كام احلاجـة إليـه إنَّـ احلاجـة؛ ألنَّ  رئيس مقـرتٌن بجهـة

 فعــل الواجبــات،و ان لطفــًا يف االمتنــاع مــن القبــائحكــحيــث 

ــوز إالَّ و ــيح ال جي ــل القب ــفع ــن ي ممَّ ــت ك ــوم، فثب ــري معص ون غ

 .جهة احلاجة هي ارتفاع العصمة أنَّ  كبذل

ــ ٰى جــرو ــة  ٰى ك جمــرذل ــا حاج ــا إذا علمن ــن أّن ــه م ــا نقول م

ــ ــاا أفعالنــا إلينــا ألهنَّ د هلــا يتجــدَّ و أحوالنــا،و تقــع عنــد دواعين

ــ احلــدوث عنــد دواعينــا، علمنــا أنَّ  ة احلاجــة هــي احلــدوث علَّ

 .ك القول هاهناذلوك .دون سائر صفاهتا

امــه كّ ُح و مــراء اإلمــامون أُ كــم أن يكيلــزم: فــإن قيــل

ـنَّـأمعصومني، مثل ما قلتمـوه مـن  ام احتـيج إلـيهم الرتفـاع ه إنَّ

 .ك باطلذلو ة،العصمة عن الرعيَّ 
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ــا]] ٥٢٣ص /[[ ــامأُ : قلن ــراء اإلم ــكّ ُح و م ــه ل ــ امَّ ـام انوا ك

ان هلـم إمــام، فلـم ينــتقض علينـا يف احلاجــة كــغـري معصـومني 

ال و ون اإلمــام غـري معصــومكـرنــاه أن يكالـذي أنو اإلمـام، إىلٰ 

 .ةالعلَّ  كإمام له، فتنتقض بذل

ــاً  ــل أيض ــإن قي ــول: ف ــن نق ــوم، إنَّ : نح ــري معص ــام غ  اإلم

ـانـت األُ كأخطأ و لَّ ز ٰى ومت كـام هـي معصـومة و ة مـن ورائـه،مَّ

 .قلتموه يف اإلمام

ــ نّــا أنَّ قــد بيَّ : قلنــا ــو ة احلاجــة ليســت وقــوع اخلطــأ،علَّ ام إنَّ

ـهي جواز اخلطـأ مـن األُ  اإلمـام جيـوز عليـه  إنَّ  :قلنـا ٰى فمتـ. ةمَّ

ــب أن ي ــيهم، وج ــاز عل ــا ج ــم ــًا،ك ــت إالَّ و ون حمتاج  انتقض

ــ ــوهلمو .ةالعلَّ ــاألُ  إنَّ : ق ــمَّ ــل؛ ألنَّ ــام، باط ــن وراء اإلم ــو ة م ه ل

ــ ــان ك ــب أن ت كذلك ــلوج ــون األُ ك ــام،مَّ ــًا لإلم ــب و ة إمام جي

ــكــعليــه طاعتهــا،   ان إمامــًا هلــا،كــان مــن ورائهــا كــ امَّ ـه لــام أنَّ

ــه،و ــا طاعت ــب عليه ــو جت ــاع؛ ألنَّ  كذل ــل باإلمج ــدًا ال  باط أح

ـاإلمـام طاعـة األُ  عـىلٰ ه جتـب إنَّـ :يقول ة إمـام الرعيـَّ نَّ ال أو ة،مَّ

 .لإلمام

ــ كذلــ أنَّ  عــىلٰ   كذلــو نفســه، إىلٰ يء ـحاجــة الشــ إىلٰ ؤّدي ُي

غـريه فــی األمــر الــذي احتــاج  إىلٰ مــن احتــاج  لَّ كــ فاسـد؛ ألنَّ 

 .باطل كذلو نفسه، إىلٰ ان فيه حاجته كالغري إليه  كذل

ــل ــإن قي ــىلٰ م كيلــزم: ف ــذا أن ي ع ــكــه ة اإلمــام ون رعيَّ

ـــ ـــمعصـــومني؛ ألنَّ ونـــوا كينبســـط يـــده هبـــم، فلـــو مل ي امه إنَّ

ــ إىلٰ معصــومني الحتــاجوا   ونــون مــن ورائهــم،كي ٰى خــرة أُ رعيَّ

ــو ــاء  كيف ذل ــم، أو االنته ــة هل ــا ال هناي ــود رعاي ــ إىلٰ وج ة رعيَّ

 .معصومة

ــل ــب : قي ــذي جي ــىلٰ ال ــاىلٰ اهللا  ع ــام تع ــاد اإلم ــبهو إجي  نص

ان انبســاط كــإذا و تــه،رعيَّ  عـىلٰ إجيــاب طاعتــه و الداللـة عليــهو

طيعـوه، ليحصـل هلـم تـه وجـب علـيهم أن يُ  برعيَّ إالَّ  يده ال يـتمُّ 

ــإذا مل يُ  ــوا مــن قِ مــا هــو لطــف هلــم، ف ــطيعــوه أت ــهم،بَ  ل نفوس

ــمتوّج  ان الــذمُّ وكــ ، كإزالــة ذلــ عــىلٰ م قــادرون هــًا إلــيهم؛ ألهنَّ

 .كون أعوانه معصومنيهذا أن ي عىلٰ ال جيب و .فيبسط يده

 :]اإلمامةعصمة اإلمام يف الباطن وقبل حال [

ــل ــإن قي ــ: ف ــدليل أنَّ ــذا ال ــا يف ه ــة م ــدَّ غاي ــأن ي ه ال ب ون ك

ون كــاإلمــام معصــومًا يف األفعــال الظــاهرة، فِلــَم ال جيــوز أن ي

ون قبـل توليـة اإلمامـة كـَم ال جيـوز أن يـلِـو يف باطنه بخالفـه؟

 .كمخالف مذهب كذلو غري معصوم؟

ــا]] ٥٢٤ص /[[ ــ: قلن ــ عــىلٰ هبــذه الطريقــة  ام نســتدلُّ إنَّ ه أنَّ

اإلمـام لطـف فيـه  أنَّ  عـىلٰ ع قَطـون مأمونـًا منـه مـا يُ كجيب أن ي

ــ ــاهرة، فأمَّ ــال الظ ــاطنمــن األفع ــمته يف الب ــال و ا عص ــل ح قب

ــة يُ  ــاإلمام ــر،عَل ــدليل آخ ــولو م ب ــو أن نق ــن : ه ــن م ال حيس

ي إمامتـه هنايـة التعظـيم ـالـذي يقتضـ - يم أن يوّيل اإلمـامكاحل

ــه مســتحق� كــون مــن جيــوز أن ي - التبجيــلو لــه  لّلعــن ايف باطن

ونــه معصــومًا قبــل إمامتــه كم عَلــيُ و .ســفهٌ  كذلــ الربائــة؛ ألنَّ و

ــ ــمــا يُ  لَّ كــبــه جنِّ رع، فنُ ـًة يف الشــإذا علمنــاه حجَّ ر عــن قبــول نفِّ

د الفعـل فرضـنا جمـرَّ  ٰى ومتـ ، بـالنبيِّ  كام نفعـل ذلـكقوله، 

 .كفال يوجب ذل

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / االقتصاد فيام يتعلَّق باالعتقاد

 : يف صفات اإلمام) ٢(فصل  ]]٣٠٥ص /[[

 :العصمة

ــالل  ــائح واإلخ ــن القب ــومًا م ــام معص ــون اإلم ــب أن يك جي

بالواجبات، ألنَّه لو مل يكـن كـذلك لكانـت علَّـة احلاجـة قائمـة 

اإلمـام لكـوهنم غـري  آخـر، ألنَّ النـاس إنَّـام احتـاجوا إىلٰ  فيه إىلٰ 

تكـون العلَّـة حاصـلة واحلاجـة مرتفعـة،  معصومني، وحمـال أن

ــة، ومتــ إمــام لكــان الكــالم  احتــاج إىلٰ   ٰى ألنَّ ذلــك نقــض للعلَّ

ل، وذلــك يــؤّدي إىلٰ  ــ فيــه كــالكالم يف اإلمــام األوَّ ة وجــود أئمَّ

ــاء إىلٰ  ــم، أو االنته ــة هل ــه  ال هناي ــن ورائ ــيس م ــوم ل ــام معص إم

 .إمام، وهو املطلوب

ــا ــام قلن ــة احلا: وإنَّ ــمة، ألنَّ إنَّ علَّ ــاع العص ــي ارتف ــة ه ج

نــا عــىلٰ  نــا عــىلٰ  الــذي دلَّ أنَّ  ٰى جهــة احلاجــة، أَال تــر احلاجــة دلَّ

ــوده  ــد وج ــلُّ عن ــو أنَّ الفســاد يق ــة ه ــوب الرئاس ــا يف وج دليلن

ــون ــك ال يك ــالح، وذل ــر الص ــلطانه ويكث ــاط س ص /[[   وانبس

ــومني ]] ٣٠٦ ــانوا معص ــم لــو ك ــيس بمعصــوم، ألهنَّ ــن ل إالَّ ممَّ

 الح شــامالً أبــدًا، والفســاد مرتفعــًا، فلــم حيــتج إىلٰ لكــان الصــ

ذلـك، فبـان أنَّ علَّـة احلاجـة هـي ارتفـاع العصـمة،   رئيس ُيقلِّل

ــام وإالَّ أدّ  ــن اإلم ــة ع ــون مرتفع ــب أن تك ــا  إىلٰ  ٰى وجي ــام  بيَّنّ

 .فساده

ّكـام وإن كـانوا ذلـك عصـمة األُمـراء واحلُ  وليس يلزم عـىلٰ 

ــم إذا مل يكونــوا معصــومني فلهــم رئــيس معصــوم  رؤســاء، ألهنَّ

واإلمـام ال إمــام لــه وال . وقـد أرشنــا إليــه، فلـم ينــتقض علينــا

 .رئيس فوق رئاسته، فلذلك وجب أن يكون معصوماً 
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ة أيضـًا مـن وراء اإلمـام، متـ: فإن قالوا أخطـأ عزلتـه  ٰى األُمَّ

 . وأقامت غريه مقامه

ي الـرئيس ليسـت هـ هـذا باطـل، ألنَّ علَّـة احلاجـة إىلٰ : قلنا

ــة  وقــوع اخلطــأ، بــل هــي جــواز اخلطــأ علــيهم، ولــو كــان العلَّ

إمــام،  وقــوع اخلطــأ لكــان مــن مل يقــع منــه اخلطــأ ال حيتــاج إىلٰ 

 .وذلك خالف اإلمجاع

ـة إمـام اإلمـام،  ثّم عـىلٰ  مـا قـالوه كـان جيـب أن تكـون األُمَّ

ومـع هـذا فـال جيـوز أن يكـون الشــيء . وذلك خالف اإلمجاع

ــاج إىلٰ  ــريه يف و حيت ــه، ألنَّ غ ــه بعين ــري إلي ــك الغ ــاج ذل ــت حيت ق

ــ ــك ُي ـــيء إىلٰ  ؤّدي إىلٰ ذل ــة الش ــوز،  حاج ــك ال جي ــه، وذل نفس

ــلُّ  ع وك ــدَّ ــة ُت ــة إىلٰ  ٰى علَّ ــه يف احلاج ــن قيام ــام م ص /[[   اإلم

ــه]] ٣٠٧ ــة، وتوّلي األمــر والقضــاء واجلهــاد وقــبض   بــأمر األُمَّ

 األمخاس والزكـوات وغـري ذلـك تـابع للشــرع وكـان جيـوز أن

 خيلــو التكليــف العقــيل مــن مجيــع ذلــك مــع ثبــوت احلاجــة إىلٰ 

مناها  .إمام للعلَّة التي قدَّ

لـو كـان علَّـة احلاجـة ارتفـاع العصـمة وجـب أن : فإن قيـل

إمــام يكــون لطفــًا لــه يف  يكــون مــن هــو معصــوم ال حيتــاج إىلٰ 

غريهـا  ٰى ارتفاع القبيح مـن جهتـه، وإن احتـاج إليـه لعلَّـة ُأخـر

  الدين عنه وغري ذلـك كـام نقولـه فـيمن هـو أهـلمن أخذ معامل 

 .لإلمامة يف زمن إمام

إنَّـه جيـب أن يكـون معصـومًا ولـه إمـام ملـا قلنـاه مـن : قلنا

 .القبيح وارتفاعه من جهته  العلَّة، ال لتقليل

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ ١ج (تلخيص الشايف 

ن يكــــون يف أنَّ اإلمـــام ال بـــدَّ أ: فصـــل]] ١٩١ص /[[

 :معصوماً 

إذا ثبـــت وجـــوب اإلمامـــة مـــن الوجـــه ]] ١٩٣ص /[[

م بيانـه فـالطريق الـذي يعلـم وجوهبـا بـه يعلـم جهـة   الذي تقدَّ

 وجــوب احلاجــة إىلٰ  الوجــوب واملقتضـــي لــه، ألنَّ الطريــق إىلٰ 

ــل  ــيح، وفع ــاع القب ــًا يف ارتف ــه لطف ــو كون ــان ه ــام إذا ك اإلم

ــيح واإل ــل القب ــت أنَّ فع ــد ثب ــب فق ــب ال الواج ــالل بالواج خ

ــة  ــة احلاج ــت أنَّ جه ــد ثب ــوم وق ــيس بمعص ــن ل ــان إالَّ ممَّ يكون

ــة  ــايف جله ــيح، فالن ــل القب ــواز فع ــمة وج ــاع العص ــي ارتف ه

 .احلاجة ومقتضيها كالنايف لنفس احلاجة

مــا نعتــربه يف تعّلــق أفعالنــا بنــا  ٰى هــذا يف بابــه جمــر ٰى وجــر

ــا نقــول]] ١٩٤ص /[[  مــن حيــث دلَّ مــا : كانــت حادثــة، ألّن

ــىلٰ  ــه دالٌّ تعلُّ  ع ــو بعين ــا ه ــا إلين ــا وحاجته ــا بن ــىلٰ  قه ــا  ع أهنَّ

ق احتاجت إلينا مـن حيـث كانـت حمَدثـة، ألّنـا إنَّـام أثبتنـا التعلُّـ

ـــث وجـــب وقوعهـــا بحســـب قصـــودنا  واحلاجـــة مـــن حي

وإذا وجـدنا الصـفة التـي حتصـل عليهـا . وأحوالنا مع السـالمة

ــىلٰ  ــا ع ــدوث، قطعن ــي احل ــودنا ه ــد قص ــ عن ــا يف حاجته ا إلين

ومثــل هـذا االعتبــار اسـتعملنا يف اســتخراج احلاجــة . احلـدوث

 .اإلمام إىلٰ 

هــذا مـن أن يكــون اإلمـام معصــومًا، ليخــرج  فـال بــدَّ عـىلٰ 

ــة املحوجــة إىلٰ  ــا  ذلــك إىلٰ  ٰى اإلمــام، وإالَّ أدّ  عــن العلَّ وجــود م

 .ةال هناية له من األئمَّ 

ـــ: فـــإن قيـــل]] ١٩٥ص /[[ ة مـــا أنكـــرتم أن تكـــون علَّ

هــي أن يقـيم احلــدود وُيصـّيل بالنــاس اجلمعـة ويغــزو : احلاجـة

ذلـك مـن األفعـال التـي  ٰى جمـر ٰى هبم، ويقسم فيأهم، ومـا جـر

 .ةال يقوم هبا غري األئمَّ 

مناه مــن أنَّ احلاجــة إىلٰ : قيــل لــه اإلمــام  هــذا باطــل بــام قــدَّ

عقلية ومجيع مـا تضـمنه السـؤال معلـوم بالسـمع وقـد جيـوز أن 

ــة احلاجــة شــيئًا منهــا جلــاز ال يــرد الســ مع بــه، فلــو كانــت علَّ

 .ا خالفهوقد بيَّنّ . اإلمام ارتفاعه، فرتتفع احلاجة إىلٰ 

وأيضًا ما ذكـر يف السـؤال عـن بعـض املكلَّفـني إلعـذار مـع 

ــة إىلٰ  ــوت احلاج ــام ثب ــر. اإلم ــد ال  ٰى أَال ت ــدود ق ــة احل أنَّ إقام

. ه احلـدَّ بـ]] ١٩٦ص /[[  مـن مل يقـرتف مـا يسـتحقُّ  جتب عـىلٰ 

املـدنفني والشـيوخ  ٰى والغزو واجلهـاد قـد يسـقطان عـن املرضــ

وكـذلك فـرض اجلمعـة والعيـدين قـد يسـقط . والنسـاء ٰى اهلرم

 عـن النســاء والشــيوخ وغــريهم، ومـع ذلــك فاحلاجــة ثابتــة إىلٰ 

مـن  ٰى اإلمام، فلو كانت علَّة احلاجـة مـا ذكـروه لكـان مـن يعـر

 .ا بطالنهنّ من احلاجة، وقد بيَّ  ٰى مجيع ذلك يعر

نه السـؤال مـن أنَّـه يقـيم احلـدود فـإن ُأريـد  عىلٰ  أنَّ ما تضـمَّ

لنـا بأنَّه يقيمها بعد مفارقة ما يسـتحقُّ بـه احلـدَّ  ا قـد دلَّ ، فهـذا ممـَّ

ــه حيتـاج إليــه مــن ]] ١٩٧ص /[[  فســاده، وإن ُأريـد بــه عـىلٰ  أنَّ

ــاح ــال تش ــة ف ــل املواقع ــع إىلٰ   قب ــذا يرج ــك، ألنَّ ه ــا  يف ذل م

ــن ال ذكر ــوز إالَّ ممَّ ــك ال جي ــمة، ألنَّ ذل ــاع العص ــن ارتف ــاه م ن

ُيؤَمن مـن جهتـه القبـائح، ومـن كـان كـذلك ال يكـون إالَّ غـري 

 .معصوم

ــيوخنا  ــب ش ــد رتَّ ــ وق ــىلٰ  ٰى معن ــدليل ع ــذا ال ــه  ه وج
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اإلمــام بالعقــل مل  إذا وجبــت احلاجــة إىلٰ : آخــر، وهــو أن قــالوا

ــُل مــن وجهــني ــون ثبــت وجوهبــ: خي ــا أن يك ا الرتفــاع إمَّ

 .العصمة عنهم وجواز فعل القبيح منهم، أو لغري ذلك

ــاجتهم إىلٰ  ــت ح ــع أن تثب ــريه مل يمتن ــت لغ ــإن كان ــام  ف اإلم

مع عصـمة كـّل واحـد مـنهم، ألنَّ العلَّـة إذا مل تكـن مـا ذكرنـاه 

ـــوت  ـــت احلاجـــة بثب ـــاز أن تثب ـــأثري، وج مل يكـــن لفقـــدها ت

ــاها ــر. مقتض ـــامَّ مل ٰى أَال ت ــّرك ل ــه أنَّ املتح ــة يف كون ــن العلَّ  تك

كـًا مـع عـدم سـواده كًا سواده، جـاز أن يكـون متحرِّ ولـو   متحرِّ

ــون إىلٰ  ــاج املكلَّف ــاز أن حيت ــاز أن  ج ــمتهم، جل ــع عص ــام م اإلم

ـ إىلٰ  حيتـاج األنبيــاء  ة والــدعاة مـع ثبــوت عصــمتهم، األئمَّ

ـم ال يقـارفون والقطع عىلٰ  ا قـد   أهنَّ شـيئًا مـن القبـائح، وهـذا ممـَّ

 .فساده نّابيَّ 

ــىلٰ  ــمة  ع ــاع العص ــاجتهم ارتف ــة يف ح ــن العلَّ ــو مل تك ــه ل أنَّ

ـــري ]] ١٩٨ص /[[جلـــاز أن يســـتغنوا  ـــه، مـــع كـــوهنم غ عن

ــواهلم  ــام وأح ــن اإلم ــتغنوا ع ــوز أن يس ــيس جي ــومني، ول معص

ــا  ــذه ، مل ــاه ــىلٰ  بيَّنّ ــالم ع ــد الك ــة عن ــوب اإلمام وال يشء . وج

ــة مــن وجــوب احلكــم، تابعــاً  لوجودهــا،  أظهــر يف إثبــات العلَّ

 .وارتفاعه بارتفاعها

ـــة إىلٰ  ـــت احلاج ـــاع  وإن كان ـــت الرتف ـــام وجب ـــام إنَّ اإلم

العصـمة وجــواز فعـل القبــيح، مل خيـُل حــال اإلمـام نفســه مــن 

ــيح أو : وجهــني ــه فعــل القب ــًا من ــا أن يكــون معصــومًا مأمون إمَّ

إمــام  فــإن مل يكــن معصــومًا وجبــت حاجتــه إىلٰ . غــري معصــوم

ــة ــة احلاج ــول علَّ ــون  .حلص ــن أن يك ــًا م ــه أيض ــُل إمام ومل خي

ــاج إىلٰ  ــومًا احت ــن معص ــإن مل يك ــوم، ف ــري معص ــومًا أو غ  معص

 . إمام منه، واتَّصل ذلك بام ال هناية له

رئــيس  فلــم يبــَق إالَّ القــول بعصــمة اإلمــام، أو االنتهــاء إىلٰ 

 .معصوم ال جيوز عليه فعل القبيح

ــل ــإن قي ــىلٰ : ف ــزمكم ع ــون األُ  يل ــذه أن تك ــتكم ه ــراء علَّ م

والقضاة معصومني، ألنَّـه إنَّـام احتـيج إلـيهم الرتفـاع العصـمة 

 .بداللة أنَّ من حصلت عصمته ال حيتاج إليهم

ــم ــل هل ــاة : قي ــراء والقض ــوه، ألنَّ األُم ــا ذكرمت ــزم م ال يل

ــاجوا  ــوا معصــومني احت ـــامَّ مل يكون وغريمهــا مــن والة اإلمــام ل

اإلمـام جيـب أن  إنَّ : ونحـن مل نقـل. إمام يكون مـن ورائهـم إىلٰ 

لــو مل يكــن كــذلك الحتــاج : يكــون معصــومًا إالَّ بعــد أن قلنــا

 .إمام آخر، فلامَّ مل يكن عليه إمام دلَّ عليه أنَّه معصوم إىلٰ 

نحـن نقـول أيضـًا بمثـل ذلـك، وهـو أنَّ اإلمـام : فإن قـالوا

ــة،  ــتقيم الطريق ــا دام مس ــه م ــومًا، ألنَّ ــون معص ــب أن يك ال جي

ــه ال أخطــأ  ٰى ومتـ]] ١٩٩ص /[[  إمــام، حيتـاج إىلٰ  فـال شـكَّ أنَّ

ة من ورائه، فيخلعونه ويستبدلون به  .كانت األُمَّ

ــاقــد : قيــل هلــم ــة احلاجــة ليســت بوقــوع اخلطــأ،  بيَّنّ أنَّ علَّ

ــىلٰ  ــأ ع ــواز اخلط ــي ج ــام ه ــ وإنَّ ــة، فمت ــا ٰى الرعيَّ ــام : قلن إنَّ اإلم

ــه مــا جــاز علــيهم، وجــب أن يكــون حمتاجــًا إىلٰ   مــا جيــوز علي

ـة فاسـد، ألنَّـه : وقـوهلم. احتاجوا إليـه إنَّ مـن وراء اإلمـام األُمَّ

ــًا  لــو كــان األمــر عــىلٰ  ــة إمام مــا قــالوه لوجــب أن تكــون األُمَّ

ــًا وكــان جيــب فــرض طــاعتهم كــام  لإلمــام كــام كــان هــو إمام

ويف ذلــك خــروج عــن اإلمجــاع، ألنَّ أحــدًا . وجــب علــيهم لــه

ــول ــ: ال يق ــة ع ــة واجب ــة الرعيَّ ــة  ىلٰ إنَّ طاع ــام، أو أنَّ الرعيَّ اإلم

ومـع أنَّـه خـروج عـن اإلمجـاع، فمحـال أن حيتـاج . إمام لإلمام

غـريه يف اجلهـة التـي حيتـاج ذلـك الغـري إليـه، ألنَّـه  اإلنسان إىلٰ 

 .وهذا فاسد  نفسه، حاجته إىلٰ  يؤّدي إىلٰ 

انبسـاط يـده،  وجـوده، وإىلٰ  أليس اإلمام حيتـاج إىلٰ : فإن قيل

ــده إذ ــاط ي ــاهوانبس ــون رعاي ــب أن تك ــة وج ــتّم إالَّ بالرعيَّ   ا مل ت

 معصومني، ألنَّه لو مل يكونوا معصومني جاز مـنهم اإلمجـاع عـىلٰ 

، وكان الكالم فيهم كـالكالم ٰى رعيَّة ُأخر خالفه، فكان حيتاج إىلٰ 

]] ٢٠٠ص /[[وجـود أعـوان ال هنايـة  يف هؤالء فكان يؤّدي إىلٰ 

 .رعيَّة معصومة ، أو االنتهاء إىلٰ  هلم، وهذا حمال

إجيــاد اإلمــام، ونصــبه  اهللا تعــاىلٰ  الــذي جيــب عـىلٰ : قيـل لــه

رعيَّتـه وانبسـاط يـده ال  والداللة عليه وإجيـاب الطاعـة لـه عـىلٰ 

ــرض  ــل الف ــوه ليحص ــيهم أن يطيع ــب عل ــة وج ــتمُّ إالَّ برعيَّ ي

ــهم ــل نفوس ــن ِقبَ ــوا م ــوه أت ــإن مل يطيع ــام، ف ــت . باإلم و ليس

كـلِّ واحـد مـنهم طاعتـه،  ، بـل جتـب عـىلٰ رعيَّته أقوامًا معينـني

. بعـض ويسـوس بعضـهم بـبعض وهو يسـتعني ببعضـهم عـىلٰ 

رنا اجــتامعهم كلَّ  يف ذلــك  خالفــه، كــان الــذمُّ  هــم عــىلٰ فــإذا قــدَّ

هًا إىلٰ  ـم يقـدرون عـىلٰ  متوجِّ إزالـة ذلـك فتنبسـط  مجـيعهم، ألهنَّ

 .هذا، ال جيب أن تكون أعوانه معصومني وعىلٰ . يده

أنَّـه ال بـدَّ أن يكـون : غاية ما يقتضـيه هـذا الـدليل: فإن قيل

اإلمام معصومًا مـن األفعـال التـي تظهـر منـه، فِلـَم ال جيـوز أن 

يكون يف باطنـه بخـالف ذلـك؟ ولِــَم ال جيـوز أيضـًا أن يكـون 

قبل توّليه اإلمامة قـد كـان تقـع أيضـًا منـه القبـائح يف الظـاهر؟ 

 .هبون إليهاوكّل ذلك خيرجه من باب العصمة التي تذ
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أنَّ اإلمـام جيـب  نحـن ال نسـتدلُّ هبـذا الـدليل عـىلٰ : قيل له

أنَّـه جيـب أن  أن يكون معصومًا يف باطنـه، وإنَّـام نسـتدلُّ بـه عـىلٰ 

أنَّ اإلمــام لطــف فيــه، وهــو  يكــون مأمونــًا منــه مــا يقطــع عــىلٰ 

ــه ــاهرة من ــال الظ ــاهر، . األفع ــمته يف الظ ــا عص ــت لن وإذا ثبت

ــا ــتدالل: قلن ــىلٰ  يف االس ــو أن  ع ــر، وه ــر آخ ــه أم ــمة باطن عص

ــه ال حيســن مــن احلكــيم تعــاىلٰ : نقــول أن يــوّيل اإلمامــة التــي  إنَّ

ــل مــن أن  اجيــوز أن يكــون مســتحق�   تقتضـــي التعظــيم والتبجي

 .للعنة والرباءة يف باطنه، ألنَّ ذلك سفه

م حـال إمامتــه  وكـذلك إنَّـام ُيعَلــم كونـه معصــومًا فـيام تقــدَّ

لنـا عليـه فـيام إذا ث: بأن نقول ـة فـيام يقولـه بـام دلَّ بـت كونـه حجَّ

يكــون معصــومًا قبــل ]] ٢٠١ص /[[  ، فــال بــدَّ مــن أنٰى مضـــ

ــه لــو مل يكــن كــذلك ألدّ  ــ إىلٰ  ٰى حــال اإلمامــة، ألنَّ ــه، التنفُّ ر عن

 .كام نقول ذلك يف األنبياء 

: أنَّ اإلمــام جيــب أن يكــون معصــوماً  وممَّــا يــدلُّ أيضــًا عــىلٰ 

ـه إنَّـام ُسـّمي إمامـًا  ٰى أَال تـر. بـه ٰى كونـه مقتـد ما قد ثبت من أنَّ

ــد ــو املقت ــه ٰى لــذلك، ألنَّ اإلمــام ه ــل. ب ــن ذلــك قي ــام : وم إم

وكـذلك يقـال للخشـبة التـي يعمـل . بـه ٰى الصالة، ألنَّـه ُيقتـد

ــكاف ــا اإلس ــام(  عليه ــا) إم ــذو عليه ــت حي ــن حي ــذلك . م وك

ــاء  للشــاقول ــد البنّ ــي ) إمــام: (الــذي يف ي ــه مــن حيــث يبن علي

ر عليه  .وُيقدِّ

بــه يف  ٰى أنَّ اإلمــام مقتــد وأيضــًا فقــد أمجــع املســلمون عــىلٰ 

ـــريعة  ــع الش ــه]] ٢٠٢ص /[[مجي ــوا يف كيفيت ــإذا . وإن اختلف ف

ــد ــه مقت ــت أنَّ ــب ٰى ثب ـــريعة وج ــع الش ــه يف مجي ــون   ب أن يك

معصومًا، ألنَّـه لـو كـان غـري معصـوم مل نـأمن يف بعـض أفعالـه 

 ٰى ل النفـوس وأخـذ األمـوال، ومـا جـرممَّا يدعونا إليـه مـن قتـ

ــث  ــن حي ــه م ــا موافقت ــب علين ــًا، وجي ــون قبيح ــا أن يك جمرامه

ــه ــداء ب ــيم تعــاىلٰ . وجــب االقت ــب  وال جيــوز مــن احلك أن يوج

دلَّ  وإذا مل جيـز ذلــك عليـه تعــاىلٰ . علينـا االقتـداء بــام هـو قبــيح

. أنَّ من أوجب علينـا االقتـداء بـه مـأمون منـه فعـل القبـيح عىلٰ 

 .يكون كذلك إالَّ املعصوموال 

ــل ــإن قي ــام : ف ــام إنَّ ــداء باإلم ــون االقت ــرتم أن يك ــَم أنك فِل

ـا مـا نعلمـه قبيحـًا أو نشـّك يف حالـه  جيب فيام نعلمه حسنًا، فأمَّ

 فال جيب االقتداء به فيه؟

ــه ــل ل ــ: قي ــِقط معن ــذا ُيس ــن  ٰى ه ــه ع ــًة ويزيل ــداء مجل االقت

مـن أجـل عملـه كـان مـن يعمـل بالشــيء ال ) لو(وجهه، ألنَّه 

ـًة فيـه مقتـد بـه يف ذلـك الفعـل،  ٰى به وال مـن حيـث كـان حجَّ

أن يكــون بعضــنا مقتــديًا بــبعض يف مجيــع مــا اتَّفقنــا ) لوجــب(

فيه، وإن كنّـا مل نقـل بـذلك القـول، أو نفعـل ذلـك الفعـل مـن 

ــه ــه أو فعل ــنا ب ــول بعض ــل ق ــب. (أج ــون ) ولوج ــًا أن نك أيض

ــار ــاليهود والنص ــدين ب ــاٰى مقت ة  ، ملوافقتن ــوَّ ــرار بنب ــم يف اإلق هل

ــ ــ ٰى موس ــل  ٰى وعيس ــن أج هتام م ــوَّ ــرتف بنب ــا مل نع ، وإن كنّ

أيضـًا أن يكـون اإلمـام ) وللـزم. (هبـام ٰى إقرار اليهـود والنصـار

مــا  إىلٰ  ٰى وفســاد مــا أدّ . نفســه مقتــديًا برعيَّتــه مــن هــذا الوجــه

 .ذكرناه ظاهر

عَلـم صـوابه بـه فـيام يُ  ٰى كان اإلمام إنَّـام ُيقتـد) لو: (فإن قيل

ــد ــًا ومقت ــون إمام ــه وال يك ــريه  ٰى ب ــوابه بغ ــِرَف ص ــيام ُع ــه ف ب

مـن هـذا أن ال يكـون اإلمـام إمامـًا لنـا يف أكثـر الـدين، ) للزم(

. ألنَّ أكثره معلـوم باألدلَّـة التـي لـيس مـن مجلتهـا قـول اإلمـام

ـده مـن   أيضًا أن ال يكـون النبـيُّ ) وللزم( إمامـًا لنـا فـيام أكَّ

 .العقليات

ــه]] ٢٠٣ص /[[ ــل ل ــت، ألنَّ : قي ــام تومهَّ ــر ك ــيس األم ل

بـه فـيام ال يكـون قولـه  ٰى الذي أفسدناه أن يكـون اإلمـام مقتـد

ــًة وطريقــًا إىلٰ  العلــم بصــوابه، ومل ُنفِســد أن يكــون  أو فعلــه حجَّ

إمامًا فيام عرفنـا صـوابه بغـريه إذا كنّـا نعـرف بـه أيضـًا صـوابه، 

ـــة يف  فاإلمـــام عـــىلٰ  ـــذا التقـــدير حجَّ ــــرعيات ه ـــع الش مجي

ــام  ــول اإلم ــه، فق ت ــا بأدلَّ ــن مجلته ــَم م ــا ُعِل ــات، ألنَّ م والعقلي

ــق إىلٰ  ــه، وطري ــة في ــًا حجَّ ــوابه أيض ــم بص ــو . العل ــان ه ــا ك وم

ة فيه ظاهر  .الطريق إليه دون غريه، فكونه حجَّ

لِــَم أنكــرتم أن جيـب علينــا االقتـداء باإلمــام يف : فـإن قيــل

ــاز أ ــه، وإن ج ــه وأفعال ــع أقوال ــًا، مجي ــه قبيح ــك من ــع ذل ن يق

ــر  ــال أم ــه امتث ــب علي ــد جي ــام أنَّ العب ــا؟ ك ــنًا منّ ــون حس ويك

ــوىلٰ  ــن امل ــع م ــا وق ــون م ــاز أن يك ــواله، وإن ج ــه  م ــًا من قبيح

 .ويكون حسنًا من العبد

 ال جيـوز أن يكـون هاهنـا فعـل يقـع مـن زيـد عـىلٰ : قيل لـه

 وجه فيكـون حسـنًا، ويقـع مـن عمـرو مثـل ذلـك الفعـل عـىلٰ 

ــه ]] ٢٠٤ص /[[ه فيكــون قبيحــًا ذلــك الوجــ ــًا ب إذا كــان عامل

ــهأو متمكِّ  ــم ب ــن العل ــًا م ــون . ن ــيام ال يك ــك ف ــوز ذل ــام جي وإنَّ

بـه يف  ٰى أنَّ اإلمـام مقتـد بيَّنّـاونحـن قـد . متمّكنًا من العلـم بـه

العلـم بـه، وفـيام لـيس لنـا  مجيع أقواله وأفعاله فيام لنا طريـق إىلٰ 

ــه دعانــا إىلٰ قــدَّ ) فلــو. (العلــم بــه طريــق إىلٰ  ــا  رنا أنَّ فعــل مــا لن
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جيــب علينــا االقتــداء بــه، وال ) لكــان(العلــم بقبحــه  طريــق إىلٰ 

فـإن منعنـا مـن االقتـداء بـه يف مثـل . جيوز أن يكـون حسـنًا منّـا

ــ ــًا ملعن ــك نقض ــان ذل ــع ك ــذا املوض ــا  ٰى ه ــب م ــداء حس االقت

مناه  .قدَّ

ــا يف  ــل كالمن ــه مث ــا في ــواله فكالمن ــه مل ــد وطاعت ــا العب فأمَّ

ــق إىلٰ  ــه طري ــيام ل ــواله ف ــداء بم ــه االقت ــوز ل ــه ال جي ــريه يف أنَّ  غ

العلـم بقبحـه، وإن كــان جيـب عليــه االقتـداء بــه فـيام ال طريــق 

العلم بقبحه حسـب مـا قلنـاه يف رعيَّـة اإلمـام واقتـدائهم  له إىلٰ 

 .به

املــأمومني االقتــداء باإلمــام يف  ألــيس جيــب عــىلٰ : فــإن قيــل

ــالة وإن ــه يف الص ــع أفعال ــام  مجي ــالة اإلم ــون ص ــاز أن تك ج

ــب  ــنة؟ ومل يوج ــائزة حس ــأمومني ج ــالة امل ــة وص ــدة قبيح فاس

أن يكون إمام الصـالة معصـومًا، فـام أنكـرتم مـن مثلـه يف إمـام 

 الرشيعة؟

ـا إمامـة الصـالة فليسـت بإمامـة حقيقيـة، ألنَّـه مل : قيل له أمَّ

ولـو سـلَّمنا كوهنـا إمامـة . االقتـداء احلقيقـي ٰى يثبت فيهـا معنـ

ـا أن يكـون مـن حيـث جـاز  ىلٰ ع احلقيقة مل ختُل املعارضـة هبـا إمَّ

ــري  ــام غ ــن اإلم ــيح م ــون القب ــن ]] ٢٠٥ص /[[أن يك ــيح م قب

املأموم، فهـذا إنَّـام جـاز فـيام ال يعلـم املـأموم قبيحـًا، وال سـبيل 

 ٰى العلــم بــه، كقصــود إمــام الصــالة وعزومــه، ومــا جــر لــه إىلٰ 

االقتــداء بــه  إلمــام عــىلٰ وكالمنــا يف ا. جمرامهــا مــن بــاطن أمــره

فيام يمكـن أن ُيعَلـم كونـه حسـنًا أو قبيحـًا، أو تكـون املعارضـة 

فهـذا الضــرب مـن . من حيث اقتـدينا بمـن هـو غـري معصـوم

 .االقتداء ليس هو الذي أحلنا أن يثبت إالَّ للمعصوم

ــل  ــالة، ب ــام الص ــداء بإم ــالف االقت ــام خي ــداء باإلم واالقت

 .بإمام من رعيَّتهاقتداء بمن ليس  خيالف كلَّ 

أنَّ االقتـداء باإلمـام خمـالف لكـلِّ اقتـداء  والذي يـدلُّ عـىلٰ 

ـة عـىلٰ  أنَّـه ال بـدَّ  سـبيل اجلملـة عـىلٰ  بمن عدا اإلمام إمجـاع األُمَّ

ــة يف  ــرق ومزيَّ ــه ف ــه وخلفائ ــني رعيَّت ــام وب ــني اإلم ــون ب أن يك

ثبــت ذلــك، ومل يكــن أن ) وإذا. (االيــتامم واالقتــداء ٰى معنــ

ــار  ــو إىلٰ ُيش ــة س ــة معقول ــداء  ٰى مزيَّ ــن أنَّ االقت ــاه م ــا ذكرن م

ــه  ــان فعل ــه، وك ــوابه ب ــِرَف ص ــيام ُع ــون ف ــب أن يك ــام جي باإلم

ة فيه ولـيس كـذلك االقتـداء بغـريه مـن ُأمرائـه وخلفائـه، . حجَّ

 .ما قصدنا إيضاحه) صحَّ (

ــل ــًا : فــإن قي ــداء باإلمــام مفارق مــا أنكــرتم أن يكــون االقت

ــري ــاألمري وغ ــداء ب ــه لالقت ــر وعمل ــه أكث ــث إنَّ رعيَّت ــن حي ه م

ة فيام يقوله ويفعله؟  أوسع، ال ألجل أنَّ قوله أو فعله حجَّ

 هـذا فاسـد، ألنَّـه جيـوز أن يسـتخلف اإلمـام عـىلٰ : قيل لـه

مجيع أعاملـه وسـائر رعيَّتـه خليفـة أو خلفـاء فيجعـل التصــّرف 

، ف فيـه مـن تـدبري األُمـور احلـارضة، والغائبـةفيام إليه التصــرُّ 

 مــن الــبالد، إىلٰ  ٰى وتوليــة الــوالة، واســتخالف اخللفــاء فــيام نــأ

ـه إذا  ه بنفسـه، ألنَّ ف فيـه اإلمـام ويتـوالَّ ا يتصــرَّ غري ما ذكرنا ممـَّ

كـام . مجيعـه مجيعـه بنفسـه جـاز أن يسـتخلف عـىلٰ  جاز أن يتوّىلٰ 

ــه لـــامَّ جــاز أن يتــوّىلٰ   بعضــه بنفســه جــاز أن يســتخلف عــىلٰ  أنَّ

ص /[[  ٰى احلــال يف ثبــوت املزيَّــة يف معنــ فلــوال أنَّ . بعضــه

مــا ذكرنــاه لوجــب  االقتــداء بــني اإلمــام واألمــري عــىلٰ ]] ٢٠٦

رناه وأجزنـاه مـن اسـتخالف اإلمـام عـىلٰ  مجيـع  أن يكون ما قـدَّ

االقتــداء هبــام  ٰى مــا إليــه خليفــة إذا كــان ال فــرق بيــنهام يف معنــ

ــىلٰ  ــتامم ع ــًا يف اإل واالي ــوم قادح ــه اخلص عي ــا يدَّ ــىلٰ م ــاع ع أنَّ  مج

ــدًا،  ــان إالَّ واح ــون يف الزم ــام ال يك ــا ) وإذا(اإلم ــت علين وجب

) وجـب(القـدح فيـه،  إىلٰ  ٰى حراسة هذا اإلمجـاع وإبطـال مـا أدّ 

ــىلٰ  ــ القطــع ع ــالف يف معن ــام خي ــال  ٰى أنَّ حــال اإلم ــداء ح االقت

 .خلفائه والوالة من ِقبَله

أنَّ اإلمـام ال  ىلٰ إنَّ اإلمجاع إنَّام انعقد ع: وليس ألحٍد أن يقول

ة ال توّيل إالَّ واحدًا،  ٰى معن يكون يف الزمان إالَّ واحدًا، عىلٰ  أنَّ األُمَّ

ـا. (واحـد إالَّ عـىلٰ  والرسول ال يـنصُّ  جـواز توليـة اإلمـام ) فأمَّ

) فلـيس(االقتداء وسعة العمـل،  ٰى خليفة، حكمه كحكمه يف معن

جـه ختصـيص لإلمجـاع  يمنع منه اإلمجاع، ألنَّ هذا القول مـن خمرِّ

 .وإطالقه يقتضـي إبطال هذا القول وما ماثله

إنَّ اإلمجـاع إنَّـام منـع مـن ثبـوت : وليس لـه أيضـًا أن يقـول

ــا ــدعيان هب ــة، وي ــّميان باإلمام ــد يتس ـــر واح ــامني يف عص . إم

ــىلٰ  ــوّلني ع ــد املت ــون واح ــن ك ــع م ــيس بامن ــًا  ول ب ــة ملقَّ األُمَّ

بــًا باإلمــارة،  ألنَّ األســامء ال معتــرب هبــا، باإلمامــة، واآلخــر ملقَّ

ــرب باملعــاين ــام املعت ــ. وإنَّ ــت معن ــا  ٰى وإذا ثب ــني كان اإلمامــة يف اثن

بــا ــا باإلمامــة أو مل ُيلقَّ ب واإلمجــاع مــانع مــن . إمــامني، ســواء ُلقِّ

ــه . هــذا ــيام مل ) لــو(مــع أنَّ ف ف مل يتســمَّ أحــد باإلمامــة وتصـــرَّ

ــ ف فيــه األئمَّ ي تقتضـــي الصــفات التــ ة، وحصــل عــىلٰ يتصـــرَّ

احلقيقـة، مـن  أن يكـون إمامـًا عـىلٰ ) لوجـب(كون اإلمام إمامـًا 

 .غري اعتبار بالتسمية واللقب، فكذلك القول يف اثنني

*   *   * 



 ٧٣  ..............................................................................................  عصمة اإلمام/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العني 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ ٢ج (تلخيص الشايف 

ــىلٰ ]] ٢٥٧ص [[ ــتُِدلَّ ع ــد اس ــمته  وق ــري  عص ــن غ م

 عـيلٌّ «: مـن قولـه  عـن النبـيِّ  ٰى إمامتـه بـام رو عـىلٰ  ٰى أن ُيبن

: ، وقولــه »يـدور حيــث مـا دار مـع عــيلٍّ  واحلــقُّ  مـع احلـقِّ 

ــمَّ « ــاداه الّله ــن ع ــاد م ــن وااله وع ــوم »وال م ــت عم ــد ثب ، وق

نفــي ســائر القبــائح  اخلــربين، ويف ثبــوت عمــومهام داللــة عــىلٰ 

ــه  ــقُّ عن ــه احل ــن ال يفارق ــقَّ  ، ألنَّ م ــارق احل ــو ال يف ال  وه

ــ ُحِكــَم لــه بــأنَّ اهللا ويلُّ ) ومــن(. جيــوز أن يرتكــب الباطــل ه وليِّ

جيــوز أيضــًا ) ال(ه ونــارص نــارصه وخــاذل خاذلــه عــدوِّ  وعــدوُّ 

ــه لــو فعلــه لكــان جيــب معاداتــه فيــه  منــه أن يفعــل قبيحــًا، ألنَّ

ــه واإلمســاك عــن نصــ ــة . رتهـوخذالن ويف وجــوب ذلــك دالل

 .عصمته عىلٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ ٥ج (التبيان 

: أي قولـــه تعـــاىلٰ [ويف اآليـــة : ائيبّـــقــال اجلُ ]] ٤٨ص [[
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ــن أنَّ ]] ١٨٧: األعــراف[ ــة م ــول الرافض ــٰيل بطــالن ق ــل ع دلي

ــر إىلٰ  ــد اآلخ ــدًا بع ــيهم واح ــوص عل ــومون منص ــة معص  األئمَّ

ــىلٰ  ــة، ألنَّ ع ــوم القيام ــ ي ــم آخ ــدَّ أن يعل ــذا ال ب ــة أنَّ ه ر األئمَّ

القيامة تقوم بعـده ويـزول التكليـف عـن اخللـق، وذلـك خـالف 

 اهللاِ   :قوله
َ
د

ْ
ُمها ِعن

ْ
ما ِعل

�
 إِن

ْ
ل

ُ
 ].٦٣: األحزاب[ ق

ــه ال يمتنــع أن ]] ٤٩ص /[[ وهــذا الــذي ذكــره باطــل، ألنَّ

ــه ال إمــام بعــده وإن مل يعلــم متــ ــة يعلــم أنَّ  ٰى يكــون آخــر األئمَّ

ز أن يكـون  ٰى ال يعلـم متـتقوم الساعة، ألنَّـه  يمـوت، فهـو ُجيـوِّ

. موته عند قيـام السـاعة إذا أردنـا بـذلك أنَّـه وقـت فنـاء اخللـق

إنَّ السـاعة عبـارة عـن وقـت قيـام النـاس يف احلشــر : وإن قلنا

ــده ال  ــق بع ــٰي اخلل ــه يفن ــم أنَّ ــه إذا عل ــبهة، ألنَّ ــت الش ــد زال فق

 . اخللقُحيَرش  ٰى يعلم مت

ــة يــزول  أنَّــه قــد روي أنَّ  عــىلٰ  بعــد مــوت آخــر األئمَّ

ماراهتــا نحــو طلــوع أالتكليــف لظهــور أرشاط الســاعة وتــواتر 

ــ ة وغـري ذلـك، ومـع ذلــك الشـمس مـن مغرهبـا وخـروج الدابَّ

فال ُيعَلـم وقـت قيـام السـاعة، وهلـذا قـال احلسـن ومجاعـة مـن 

ـرين طلـوع الشـمس : بادروا بالتوبـة قبـل ظهـور السـتِّ : املفسِّ

مناه، فعـىلٰ ال، والدابَّـمن مغرهبا، والـدّج  ا قـدَّ  ة، وغـري ذلـك ممـَّ

 .هذا سقط السؤال

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / )مسائل كالمية/ (رسائلال

مـــن  -معصــوم  اإلمـــام : مســألة) ٢٨(]] ٩٨ص [[

ل عمــره إىلٰ  عــن الســهو  -آخــره يف أقوالــه وأفعالــه وتروكــه  أوَّ

ــية  ــل املعص ــو فع ــه ل ــدليل أنَّ ــيان، ب ــن والنس ــه م ــقط حملُّ لس

ــوق  ــع الوث ــيان الرتف ــهو والنس ــه الس ــاز علي ــو ج ــوب، ول القل

 .بإخباراته، فتبطل فائدة نصبه

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / الغيبة

ــا الــذي يــدلُّ عــىلٰ ]] ٢٣ص [[ وهــو  -األصــل الثــاين  وأمَّ

، فهــو -عصــمته  أنَّ مــن شــأن اإلمــام أن يكــون مقطوعــًا عــىلٰ 

ــ أنَّ  ــالعلَّ ــا إىلٰ ة الت ــا احتجن ــمة، اإل ي ألجله ــاع العص ــام ارتف م

ــة ــ أنَّ  بدالل ــق مت ــاجوا إىلٰ  ٰى اخلل ــومني مل حيت ــانوا معص ــام  ك إم

احتــاجوا إليــه، علمنــا عنــد  وإذا خلــوا مــن كــوهنم معصــومني

ة علَّـ ة احلاجـة هـي ارتفـاع العصـمة، كـام نقولـه يفعلَّـ ذلك أنَّ 

ــل إىلٰ  ــة الفع ــل  حاج ــإفاع ــة أنَّ هنَّ ــدوث، بدالل ــحُّ  ا احل ــا يص  م

ــاج إىلٰ  ــه حيت ــحُّ  حدوث ــا ال يص ــه، وم ــل يف حدوث ــه  فاع حدوث

ــا بــذلك أنَّ  ــاج  ٍث حمــدَ  كــلَّ  يســتغني عــن الفاعــل، وحكمن حيت

مــن لــيس  ث، فبمثــل ذلــك جيــب احلكــم بحاجــة كــلِّ حمــدِ  إىلٰ 

ــإمــام وإالَّ  بمعصـوم إىلٰ  مــام غــري ة، فلـو كــان اإل انتقضــت العلَّ

ــت  ــوم لكان ــالمعص ــه علَّ ــة في ــةً ة احلاج ــاج إىلٰ  قائم ــام  واحت إم

ـ ي إىلٰ ؤدّ آخر، والكـالم يف إمامـه كـالكالم فيـه، فيُـ ة إجيـاب أئمَّ

 .معصوم وهو املراد هناية هلم أو االنتهاء إىلٰ  ال

ل طـــوِّ فـــال نُ  ،وهـــذه الطريقـــة قـــد أحكمناهـــا يف كتبنـــا

ــا ــئلة عليه ــرض نَّ أل ،باألس ــك، ويف  الغ ــري ذل ــاب غ ــذا الكت هب

 .هذا القدر كفاية

 *   *  * 

 ):٦أو  ٥ق (إبراهيم بن نوبخت / الياقوت يف علم الكالم

ـــمته]] ٧٥ص [[ ـــام عص ـــب يف اإلم ـــت وإالَّ  ،وواج  كان

ــ ــؤدّ علَّ ــه، في ــه في ــة إلي ــل إىلٰ  ية احلاج ــاً  ،التسلس ــنحن  وأيض ف

 مأمورون بطاعته، فلـو أمـر بمعصـيته لتنـاقض القـول، فـال بـدَّ 

ــمته،  ــن عص ــ]] ٧٦ص /[[م ــن يُ وألنَّ ــام م ــام واإلم ــه إم ل فَع
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ــ ــهـالش ــاروإالَّ  ،يء ألجل ــود والنص ــت اليه ــ ٰى  كان ــاأئمَّ  ،ة لن

ــ ــتحيل التعبُّ ــه، وألنَّ د باتِّ ويس ــوم لقبح ــري املعص ــاع غ ــاألُ  ب ة مَّ

ــام ــة يف األحك ــدَّ  خمتلف ــال ب ــ ، ف ــن حجَّ ــتالفهم م ــع اخ ة تقط

ــا منــه العلــم، وألنَّ  ــ ويظهــر لن ــرأاألدلَّ  ٰى ة غــريه باطلــة مــن ال

ـإريعة ـالشـ مـن إثباتـه، وألنَّ  واخلرب املفرد، فـال بـدَّ  ظ َفـن ُحت أا مَّ

ــباألُ  ــواألُ  ،ة أو بــهمَّ أن  لــه    مل يكــنالَّ إة جيــوز خطاؤهــا ومَّ

 :  وال قولـه تعـاىلٰ  ،»ّفـاراً كُ    ال ترجعـوا بعـديأَال «: يقول
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قــة يف اإلمــام مــن متحقِّ   خصــائص الرســول ألنَّ منــه، و فـال بــدَّ 

غــريه،  ل إىلٰ عــزَ ل وال يُ عــزِ و يَ   ،عليــه وّىلٰ وّيل وال ُيــكونــه ُيــ

 .عصمته كعصمته  فوجب

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨ت (حمّمد بن الفتّال )/ ١ج (روضة الواعظني 

 نَّ أل ،مـــام معصـــوماً وجيـــب أن يكـــون اإل]] ٨٨ص [[

ــ س لكــوهنم غــري معصــومني، فلــو رئــي ام احتــاجوا إىلٰ النــاس إنَّ

ـــرئيس إىلٰ  ـــاج ال ـــر أدّ  احت ـــيس آخ ـــل، و إىلٰ  ٰى رئ ن إالتسلس

 .وذلك باطل ،نفسه إىلٰ  ءة لكان احتاج اليشرعيَّ  احتاج إىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٥٨٥ت (ابن زهرة احللبي )/ ٢ج (غنية النزوع 

ــب يف اإل]] ١٥٢ص [[ ــام وجي ــوماً أم ــون معص  ، ألنَّ ن يك

ا نّـفقـد بيَّ  يضـاً أي ذلـك، وـالداللـة تقتضـ ذههـمناه مـن مـا قـدَّ 

ــدليل األ ــة املكلَّ وَّ بال ــوب حاج ــامإ ىلٰ إفــني ل وج ــت . م ــد ثب وق

ام احتـاجوا اليـه جلـواز اخلطـاء علـيهم وارتفـاع العصـمة نَّ إم هنَّ أ

يف مثـل مـا  مـام غـري معصـوم لكـان مشـاركاً عنهم، فلو كان اإل

 والقــولمــام، إ ىلٰ إليــه فيــه، وذلــك يوجــب حاجتــه إاحتــاجوا 

ــإيف  مــا ال هنايــة لــه مــن  ىلٰ إي ؤدّ مامتــه كــالقول فيــه، وذلــك ُي

ــاأل وهــو  ،مــام معصــومإ ىلٰ إو االنتهــاء أة، وهــو حمــال، ئمَّ

 .املطلوب

مـام هـو إ ىلٰ إفـني وجـه حاجـة املكلَّ  نَّ إ :قلـتم مَ فِلـ: ن قيلإف

ن أنكـرتم أجواز اخلطـاء علـيهم وارتفـاع العصـمة عـنهم، ومـا 

ــاجتهم  ــه ح ــون وج ــه لإيك ــدود ويُ ن يُ أي ــيم احل ــّيل ق ــم ص  هب

اجلمعــــة، والعيــــدين، ويغــــزو هبــــم ويقــــبض زكــــواهتم 

ـمخاسـهم، ويُ أو ا هـو منــوط غــري ذلـك ممـَّ ىلٰ إ، فـيهمم ذلـك قسِّ

 ؟ة، وهو من فروضهمئمَّ باأل

ــا]] ١٥٣ص /[[ ــة مُ لْ عِ : قلن ــوب احلاج ــا بوج ــام اإل ىلٰ إن م

ــة  ــه احلاج ــم بوج ــن العل ــل م ــاج إال ينفص ــال نحت ــه، ف  ىلٰ إلي

ــذلــك، أل اســتئناف داللــة عــىلٰ  ــإا ّن ام علمنــا وجــوب احلاجــة نَّ

يف فعـل الواجـب والبعـد مـن القبـيح،  ليه من حيث كان لطفـاً إ

ــيح  ــل القب ــع و اإلأوفع ــب ال يق ــالل بالواج ــالَّ إخ ــيس  ممَّ ن ل

بــالعلم  ٰى مــا تــر بمعصــوم، فــاقرتن العلــم بوجــه احلاجــة عــىلٰ 

 .بوجوب احلاجة

قـد ثبـت : فنقـول ،ذلـك داللـة عـىلٰ ع بـذكر الا نتـربَّ ّنـأ عىلٰ 

ذا ثبــت ذلــك إجلــه، والوجــه هــو مــا جيــب احلكــم أل نَّ أ

مـام تثبـت بثبـوت جـواز اخلطـأ اإل ىلٰ إووجدنا حاجـة املكلفـني 

ــاه  ــا ذكرن ــاء م ــي بانتف ــنهم، وتنتف ــمة ع ــاع العص ــيهم وارتف عل

ــة  ــاء األ نَّ أبدالل ــ نبي ــاجوا امَّ ـل ــومني مل حيت ــانوا معص  ىلٰ إ ك

 .ذلك هو وجه احلاجة نَّ أرؤساء، ثبت ة والئمَّ األ

ــوز  ــة أوال جي ــه احلاج ــون وج ــه إن يك ــدود ن يُ ألي ــيم احل ق

 ،رعـالشــ همجيــع ذلــك طريقــ يف الســؤال، ألنَّ  رَ ِكــويفعــل مــا ذُ 

التكليـف العقـيل مـن مجيعـه، مـع ثبـوت  وقـد كـان جيـوز خلـوُّ 

 .اهنّ مام من الوجه الذي بيَّ اإل ىلٰ إاحلاجة 

ــيُ  ــك وضِّ ــع نَّ أح ذل ــن  مجي ــري م ــن كث ــقط ع ــاه يس ــا ذكرن م

ــاجتهم املكلَّ  ــقط ح ــني، وال تس ــام، اإل ىلٰ إف ــرَال أم ــدَّ  نَّ أ ٰى  ت  احل

فـرض اجلمعـة والعيـدين  نَّ أن مل يفعـل مـا يوجبـه، وساقط عمَّ 

ــرٰىض  ــد وامل ــاء والعبي ــن النس ــقط ع ــذلك  يس ــافرين، وك و املس

فـني مـن املكلَّ  نَّ أفرض اجلهـاد يسـقط عـن كثـري مـن هـؤالء، و

ــن ال  ــوات واألم ــه الزك ــب علي ــاج جي ــال حيت ــاس، ف ــن  ىلٰ إمخ م

ـمـن يُ  ىلٰ إها، فـال حيتـاج يقبضها منـه وال يسـتحقُّ   ؟مها عليـهقسِّ

وجـــه  نَّ أ مـــام دليـــل عـــىلٰ اإل ىلٰ إويف ثبــوت حاجـــة هـــؤالء 

 .، بل ما قلناهالسائل]] ١٥٤ص /[[احلاجة ليس ما ذكره 

 مـام عصـمةمـا ذكرنـاه مـن دلـييل عصـمة اإل وال يلزم عـىلٰ 

 .امكّ مراء واحلُ األُ 

رع، ـام ليسوا حفظة للشكّ مراء واحلُ األُ  ل فألنَّ وَّ ا الدليل األمَّ أ

عصـمة مـن  عـىلٰ  ة فيه، فال يلزم عصمتهم قياسـاً وال قوهلم حجَّ 

 .الرسول  ٰى جيري يف تبليغ الرشع وحفظه جمر

ه نَّـإوجبنـا عصـمته مـن حيـث أام نَّـإا ا الدليل الثاين فألنّ مَّ أو

ي ؤدّ وذلـك ُيـ ،ليـه فيـهإة احلاجـة كذلك لكانـت علَّـ لو مل يكن

ــن األ ىلٰ إ ــه م ــة ل ــا ال هناي ــم ــول  ،ةئمَّ ــب الق ــال، فوج ــو حم وه

 .مامبعصمة اإل

مــراء األُ  :ا نقــولة ســارية يف معلوهلــا، ألّنــالعلَّــ هوهــذ
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مـام يكـون إهلـم مـن  بـدَّ  ذا مل يكونـوا معصـومني فـالإام كّ واحلُ 

ــ مــن ورائهــم، ألنَّ  ــيهم، وإة ة املحوجــالعلَّ ــه ثابتــة ف مــامهم إلي

 ال وهـذا بـنيِّ  ،ليـهإمـن انتهـاء الرئاسـة  بدَّ  هو املعصوم الذي ال

 .شكال فيهإ

ــاألُ  نَّ إ: ن يقولــواأولــيس هلــم   زلَّ  ٰى مــام متــة مــن وراء اإلمَّ

ي عنــدنا معصــومة كــام هــعزلتــه واســتعملت غــريه، و أخطــأو

مـام اإل ىلٰ إجـه احلاجـة و نَّ أا نّـا قـد بيَّ مام، ألّنـنتم يف اإلأموه تُ لْ قُ 

ــه، و ــأ ال وقوع ــواز اخلط ــو ج ــاألُ  نَّ أه ــة مَّ ــا حمتاج  ىلٰ إة بأمجعه

مـام غـري معصـوم الحتـاج ها وفاجرهـا، فلـو كـان اإلمام برّ اإل

 .مام كحاجتهاإ ىلٰ إ

ـن تكـون األُ أمـا قـالوه  ه جيـب عـىلٰ نَّـأ عىلٰ  مـام لإل مامـاً إة مَّ

هلـا  مامـاً إورائهـا كـان  كـان مـن امَّ ـه لنَّ أوجيب عليه طاعتها، كام 

 .مجاعوجيب عليها طاعته، وذلك باطل باإل

ــاألُ  ىلٰ إمــام فــيام قــالوه حاجــة اإل نَّ أ عــىلٰ  ة فــيام احتاجــت مَّ

 .نفسه، وهو حمال ىلٰ إ، ويف ذلك حاجة اليشء ليه فيهإ

ه يف موضـعه نبيِّ مـا سـنُ  عـىلٰ  ،ة ليسـت معصـومةمَّ األُ  نَّ أ عىلٰ 

 .ن شاء اهللا تعاىلٰ إ

   *   ** 

 ):هـ٦٧٢ت (ين الطويس نصري الدِّ / جتريد االعتقاد

 :] مامعصمة اإل[ ]]٢٢٢ص /[[

ـــمته ـــب عص ـــل يوج ـــاع التسلس ـــ،  وامتن ـــافظ وألنَّ ه ح

ــ ــىلٰ ، رعـللش ــدم ع ــو أق ــه ل ــار علي ــوب اإلنك ــية  ولوج املعص

والنحطـاط  ، ت الغـرض مـن نصـبهفـوِّ ويُ ، أمـر الطاعـة فيضادُّ 

 .العصمة القدرة  وال تنايف، العوامِّ  رتبته عن أقلِّ 

*   *   * 

ــل  ــد املحصَّ ــة(نق ــالة اإلمام ــدِّ / )رس ــري ال ــويس نص ين الط

 ):هـ٦٧٢ت (

 مام؟كيف اإل :املسألة الرابعة]] ٤٢٩ص [[

 :مام عليها ثامنيةأن يكون اإل يينبغ يالصفات الت

ــا ــمة :أواله ــ ،العص ــية  يوه ــن املعص ــه م ــع مع ــا يمتن م

ــاً متمكِّ  ــا ن ــه ،منه ــع عدم ــا م ــع منه ــون  .وال يمتن ــب أن يك وجي

 :هبا لوجهني مام موصوفاً اإل

ــ: لاألوَّ ]  الوجــه[  ه لــو كــان غــري معصــوم لكــان حمتاجــاً أنَّ

ــ ــه  ا إىلٰ إمَّ ــر ىلٰ إو أنفس ــل، ومهــا أفيــدور  ،إمــام آخ و يتسلس

 .ة املحوجة إليه فيهوذلك لوجود العلَّ  ،حماالن

ـــ: الً أوَّ : ن قيـــلإفــ  ا أن يقـــدر عـــىلٰ املعصـــوم ال خيلــو إمَّ

ــإو ال يقــدر، فــأ املعصــية ا أن يمكــن ن كــان يقــدر فــال خيلــو إمَّ

ن أمكـن فهـو كسـائر إفـ. و ال يمكـن وقوعهـا منـهأوقوعها منه 

 ن مل يمكـن فقدرتـه عـىلٰ إفـ. فني يف احلقيقة مـن غـري امتيـازاملكلَّ 

وإن مل يقــدر فهــو جمبــور . مــا ال يمكــن وقوعــه ال يكــون قــدرة

ــ ــك بش ــيس ذل ــهـول ــاً . رف ل ــاز أن ي: وثاني ــوع إذا ج ــع وق متن

ذلــك  رُّ ـوال يضــاهللا فــني لفعـل املعصـية مــن شـخص مــن املكلَّ 

ــرفني ــن الط ــه م ــه ومتكين ــب أن ]] ٤٣٠ص /[[، قدرت فالواج

فــني كــذلك إذا كــان الغــرض مــن وجــودهم جيعــل مجيــع املكلَّ 

ــاهبم  ــنهم وعق ــية م ــوع املعص ــيهم دون وق ــواب إل ــال الث إيص

ــا ــاً . عليه ــ: وثالث ــا مَ ـلِ ــون االنته ــوز أن يك ــاج ال جي ء يف االحتي

 ؟وينقطع التسلسل ،والقرآن يِّ النب إىلٰ 

ه يقــدر عليهـا ولكــن ال يقـع مقــدوره أنَّـ: لوَّ أجبنـا عــن األ

ــه إليهــا ــاع وقــوع  ،منــه لعــدم خلــوص داعي كــام يقــول يف امتن

ــاىلٰ  ــيم تع ــن احلك ــائح م ــاء القب ــمة األنبي ــول يف عص ــام يق ، وك

 َّــإن ــىلٰ  ، ف ــار  القــدرة ع ــه العتب ـــيء مــا ال يمكــن وقوع ش

ــه ال يُ  ــســتَ غــري ذات مــا ال يمكــن  نكر القــدرة عــىلٰ ســتَ ام يُ نكر، إنَّ

 .وقوعه لذاته

ــاين ــن الث ــول: وع ــبحانه جعــل  إنَّ  :أّنــا ال نق احلكــيم س

ــاً  ــداً  شخص ــوماً  واح ــه معص ــه  بفعل ــتحقاق من ــري اس ــن غ م

ة التــي األلطــاف اخلاّصــ مــن يســتحقُّ  كــلُّ  :لــذلك، بــل نقــول

مـام جيـب ثـّم اإل .ّصـه هبـاالعصمة بكسبه، فهـو سـبحانه خي يه

وا فون بـأرسهم لـو اسـتحقُّ فـاملكلَّ  ،أن يكون مـن تلـك الطائفـة

ــ ــاف اخلاصَّ ــك األلط ــبهم تل ــانوا كلُّ بكس ــومنية لك ــم معص . ه

ــر أنَّ  ــع إلــيهم، ال إليــه  فظه ــدم عصــمتهم راج اخللــل يف ع

 .تعاىلٰ 

ــث ــن الثال ــومني إىلٰ  أنَّ : وع ــري املعص ــبة غ ــيِّ  نس  ىلٰ إو أ النب

ــب ــرآن نس ــدةالق ــيُّ  ،ة واح ــون النب ــاز أن يك ــو ج ــود يف  فل املوج

ف مـع جـواز اخلطـأ منـه عـن ملكلَّـ زمان سـابق والقـرآن مغنيـاً 

ـــكاإل ـــل ذل ـــع مث ـــاز يف اجلمي ـــام، جل ـــذٍ  ،م ـــب  وحينئ ال جي

وقــد ســبق فســاد الــالزم، فظهــر  ،مــاماإل إىلٰ  احتيــاجهم مجيعــاً 

 .فساد امللزوم

ــاين]  الوجــه[ ــإذا ثبــت وجــوب نصــب اإل: الث اهللا  ىلٰ مــام ع

ــاين تعــاىلٰ  ــالطريق الث ــول ب ــم رضورةً  :نق ــا نعل ــاكم إذا  أنَّ  إّن احل

ــنصــب يف رعيَّ  ه ال يقــوم بمصــاحلهم وال تــه مــن يعــرف منــه أنَّ
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مـام فيهم ما ألجلـه نصـب، وكـان غرضـه مـن نصـب اإل ٰى يرع

منصــوب  أن يقــوم بمصــاحلهم ورعايــة مــا ألجلــه احتــاجوا إىلٰ 

ــن قِ  ــبَ م ــه ذل ــول من ــتقبح العق ــه، يس ــه، ل ــر عن ــب وينف ك النص

ــن  ــوم م ــري املعص ــب غ ــاىلٰ اهللا ونص ــم تع ــذا احلك ــل يف ه . داخ

ــ ــا أنَّ ــومفعلمن ــري املعص ــب غ ــلُّ . ه ال ينص ــبه إ فك ــام ينص اهللا م

 .فهو معصوم تعاىلٰ 

*   *   * 

ــل  ــد املحصَّ ــد(نق ــد العقائ ــدِّ / )قواع ــري ال ــويس نص ين الط

 ):هـ٦٧٢ت (

ــ]] ٤٦٠ص [[ ـةا وأمَّ مـــام نصــب اإل إنَّ : فقــالوا اإلماميـَّ

مــام ، فيجــب أن يكــون اإلتعــاىلٰ اهللا  لطــف، وهــو واجــب عــىلٰ 

ــوماً  ــئالَّ  معص ــ يُ ل ــق لُّ ِض ــ. اخلل ــهويؤكِّ ــك قول   :د ذل
ُ

ــال ال يَن

ا�ِِمَ� 
�
ِدي الظ

ْ
ه

َ
�� ]١٢٤: البقرة[. 

، إذ مل يكــن  يِّ بعــد النبــ  إمامــة عــيلٍّ  فقــوا عــىلٰ واتَّ 

 ٰى احلســن املجتبــ ىلٰ مامــة بعــده إثــّم ســاقوا اإل ،غــريه معصــوماً 

ابنــه زيــن  ثــّم إىلٰ  ،اخيــه احلســني الشــهيد بكــربالء ثــّم إىلٰ  ،ابنــه

ص /[[ ابنـه جعفـر ثـّم إىلٰ  ،ابنـه حمّمـد البـاقر ثـّم إىلٰ  ،العابدين

 ابنـه عـيلٍّ  ثـّم إىلٰ  ،الكـاظم ٰى ابنـه موسـ ثّم إىلٰ  ،الصادق]] ٤٦١

 ثـّم إىلٰ  ،النقـي ابنـه عـيلٍّ  ثـّم إىلٰ ي، ابنه حمّمـد التقـ ثّم إىلٰ  ،الرضا

ــ ــن الزك ــه احلس ــكر يابن ــّم إىلٰ  ي،العس ــد ث ــد امله ــه حمّم  يابن

ــيهم الســالم أمجعــني(املنتظــر خروجــه  ــالوا. )عل ــ: وق ــاٍق إنَّ  ه ب

ــلِ كــام مُ  وســيظهر، ويمــأل الــدنيا عــدالً   وهــو الثــاين. ت جــوراً ئَ

 .ةعرشيَّ  يبوا باالثنقِّ وألجل ذلك لُ . تهمئمَّ أر من ـعش

*   *   * 

 :)هـ٦٧٦ت ( ق احلّيل املحقِّ  /ينصول الدِّ أُ  املسلك يف

ــ ]]١٩٨ص [[ ــوماً أمَّ ــه معص ــحابنا  ا كون ــرد أص ــد انف فق

ـــن الطوائـــف عـــدا  ـــه دون غـــريهم م ـــك في ـــار ذل باعتب

 :اعتبار وجوب العصمة وجوه عىلٰ  ويدلُّ . سامعيليةاإل

لكــان جــائز اخلطــأ، لكــن لــو  لــو مل يكــن معصــوماً : لاألوَّ 

ة املحوجـة إليـه فيـه، ام، لوجـود العلَّـإمـ كان كذلك الفتقـر إىلٰ 

ــالكالم يف األوَّ  ــام ك ــك اإلم ــالم يف ذل ــّم الك ــل ث ل، وال يتسلس

ـــلِّ  ـــبطالن ك ـــدور، ل ـــدٍ  وال ي ـــمني، واح ـــن القس ص /[[  م

 .إمام ال جيوز عليه اخلطأ  املصري إىلٰ فتعنيَّ ]] ١٩٩

ــل ــإن قي ــلِّ ال نُ : ف ــ م أنَّ س ــة إىلٰ العلَّ ــواز  ة املحوج ــام ج اإلم

ة هـي دفـع ال جيـوز أن تكـون العلَّـ مَ ـفني، بـل لِـاملكلَّ  اخلطأ عىلٰ 

األغذيــة والتمييـز بـني نافعهــا  رشـاد إىلٰ الدنيويـة، أو اإل املضـارِّ 

 ؟العقائد، أو غري ذلك من الفوائد ها، أو اهلداية إىلٰ وضارِّ 

ه يلـزم م أنَّـسـلِّ ة هـي جـواز اخلطـأ، لكـن ال نُ العلَّ  منا أنَّ سلَّ 

إمـام معصـوم، بـل مـا املـانع أن يكـون يف  من ذلك االنتهـاء إىلٰ 

ثـّم ال  ؟صـاحبه خللـه مـنهام يسـتدرك عـىلٰ  الزمان إمامـان كـلٌّ 

. واحـــدٍ  فـــق خطؤمهــا يف يشءٍ إذ ال يتَّ  ،يلــزم الـــدور املحــال

ه ممكـن، وإذا أمكـن مل يكـن ر إليـه ذاهـب فإنَّــوهذا وإن مل يصـ

 .االستمرار عىلٰ  معصوم الزماً  إجياب االنتهاء إىلٰ 

ــســلَّ  ــدَّ منا أنَّ ــ ه ال ب ــو  مَ مــن معصــوم، فِل ال يكــون ذلــك ه

ــاألُ  ــإنَّ مَّ ــيَّ  ة؟ ف ــ  النب ــرب أهنَّ ــىلٰ أخ ــع ع ــأ،  ا ال جتتم خط

ــذٍ  ــام فحينئ ــون اإلم ــاً ]] ٢٠٠ص /[[   يك ــع سائس ــإن  ،للجمي ف

 .يده وتداركت خطأه ة عىلٰ مَّ هفا أو أخطأ أخذت األُ 

 :منا ذلك لكن ما ذكرمتوه معارض بوجوهسلَّ 

لو كانـت العصـمة معتـربة يف اإلمـام لـزم اعتبارهـا : أحدها

 .يف القضاة ووالة البلدان، لكن ذلك باطل باإلمجاع

لــو كانــت العصــمة معتــربة يف اإلمــام لكانــت مــن : الثــاين

أعظــم احلجــج خلصــوم املنتصــبني لإلمامــة مــن الصــحابة 

ــابعني، ألنَّ  ــدَّ  والت ــة مل ي ــبني لإلمام ــمة، املنتص ــدهم العص ع أح

ه لــيس أنَّـ عـىلٰ  يعـرتض أحـد مـن اخلصـوم بـذلك، دلَّ   ملامَّ ـولـ

ــرب، إالَّ  ــلبمعت ــول قائ ــ إنَّ :  أن يق ــن رشوط اإلماميَّ ــت م ة عرف

اإلمامة ما مل هيتـد إليـه أحـد مـن الصـحابة والتـابعني، لكـن يف 

 .ذلك من املأخذ ما فيه

لـو وجبـت عصـمة اإلمـام لوجبـت عصـمة اجلنـد : الثالث

ــ ــل باإلمج ــك باط ــن ذل ــ. اعواألعــوان، لك ــألنَّ أمَّ ــة، ف  ا املالزم

 بمســاعدة األعــوان، فــإذا كـــان إالَّ  لطــف اإلمامــة ال يــتمُّ 

ــاج إىلٰ  ــة، فيحت ــن املخالف ــأ أمك ــائزي اخلط ــوان ج ص /[[  األع

ــّم الكــالم فــيهم كــام يف ]] ٢٠١ االستســعاد علــيهم بغــريهم، ث

ـــدَّ األوَّ  ـــد معصـــومني دفعـــاً  مـــن االنتهـــاء إىلٰ  ل، فـــال ب  جن

ــل ــذه احل. للتسلس ــوه ــجَّ ــة حلجَّ ــمة ة مماثل ــات عص تكم يف إثب

 .ت هنات هناك دلَّ اإلمام، فإن دلَّ 

اإلمـام جـواز اخلطـأ،  ة املحوجـة إىلٰ لـو كانـت العلَّـ: الرابع

ــيف األُ  َض رِ لكــان لــو ُفــ ، وال مأمومــاً  ة معصــوم مل يكــن إمامــاً مَّ

 .لكن ذلك باطل باإلمجاع

ــواب ــه: واجل ــلِّ ال نُ (: قول ــ م أنَّ س ــةالعلَّ ــام  إىلٰ  ة املحوج اإلم

ذلـك بكـون االحتيـاج يـدور مـع  بيَّنّـاقـد : قلنـا، )جواز اخلطـأ
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 عرفنـا أنَّ  ٰى ، ألّنـا متـوعـدماً  فـني وجـوداً املكلَّ  جواز اخلطأ عـىلٰ 

ارتفـع  ٰى بالعصـمة عـن اإلمـام، ومتـ ٰى ف معصـوم اسـتغناملكلَّ 

ــاج إىلٰ  ــك احت ــرِّ  ذل ــف املح ــاب  ك إىلٰ اللط ــة واجتن ــل الطاع فع

مـور، وإن كـان حيتـاج ده مـن األُ ذلك مـا عـدَّ املعصية، وليس كـ

ــ ــت علَّ ــن ليس ــا، لك ــه فيه ــوز إلي ــد ال جي ــاج، والعقائ ة االحتي

ــا إىلٰ  ــوع فيه ــام إالَّ  الرج ــمته، ألنَّ اإلم ــوت عص ــد ثب ــرب   بع اخل

  لداللـة تـدلُّ املحتمل للصـدق والكـذب ال جيـوز اجلـزم بـه إالَّ 

ــرَّ  ــول اإلمــام جم ــإن عمــل بق ــه، ف ــة وال  داً علي ــوق عــن دالل وث

 ة خــربه، فــال جيــوز بنــاء العقائــد عــىلٰ بعصــمته مل يقطــع بصــحَّ 

ــ إىلٰ  قولـه، وإن عمـل بقولـه منضــام�  ة الداللـة مل تكـن لقولـه مزيَّ

ــ غــريه، فثبـت أنَّ  عـىلٰ  اإلمــام هـو مــا ذكرنــاه  ة االحتيـاج إىلٰ علَّ

ه إن كــان للمعرفــة فــني، وأنَّــاملكلَّ  مــن جــواز اخلطــأ عــىلٰ 

 .ملا ذكرناه أيضاً  معصوماً  بالعقائد يلزم أن يكون

مــا املــانع أن يكــون يف وقــت إمامــان جــائزا اخلطــأ (: قولــه

إمــام  صــاحبه، فــال يفتقــران إىلٰ  مــنهام عــىلٰ  واحــدٍ  ويأخــذ كــلُّ 

 .ته فاإللزام باٍق وبتقدير صحَّ . هذا باطل: قلنا ،)معصوم؟

ــ  املــأموم تعظيمــه اإلمــام جيــب عــىلٰ  ا بطالنــه فــألنَّ أمَّ

ـــاً وإج]] ٢٠٢ص /[[  ـــان إمام ـــو ك ـــه، فل ـــاً  الل ـــزم  مأموم ل

فكــان يلــزم أن يكــون  وأيضــاً . انخفاضــه عنــه وارتفاعــه عليــه

 .إمام اإلمام إمام للمأموم لنفسه، ألنَّ  منهام إماماً  واحدٍ  كلُّ 

ــ وقــوع اخلطــأ  ، فــألنَّ لزام بــاٍق ته فــاإلبتقــدير صــحَّ  ا أنَّ وأمَّ

وجلـاز أن  يـده ملـا سـلك احلـقَّ  ه لـو أخـذ عـىلٰ منهام جائز، فلعلَّ 

ــ ــون العلَّ ــر، فيك ــه، وكــذلك اآلخ ــدل يف مؤاخذت ة يتجــاوز الع

 .اإلمام موجودة منهام املحوجة إىلٰ 

ــوز أن تكــون األُ  مَ ـلِــ(: قولــه ــال جي يــد  ة تأخــذ عــىلٰ مَّ

 هـذا باطـل، لعجــز آحادهـا عـن القـبض عــىلٰ : قلنـا ،)؟اإلمـام

 .املؤاخذة ر اجتامعها عىلٰ يده، وتعذُّ 

ــه ــانع أن(: قول ــا امل ــىلٰ يكــون يف رعيَّ  م ــه معصــوم يأخــذ ع  ت

 .ر انتصاف الضعيف من القويِّ لتعذُّ : قلنا ،)يده؟

ــة األُ  ــه يف املعارض ــربة يف (: وىلٰ قول ــمة معت ــت العص ــو كان ل

 ،م هـذاسـلِّ ال نُ : قلنـا ،)اإلمام لزم اعتبارهـا يف القضـاة والـوالة

ــوج إىلٰ  ألنَّ  ــيهم وإن أح ــأ ف ــواز اخلط ــإنَّ  ج ــام ف ــمة  اإلم عص

غــريه، فيحصــل اللطــف املــراد  يمنــع مــن االحتيــاج إىلٰ اإلمــام 

 .عصمة غري اإلمام من اإلمامة هبذا االعتبار، فلم حيتج إىلٰ 

ــة لــو كانــت العصــمة معتــربة يف (: قولــه يف املعارضــة الثاني

ــىلٰ  ــم ع ــج اخلص ــم حج ــن أعظ ــت م ــام لكان ــبني  اإلم املنتص

احلـال كـذلك، لكــن : قلنـا، )لإلمامـة مـن الصـحابة والتــابعني

 .بعتَّ ة تُ حجَّ  ع، وال كلُّ سمَ قول يُ  يس كلُّ ل

ــول ــّم نق ــ :ث ــك؟ فإنَّ ــع ذل ــون وق ــانع أن يك ــا امل ــتمُّ م  ه ال ت

ــك إالَّ حجَّ  ــان أنَّ ت ــد بي ــع  بع ــك مل يق ــىلٰ . ذل ــول ع ــا نق ــو : أّن ل

ـسلَّ  ـمنا أهنَّ عي لإلمامـة ملـا دفـع املـدَّ  وا بالعصـمة عـىلٰ م مل حيتجُّ

ــىلٰ  دلَّ  ــك ع ــ ذل ــرتاطها، ألهنَّ ــدم اش ــيٌّ ا ع ــر خف ــن أن  أم يمك

ـــدَّ  ـــق إىلٰ  ، وألنَّ اخلصـــم مكـــابرةً ]] ٢٠٣ص /[[ عيهاي  الطري

ــيس إالَّ  ــوم ل ــز املعص ــنصَّ متيي ــو  ال ــان دع ــنصِّ  ٰى فك ــىلٰ  ال  ع

  أنَّ بنيِّ عي اإلمامــة يغنــي عــن ذلــك، وســنُ مــدَّ  ٰى بطــالن دعــو

وأعـرض   عـيلٍّ  عـىلٰ  مجاعـة مـن الصـحابة شـهدوا بـالنصِّ 

 .الباقون عن العمل بشهادهتم

ــة ــة الثالث ــه يف املعارض ــام (: قول ــمة اإلم ــت عص ــو وجب ل

ــا ،)لوجبــت عصــمة األعــوان ــدليل عــىلٰ  ،مســلِّ ال نُ : قلن  فــام ال

 ذلك؟

 ،) بمســاعدة األعــوانإالَّ  لطــف اإلمــام ال يــتمُّ (: قولــه

 .ممسلَّ : قلنا

لـو كـانوا جـائزي اخلطـأ ألمكـن خمـالفتهم لإلمـام، (: قوله

ــ ــن اإلمام ــراد م ــرض امل ــل الغ ــال حيص ــر إىلٰ ف ــد  ة، فيفتق جن

اللطـف، وإن خـذلوه  اجلنـد إن أطـاعوه فقـد تـمَّ : قلنا ،)ٰى خرأُ 

سـبحانه، وال اهللا كان فـوات اللطـف مـن جهـتهم ال مـن جهـة 

 .من جهة اإلمام، بخالف ما إذا مل يكن اإلمام معصوماً 

ــ(: قولــه يف الوجــه الرابــع ة املحوجــة جــواز لــو كانــت العلَّ

ــاخلطـأ لكـان لــو فـرض يف األُ  ة معصـوم لكــان غـري إمــام وال مَّ

ذلــك املعصــوم وإن مل  م، وهــذا ألنَّ ســلِّ ال نُ : قلنــا ،)مــأموم

ــ اإلمــام يف كونــه لطفــاً  إىلٰ  يكــن حمتاجــاً  ه حمتــاج إليــه يف لــه، فإنَّ

ذلـك املعصـوم هبـا،  اجلهاد واملصـالح الدنيويـة التـي ال يسـتقلُّ 

ــاج إىلٰ  ــو وحيت ــيس يق ــىلٰ  ٰى رئ ــته ع ــدليل بسياس ــوهلا، وال  حص

 .رد وال ينعكسيطَّ 

 :اإلمام جيب أن يكون معصوماً  أنَّ  عىلٰ  نٍ دليل ثا

ـ ا أن لو جاز وقـوع الـذنب منـه لكـان مـع تقـدير وقوعـه إمَّ

ـــتَّ يُ  ـــع وإمَّ ـــن األوَّ تَّ يُ ]] ٢٠٤ص /[[ ا أن الب ـــزم م ـــع، ويل ل ب

 .األمر بالذنب، ومن الثاين خروج اإلمام عن كونه إماماً 

ام املحـذور إنَّـ اإلمـام، وبـأنَّ ّواب هـذا منقـوض بنُـ: ال يقال

ــه ــويز وقوع ــن جت ــذنب ال م ــوع ال ــن وق ــزم م ــول. يل ــا نق : ألّن
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ــام ونُ  ــني اإلم ــرق ب ــك ألنَّ الف ــاهر، وذل ــه ظ ــوّ  ّواب ــع الن اب م

اخلطأ يأخذ علـيهم اإلمـام، فهـم حمتـاجون مـع جـواز خطـئهم 

 .اإلمام، وهلم إمام، واإلمام ال إمام له إىلٰ 

ــه ــ إنَّ : قول ــذور إنَّ ــن ام ياملح ــذنب ال م ــوع ال ــن وق ــزم م ل

ــوازه ــا. ج ــرض : قلن ــالمة ف ــتلزم س ــذنب مس ــوع ال ــواز وق ج

ــ ه لــوال ســالمته عــن املحــال ملــا كــان الوقــوع مــن املحــال، ألنَّ

 .جائزاً 

 :دليل ثالث

، لو جاز وقـوع الـذنب منـه لكـان مـع فـرض وقوعـه ظاملـاً 

ـ. لكن الظـامل ال يصـلح لإلمامـة الظلـم وضـع  فـألنَّ  وىلٰ ا األُ أمَّ

ــ ـــالش ــع الش ــق وض ــعه، والفس ــري موض ــري ـيء يف غ يء يف غ

ــعه ــامً  ،موض ــون ظل ــ. فيك ــاىلٰ وأمَّ ــه تع ــة فبقول ــراهيم ا الثاني  إلب
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ال مـن جيـوز منـه هذا يتناول مـن وقـع منـه الظلـم : ال يقال

 .وقوع الظلم وال يقع

إذا مل يكـن واجـب العصـمة كـان جـائز اخلطـأ، : ألّنا نقـول

ال  ... ومن جاز خطـؤه أمكـن وقـوع الظلـم منـه، ومـع وقوعـه

ــد ــه العه ــتلزماً  ،ينال ــأ مس ــواز اخلط ــون ج ــرض  فيك ــان ف إلمك

ص /[[  وقوعــه، وفــرض وقوعــه مســتلزم للمنــع مــن وصــول

 .العهد إليه]] ٢٠٥

 *   *  * 

ـــل]] ٢١٥ص [[ ـــإن قي ـــلِّ ال نُ : ف ـــمة س ـــوب عص م وج

ــع ،اإلمــام ــن أنَّ  ،أن يكــون معصــوماً   وال نمن ــمته  فمــن أي عص

ــة ــىلٰ  ؟واجب ــا ع ــتدللتم هب ــي اس ــوه الت ــا  والوج ــمة غايته العص

، لكــن هــذه املســألة علميــة، فــال اخلطابــة، وهــي مثمــرة للظــنِّ 

ـ. الظـنِّ  ل فيهـا عـىلٰ عوَّ يُ   األوىلٰ  أنَّ  ا مـن بـاب الظنـونوبيـان أهنَّ

ــ ة واألحســن أن يكــون اإلمــام غــري جــائز اخلطــأ إذ كانــت العلَّ

ــ ــه جــواز اخلطــأ، أمَّ ذلــك واجــب يف احلكمــة  ا أنَّ املحوجــة إلي

ــال نُ  ــلِّ ف ــإنَّ س ــ م، ف ــان ل ــاء اإلنس ــ ُج امَّ ـأعض ــاعر  َل ِع ــا مش منه

حـــاكم  وكـــان الغلـــط يعـــرض هلـــا افتقـــرت إىلٰ ...  إلدراك

ــا يُ  ــدِّ وراءه ــط، س ــن الغل ــوه دها ع ــل عض ــل، وجع ــو العق وه

مـني، ومـع ذلـك قول أيب هاشـم وأتباعـه مـن املتكلِّ  القلب عىلٰ 

 ،مــن احلــواسِّ  يعــرض الغلــط للقلــب، لكــن هــو أتــّم ضــبطاً 

 فـافتقرت إليــه ملــا فيـه مــن زيــادة الضـبط، ولــو كــان معصــوماً 

املـراد منـه ضـبط األشـياء  لكان أتـّم يف حصـول الغـرض، فـإنَّ 

ـــل ـــن اخلل ـــاء م ـــة األعض ـــرِّ  ]]٢١٦ص [[/  وحراس ق املتط

بــبعض الغــرض  إليهــا، وكونــه غــري معصــوم مــن الغلــط خمــلٌّ 

ــوماً  ــون معص ــزم أن يك ــّم مل يل ــه، ث ــوب من ــانع أن  ،املطل ــام امل ف

 يكون حال اإلمام كذلك؟

م ســلِّ ، لكـن ال نُ اإلمـام جيـب أن يكــون معصـوماً  منا أنَّ سـلَّ 

ــاألُ  أنَّ  ــقــولني، غايــة مــا يف البــاب أ ة أمجعــت عــىلٰ مَّ ل نَقــه مل يُ نَّ

عدمـه  عـىلٰ  إلينا سوامها، لكن عدم وصـول ذلـك إلينـا ال يـدلُّ 

ــن  ــذهب ولــو واحــد م ــون ي ــانع أن يك يف نفــس األمــر، فــام امل

ــلمني إىلٰ  ــوماً  أنَّ  املس ــون معص ــب أن يك ــام جي ــول  اإلم ــّم يق ث

ـ بإمامـة أيب بكـر قـوالً  ر األقـوال يف ـ، فـال ينحصـأو بـاطالً  احق�

 .اثنني

ــاألُ  منا أنَّ سـلَّ  ــسـلِّ ة قالـت بــالقولني، لكــن ال نُ مَّ ه جيــب م أنَّ

ــتــابَ أن يُ  بــاب اإلمامــة مــن  ام يلــزم ذلــك إذا ثبــت أنَّ ع فيــه، وإنَّ

ــب اتِّ  ــي جي ــة الت ــد الديني ــاب العقائ ــإنَّ ب ــا، ف ــلمني فيه ــاع املس  ب

ــد يف زيٍّ  ــوم عي ــوا يف ي ــو خرج ــلمني ل ــ املس ــب أو زيَّ ني مل جي

فاقيــة التــي ال تــدخل ر االتِّ مــوذلــك مــن األُ  بــاعهم فيــه، ألنَّ اتِّ 

 بـــاع فيهــا، وكــذلك لـــو روي أنَّ يف األديــان، وال جيــب االتِّ 

ــة مل  ــد اإلمام ــني لعق ــة جلســوا يف جملس ــد البيع الصــحابة يف عق

 لكونـه غـري عقـد، ومـا ذلـك إالَّ  جيب اعتامد مثـل ذلـك يف كـلِّ 

ــان االتِّ  ــف، وإذا ك ــل يف التكلي ــداخ ــاع إنَّ ــب يف األُ ب ــور ام جي م

 ٰى بـاع فيـه حتـَّا جيـب االتِّ ذلـك ممـَّ نوا أنَّ بيِّ ية فعليكم أن تُ التكليف

ــيُ  ــإنَّ منَ ــر، ف ــول آخ ــداث ق ــن إح ــول ع م ــم أن يق  إنَّ : للخص

ــالحية ــات اإلص ــواب الرئاس ــن أب ــة م ــ ،اإلمام ــت وأهنَّ ا ليس

ــ ــواب الش ــة يف أب ــد أصــالً ـداخل ــواب العقائ ــا  رعيّات، وال أب م

 .ذلك مل يقم دليل عىلٰ 

ــلَّ  ــك منا أنَّ س ــن األُ  ذل ــور الدِّ م ــم ــة ينيَّ ــب املتابع ــي جي ة الت

ــن ال نُ  ــا، لك ــلِّ فيه ــه  أنَّ  ]]٢١٧ص [[/  مس ــار إلي ــاع املش اإلمج

ــ ــ فــإنَّ  ،ةحجَّ اإلمجــاع  هبــا خصــومكم عــىلٰ  ة التــي اســتدلَّ األدلَّ

، زمــانٍ  وجــوب اإلمامــة يف كــلِّ  عــىلٰ  ضــعيفة، ودلــيلكم مبنــيٌّ 

كونــه يف  عــىلٰ  عصــمة ذلــك اإلمــام، لكــن ذلــك ال يــدلُّ  وعــىلٰ 

ــة مــن نُ  ــمجل ــ َل ِق ــه، وال ممَّ ــرِ ن عُ قول ــَف ــن أنَّ ــواه، فمــن أي ه ت فت

داخل يف اجلملة بحيـث يلـزم مـن خمـالفتهم اخلـروج عـن قـول 

 .هلذا من دليل ال بدَّ  ؟اإلمام

 ،)م وجــوب عصــمة اإلمــامســلِّ ال نُ (: قولــه: واجلــواب

 .ذلك بيَّنّاقد : قلنا

 نـا أنَّ قـد بيَّ : قلنـا ،) الظـنّ ذلك خطابـة فـال يفيـد إالَّ (: قوله
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 ٰى فعـل اللطـف واجـب يف احلكمـة بـام أغنـ اإلمامة لطـف، وأنَّ 

 . مع العصمةإالَّ  اللطف املراد ال يتمُّ  وأنَّ  ،عن إعادته

ــه ــواسُّ (: قول ــ احل ــط ُج امَّ ـل ــا الغل ــرض هل ــ ع ــب  َل ِع القل

، هلــا بــام فيــه مــن العلــوم، ومل يلــزم أن يكــون معصــوماً  داً مســدِّ 

ال جيـوز مثلـه يف  مَ منهـا، فِلـ ظـاً ك كونـه أتـّم حتفُّ يف ذلـ ٰى بل كف

ــام ــا ،)؟اإلم ــ: (قلن ــط، وإنَّ ــن الغل ــظ م ــرد للحف ــة مل ت ام اإلمام

ــعِ ُج  ــاً َل ــد ت لطف ــا، وق ــر أنَّ  بيَّنّ ــري جم ــف جي ــع اللط ــع  ٰى من من

 أن ذلــك اللطــف مــع جــواز اخلطــأ، فتعــنيَّ  التمكــني، وال يــتمُّ 

 .اللطفللغرض املطلوب من  ، حتصيالً يكون معصوماً 

، لكــن اإلمــام جيــب أن يكــون معصــوماً  منا أنَّ ســلَّ (: قولــه

ــاألُ  م أنَّ ســلِّ ال نُ  ــا ،)القــولني عــىلٰ   ة اجتمعــتمَّ ــقــد بيَّ : قلن  ا أنَّ نّ

ـــارهم،  ذلـــك معلـــوم بعـــد ممازجـــة املســـلمني، ونقـــل أخب

،  ر مـن فعــل الصــحابة بعــد النبــيِّ ؤثَ مــا ُيــ والوقـوف عــىلٰ 

هـا للقطـع بانحصـار األقـوال كلِّ  ذلـك مثمـر الع عـىلٰ االطِّ  فإنَّ 

 .يف ذلك

 مــا املــانع أن يكــون ذهــب واحــد مــن املســلمني إىلٰ (: قولــه

عصـــمة اإلمـــام ثـــّم قـــال  ]]٢١٨ص [[/  القـــول بوجـــوب

 نعلـم انتفـاء ذلـك بعـد الوقـوف عـىلٰ : قلنـا ،)؟بإمامة أيب بكـر

ــ ــا أنَّ ــارهم كعلمن ــذهب أقــوال الصــحابة والبحــث يف أخب ه مل ي

الصــلوات املفروضــة  الظهــر مخــس ركعــات، وأنَّ  أنَّ  واحــد إىلٰ 

 .يف اليوم والليلة ستٌّ 

ـاألُ  منا أنَّ سلَّ (: قوله ه م أنَّـسـلِّ ة قالـت بـالقولني، لكـن ال نُ مَّ

مـور ه مـن األُ ام يلـزم ذلـك إذا ثبـت أنَّـجيب متابعتهـا فيـه، وإنَّـ

ـاألُ  إذا ثبـت أنَّ : أحـدمها :عنـه جوابــان: قلنـا ،)ةالدينيـَّ  ة عــىلٰ مَّ

بأحــدمها، وإذا بطــل أحــد القــولني  لني، كــان اإلمــام قــائالً قــو

هــو اآلخــر، ســواء كــان مــن بــاب العقائــد أو مل  احلــقَّ   أنَّ تعــنيَّ 

ــا   القــول بــأنَّ يكــن، فإّنــا ال نريــد يف هــذا املقــام إالَّ  الــذي ذهبن

ــاألُ  أنَّ  :واجلــواب الثــاين. إليــه حــقٌّ  القــولني  ة كــام ذهبــت إىلٰ مَّ

فلـزم  ،وجـوب اعتقـاد مـا ذهبـت إليـه طائفـة عـىلٰ  أمجعت كـلُّ 

 .رعيّات التي جيب اعتقادهاـمن ذلك كونه من الش

ـ م أنَّ سلِّ ال نُ (: قوله ا كونـه نّـقـد بيَّ : قلنـا ،)ةمثـل ذلـك حجَّ

ــ ، مــا قــال بــه اإلمــام حــقٌّ  اإلمــام يف مجلــتهم، وكــلُّ  ة بــأنَّ حجَّ

ـ   أنَّ وإذا ثبـت بطـالن أحـدمها تعـنيَّ  ،افيكون أحـد القـولني حق�

 .هو اآلخر احلقَّ 

ـــ(: قولـــه عـــن  ال جيـــوز أن يكـــون اإلمـــام خارجـــاً  مَ ـلِ

ــائلني ــا ،)؟الق ــد بيَّ : قلن ــا أنَّ ق ــ ن ــع االطِّ ــىلٰ م ــاالت  الع ع مق

ه ال أحـد مـن مـن سـريهم حيصـل اليقـني بأنَّـ َل قِ املسلمني وما نُ 

 . قائل بأحد القولنياملسلمني إالَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (حقِّق احلّيل امل/ )الرسالة املاتعية(الرسائل 

 :عقيدة]] ٣٠٦ص [[

ــا  ــايص كبريه ــن املع ــومًا م ــون معص ــب أن يك ــام جي اإلم

إمــام، لوجــود  وصــغريها، ألنَّ ذلــك لــو جــاز عليــه الفتقــر إىلٰ 

 .العلَّة املحوجة إليه فيه

*   *   * 

ة   ):هـ٦٩٢ت ( اإلربيل ىٰ بن عيس عيلُّ )/ ٢ج (كشف الغمَّ

ــ: فائــدة ســنيَّة]] ٧٧٩ص [[ الــدعاء الــذي كــان  ٰى ت أركن

ربِّ «: يف ســجدة الشــكر وهــو  ٰى يقولــه أبــو احلســن موســ

تــك ألخرســتني، وعصــيتك  عصــيتك بلســاين ولــو شــئت وعزَّ

تــك ألكمهتنــي، وعصــيتك بســمعي  ببصـــري ولــو شــئت وعزَّ

تـك ألصـممتني، وعصـيتك بيـدي ولـو شـئت  ولو شـئت وعزَّ

ــك  ت ــئت وعزَّ ــو ش ــي ول ــيتك بفرج ــي، وعص ــك لكنعتن ت وعزَّ

ــذمتني،  ــك جل ت ــئت وعزَّ ــو ش ــرجيل ل ــيتك ب ــي، وعص ألعقمتن

وعصــيتك بجميــع جــوارحي التــي أنعمــت هبــا عــيلَّ ومل يكــن 

 .»هذا جزاك منّي

ــاء ــد الرؤس ــطِّ عمي ــي«: بخ ــت »لعقمتن ــروف عقم ، واملع

ــول ــاه وأق ــر يف معن : املــرأة وعقمــت وأعقمهــا اهللا، فكنــت ُأفكِّ

ل عىلٰ  بالعصـمة، ومـا مـا تعتقـده الشـيعة مـن القـول  كيف يتنزَّ

ــرتدُّ  ــدفع ال ــا ي ــه، فاجتمعــت بالســيِّد اتَّضــح يل م ــذي يوجب د ال

ــن  ٰى بــن موســ ين أيب احلســن عــيلِّ الســعيد النقيــب ريض الــدِّ  ب

، )رمحــه اهللا وأحلقــه بســلفه الطــاهر(طــاوس العلــوي احلســيني 

ــ ــه ذل ــذكرت ل ــالف ــ: ك فق ــعيد مؤيِّ ــوزير الس ــدِّ إنَّ ال ين د ال

كـان يقـول هـذا : سـألني عنـه فقلـت )رمحه اهللا تعـاىلٰ (العلقمي 

ــت ــك فقل ــد ذل ــرت بع ــّم إّين فكَّ ــاس، ث ــيُعلِّم الن ــان : ل ــذا ك ه

ــده مــن ُيعلِّمــه ــه . يقولــه يف ســجدته يف الليــل ولــيس عن ــّم إنَّ ث

ــســأ ين حمّمــد بــن العلقمــي د الــدِّ لني عنــه الســعيد الــوزير مؤيِّ

ــه   ــذي أوردت ــت وال ــذي قل ل وال ــؤال األوَّ ــه بالس فأخربت

ص /[[ مــا بقــي إالَّ أن يكــون يقولــه عــىلٰ  :عليــه، وقلــت

ســبيل التواضــع ومــا هــذا معنــاه، فلــم تقــع منّــي هــذه ]] ٧٨٠

ــ ــع، وال حلَّ ــوال بموق ــات األق ــع، وم ــي يف موض ــن قلب ت م



 عصمة اإلمام/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العني   ...............................................................................................  ٨٠

ــدِّ  ــيِّد ريض ال ــداين اهللا إىلٰ  ين الس ــي عــىلٰ  فه ــاه ووفَّقن  معن

فحواه، فكـان الوقـوف عليـه والعلـم بـه وكشـف حجابـه بعـد 

ــنني املتط ــوال املحرَّ الس ــة واألح ــن اول رة، م ــرَّ ــة واألدوار املك م

 ومعجزاتــه، ولتصــحَّ  بــن جعفــر  ٰى كرامــات اإلمــام موســ

ــاءه الــربرة  ، وتصــدق عــىلٰ نســبه العصــمة إليــه  آبائــه وأبن

 .الكرام، وتزول الشبهة التي عرضت من ظاهر هذا الكالم

ـــره ـــة : وتقري تكـــون أوقـــاهتم  أنَّ األنبيـــاء واألئمَّ

قـة ، وقلـوهبم مملـوءة بـه، وخـواطرهم متعلِّ  تعـاىلٰ مشغولة بـاهللا

عبـد اهللا ا«: ، وهـم أبـدًا يف املراقبـة، كـام قـال باملأل األعـىلٰ 

ــه يـراكإكأنَّـك تــراه فــ هــون إليــه »ن مل تــَره فإنَّ ، فهــم أبــدًا متوجِّ

وا عـن تلـك الرتبـة العاليـة انحطُّـ ٰى هم عليـه، فمتـومقبلون بكلِّ 

 غ إىلٰ شــتغال باملأكــل واملشـــرب والتفــرُّ اال واملنزلــة الرفيعــة إىلٰ 

ــدُّ  ــات ع ــن املباح ــريه م ــاح وغ ــًة النك ــدوه خطيئ ــًا واعتق وه ذنب

كـل أأنَّ بعـض أبنـاء الـدنيا لـو قعـد و ٰى واستغفروا منه، أَال تـر

ــرأ ــه بم ــم أنَّ ــو يعل ــح وه ــمع  ٰى ورشب ونك ــيِّده ومس ــن س م

ـ رًا فـيام جيـب عليـه مـن خدمـة ـلكان ملومًا عند النـاس، ومقصِّ

 ك بسيِّد السادات، وملك األمالك؟يِّده ومالكه؟ فام ظنُّ س

ـــار  وإىلٰ  ـــذا أش ـــىلٰ «: ه ـــريان ع ـــه ل ـــي، وإّين  إنَّ قلب

ة ، ولفظـة السـبعني إنَّـام هـي لعـدِّ »ألستغفر بالنهـار سـبعني مـرَّ

ــتغفار ال إىلٰ  ــه االس ــرين، وقول ــيِّئات «: ال ــرار س ــنات األب حس

بني ون أبلــغ مــن ، ونظــريه إيضــاحًا مــن لفظــه ليكــ»املقــرَّ

 .التأويل

، والعقـيم الـذي ال ُيوَلـد لـه، »أعقمتنـي«: ويظهر من قولـه

ــه  والــذي ُيوَلــد مــن الســفاح ال يكــون ولــدًا، فقــد بــان هبــذا أنَّ

اشـتغاله يف وقـت مـا بـام هـو رضورة لألبـدان معصـية  كان يعدُّ 

هـذا فقـس البـواقي وكلَّـام يـرد عليـك  يستغفر اهللا منهـا، وعـىلٰ 

 .من أمثاهلا

رشيــف يكشــف بمدلولــه  ٰى وهــذا معنــ]] ٧٨١ص [/[

ــ ــن بص ـــر ع ــن حس ــه اهللا م ــدي ب ــبهة، وهي ــاب الش ره ـحج

والعمـه، وليـت السـيِّد كـان حي�ـا ألُهـدي  ٰى وبصريته رين العم

هــذه العقيلــة إليــه، وأجلــو عرايســها عليــه، فــام أظــنُّ أنَّ هــذا 

اتَّضــح مــن لفــظ الــدعاء لغــريي، وال أنَّ أحــدًا ســار يف  ٰى املعنــ

ضـاح مشـكلة وفــتح مقفلـه مثـل ســريي، وقـد ينـتج اخلــاطر إي

مـع اخلـواطئ سـهم : العقيم فيـأيت بالعجايـب، وقـديًام مـا قيـل

  .صايب

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراين / النجاة يف القيامة

 :يف كون اإلمام معصوماً : لالبحث األوَّ ]] ٥٥ص [[

ــــ ط يف العصــــمة رش نَّ إ: ة واالســــامعيليةقالــــت اإلماميَّ

ــ ــوا يف علَّ ــإنَّ  ،ة وجوهبــااإلمامــة وإن اختلف ــوا  ف ــامعيلية بن االس

فـني مـا حيتـاجون للمكلَّ  امً  كـان اإلمـام معلِّـامَّ ـه لـأنَّ  وجوهبا عىلٰ 

ــ ــئ، وقالــت اإلماميَّ ــب أن ال خيط ــن العلــوم وج ــه م ــ: ةإلي ام إنَّ

ــ ــت يف حقِّ ــاً وجب ــه لطف ــوماً ه لكون ــن معص ــو مل يك ــن  ، فل مل يك

 .غريهلطف إذ ال إمام 

 .ا ليست برشطإهنَّ : ةمَّ وقال الباقون من األُ 

، العصـمة ٰى مـن بيـان معنـ وقبل إثبات هذا املطلـوب ال بـدَّ 

ف مـن فعـل العصمة ملكـة نفسـانية يمتنـع معهـا املكلَّـ: فنقول

 .املعصية

لنــا يف وجــوب كــون اإلمــام : إذا عرفــت هــذا فنقــول

 :وجوه معصوماً 

ــوماً  :لاألوَّ  ــو مل يكــن اإلمــام معص للــزم التسلســل يف  ل

 .م مثلهباطل فاملقدَّ ]] ٥٦ص /[[  ة، والثاينوجود األئمَّ 

ــ أنَّ : رطيةـبيــان الشــ ــ ة حاجــة اخللــق إىلٰ علَّ ام هــي اإلمــام إنَّ

ــ ــا مت ــدليل أّن ــيهم، ب ــأ عل ــواز اخلط ــوَّ  ٰى ج ــأ تص ــواز اخلط رنا ج

ــوُّ  ــك التص ــتلزم ذل ــيهم اس ــاجتهم إىلٰ عل ــري  ر ح ــن غ ــام م اإلم

أمـر آخـر، وذلـك يوجـب كـون جـواز اخلطـأ ر تصوُّ  ف عىلٰ توقُّ 

اإلمـام، فلـو ثبـت جـواز اخلطـأ عليـه لكانـت  ة حاجتهم إىلٰ علَّ 

ــ حاجتــه إىلٰ  ة احلاجــة فيــه، ولــزم إمــام آخــر حاصــلة، لقيــام علَّ

 .ا بيان بطالن التايل فظاهروأمَّ . التسلسل

إمـام  الفتقـر إىلٰ  ه لـو مل يكـن معصـوماً م أنَّـسـلِّ ال نُ : ال يقال

ـيكون خوفه مـن قيـام األُ آخر، بل  ة عليـه وعزلـه لـو ارتكـب مَّ

ــ ــوم يف حقِّ ــأ يق ــقِّ خط ــام يف ح ــام اإلم ــذٍ  ه مق ــريه، وحينئ ال  غ

 .إمام آخر حاجة إىلٰ 

 :مناه لكن ذلك معارض بأمرينسلَّ 

ة وجـود اإلمـام هـي بعينهـا علَّـ ة احلاجـة إىلٰ علَّ  أنَّ : أحدمها

ــاة، وباالتِّ األُ  احلاجــة إىلٰ  ــراء والقض ــاق الم ــمتهم،  ف ــب عص جت

 .فال جتب عصمة اإلمام

ـ: الثاين نفـوذ : أحـدمها: ب مـن قيـدينمفهـوم اإلمامـة مركَّ

ــىلٰ  ــام ع ــم اإلم ــاين حك ــري، والث ــريه : الغ ــم غ ــوذ حك ــدم نف ع

ــ ل، ا للقيــد األوَّ عليــه، فلــو وجبــت العصــمة لكــان وجوهبــا إمَّ

ــاين، أو ــة باطــل أو للث ــام الثالث  ملــا أنَّ  ،هلــام، والتــايل باألقس
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ــله األمــري ــد عــن اإلمــام بحيــث ال يص ــذي يف الصــقع البعي  ال

فيـه،  قـاً مـن تلـك األقسـام متحقِّ  واحـدٍ  حكم اإلمام يكون كـلُّ 

 .فاقه ال جتب عصمته باالتِّ مع أنَّ 

ـــا ســـنُ :  الثالـــث ـــ  أنَّ بنيِّ أّن ـــت إمامـــة األئمَّ ة الثالثـــة كان

ـ  عـدم يتبـنيَّ  م مـا كـانوا معصـومني، وحينئـذٍ صحيحة، مـع أهنَّ

 .اط عصمة اإلماموجوب اشرت

 :من وجهني: لألّنا نجيب عن األوَّ ]] ٥٧ص /[[

ــدمها ــاألُ  أنَّ : أح ــومةمَّ ــري معص ــيهم  ،ة غ ــأ عل ــان اخلط فك

ــائزاً  ــذٍ ج ــاز حينئ ــائر ج ــام الكب ــب اإلم ــدير أن يرتك أن  ، فبتق

ــه ال يكــون لــه مــنهم خشــية  يتــابعوه عــىلٰ  ذلــك، وعنــد متابعت

ــ ، ويعــود املحــذور إمــام آخــر ق حاجتــه إىلٰ إنكــار عليــه، فتحقَّ

 .املذكور

ح أحــوال العــامل وعوائــدهم مــن تصــفَّ  كــلَّ  أنَّ : الثــاين

ــ احلكــم بــأنَّ  إىلٰ  اضــطرَّ  نــون ة يف غالــب األوقــات ال يتمكَّ الرعيَّ

ب علـيهم وال أن يتغلَّـ فجـاز حينئـذٍ  ،من عـزل امللـوك الظـاملني

 .يكون له منهم خوف

وبني اإلمام ظاهر، مراء والقضاة الفرق بني األُ  أنَّ : وعن الثاين

ـفإّنا إنَّ  م عنـد أن يرتكبـوا مـا ال ام مل نوجب عصمة من عـداه ألهنَّ

 ارتكبـوه أيدهيم والرادع هلـم عـامَّ  جيوز كان اإلمام هو اآلخذ عىلٰ 

ـ ه مـن جهـتهم، جلـواز من ذلك، وهذا احلكم غري موجود يف حقِّ

 .الً ه أوَّ بيَّنّاما  اخلطأ عىلٰ  فاقهم عىلٰ اتِّ 

 :من وجوه وعن الثالث،

ـــدها ـــلِّ ال نُ : أح ـــة مركَّ  م أنَّ س ـــدين اإلمام ـــن القي ـــة م ب

ــذكورين ــه امل ــد األوَّ  أنَّ : ، وبيان ــدمّي القي ــاين ع ــودي والث ل وج

ـوال يرتكَّ  لة بـل ماهيـة اإلمامـة مـا ذكرنـاه ب منهام حقيقـة حمصَّ

 .، وهذان القيدان الزمان هلاالً أوَّ 

أّنـا قـد  رة، عـىلٰ ر يف األقسـام املـذكوـم احلصـسـلِّ ال نُ : الثاين

ر فـيام ـسبب وجـوب العصـمة وذلـك يسـتلزم عـدم احلصـ بيَّنّا

ال جيـوز  مَ ـر لكـن لِــمنا احلصـذكراه من األقسـام الثالثـة، سـلَّ 

مـن عـداه مـن  كـلِّ  أن يكون وجوهبا ألجـل نفـوذ حكمـه عـىلٰ 

 املسلمني، واألمـري املفـروض يف السـؤال غـري نافـذ احلكـم عـىلٰ 

ـــلِّ  ـــم ك ـــلمني، فل ـــ ]]٥٨ص [[/  املس ـــن علَّ ـــوب تك ة وج

 .ه فلم جتب عصمتهقة يف حقِّ العصمة متحقِّ 

إمامـــة  أنَّ  تعـــاىلٰ اهللا  إن شـــاء بنيِّ أّنـــا ســنُ : وعــن الرابـــع

 .التوفيقوباهللا  ،ااملذكورين مل تكن حق� 

 د قولــه، وكــلُّ اإلمــام جتــب متابعتــه بمجــرَّ  :الربهــان الثــاين

ــب ــام واج ــمة، فاإلم ــب العص ــان واج ــذلك ك ــان ك ــن ك  م

 .العصمة

 :فلوجهني ،ه جتب متابعتها أنَّ أمَّ 

ــ ــفباالتِّ : الً ا أوَّ أمَّ  ه ال نــزاع يف وجــوب متابعتــه عــىلٰ فــاق ألنَّ

ــامّ  ــوالع ــام، وأنَّ  ٰى ي يف الفت ــبه هل ــن ينص ــة م ــم، ومتابع  واحلك

ي جيــب علــيهام متابعتــه يف سياســته، وعدلــه العــامل والعــامّ 

، وإقامــة احلــدود الغــزوات وتوليتــه، وأمــره وهنيــه، وتنفيــذه إىلٰ 

 .والتعزيرات

ــ ــذلــك بمجــرَّ  ا أنَّ وأمَّ ه لــو كــان ألمــر آخــر مــا د قولــه فألنَّ

يف  كان فعلنـا متابعـة لـه، ألّنـا ال نوصـف بمتابعـة اليهـود مـثالً 

 .، وذلك ظاهر ٰى ة موساعتقاد نبوَّ 

ـفألنَّ : ا ثانياً وأمَّ  األحكـام  ا يف كـلِّ ه لـو جـاز خالفـه جلـاز إمَّ

ـــ ل حمـــال، ألنَّ وَّ أو يف بعضـــها، واأل ة ال جيـــوز األحكـــام احلقَّ

تقـدير أّنـا خالفنـاه يف  باطـل، ألّنـا عـىلٰ  خالفهـا، والثـاين أيضـاً 

ــ ــه حق� ــم يف نفس ــك احلك ــون ذل ــاز أن يك ــم ج ــذٍ احك  ، وحينئ

ــقَّ  ــا احل ــد خالفن ــون ق ــ يك ــائزوإنَّ ــري ج ــليمه . ه غ ــدير تس وبتق

ــل ألنَّ  ــود حاص ــيس إالَّ  فاملقص ــودنا ل ــوب اتِّ مقص ــ وج ه يف باع

 .بعض األحكام

ــ ــ: ٰى ا الكــربوأمَّ جلــاز أن خيطــئ  ه لــو مل يكــن معصــوماً فألنَّ

ــقَّ  ــه  احل ــك من ــدير ذل ــه، فبتق ــن ال نعرف ــه ونح ــب خالف ويرتك

ارتكـاب مـا هنينـا عنـه،  باعـه وجـب علينـا حينئـذٍ وقد وجب اتِّ 

 .هذا خلف

ــال ــلِّ ال نُ : ال يق ــه م أنَّ س ــه، قول ــب متابعت ــام جت ــو (: اإلم ل

ــجــاز خالفــه جلــا ــا ،)األحكــام أو يف بعضــها ا يف كــلِّ ز إمَّ : قلن

ــ ــه مَ ـلِ ــها؟ قول ــون يف بعض ــوز أن يك ــون (: ال جي ــوز أن يك جي

ـ م، سـلِّ ال نُ : قلنـا ،)فنكـون قـد خالفنـا احلـّق  اذلك يف نفسه حق�

يف جهـــة، وذلـــك  احلـــقَّ  أنَّ ]] ٥٩ص /[[  عـــىلٰ  وهـــذا بنـــاءً 

ــ ــوع، فِل ــد مصــيباً  مَ ممن ــوز أن يكــون كــّل جمته ــذٍ ! ؟ال جي  وحينئ

 جيــوز أن خيالفــه العلــامء ويكونــوا مصــيبني وإن كــان هــو أيضــاً 

 .مصيباً 

 كـلَّ  إنَّ  :قلـتم مَ فِلـ ،د قولـهه جتـب متابعتـه بمجـرَّ منا أنَّـسلَّ 

 ؟من كان كذلك وجب أن يكون معصوماً 

ــه ــون (: قول ــه نك ــأيت ب ــدير أن ي ــأ فبتق ــه اخلط ــاز علي ــو ج ل

ه غـري اخلطـأ وإنَّـباعـه فيـه فنكـون مـأمورين بفعـل مأمورين باتِّ 

 .)جائز
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 :مورأُ هذا معارض ب: قلت

ــدها ــ: أح ــىلٰ أنَّ ــب ع ــري  ه جت ــايض واألم ــة الق ــة متابع الرعي

 .ه ال جتب عصمتهامد قوهلام، مع أنَّ بمجرَّ 

اإلمـــام مـــن وراء القـــايض  نَّ إ: ولـــيس لقائـــل أن يقـــول

 .لزيغهام ماً أيدهيام ومقوِّ  عىلٰ  واألمري فيكون آخذاً 

ر يف أمـري قريـب الـدار مـن اإلمــام صـوِّ هـذا مت: ألّنـا نقـول

مـن سـفك الـدماء وإباحـة الفـرج  بحيث يمكنه تدارك مـا هيـمُّ 

ه فإنَّـ ، احلرام، فام القول يف أمـري يبعـد عـن اإلمـام بـألف فرسـخ

ــه، مــع أنَّ  جيــب عــىلٰ  ــول قول ــاد لقب ــة االنقي اإلمــام غــري  الرعي

ــقِّ  ــه يف ح ــع ب ــه منتف ــد تفريط ــري عن ــذا األم ــل ه ــب أنَّ . مث  وه

ــ ه اإلمـام يــدارك ذلـك يف ثــاين احلـال ولكــن كيـف مــا كـان فإنَّ

 ة االنقيـاد لألمـري الظـامل يف تلـك احلـال، وأيضـاً الرعيَّ  جيب عىلٰ 

ــاً  فــأّي نفــع للمقتــول ظلــامً  ــدارك اإلمــام  واملوطــوءة حرام يف ت

 ؟بعد ذلك

ــ أنَّ : وثانيهــا ه املفتــي مــن الشــيعة جيــب متابعــة قولــه مــع أنَّ

 .ليس بمعصوم

احلــاكم احلكــم بشــهادة  جيــب عــىلٰ : وثالثهــا]] ٦٠ص /[[

 .ه ال جتب عصمة الشاهدمن ظاهره العدالة مع أنَّ 

، مـاً ده فـيام ال يعلمـه حمرَّ ه يلـزم العبـد طاعـة سـيِّ أنَّ : ورابعها

د ه ال جتــب عصــمة الســيِّ وكــذلك االبــن لوالــده، مــع أنَّــ

 .والوالد

ــها ــالة وإن  أنَّ : وخامس ــام يف الص ــع اإلم ــأموم يتب ــوَّ امل ز ج

ــأن قصــد بركوعــه وســجوده  أن يكــون فعــل اإلمــام حمظــوراً  ب

 .عن وجوب عصمته عبادة صنم، فضالً 

ــ: لواجلــواب عــن األوَّ  ــقَّ  صــول الفقــه أنَّ أُ ه ثبــت يف أنَّ  احل

ــذٍ  ــة، وحينئ ــام يف جه ــة اإلم ــة جه ــك اجله ــون تل ــوز أن تك . جي

 ، وحينئـذٍ زنـا خالفـه جلـاز أن يقـع ذلـك خـالف احلـقِّ فلـو جوَّ 

ــود ا ــاليع ــلَّ ! ملح ــه س ــوص علي ــر منص ــأ يف أم ــن خط مناه، لك

 .يعود اإللزام جائز، وحينئذٍ 

 :وعن املعارضات

ـــ متابعـــة األمـــري  م أنَّ ســـلِّ فهـــو أّنـــا ال نُ : وىلٰ ا عـــن األُ أمَّ

د قــوهلام، بــل لقيــام قــوهلام مقــام قــول اإلمــام والقــايض بمجــرَّ 

ــوألمــره لنــا باتِّ  رمهــا ه لــو خالفــت أوامبــاع أقــواهلام، وهلــذا فإنَّ

 .اخللق مراجعة اإلمام من الرشيعة وجب عىلٰ  شيئاً 

ــ(: قولــه ر يف أمــري قريــب الــدار مــن اإلمــام ام يتصــوَّ هــذا إنَّ

 .آخره إىلٰ  ...)ما يفعله ن تاليفا يف البعيد بحيث ال يتمكَّ أمَّ 

ــ: قلـت  ا أن يمكـن لإلمــام تــدارك كــلِّ األمــري املفــروض إمَّ

نهـــا، أو يمكـــن األحكـــام عنـــه، أو ال يمكـــن تـــدارك يشء م

ـــىلٰ  ـــبعض، وع ـــها دون ال ـــدارك بعض ـــة  ت ـــديرات الثالث التق

ــ ــدارك فاشــرتاط عصــمة اإلمــام إنَّ ام هــو للقــدر املمكــن مــن ت

األحكـام، وســواء كــان امتنــاع التــدارك لبعــد املســافة أو لعــدم 

ـــ ـــإنَّ االطِّ ـــلَّ  الع ف ـــوب  ك ـــدح يف اشـــرتاط وج ذلـــك ال يق

الع املعصـوم طِّـه ال يلـزم مـن اشـرتاط العصـمة االعصمة، ألنَّـ

ــىلٰ  ــلِّ  ع ــىلٰ  ك ــداره ع ــات، وال اقت ــة  الكائن ــن طاق ــرج ع ــا خي م

 .البرش

ـــة وعـــن ]] ٦١ص /[[ وبـــه خـــرج اجلـــواب عـــن الثاني

 د قــول، بــل ألنَّ قبــول فعــل الشــاهد لــيس بمجــرَّ  فــإنَّ  ،الثالثـة

لـو مل يفـد ]  هأنَّـ[ ٰى مرنا بوجـوب العمـل بـه، حتـَّأُ  اقوله أفاد ظن� 

 .د قولهبمجرَّ مل جيب  قوله الظنَّ 

ــاً  أنَّ : وعــن الرابعــة  متابعــة اإلمــام يف الصــالة ليســت أيض

 لـو اختــلَّ  ٰى ، حتـَّد قولـه، بـل لقيامــه مقـام اإلمـام احلــقِّ بمجـرَّ 

 .أمر إمامته وجبت مراجعة اإلمام األكرب

ــن اخلامســة ــيِّ  أنَّ : وع ــقِّ حكــم األب والس الولــد  د يف ح

ــه، وقــد مــرَّ والعبــد حكــم األمــري يف رعيَّ  ــه وهــو ا ت جلــواب عن

 .التوفيقوباهللا ، وىلٰ جواب املعارضة األُ 

 اإلمـام فبتقـدير أنَّ  ه لـو جـاز اخلطـأ عـىلٰ أنَّ  :الربهان الثالث

ــرجُّ  ــىلٰ ت ــبه ع ــل مــن نص ــي حتص ــد الت ــب  ح املفاس ــالح جي املص

العـازل لـه  عزله وتولية غـريه باإلمجـاع، لكـن عزلـه حمـال، ألنَّ 

ــ ــاد األُ إمَّ ــا آح ــاطالن، فيمتنــع ة أو جمموعهــا، وامَّ ــامن ب لقس

 .وجوب عزله

ـه يسـتحيل أن يكـون العـازل لـه آحـاد األُ نَّ إ :ام قلناإنَّ ]و[ ة مَّ

 :لوجوه ثالثة

ــدها ــحَّ : أح ــو ص ــحَّ  ل ــام ص ــه ك ــدهم عزل ــن أح ــزل  م ع

ال  واحـد مـنهم، فحينئـذٍ  ز حالـه عـن حـال كـلِّ آحادهم مل يتميَّ 

 .باإلمامة من أحدهم يكون هو أوىلٰ 

ـــا  كـــلَّ  أنَّ : الثـــاين مـــن شـــاهد أحـــوال امللـــوك والرعاي

رورة بحسـب ـمـن جزئيـات العـامل، علـم بالضـ ح كثـرياً وتصـفَّ 

ن مـن ة ال يـتمكَّ واحـد مـن آحـاد الرعيـَّ كـلَّ  العادة أنَّ  ٰى ـمقتض

 .عن ملك األرض بجملتها عزل ملك بلدته فضالً 

يف  ة لطفـاً مـن الرعيـَّ واحـدٍ  ه يلـزم أن يكـون كـلُّ أنَّ : الثالث

مـنهم، فيلـزم  واحـدٍ  كـلِّ  الـذي هـو لطـف يف حـقِّ  اإلمـام حقِّ 

 .الدور
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ـه ال جيـوز أن يكـون العـازل لـه جممـوع األُ نَّـإ: ام قلنـاوإنَّ  ة مَّ

 :لوجوه

ــ أنَّ : أحــدها ة اإلمــام هــو جممــوع أهــل األرض، لكــن رعيَّ

يء الواحـــد ـالشـــ عـــىلٰ ]] ٦٢ص /[[  اجـــتامع أهـــل األرض

رة لكــن ال منا يف صــوحمــال يف العــرف والعــادة، ولــو ســلَّ 

إزالـة ملـك األرض  اجـتامعهم عـىلٰ  صـورة، فـإنَّ  مه يف كلِّ سلِّ نُ 

ــن  ــف م ــه طوائ ــت في ــاب ورغب ــه الرق ــعت ل ــد خض ــذي ق ال

األصدقاء وأحاطت بـه الغلـامن، أصـعب وأعـّز مـن اجـتامعهم 

 .دفع منكر ال خمافة يف دفعه عىلٰ 

ــاين ــ: الث ــقِّ أنَّ ــك يف ح ــن ذل ــىلٰ  ه وإن أمك ــام ع ــبيل  اإلم س

بعض املعـايص، لكـن ال يكفـي ذلـك يف منـع اإلمـام الندور يف 

معصــية  دفعــه عنــد كــلِّ  واجــتامعهم عــىلٰ  ،عــن مجيــع املعــايص

 .حمال

ة خيـالف غـريه ال مـن الرعيـَّ واحـدٍ  كـلَّ  أّنا نعلم أنَّ : الثالث

 اإلمــام قتلــه، فيكــون خالفــه ســبباً  املخالفــة عــىلٰ  يوافقــه عــىلٰ 

ـمـن آحـاد األُ  واحـدٍ  لكـلِّ  وإذا كـان ذلـك حاصـالً   ،لقتله ة مل مَّ

 .التوفيقوباهللا فاق، االتِّ  ق املجموع عىلٰ يتحقَّ 

 ه لـو وجـب نصـب اإلمـام املعصـوم عـىلٰ اخلصـم بأنَّـ احتجَّ 

 رورة أنَّ ـ، ألّنــا نعلــم بالضــلفعلــه، ولــو فعلــه لكــان ظــاهراً اهللا 

مـــن  نـــاً متمكِّ   إذا كــان ظـــاهراً هــذا املقصـــود ال حيصـــل إالَّ 

ــ ــب، فأمَّ ــب والرتهي ــتخفياً الرتغي ــان مس ــق مل  ا إذا ك ــن اخلل ع

 .ة يشء من املنافعحيصل منه البتَّ 

ــواب ــزاء  أنَّ : واجل ــده ذو أج ــاط ي ــل النبس ــف احلاص اللط

فعلـه، وهــو إجيـاد اإلمــام املعصــوم اهللا  ثالثـة، جــزء جيـب عــىلٰ 

اإلمـام نفسـه، وهـو  بجميع رشائط اإلمامـة، والثـاين جيـب عـىلٰ 

ــ ــام بحتّم ــة والقي ــاء اإلمام ــىلٰ أُ ل أعب ــب ع ــث جي ــا، والثال  موره

 .فني، وهو متكينه واالنقياد حتت أوامر أقالمهسائر املكلَّ 

ــ ثــّم إنَّ   بــتامم أجزائهــا، واجلــزء بــة ال حتصــل إالَّ ة املركَّ املاهيَّ

ــف ــن اللط ــت م ــ]] ٦٣ص /[[  الفائ ــا إنَّ ــهاهن ــو املتعلِّ ق ام ه

ــاملكلَّ  ــإهنَّ ب ــفني، ف ــترت خوَّ امَّ ـم ل ــان مس ــرم ك ــام ال ج ــوا اإلم  اً ف

ــ مــنهم، ومل يلــزم مــن ذلــك عــدم وجــوده، فــإنَّ  ق اجلــزء املتعلِّ

 .ق به نفسه موجودانأو اجلزء املتعلِّ  تعاىلٰ باهللا 

ــن ال نُ ســلَّ  ــلِّ مناه، لك ــس ــد م أنَّ ــاهر، وق ــيس بظ ــاه ل ــ بيَّنّ ه أنَّ

 .يظهر ألوليائه واالنتفاع به قائم

ره بجــيش معصــوم ـأن ينصــ قــادر عــىلٰ  تعــاىلٰ اهللا : ال يقــال

ــه، ســلَّ يزي ــلــون اخلــوف عن يف  تعــاىلٰ اهللا مل خيلــق  مَ ـمناه لكــن لِ

بــواطن اخللــق،  لــع هبــا عــىلٰ نفســه مــن القــدرة والعلــم مــا يطَّ 

 !دفع رشورهم عن نفسه؟ عىلٰ  ٰى ويقو

مـن  ه معارض بخوف الرسـول ألّنا نجيب عن ذلك بأنَّ 

 ه ملوقوعـه مـع أنَّـ فـق عـىلٰ ه أمر متَّ ركني واستتاره منهم، فإنَّ ـاملش

لعـه يف تلـك احلـال ره يف حال خوفه بجيش معصوم، ومل يطَّ ـينص

مـا  ٰى ـأقص. ص به من رشورهمما يتخلَّ  ما يف بواطنهم، وعىلٰ  عىلٰ 

ة هناك وطوهلـا ر املدَّ ـقوا بني االستتارين بقصفرِّ يف هذا الباب أن يُ 

]  أنَّ [، جلـواز أن يكـون قـد علـم هاهنا، لكن هذا ال يصلح فرقاً 

لع طَّ ة، أو لعذر آخر ال يُ غري ممكنة يف هذه املدَّ   التامِّ فرصة التمكني

 .التوفيقوباهللا عليه، 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراين / قواعد املرام

ــاين]] ١٧٧ص [[ ــركن الث ــ :ال ــفات الت ــ ييف الص ان  يينبغ

 :مام عليهاكون اإلأ

 :بحاثأوفيه 

ـــأ: لوَّ البحـــث األ ، وماً مـــام معصـــه جيـــب أن يكـــون اإلنَّ

 :عليه وجهان ويدلُّ 

ـأثبـات إللـزم وجـوب  لو مل يكـن معصـوماً  :حدمهاأ ة ال ئمَّ

: بيـان املالزمـة. هناية هلـا، لكـن الـالزم باطـل فـامللزوم كـذلك

صــدور  ]]١٧٨ص [[ / فبتقــدير ه لــو مل يكــن معصــوماً نَّــأ

ــر  ــه نفتق ــر يُ إ ىلٰ إاملعصــية عن ــام آخ ــا ويُ ؤدِّ م ــه عليه ــد ثقِّ ب ــه عن ف

ــن اإل ــاج ع ــبيل عوج ــاً الَّ إ، واهللاس ــن ملطوف ــو   مل يك ــه، وه ل

مــام كــالكالم ، ويكــون الكــالم يف ذلــك اإلمــا مــرَّ  باطــل عــىلٰ 

 .ا بطالن الالزم فظاهرمَّ أو. فيه، ويلزم التسلسل

ــال ــ: ال يق ــاج  مَ ـلِ ــاؤه يف االحتي ــون انته ــوز أن يك  ىلٰ إال جي

ـأ النبيِّ  ولكـن مناه، سـلَّ . ة، فـال يلـزم التسلسـلنَّ و القـرآن والسُّ

ــ ــاً  مَ ـلِ ــو لطف ــون ه ــوز أن يك ــلِّ  ال جي ــدٍ  لك ــن األُ  واح ــم ة، مَّ

ــويكــون جممــوع األُ  وال يلــزم . لــه، فينقطــع التسلســل ة لطفــاً مَّ

 .الدور الختالف جهة اللطف

ـــأل ـــيِّ  ىلٰ إفـــني نســـبة املكلَّ  نَّ أ: لوَّ ا نجيـــب عـــن األّن  النب

د لواحـ و القـرآن مغنيـاً أ والقرآن نسبة واحـدة، فلـو كـان النبـيُّ 

ــن املكلَّ  ــاً م ــان مغني ــه لك ــأ علي ــواز اخلط ــع ج ــني م ــع،  ف للجمي

مـام، لكــن هـذا الــالزم إ ىلٰ إ ال جيـب احتيــاجهم مجيعـاً  وحينئـذٍ 

 .باطل ملا سبق فامللزوم كذلك
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 :من وجهني وعن الثاين

ــمــام واحــد مــن األُ اإل نَّ أ :حــدمهاأ ن جــاز أن يكــون إة، فــمَّ

ــوع األُ  ــجمم ــاً مَّ ــلِّ  ة لطف ــز يف ك ــه فليج ــ ل ــك،  دٍ واح ــنهم ذل م

 .مام كام سبقإ ىلٰ إال حاجة هبم  وحينئذٍ 

ــجممــوع األُ  نَّ أ :الثــاين  مــام ال يكــون معصــوماً اإل ٰى ة ســومَّ

ــاق، باالتِّ  ــأف ــاهرمَّ ــدنا فظ ــأو ،ا عن ــروج مَّ ــم فلخ ــد اخلص ا عن

ــذٍ اإل ــوع، وحينئ ــك املجم ــن ذل ــام ع ــوع  م ــك املجم ــون ذل يك

 .ماماإل يف حقِّ  ن يكون لطفاً أجائز اخلطأ، فال يصلح 

ــاين ــه الث ــ نَّ أيف  :الوج ـــالش ــول  يريعة الت ــا الرس ــاء هب ج

  ٰهلــا  يــوم القيامــة، فــال بــدَّ  ىلٰ إفــني مجيــع املكلَّ  واجبــة عــىل

ــف، و ــري وال حتري ــري تغي ــن غ ــيهم م ــا إل ــافظ ينقله ــن ح  الَّ إم

بـام ال يطـاق، فـذلك الناقـل جيـب أن  لكان التكليف هبا تكليفـاً 

ــوماً  التغيــري والتحريــف وقــد  جلــاز فيهــا وإالَّ  يكــون معص

ــافظ ــذلك احل ــا، ف ــوم  ]]١٧٩ص [[ / أبطلن ــإاملعص ــوع مَّ ا جمم

ـاألُ  عصـمة جممــوع  نَّ ل باطــل ألوَّ و آحـاد بعــض منهـا، واألأة مَّ

ته، فلـو جعلنـا روطة بصـحَّ ـمشـ يم بالنقـل، فهـعَلـام تُ نَّـإة مَّ األُ 

ــ ــل مش ــحَّ  روطاً ـالنق ــدور وبص ــزم ال ــمتهم ل ــأة عص ــال، نَّ ه حم

 .ة املعصومنيوهو مرادنا باألئمَّ  اين الثفتعنيَّ 

هـــل أحمفوظـــة بنقـــل  ٰى ن تبقـــأال جيـــوز  مَ ـلِـــ: ال يقـــال

ــواتر ــلَّ  ؟الت ــن س ــإمناه، لك ــل نَّ ــل الناق ــة بنق ــون حمفوظ ام تك

ــ ــث ُي ــل بحي ــك الناق ــان ذل ــو ك ــوم أن ل ــتفاد  ٰى راملعص ويس

 .ذا مل يكن كذلك فالإا مَّ أالرشيعة منه، 

ام حيفـظ مـا نَّـإهـل التـواتر أل نقـ نَّ أ: لوَّ ا نجيب عـن األنّ أل

ـأف ،تهصـحَّ  عـىلٰ  نقلوه ويدلُّ  الـذي مل ينقلـوه  نَّ أ عـىلٰ  ا ال يـدلُّ مَّ

 ؟خرحد البابني من اآلأمل يوجد فأين 

ــاين ــن الث ــأم ســلِّ ال نُ : وع ــة بالناقــل هنَّ ــون حمفوظ ا ال تك

ــوم  ــإ الَّ إاملعص ــث ُي ــان بحي ــٰى رذا ك ــدنا أنَّ  نَّ إ، ف ــ عن ريعة ـالش

ــ ــة يف زم ــحمفوظ ــه، وه ــ يان غيبت ــا أيف  يالت ــت منه ــدينا مل يف ي

 .التوفيقوباهللا  ،ت وجب ظهوره لبياهناذا اختلَّ إيشء، ف

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين احلميص سديد الدِّ )/ ٢ج (املنقذ من التقليد 

ــىلٰ ]] ٢٧٨ص [[ ــدليل ع ــوماً  وال ــه معص ــوب كون  أنَّ  وج

ــ ــة إنَّ ــاً الرئاس ــت لطف ــث كان ــن حي ــت م ــلُّ ام وجب ــاد  ، يق الفس

مـع فقـدها مـن  ويكثر الصـالح عنـدها، وكـان األمـر منعكسـاً 

ــ فــالرئيس ال خيلــو مــن أن يكــون . ة الصــالحكثــرة الفســاد وقلَّ

ـــوماً  معصـــوماً  ـــون معص ـــوماً . أو ال يك ـــو  إن كـــان معص فه

ــيس آخــر،  إىلٰ  كــان حمتاجــاً  املقصــود، وإن مل يكــن معصــوماً  رئ

 كـن معصـوماً ه إن مل يثّم الكـالم يف رئيسـه كـالكالم فيـه، يف أنَّـ

ــاج إىلٰ  ]]٢٧٩ص /[[ ــاج  احت ــث حيت ــذا الثال ــر، فك ــيس آخ رئ

ــ رابــع، والرابــع إىلٰ  إىلٰ  إثبــات مــا ال  إىلٰ  يؤدّ خــامس، وذلــك ُي

ــ ــلـينحص ــو باط ــاء، وه ــن الرؤس ــيس  أو إىلٰ  .ر م ــات رئ إثب

ومـن عـداه  للكـلِّ  ه يكـون إمامـاً نَّـإاملقصـود، ف معصوم وبه يتمُّ 

ـــون نُ  ـــه وعُ يكون ـــه وّواب ـــإو .راءهمـــأُ ّامل ـــانَّ ـــن  :ام قلن إذا مل يك

ة املحوجـة العلَّـ مـن حيـث إنَّ  ،رئـيس آخـر احتاج إىلٰ  معصوماً 

رئــيس وهــي ارتفــاع العصــمة وجــواز اخلطــأ تكــون قائمــة  إىلٰ 

 .فيه

ــل ــإن قي ــلِّ ال نُ : ف ــ م أنَّ س ــة إىلٰ العلَّ ــي  ة املحوج ــرئيس ه ال

ــالَّ  ــمة، وه ــاع العص ــارتف ــون العلَّ ــاز أن تك ــه  ج ــة إلي ة املحوج

لبيضــة اإلســالم،  للثغــور، حافظــاً  اللحــدود، ســاد�  ونــه مقــيامً ك

ــبالنــاس اجلمعــة والعيــدين بنفســه أو بمــن يُ  مصــّلياً  به نصِّ

مــن  فـيمن يكـون معصـوماً   تقلـيلكم ثـّم يلـزمكم عـىلٰ  .لـذلك

ــاألُ  ــون يف مَّ ــويز أن يك ــزمكم جت ــام، فيل ــن اإلم ــتغني ع ة أن يس

وذلـك خيـالف اإلمجـاع، ، وال مأمومـاً  ة من ال يكـون إمامـاً مَّ األُ 

 .ةمَّ إذ ال يستحيل يف العقل وجود معصوم فيام بني األُ 

ــا ــىلٰ : قلن ــدليل ع ــ أنَّ  ال ــة إىلٰ العلَّ ــي  ة املحوج ــرئيس ه ال

ــا أنَّ  ــد علمن ــاع العصــمة هــو مــا ق ــمة  ارتف ــاع العص ــد ارتف عن

الــرئيس، وإن فقــد مــا فقــد، وعنــد ثبــوت  يثبــت االحتيــاج إىلٰ 

ــف ــن لط ــة ع ــل الغني ــمة حتص ــا  العص ــد م ــة وإن وج الرئاس

ف العلــل العقليــة مــن كــون عــرَ وبمثــل هــذا االعتبــار تُ  .وجــد

ــ ــة علَّ ــلِّ احلرك ــّرك املح ــن  ،ة يف حت ــبح واحلس ــوه الق ــون وج وك

ــن  ــبح واحلس ــن الق ــا م ــل يف أحكامه ــة العل ــوب بمنزل والوج

 .والوجوب

ــ ــاج إىلٰ فأمَّ ــل االحتي ــائل يف تعلي ــره الس ــا ذك ــاماإل ا م  ،م

ــث إنَّ  ــن حي ــع ذلــك مج فباطــل م ــرد أُ ي ــو مل ي ــة، ول ــور رشعي م

أحــد،  يء مــن ذلــك إىلٰ ـرع هبــا مل يثبــت االحتيــاج يف شـــالشــ

ــة إىلٰ  ــالتي ورود  واحلاج ــة يف ح ــة ثابت ــف الرئاس ــرئيس ولط ال

ــف اجلهــاد وفــرض اجلمعــة  أنَّ  عــىلٰ  .رع وفقــدهـالشــ تكلي

ــقط ــد تس ــدين ق ــالة العي ــن  ]]٢٨٠ص /[[ وص ــري م ــن كث م

ــيوخاملكلَّ  ــاء والش ــني كالنس ــ ف ــة إىلٰ ٰى والزمن ــرئيس  ، واحلاج ال

 .فني الذين وصفناهمثابتة يف مجيع املكلَّ 



 ٨٥  ..............................................................................................  عصمة اإلمام/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العني 

اإلمـام ليقـيم احلـدود بعـد  تـاج إىلٰ ثّم إّنـا نقـول للمنـازع ُحي 

بعـد : إن قـال ؟أو قبـل ذلـك به احلدّ  ف ما يستحقُّ ارتكاب املكلَّ 

ة يف االحتيـاج يف مجيـع قد أبطلنا أن يكـون ذلـك علَّـ: ذلك، قلنا

 ألنَّ  ،فهذا اعرتاف بـام نريـده: قبل ذلك، قلنا: وإن قال .األحوال

ام جيوز وقوعه مـن غـري املعصـوم، فقـد آل به احلّد إنَّ  ثما يستحقّ 

 .الرئيس هي ارتفاع العصمة ة احلاجة إىلٰ علَّ  أنَّ  األمر إىلٰ 

ـ: ، فـاجلواب عنـه أن نقـولا ما ذكـره أخـرياً وأمَّ  ه هـذا يتوجَّ

ذلــك،  ل، ولســنا نــذهب إىلٰ مــن يوجــب العكــس يف العلــ عــىلٰ 

ــ ــل إنَّ ــلب ــب الطــرد يف العل ــه  ،ام نوج ــس فــال نوجب ــا العك وأّم

ـأّنا نُ  ٰى  ترأَال  .فيها ة ، ونطـرد العلَّـل قـبح الظلـم بكونـه ظلـامً علِّ

ه إنَّـ :قبـيح ت قبح كّل ظلـم وال نعكسـه، فـال نقـول يف كـلِّ ثبِ فنُ 

ات ة، وهـو إثبـام جيـب علينـا طـرد العلَّـكذلك هاهنـا إنَّـ ؟ظلم

ــة إىلٰ  ــول،  احلاج ــذا نق ــمة وهك ــت العص ــثام ارتفع ــرئيس حي ال

ـــا أن ال نُ  ـــوال يلزمن ـــاج إىلٰ ثبِ ـــوت  ت االحتي ـــع ثب ـــام م اإلم

 .العصمة، هذا من طريق اجلدل

ا من غري طريـق اجلـدل، فـاجلواب عـن هـذا اإللـزام قـد فأمَّ 

املعصـوم يسـتغني عـن رئـيس يكـون  ذكرناه فيام قبـل، وهـو أنَّ 

ــاً  ــن ر لطف ــه، ولك ــل ــاج إىلٰ بَّ ــد ام حيت ــامل  ٰى مقت ــه مع ــذ عن يأخ

ويمكـن إيـراد  .عـادة ذلـكإرع، فال وجـه إلطالـة القـول بـالش

ــ الطريقــة يف أنَّ  وجــه  ة املحوجــة عــىلٰ ارتفــاع العصــمة هــو العلَّ

وجــوب الرئاســة واحلاجــة  نــا عــىلٰ مــا دلَّ : وهــو أن يقــال ،آخــر

ــه دلَّ  ــا عــىلٰ إلي ــدالَّ  جهــة احلاجــة، وذلــك أنَّ  ن ــوب  عــىلٰ  ال وج

ــاً  ــا لطف ــو كوهن ــة ه ــن  الرئاس ــاب م ــات واالجتن يف أداء الطاع

ــة  ــن الطاع ــب م ــالل بالواج ــيح واإلخ ــل القب ــات، وفع املقبّح

الـرئيس  ة احلاجـة إىلٰ علَّـ ام جيوز مـن غـري املعصـوم، فثبـت أنَّ إنَّ 

نقولـــه يف  ]]٢٨١ص /[[ هــي ارتفـــاع العصـــمة، هـــذا كـــام

ّرفه حمتــاج ـتصــ أنَّ  عــىلٰ  مــا يــدلُّ  مســألة خلــق األفعــال مــن أنَّ 

ــ ــا ومتعلِّ ــدلُّ إلين ــا ي ــىلٰ  ق بن ــا ع ــه إلين ــة حاجت ــك ألنَّ . جه  وذل

ــدلُّ  ــذي ي ــىلٰ  ال ــ ع ــون تص ــاً ـك ــوب  ّرفنا حمتاج ــو وج ــا ه إلين

ووجــوب انتفائــه بحســب  ،وقوعــه بحســب قصــودنا ودواعينــا

ــا ــدلُّ . صــوارفنا وكراهاتن ــه ي جهــة احلاجــة  أنَّ  عــىلٰ  وهــذا بعين

ر ده عنـد تـوفُّ ه الـذي جيـب جتـدُّ وث، ألنَّـام هـي احلـدق إنَّ والتعلُّ 

 .ر صوارفنا وكراهاتنادواعينا وقصودنا، وانتفائه عند توفُّ 

ــل ــإن قي ــىلٰ : ف ــزمكم ع ــون أُ  يل ــذا أن يك ــام ه ــراء اإلم م

 .ّامله معصومنيّكامه وعُ وُح 

ـــا ـــأُ : قلن ـــام والنُّ ـــراء اإلم ـــوا م ـــام مل يكون ـــه مه ّواب عن

ة م ينـتقض علَّـمعصومني، كان مـن ورائهـم إمـام معصـوم، فلـ

ــ احلاجــة إىلٰ  ام الــنقض أن ال يكونــوا معصــومني وال الــرئيس، إنَّ

ــ ــدهيم، ف ــوق أي ــد ف ــام وال ي ــم إم ــون هل ــتقض  نَّ إيك ــذلك تن ب

 .ةالعلَّ 

ـ، فاألُ فعنـدنا اإلمـام وإن مل يكـن معصـوماً : فإن قيل ة مـن مَّ

أو أخطـــأ  زلَّ  ٰى وراء اإلمـــام وهـــي معصـــومة حتفظـــه، فمتـــ

 .ط فيهة املعصومة وتالفت ما فرَّ مَّ اإلمام تداركته األُ 

ـمـا تذكرونـه لوجـب أن تكـون األُ  لـو صـحَّ : قلنـا  ة إمامــاً مَّ

ـلإلمام، وأن جيـب عليـه طاعـة األُ  ة كـام جتـب علـيهم طاعتـه، مَّ

ــاع، ألنَّ  ــل باإلمج ــك باط ــداً  وذل ــدَّ  أح ــة األُ  ع أنَّ مل ي ــطاع ة مَّ

ذلـك  أنَّ  عـىلٰ  .ة إمـام لإلمـامالرعيـَّ وال أنَّ  ،اإلمـام واجبة عـىلٰ 

لنفسـه، مـن حيـث هـو إمـام ملـن  كـون اإلمـام إمامـاً  ؤّدي إىلٰ يُ 

ـوكـذلك يلـزم يف األُ  ،هو إمـام لـه لنفسـها،  ة أن تكـون إمامـاً مَّ

 .وذلك باطل

ــل ــإن قي ــ: ف ــون رعيَّ ــزمكم أن تك ــومني، يل ــام معص ة اإلم

ف الـذي هـو لطـف هلـم رُّ ـام تنبسـط يـده ويمكنـه التصـنَّـإه ألنَّ 

عينـوه ويصـريوا مـن حزبـه وجنـده وأعوانـه، رهتم وبـأن يـبنصـ

يكونــون  ٰى خــرأُ ة رعيَّــ فلـو مل يكونــوا معصــومني الحتــاجوا إىلٰ 

ــىلٰ  ــزمكم ع ــم، ويل ــن ورائه ــا أو  م ــل يف الرعاي ــك التسلس ذل

 .ة معصومةرعيَّ  االنتهاء إىلٰ 

ــرَّ و ]]٢٨٢ص /[[ ــد ق ــأن ق ــزام ب ــذا اإلل ــني ه ــو احلس ر أب

ــال ــ: ق ــاج الرعيَّ ــط ة إىلٰ حتت ــام منبس ــد إم ــري  أو إىلٰ  ،الي ــام غ إم

 .منبسط اليد

قيـل  ،إمـام غـري منبسـط اليـد حيتـاجون إىلٰ : فإن قـالوا: قال

ة يكونـون معـه أبعـد مـن الرعيـَّ أنَّ  ام اعتمـدتم عـىلٰ نَّ إفأنتم : هلم

ــتم ــث قل ــن حي ــيح م ــ :القب ــفُّ إنَّ ــدود ويك ــيم احل ــة  ه يق الظلم

ــائرين ــردع اجل ــذا  ،وي ــإوه ــتمُّ نَّ ــد و ام ي ــاط الي ــع انبس ــور م ظه

 .ة ال مع انقباض اليدالقوَّ 

قيـل  ،إمـام منبسـط اليـد ام حيتـاجون إىلٰ إنَّـ: وإن قـالوا: قال

ــ ٰى أو بقــو ،أيكــون منبســط اليــد بجنــد وأعــوان: هلــم اهللا ه خيصُّ

 طاعته؟ هبا يقهر الناس هبا عىلٰ  تعاىلٰ 

فــإذن لطفنــا هــو إمــام : قيــل هلــم ،فــإن قــالوا بالثــاين: قــال

ــب يف حك ــبيله، فيج ــذه س ــة ه ــاىلٰ اهللا م ــذلك،  تع ــه ك أن خيلق

 يف كــلِّ  ه ال يقـدر عليــه غـريه، ولــو خلقـه لكــان والة احلـقِّ ألنَّـ
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ــائفني ــري خ ــاهرين غ ــان ظ ــاألوَّ  .زم ــالوا ب ــ ،لوإن ق ــو أنَّ ه وه

اجلنـد أم  كـلِّ  أجيـوز اخلطـأ عـىلٰ : قيـل هلـم، تنبسط يـده باجلنـد

ــالوا ال؟ ــإن ق ــرُّ : ف ــانوا أق ــمال، ك ــل هل ــد، وقي ــمة اجلن : وا بعص

ــة  ــب يف حكم ــاىلٰ اهللا فيج ــداً  تع ــق جن ــر  أن خيل ــومني يقه معص

 اإلمــام هبــم غــريهم، كــام وجــب عنــدكم أن خيلــق إمامــاً 

ــ ، ولــو فعــل ذلــك لكــان كــلُّ معصــوماً  ر ـعصــ ة يف كــلِّ األئمَّ

 .ظاهرين مستظهرين

كـام  أ،مجيـع اجلـيش جيـوز علـيهم اخلطـ إنَّ : فـإن قـالوا: قال

 .لزمانعليه أحوال اجليوش يف هذا ا ٰى نر

إمـام منبسـط  ة املحوجـة إىلٰ فقـد شـاركونا يف العلَّـ: قيل هلم

هــؤالء اجلنــد،  اليـد بجنــد وأعــوان غـريهم، يســتعني هبــم عـىلٰ 

ــىلٰ  ــد ع ــؤالء اجلن ــتعني هب ــام يس ــ ك ــول يف أُ الرعيَّ ــك ة، والق ولئ

جنـود ال هنايـة  ؤّدي إىلٰ ُتـ ٰى اجلند كـالقول يف هـؤالء اجلنـد، حتـَّ

 .هلم

ــ ]]٢٨٣ص /[[ ــا هل ــوابقلن ــد : م يف اجل ــاق ــبق  بيَّنّ ــيام س ف

، قـة بـه تعـاىلٰ أحـدها متعلِّ  :لطف الرئاسـة ذو ثـالث شـعب أنَّ 

ـوثانيها باإلمام، وثالثها باألُ  فـإذا حصـل مـا هـو مـن جهتـه  .ةمَّ

ومــا هــو مــن جهــة اإلمــام ومل حيصــل مــا هــو مــن جهــة  تعــاىلٰ 

تيـت مـن قبـل نفوسـهم يف أوهتا لطـف الرئاسـة فقـد فة فيالرعيَّ 

ــ ــع ذل ــوم يرج ــك والل ــتهم يف ذل ــن جه ــة م ــت اجلناي ك وكان

ــىلٰ  ــادرون ع ــم ق ــيهم وه ــ إل ــده ـنص ــط ي ــه فينبس رته وطاعت

ــ ــإذا مل رَّ ـفيتص ــم، ف ــف هل ــو لط ــا ه ــل م ــهم وحيص ف ويسوس

ــايتهم عــىلٰ   يفعلــوا ذلــك ويفــوهتم لطــف الرئاســة فــذلك بجن

ــذا إالَّ  ــا ه ــيهم، م ــع إل ــه يرج ــوم في ــهم، والل ــام يُ أنفس ــرِّ  ك ط ف

ـــون يفاملكلَّ  ـــف ـــادات الش ـــاىلٰ ـ العب ـــم تع ـــي عل  أنَّ  رعية الت

فهـــم أدائهـــا فيفـــوهتم مصـــلحتهم صـــالحهم يف أدائهـــا وكلَّ 

ــا يف أنَّ  ــريطهم فيه ــد تف ــا عن ــة هب ــن  املتعّلق ــك م ــة يف ذل اجلناي

ــ ــىلٰ بَ ِق ــع، فع ــيهم يرج ــوم إل ــمة يف  لهم والل ــزم العص ــذا ال يل ه

 .ة وال التسلسلالرعيَّ 

اء تقريـر هـذا اإللـزام مـن ا مـا ذكـره أبـو احلسـني يف أثنـفأمَّ 

معصــومني،  أن خيلــق جنــداً  تعــاىلٰ اهللا فيجــب يف حكمــة : قولــه

ــ ــفكــالم غــري حمصَّ ظــاهر هــذا الكــالم  ق، وذلــك أنَّ ل وال حمقَّ

ــ ي أنَّ ـيقتضــ ــد معصــومني يتعلَّ ــه تعــاىلٰ كــون اجلن ــيس ق ب ، ول

 مـن جهتـه تعـاىلٰ  العصـمة وإن كانـت لطفـاً  األمر كـذلك، ألنَّ 

ف بالعصـمة بـأن وَصـام يكـون عصـمة ويُ نَّـإف ذلـك اللطـ نَّ إف

فعـل مجيـع مـا جيـب عليـه، بحيـث ال  ف عنـده عـىلٰ يقوم املكلَّـ

ــلُّ  ــ خي ــاً ـبش ــب قبيح ــا وال يرتك ــ يء منه ــاىلٰ  ٰى حتَّ ــل تع ــو فع  ل

ـ مـا ذكرنـاه مل يكـن ذلـك اللطـف  ف عـىلٰ اللطف ومل يعزم املكلَّ

ــ عصــمة، فعــىلٰ  فه صــاواتِّ  ف معصــوماً هــذا التقريــر كــون املكلَّ

ــ ــذلك متعلِّ ــاىلٰ ب ــارك وتع ــه تب ــاره، ال ب ــه وباختي ــف ق ب ، فكي

 أن خيلــق جنــداً  تعــاىلٰ اهللا فيجــب يف حكمــة : قولــه يصــحُّ 

 معصومني؟

مــن  العصــمة إذا كانــت رضبــاً  فــإنَّ  ،بعــدو ]]٢٨٤ص /[[

أن يلطـف  ام جيـب عليـه تعـاىلٰ نَّـإه ومعلـوم أنَّـ ،رضوب اللطف

ــ ذلــك األمــر  املعلــوم أنَّ مــور إذا كــان يف ف بــأمر مــن األُ للمكلَّ

ــ ــلطــف لــه، فأمَّ ــإف لطــف يف املعلــوم فا إذا مل يكــن للمكلَّ ه ال نَّ

ــاىلٰ  ــه تع ــب علي ــحُّ  جي ــف يص ــه، فكي ــف ل ــ أن يلط ــول بأنَّ ه الق

ــداً اهللا لطــف جيــب يف حكمــة  ــان  ؟معصــومني أن خيلــق جن وك

ــ ــن حقِّ ــولم ــاىلٰ : ه أن يق ــه تع ــب يف حكمت ــداً  جي ــق جن  أن خيل

 يعزمـون عنـده عـىلٰ  هلـم لطفـاً  علـوم أنَّ معصومني إن كـان يف امل

ــب أن ال يُ  ــك وج ــوم ذل ــن يف املعل ــا، وإن مل يك ــا ذكرن ــم ف كلِّ

ـ فني عـىلٰ املكلَّ  ا قاعـدتكم ليكـون ملـا ذكرنـاه وألزمـه وجـه، فأمَّ

ـــ ه جيـــب يف إذا مل يقـــل كـــذلك وأرســـل القـــول وأطلـــق بأنَّ

ا ال وجـه معصـومني، فـذلك ممـَّ بـأن خيلـق جنـداً  حكمته تعـاىلٰ 

 .هل

ــن أنَّ  ــبق م ــا س ــه م ــواب عن ــان اجل ــذلك لك ــال ك ــئن ق  ول

ــده ورعيَّ املكلَّ  ــم جن ــذين ه ــني ال ــومني ف ــوا معص ــه إذا مل يكون ت

ـــوه عـــىلٰ  ـــم ينرصـــوه ومل يعين ـــدود  فل السياســـة وإقامـــة احل

ذلــك يكــون مــن  نَّ إويفــوهتم بســبب ذلــك لطــف الرئاســة، فــ

ب ل نفوسـهم وال جيـبَـام أتـوا بـه مـن قِ نَّـإو ،جهتهم وبجنايتهم

بسـببه سـقوط التكليـف عــنهم، كـام ال جيـب سـقوط التكليــف 

 .بالعبادات الرشعية فيفوته لطفها ن خيلُّ عمَّ 

عصـمة الـرئيس يف  عـىلٰ  ام يـدلُّ نَّـإفام استدللتم بـه : فإن قيل

فيهـا وهـي أفعـال  رفه يكـون لطفـاً ـاألفعال الظـاهرة التـي تصـ

تـي اجلوارح، فمـن أيـن وجـوب عصـمته يف األعـامل الباطنـة ال

ــل  ــمته قب ــوب عص ــن وج ــن أي ــوب؟ وم ــال القل ــن أفع هــي م

 إمامته؟

ــا  عــىلٰ  الــذي يــدلُّ : قلنــا وجــوب عصــمته فــيام ال يظهــر لن

ــا أنَّ  ــد علمن ــا ق ــو م ــه ه ــامل قلب ــن أع ــاىلٰ اهللا  م ــ تع ــأن تعبَّ دنا ب

ــواه مــن رعيَّ  مــه تعظــيامً عظِّ نُ  ــه تعظــيم أحــد س ــه، وال ال يوازي ت
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ن جيـوز أن وهـو ممـَّ هـذا احلـدِّ  بتعظيمـه عـىلٰ اهللا دنا جيوز أن يتعبَّ 

ــون يف باطنــه ســيِّ   ريرة خبيــث العقيــدة مســتحقُّ ـئ الســيك

دنا بتعظـيم هـذا أّنـا تعبـَّ ض عـىلٰ عـَرت وال يُ  .اللعن والـرباءة منـه

ص /[[ بعضـنا لــبعض، مــع جتويزنــا أن يكــون يف باطنــه فــاعالً 

ــإألّنــا  ،والعقوبــة الــذمَّ  ملــا يســتحقُّ  ]]٢٨٥ مــا  مــه عــىلٰ عظِّ ام نُ نَّ

رط أن يكــون قــد ـبـل بشــ ،يظهـر لنــا منــه مـن اخلــرب ال مطلقــاً 

، وسـمعةً  بـه مـن اخلـرب لوجوبـه أو حلسـنه ال ريـاءً  ٰى بـام أتـ ٰى أت

بعضـنا لـبعض، ولـيس كـذلك  دنا بـه يف حـقِّ هذا هو الذي تعبَّ 

 .من غري رشط دنا بتعظيمه مطلقاً تعظيمنا لإلمام، ألّنا تعبَّ 

فهـي مـا  ،قبـل إمامتـه عصـوماً كونـه م عـىلٰ  ا الذي يـدلُّ وأمَّ 

ـ قد ثبت أنَّ  رع كقـول الرسـول، فيجـب أن ـة يف الشـقولـه حجَّ

ــُجي  ــلَّ نَّ ــا ُجي  ب ك ــم ــنَّ ــن املنفِّ ــه م ــول عن ــك ب الرس رات، وذل

ــ ــإذا ـيقتض ــول، ف ــام يف الرس ــاالت ك ــع احل ــمته يف مجي ي عص

د مـا يقتضـيه العقـل مل نوجـب فيـه ذلـك، فرضنا الكالم يف جمـرَّ 

ـــ ـــب أن وإنَّ ـــوماً ام نوج ـــون معص ـــ يك ــــيف تص ة ّرفه يف الرعيَّ

ــه ــتدلَّ  .وإمامت ــن أن يس ــىلٰ  ويمك ــه  ع ــع أفعال ــمته يف مجي عص

ــه ــل إمامت ــا وقب ــة عنّ ــا واخلافي ــأنَّ  ،الظــاهرة لن ــلَّ  ب ــال  ك مــن ق

ــن  ــي م ــي ه ــاهرة الت ــال الظ ــع األفع ــمته يف مجي ــوب عص بوج

ــه ويف  ــع أفعال ــمته يف مجي ــوب عص ــال بوج ــوارح ق ــال اجل أفع

ق أحـد بـني بعـض األفعـال وبـني بعـض، فرِّ  يُ مجيع أحواله، ومل

ــك ــض يف ذل ــني بع ــوال وب ــض األح ــني بع ــلكنا  ،وال ب وإذا س

هذه الطريقة مل نكـن قـد رجعنـا يف إثبـات متـام عصـمته وكامهلـا 

ــ إىلٰ  ــرع، فيُ ـالش ــالؤَخ ــا ويق ــفات أ: ذ علين ــات الص ــتم يف إثب ن

دون مــا يرجــع يف إثباتــه  صــاف اإلمــام هبــا عقــالً التــي جيــب اتِّ 

 .ة عندنا العقلاإلمجاع طريق كونه حجَّ  الرشع، ألنَّ  ىلٰ إ

: ض هـــذه الطريقـــة بـــأن يقـــالعـــَرت ه يمكـــن أن يُ ولكنَّـــ

يف كــون اإلمــام  االحتجــاج باإلمجــاع ومــا يــؤول إليــه ال يصــحُّ 

ـعَلـه ال يُ يف باطنـه وظـاهره، ألنَّـ معصوماً  ة م كـون اإلمجـاع حجَّ

ــ بعــد أن يُ إالَّ  م يف مجيــع أفعالــه، قــول معصــو م اشــتامله عــىلٰ عَل

زنـــا أن يكـــون املعصـــوم الـــذي هـــو فـــيام بـــني ألّنـــا إن جوَّ 

ــ يف أفعــال اجلــوارح دون أفعــال  ام يكــون معصــوماً املجمعــني إنَّ

ــا عليــه الكــذبالقلــوب جوَّ  الكــذب نفســه  مــن حيــث إنَّ  ،زن

 إالَّ  ال يـتمُّ  كونـه كـذباً   أنَّ وإن كان من األفعـال الظـاهرة لنـا إالَّ 

ــد إىلٰ  ــاٍف اإل بالقص ــد خ ــار، والقص ــ خب ــو ممَّ ــا، وه ــا يُ عنّ يف  دُّ َع

عليـــه  ]]٢٨٦ص /[[ زجـــوِّ هـــذا نُ  فعـــىلٰ  .أفعـــال القلـــوب

ــىلٰ  ــتمل ع ــول املش ــدق الق ــم ص ــال نعل ــذب، ف ــه وال  الك قول

ــصــحَّ  ــؤول  ه ال يصــحُّ ته، فظهــر أنَّ االحتجــاج باإلمجــاع ومــا ي

ــوماً  ــام معص ــون اإلم ــه يف ك ــل  إلي ــاهره، ب ــام يف ظ ــه ك يف باطن

قبـل حـال إمامتـه،  االحتجـاج بـذلك يف كونـه معصـوماً  يصحُّ 

عصـمة اإلمـام قبـل إمامتـه كـام يف حـال  الذين ذهبـوا إىلٰ   أنَّ إالَّ 

 قــوا بـني احلــالني، وأحججنــا بنفـي تعــّرفهم عــىلٰ فرِّ إمامتـه ومل يُ 

ــه ــال إمامت ــل ح ــام قب ــدَّ  ،عصــمة اإلم ــد  ال ب ــوا ق ــن أن يكون م

ــأن نُ  ىلٰ طريقــة ســمعية، فــاألو رجعــوا يف ذلــك إىلٰ  م الكــالم قسِّ

ــول ــام ونق ــمة اإلم ــه : يف عص ــال إمامت ــمته يف ح ــوب عص وج

 وهـو كونـه معصـوماً  ،، ومـا هـو مـن كـامل عصـمتهم عقالً علَ يُ 

ــه ال يُ  ــال إمامت ــل ح ــقب ــالً عَل ــم عق ــام يُ ، وإنَّ ــالرجوع إىلٰ عَل  م ب

 .السمع

*   *   * 

 ):هـ٧ق (حمّمد بن سعيد الراوندي / عجالة املعرفة

ــو] ]٣٨ص [[ ــب أن ُي ــؤمَ جي ــا ُي ــل م ــه مث ــىلٰ ؤمَ ن علي  ن ع

 .)معصوماً (، من التغيري والتبديل، فيكون  النبيِّ 

*   *   * 

مة احلّيل / األلفني  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

ــــومًا، ألنَّ ]] ٦٦ص [[ ــــون معص ــــب أن يك ــــام جي اإلم

اإلمام لو جـاز أن خيـلَّ بالواجبـات أو يفعـل املقبّحـات المتنـع 

ــًا، و ــبه لطف ــون نص ــو أن يك ــيام ه ــالً ف ــون داخ ــزم أن يك إالَّ ل

نفســـه جلـــواز  خـــارج عنـــه، أي يكـــون مـــن املحتـــاجني إىلٰ 

املعصية عليـه، ومـن غـري املحتـاجني إليـه لكونـه حمتاجـًا إليـه، 

ـــاير  ـــافة تغ ـــاء اإلض ـــاج القتض ـــري املحت ـــه غ ـــاج إلي واملحت

 .املضافني، وسنزيد بيانه فيام بعد إن شاء اهللا تعاىلٰ 

*   *   * 

 : يف عصمة اإلمام: البحث السابع ]]٦٧ص [[

نــًا منهــا،  ــف معــه مــن املعصــية متمكِّ وهــي مــا يمتنــع املكلَّ

 .وال يمتنع منها مع عدمها

ــامعيلية  ــة واإلس ــذهبت اإلماميَّ ــك، ف ــاس يف ذل ــف الن اختل

 : إليه ونفاه الباقون، وجوه

ل ـا إىلٰ : األوَّ نفسـه أو  لو كان غـري معصـوم لكـان حمتاجـًا إمَّ

ــام آخــ إىلٰ  ــل، ومهــا حمــاالن، وذلــك إم ر، فيــدور أو يتسلس

 .لوجود العلَّة املحوجة إليه فيه

ـا أن يقـدر عـىلٰ : ال يقـال املعصــية أو ال  املعصـوم ال خيلـو إمَّ
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ـا أن يمكـن مـن وقوعهـا منـه أو ال  يقدر، فإن قدر فـال خيلـو إمَّ

يمكــن، فــإن أمكــن فهــو كســائر املكلَّفــني يف احلقيقــة مــن غــري 

ــاز، وإن مل يم ــىلٰ امتي ــه ع ــن فقدرت ــه ال  ك ــن وقوع ــا ال يمك م

يكــون قــدرة، وإن مل يقــدر فهــو جمبــور، ولــيس ذلــك بشـــرف 

وأيضـًا إذا جـاز أن يمتنـع وقـوع املعصـية مـن شـخص مـن . له

نــه مــن ، وال يضـــرُّ ذلــك قدرتــه ومتكُّ املكلَّفــني بفعــل اهللا تعــاىلٰ 

الطــرفني، فالواجــب أن جيعــل مجيــع املكلَّفــني كــذلك إذا كــان 

ــرض ــوع  الغ ــيهم دون وق ــواب إل ــال الث ــودهم إيص ــن وج م

وأيضــًا فِلــَم ال جيــوز أن يكــون . املعصــية وعقــاهبم عليهــا

ـــاج إىلٰ  ـــاء يف االحتي ـــيِّ  االنته ـــع  النب ـــرآن وينقط أو الق

 التسلسل؟

ل ــن األوَّ ــا نجيــب ع ــع : ألّن ــا ولكــن ال يق ــه يقــدر عليه بأنَّ

ــدم  ــه لع ــام ]] ٦٨ص [[ /مقــدوره من ــا، ك ــه إليه ــوص داعي خل

، وكـام نقـول قول يف امتنـاع وقـوع القبـائح مـن احلكـيم تعـاىلٰ ن

ــىلٰ  ــدرة ع ــإنَّ الق ــاء، ف ــمة األنبي ــه  يف عص ــن وقوع ــا ال يمك م

 العتبار شــيء غـري ذاتـه ال ُيسـتَنكر، إنَّـام ُيسـتَنكر القـدرة عـىلٰ 

 .ما ال يمكن وقوعه لذاته

جعـل شخصـًا  إنَّ احلكـيم تعـاىلٰ : أّنـا ال نقـول: وعن الثـاين

بفعلــه معصــومًا مــن غــري اســتحقاق منــه لــذلك، لكنّــا  واحــداً 

ـة التـي هـي العصـمة : نقول كـلُّ مـن يسـتحقُّ األلطـاف اخلاصَّ

ـ بكسبه، فهـو تعـاىلٰ  ثـّم اإلمـام جيـب أن يكـون مـن . ه هبـاخيصُّ

وا بكسـبهم تلـك تلك الطائفة، فـاملكلَّفون بـأرسهم لـو اسـتحقُّ 

لــل يف عــدم هــم معصــومني، فظهــر أنَّ اخلاأللطــاف لكــانوا كلُّ 

 .عصمتهم مجيعًا راجع عليهم ال عليه تعاىلٰ 

ــث ــن الثال ــومني إىلٰ : وع ــري املعص ــبة غ ــيِّ  أنَّ نس  النب

املوجــود يف  والقــرآن نســبة واحــدة، فلــو جــاز أن يكــون النبــيُّ 

ــن  ــه ع ــواز خطئ ــع ج ــف م ــًا ملكلَّ ــرآن مغني ــابق أو الق زمــان س

تيـاجهم اإلمام جلاز يف اجلميـع مثـل ذلـك، وحينئـٍذ ال جيـب اح

 .إمام، وقد سبق فساد الالزم فظهر فساد امللزوم مجيعًا إىلٰ 

ــاين ــىلٰ  :الث ــام ع ــب اإلم ــوب نص ــت وج ـــامَّ ثب ــاىلٰ  ل   اهللا تع

إّنـــا نعلـــم رضورًة أنَّ احلـــاكم إذا : بـــالطريق الثـــاين، فنقـــول

ــه ال يقــوم بمصــاحلهم وال  نصــب يف رعيَّتــه مــن يعــرف منــه أنَّ

منصــوب قبلــه، تســتقبح  ىلٰ يراعــي فــيهم مــا ألجلــه احتــاجوا إ

العقول منـه ذلـك النصـب وتنفـر عنـه، ونصـب غـري املعصـوم 

داخـل يف هـذا احلكـم، فعلمنـا أنَّـه ال ينصـب غـري  من اهللا تعاىلٰ 

فهــو  تعــاىلٰ ]] ٦٩ص [[ /  املعصــوم، فكــلُّ إمــام ينصــبه اهللا

 .معصوم

لِـــَم ال جيـوز أن يكــون خـوف اإلمــام مـن العــزل : ال يقـال

سـلَّمنا لكـن ينـتقض . اخلطـأ المتنـاع إقدامـه عـىلٰ سببًا موجبـًا 

ما ذكـرتم بالنائـب لـه إذا كـان يف املشــرق واإلمـام يف املغـرب، 

ــطوته ــاف س ــوم وال خي ــري معص ــه غ ــة . فإنَّ ــن اإلمام ــلَّمنا لك س

أحــدمها ثبــويت وهــو نفــوذ حكمــه : عبــارة عــن جممــوع أمــرين

يـه، غريه، والثـاين سـلبي وهـو انتفـاء نفـوذ حكـم غـريه عل عىلٰ 

ل أو  فلــو افتقــرت اإلمامــة إىلٰ  ــا لــألوَّ العصــمة لكــان ذلــك إمَّ

ــه ال  للثــاين أو للمجمــوع، والكــلُّ باطــل بالنائــب املــذكور، فإنَّ

ينفذ حكـم أحـد عليـه غـري اإلمـام، واإلمـام يف تلـك احلـال ال 

ينفذ حكمـه عليـه أيضـًا، ألنَّـه يسـتدعي علـم اإلمـام بالغيـب، 

ـق  فـذ احلكـم عـىلٰ االخرتاع وهـو نا وقدرته عىلٰ  غـريه، وقـد حتقَّ

من الوصـفني، مـع أنَّ العصـمة غـري معتـربة فيـه،  واحدٍ  فيه كلُّ 

 .فبطل اشرتاط العصمة يف اإلمام

ل ــن األوَّ ــب ع ــا نجي ــم : ألّن ــد عل ــرف الفوائ ــن ع ــأنَّ م ب

ــف  ــوالة، فكي ــاد ال ــزل آح ــن ع ــة ع ــز األُمَّ ـــرورة عج بالض

 بالرئيس املطلق؟

ــاين ــن الث ــ: وع ــب خي ــتقبل أنَّ النائ ــزل يف مس ــن الع اف م

 .الوقت، وذلك لطف له بخالف اإلمام

 .فليكن خوف اإلمام من عقاب اآلخرة لطفًا له: سؤال

ــواب ــن : ج ــامَّ مل يك ــوف، فل ــريه يف اخل ــارك غ ــام يش اإلم

وألنَّ . اإلمــام فكــذلك لــه]] ٧٠ص [[ /ذلــك مغنيــًا هلــم عــن 

ــر ــة وت ــل الطاع ــن فع ــًا م ــر تقريب ــدنيا أكث ــاس يف ال ــة الن ك رغب

 .املعصية من اآلخرة

ــث ــن الثال ـــر: وع ــع احلص ــوز أن . ُيمنَ ــَم ال جي ــًا فِل وأيض

كــلِّ املســلمني، فوجبــت  يكــون الفــرق أنَّ اإلمــام حــاكم عــىلٰ 

ــمة  ــون العص ــَم ال تك ــًا فِل ــب؟ وأيض ــالف النائ ــمته بخ عص

ألجــل عــدم حكــم غــريه عليــه بخــالف النائــب؟ فــإنَّ اإلمــام 

 .بعد حيكم عليه يف تلك احلالة أو يف ما

ــا . أنَّ اإلمــام حــافظ للشـــرع، فيكــون معصــوماً  :الثالـث أمَّ

فــألنَّ احلــافظ لــه لــيس هــو الكتــاب، لوقــوع النــزاع  ٰى الصـغر

ــام ــع األحك ــه بجمي ــدم إحاطت ــه، ولع ــنَّة، . في ــو السُّ ــيس ه ول

ــىلٰ  ــلمني ع ــاق املس ــابقني، والتِّف ــوجهني الس ــا ليســت  لل أهنَّ

ــ ــة واحل ــا متناهي ـــرع، وألهنَّ ــة للش ــةاحلافظ ــري متناهي . وادث غ
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ــة، جلـواز اخلطـأ علــيهم إذا خلـوا عـن اإلمــام،  ولـيس هـو األُمَّ

ــاملجموع كــذلك، وألنَّ اإلمجــاع  ــه ف ألنَّ كــلَّ واحــٍد جيــوز كذب

ــت  ــام يثب ــاع إنَّ ــائل، وألنَّ اإلمج ــن املس ــل م ــل يف قلي ــام حيص إنَّ

ة إذا ثبـت كـون النقلـة معصـومني، وإنَّـام يثبـت ذلـك  كونه حجَّ

ـة،  ٰى ّنا لو علمنـاه بالعقـل لكـان إمجـاع النصـاربالسمع، أل حجَّ

ق إليـه النسـخ والتخصـيص، فـال بـدَّ مـن معرفـة  والسمع يتطرَّ

ــص، وال طريــق إىلٰ   عــدم الناســخ ــه لــو  ٰى ذلــك ســو واملخصِّ أنَّ

ــل  ــة ال ختــلُّ بنق ــا أنَّ األُمَّ ــتمُّ هــذا إذا علمن ــام ي ــَل، وإنَّ كــان لنُِق

ــو ـــرايع، وإنَّــام يكــون كــذلك ل ص [[ /عرفنــا كــوهنم  الش

ــذا دور ظــاهر]] ٧١ ــومني، وه ــو القيــاس، . معص ــيس ه ول

ــه ال  ــة يف نفســه إلفادتــه الظــنَّ الضــعيف، وألنَّ ــه لــيس حجَّ ألنَّ

بدَّ له مـن أصـل منصـوص عليـه، فـال يكـون بـانفراده حافظـًا، 

ــذلك ــرباءة األصــلية، وإالَّ . وألنَّ أحــدًا مل يقــل ب ــيس هــو ال ول

بالعقـل، وذلـك  ٰى ، بـل كـان ُيكتفـ ملا وجبت بعثة األنبيـاء

ــنَّة وقـــع . باطــل ولــيس هـــو املجمــوع، ألنَّ الكتـــاب والسُّ

ــون املجمــوع  التنــازع فــيهام ويف معنامهــا، فــال جيــوز أن يك

ام من مجلـة ذلـك املجمـوع، ومهـا قـد اشـتمال عـىلٰ   حافظًا، ألهنَّ

ن  بعض الشــرع، وإذا كـان كـلُّ واحـٍد مـن املجمـوع قـد تضـمَّ

ـــرع ــض الش ــىلٰ  بع ــيالً ع ــه دل ــل كون ــك  وبط نه، وذل ــمَّ ــا تض م

ــد  ــرد مــن مجلــة الشـــرع، وق نه ذلــك الف ــذي تضــمَّ ــبعض ال ال

. صار بعض الشــرع غـري حمفـوظ فـال يكـون املجمـوع حمفوظـاً 

ـة املعصـوم، ألنَّـه لـو  فلم يبَق إالَّ اإلمـام الـذي هـو بعـض األُمَّ

ق إليــه الزيــادة والنقصــان، فــال يكــون  مل يكــن معصــومًا لتطــرَّ

 .حمفوظاً 

ــذنب :الرابــع ــه ال ــدر عن ــل  إذا ص ــو باط ــا أن ُيتَّبــع وه ، فإمَّ

ــاىلٰ  ــه تع ــًا، ولقول ــن ذنب ــًا، وإالَّ مل يك ٰ   :قطع
َ َ
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ــا أن ال ُيتَّبــع، فــال يكــون ]٢: املائــدة[ اإل ، وإمَّ

 .قوله مقبوالً، فال يكون فيه فائدة

ــامس ــب  :اخل ــان نص ــىلٰ إن ك ــًا ع ــام واجب ــاىلٰ  اإلم  اهللا تع

م حـقٌّ عـىلٰ  استحال صدور الـذنب منـه م،  ، لكـن املقـدَّ مـا تقـدَّ

زنـا : بيان الشــرطية. فالتايل مثله أنَّـه لـو صـدر عنـه الـذنب جلوَّ

ــع األحكــام التــي يــأمر هبــا، وذلــك مفســدة  اخلطــأ يف مجي

 .حكيم ال جيوز عليه املفسدة عظيمة، وإنَّ اهللا تعاىلٰ 

ــه تعــاىلٰ  :الســادس ــا�ِِمَ�   :قول
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 .عهد اإلمامة، والفاسق ظامل ، أشار بذلك إىلٰ ]١٢٤: البقرة[

ــابع ]]٧٢ص [[ / ــالطبع :الس ــدين ب ــان م ــن   اإلنس ال يمك

مأكـــل وملـــبس  يف بقائـــه إىلٰ ] ه[أن يعـــيش مفـــردًا، الفتقـــار

ــر إىلٰ  ــل يفتق ــه، ب ــا بنفس ــن أن يفعله ــاعدة  ومســكن ال يمك مس

يـتمَّ  ٰى غريه بحيث يفـرغ كـلٌّ مـنهام ملـا حيتـاج إليـه صـاحبه حتـَّ

نظــام النــوع، ولـــامَّ كــان االجــتامع يف مظنَّــة التغالــب والتنــافر، 

مـا يف يـد غـريه،  فإنَّ كلَّ واحـٍد مـن األشـخاص قـد حيتـاج إىلٰ 

ــهوية إىلٰ  ــه الش ت ــدعوه قوَّ ــه،  فت ــه في ــه وظلم ــره علي ــذه وقه أخ

قــوع اهلــرج واملــرج وإثــارة الفــتن، فــال بــدَّ و فيــؤّدي ذلــك إىلٰ 

ــدُّ  ــوم يص ــام معص ــب إم ــن نص ــّدي، م ــم والتع ــن الظل هم ع

ويمــنعهم عــن الغلــب والقهــر، وينتصــف للمظلــوم مــن 

ه، ال جيــوز عليــه اخلطــأ وال  الظــامل، ويوصــل احلــقَّ إىلٰ  مســتحقِّ

 .السهو وال املعصية، وإالَّ مل يتّم النظام به

  نصــب إمــام معصــوم، ر عــىلٰ قــاد أنَّــه تعــاىلٰ  :الثــامن

واحلاجــة للعــامل داعيــة إليــه، وال مفســدة فيــه، والكــلُّ ظــاهر، 

 .فيجب نصبه

ــع ]]٧٣ص [[ / ــاج  :التاس ــب احتي ــص توج ــفة نق ــلُّ ص ك

ــاج  ونفيهــا إىلٰ   موصــوفها يف الكــامل ــام توجــب االحتي غــريه، إنَّ

ــت  إىلٰ  ــمة أوجب ــدم العص ــفة، فع ــك الص ــوف بتل ــري موص غ

موصــوف هبــا، إذ املوصــوف هبــا مشــارك يف غــري  االحتيــاج إىلٰ 

ــوف  ــو موص ــمة ه ــدم العص ــوف بع ــري املوص ــاج، وغ االحتي

 .بالعصمة

، فــإذا أوجــب االحتيــاج  جتــويز اخلطــأ هــو إمكانــه :العـارش

ــات  إىلٰ  ــع املمكن ــدم، إذ مجي ــة الع ــت واجب ــه كان ــة يف عدم علَّ

ــاج إىلٰ  ــرتك يف االحتي ــان، فتش ــرتك يف اإلمك ــة،  تش ــة خارج علَّ

ــارج  ــدم واخل ــب ع ــًا، وواج ــون ممكن ــن ال يك ــلِّ املمك ــن ك ع

 .اخلطأ هو املعصوم

ــ :رـاحلــادي عشــ ف لــو كــان اإلمــام غــري معصــوم لــزم ختلُّ

م مثلــه ــايل باطــل، فاملقــدَّ ــة، لكــن الت ــه التامَّ ت . املعلــول عــن علَّ

ــف أنَّ جتــويز اخلطــأ عــىلٰ : بيــان املالزمــة موجــب إلجيــاب   املكلَّ

 يكـون مرؤوسـًا إلمــام، وإالَّ كونـه مرؤوسـًا إلمـام، واإلمــام ال

  .لكان إمامه من غري احتياج إليه

ـــر ــاين عش ــاع  :الث ــة واإلمج ــدليل اللغ ــه ب ــب متابعت ــه جي أنَّ

ــل ــة   .والعق ــا اللغ ــن ]] ٧٤ص [[ /أمَّ ــارة ع ــام عب ــألنَّ اإلم ف

 ٰى بـه، كـام أنَّ اسـم الـرداء ملـا ُيرتـد ٰى شخص يؤتمُّ به، أي ُيقتـد

ــه ال خــالف . بــه، واللحــاف ملــا ُيلتَحــف بــه ــا اإلمجــاع فألنَّ وأمَّ

ــىلٰ  ــب ع ــه جي ــام  أنَّ ــم اإلم ــول حك ــاس قب ــن الن ــٍد م ــلِّ واح ك
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ــته ــع سياس ــام ويف مجي ــع األحك ــه يف مجي باع ــل . واتِّ ــا العق وأمَّ

ــا أن يكــون  بــاع اإلمــام قطعــًا وقبــول حكمــه، إمَّ ــه جيــب اتِّ فألنَّ

د قولــه أو لــدليل دلَّ عــىلٰ  ل ذلــك، أو ال لقولــه وال لــدلي بمجــرَّ

ــه ال لقولــه وال لــدليل دلَّ عليــه : ال جــايز أن يقــال. دلَّ عليــه إنَّ

ــال ــايز أن يق ـــرورة، وال ج ــوب : بالض ــه لوج ــدليل دلَّ علي ل

ــىلٰ  ــه ع باع ــه ال  اتِّ ــل، وألنَّ ــه دلي ــق علي ــد وال يتحقَّ ــري املجته غ

ــه د قول ــه فتعــنيَّ أن يكــون بمجــرَّ ــٍذ يف توّســط قول . فائــدة حينئ

ـا أن يقـال  دير إقدامـه عـىلٰ فلو جاز عليـه اخلطـأ فبتقـ اخلطـأ، إمَّ

باعـه واألمـر مـن اهللا تعـاىلٰ  باالقتـداء بـه، أو ال يقـال  بوجوب اتِّ

ل لـزم كونـه آمـرًا باخلطـأ وهـو حمـال، وإن . ذلك فـإن كـان األوَّ

كان الثاين فقـد خـرج اإلمـام يف تلـك احلالـة عـن كونـه إمامـًا، 

 .لذلك الزمان عن اإلمام وهو حما فيلزم منه خلوُّ 

ـــر ــث عش ــيِّ  :الثال ــة النب ـــرورة بعث ــم بالض ــا نعل ،  أّن

وتكليف الناس يف كلِّ زمـان باتِّبـاع مـا جـاء بـه مـن الشــرايع، 

ــىلٰ  ــوف ع ــك موق ــا إىلٰ  وذل ــا أن  نقله ــل إمَّ ــده، والناق ــن بع م

يكــون معصــومًا أو غــري معصــوم، والثــاين باطــل وإالَّ ملــا 

قولـه، فتنتفـي  عـىلٰ حصل العلم بقوله فـيام ينقلـه، وال االعـتامد 

لفايــدة التكليــف، فتعــنيَّ  ــا اإلمــام، أو .  األوَّ واملعصــوم إمَّ

ــه، أو أهــل التــواتر فــيام نقلــوه ال غــري ــة فــيام أمجعــوا علي . األُمَّ

فالقول بمعصوم خـارج عـن هـؤالء الثالثـة قـول ال قائـل بـه، 

ـــيِّ  ـــد النب ـــن بع ـــم م ـــتند عل ـــون مس ـــوز أن يك  وال جي

ــة  بشــريعته انعقـاد اإلمجـاع ــة عليـه، فـإنَّ عصـمة األُمَّ مـن األُمَّ

لسـان الرسـول  عن اخلطأ إنَّـام ُتعـَرف بالنصـوص الـواردة عـىلٰ 

ـنَّة، وكـلُّ نـصٍّ يـدلُّ عـىلٰ  ـة  بالكتـاب أو السُّ كـون اإلمجـاع حجَّ

ــه ال فــال بــدَّ مــن معرفــة كونــه منقــوالً عــن الرســول  ، وأنَّ

ــىلٰ  ــف ع ــًا يتوقَّ ــان أيض ــارض، وك ــه وال مع ــخ ل ص [[ / ناس

ــا أن يكــون معلومــًا ]] ٧٥ صــدق الناقــل لــه، وصــدقه إمَّ

باإلمجاع أو غريه، فلو كـان اإلمجـاع لـزم الـدور، مـن حيـث إّنـا 

ة عصـمة أهـل اإلمجـاع  ال نعرف صدق اخلـرب الـداّل عـىلٰ  صـحَّ

إالَّ باإلمجـاع، وعصــمة أهــل اإلمجــاع ال ُتعــَرف إالَّ بعــد معرفــة 

ــام ــة باشــتامله عــىلٰ صــدق ذلــك اخلــرب، ألنَّ اإلمجــاع إنَّ   هــو حجَّ

ــه لــواله لكــان جــواز الكــذب الزمــًا لكــلِّ  قــول املعصــوم، ألنَّ

ـــزء الزم للكـــلِّ  ـــد . واحـــٍد، والزم اجل ـــاوق ـــول  بيَّنّ يف األُص

ــة ضــعف أدلَّــتهم عــىلٰ  وألنَّ املســائل . كــون اإلمجــاع حجَّ

ــة ــة قليلــة يف الغاي ــىلٰ . اإلمجاعي ــه ع ــتَجَّ ب ــه ال يمكــن أن ُحي  وألنَّ

ـا بـالتواتر أو بغـريه، ال جـايز  .الغري وإن كـان بغـري اإلمجـاع فإمَّ

أن يكـون بـالتواتر، فــإنَّ غايـة التـواتر معرفــة كـون ذلـك اخلــرب 

ــه لــيس  ، ولــيس فيــه مــا يــدلُّ عــىلٰ منقــوالً عــن النبــيِّ  أنَّ

ــة ــد كــون اإلمجــاع حجَّ ــم . بمنســوخ وال معــارض، فــال يفي فل

ــوب ــو املطل ــام، وه ــَق إالَّ اإلم ــذا . يب ــواتر وهب ــون الت ــل ك بط

ــام ــدًا لألحك ــيِّ . مفي ــد النب ــن عن ــه مل يك ــن  وألنَّ ــر م أظه

رؤوس  اإلقامــة لوقوعهـــا يف كـــلِّ يــوم مخـــس مـــّرات عـــىلٰ 

 .األشهاد، ومل يثبت بالتواتر فصوهلا، لوقوع اخلالف فيها

ـــر ــع عش ــدير  :الراب ــومًا فبتق ــام معص ــن اإلم ــو مل يك ــه ل أنَّ

ــب ا  وقوعــه يف ــا أن جي ــية، إمَّ ــباملعص ــه، أو ال جي ــار علي . إلنك

ــ ف زجــر فــإن وجــب اإلنكــار عليــه لــزم الــدور مــن جهــة توقُّ

ــىلٰ  ــام ع ــىلٰ  اإلم ــة ع ــر الرعيَّ ــة وزج ــر الرعيَّ ــام،  زج ــر اإلم زج

وإن مل جيـب اإلنكـار عليـه، فهـو . ولوقوع اهلـرج املحـذور منـه

ــره ٰى مــن رأ«: لقولــه   ممتنــع ــرًا فلينك ، ولوجــوب »منك

 .إنكار املنكر باإلمجاع

ـــر ]]٧٦ص [[ / ــامس عش ــائل :اخل ــة يف مس ــت األُمَّ   اختلف

ــاىلٰ  ــاب اهللا تع ــت يف كت ــاع ليس ــواترة، وال إمج ــنَّة املت ، وال السُّ

ــار  ــول، وأخب ــنيِّ يف األُص ــا ُب ــة مل ــيس بحجَّ ــاس ل عليهــا، والقي

ــن�   :اآلحــاد ال تصــلح إلفــادة الشـــريعة، لقولــه تعــاىلٰ 
�
 الظ

�
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َ
ــق� ش َ ــَن ا�ْ ــِ� ِم

ْ
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ُ
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ْ
�  ]ــونس ــن ]٣٦: ي ــدَّ م ــال ب ، ف

 .معصوم يعرف احلقَّ والباطل، وذلك هو اإلمام

ــه، :الســادس عشـــر ــام ُأنــزل لــيُعَلم وُيعَمــل ب   أنَّ القــرآن إنَّ

ــىلٰ  ــدلوهلا  وهــو مشــتمل ع ــة ال ُيعــَرف م ألفــاظ مشــرتكة جممل

ــع  ــد وق ــاهبة، وق ــات متش ــة وآي ــات معارض ــها، وآي ــن نفس م

ــ ــني املفسِّ ــا ب ــتالف فيه ــبيل إىلٰ االخ ــقِّ  ـرين، وال س ــة احل معرف

منها بقول غـري املعصـوم، إذ لـيس قـول أحـد غـري املعصـومني 

ف لــذلك معصــومًا،  أوىلٰ  مــن اآلخــر، فــال بــدَّ أن يكــون املعــرِّ

 .وهو اإلمام

ومــن   هــو الناصــب لإلمــام، أنَّ اهللا  :الســابع عشـــر

يح، ال يفعــل القبــ يعلــم فســاده نصــبه قبــيح عقــالً، واهللا تعــاىلٰ 

 .فال بدَّ أن يكون اإلمام معصوماً 

ــــر ـــامن عش ـــاىلٰ  :الث ـــه تع ـــوا   :قول ِطيُع
َ
ـــوا اَهللا َوأ ِطيُع

َ
أ

مْ 
ُ
�

ْ
ـِر ِمــن

ْ
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َ ْ
وِ� األ

ُ
 َوأ

َ
، وكــلُّ مـن أمــر ]٥٩: النسـاء[ ا�ر�ُسـول

بطاعتــه فهــو معصــوم، السـتحالة إجيــاب طاعــة غــري  اهللا تعـاىلٰ 

 .املعصوم مطلقًا، ألنَّه قبيح عقالً 
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ـا عاّميـًا  :عشـرالتاسع  اإلمام لـو مل يكـن معصـومًا لكـان إمَّ

ل حمــال وإالَّ ملــا وجــب عــىلٰ . أو جمتهــداً  املجتهــد طاعتــه،  واألوَّ

ــ ــنقص حملُّ ــوب،ول ــن القل ــاىلٰ   ه م ــن اهللا تع ــتحيل م ــر  ويس األم

العـاّمي طاعتـه لعـدم  ومل جيـب أيضـًا عـىلٰ . بطاعة العاّمي أيضاً 

ــة ــال وإالَّ مل. األولوي ــاين حم ــىلٰ  والث ــب ع ــريه  جي ــدين غ املجته

باعــه لعــدم األولويــة، وختــريَّ العــاّمي بــني قولــه وقــول غــريه  اتِّ

 .من املجتهدين، فلم يبَق فائدة يف نصبه

ا   :قولــــه تعــــاىلٰ  :العشـــــرون ]]٧٧ص [[ /
َ
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ْ
اه
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ـــة[ �ل ، ]٧و ٦: الفاحت

، فـال ُيسـئَل اتِّبـاع طريقـه قطعـًا، فتعـنيَّ أن  وغري املعصوم ضالٌّ

ــام هــي العلــم بطــريقهم ال . يكــون هنــا معصــومون واهلدايــة إنَّ

ــوم ــًا معص ــه أيض ــل ل ــيل، والناق ــو نق ، وه ــالظنِّ ــاع . ب واإلمج

ــام  ــؤال إنَّ ــق، إذ الس ــري متحقِّ ــواتر غ ــع والت ــاعهم يف مجي ب ــو اتِّ ه

األحكــام، واإلمجــاع والتــواتر ال يفيــدان ذلــك، فلــيس إالَّ 

ــاىلٰ  ــه تع ــان قول ــه إذا ك ــام، فإنَّ ــيِْهْم   :اإلم
َ
ــَت َعل َعمْ

ْ
�
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ــَن أ ي ِ
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ْ
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��  ٰاألنبيــاء  إشــارة إىل

ــام  فاهلدايــة إىلٰ  هــو مــن املعصــوم يف طــريقهم بطريــق علمــي إنَّ

وإن كـان . كلِّ زمـان، إذ ال خيـتصُّ هـذا الـدعاء بقـوم دون قـوم

ة  إشارة إىلٰ   .، فاملطلوب أيضًا حاصلاألنبياء واألئمَّ

   :قولـه تعـاىلٰ  :احلادي والعشــرون
َ

ـك
َ
َس �

ْ
ـ�

َ
 ِعبـاِدي ل
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طان

ْ
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َ
: احلجــر[ �َعل

ــك ]٤٢ ــن ذل ــزم م ــتثناء، فيل م لالس ــتُعمَّ ــة ف ــرة منفي ــذه نك ، ه

ـــة يف مجيـــع  نفـــي كـــلِّ ســـلطان للشـــيطان عـــىلٰ  قـــوم خاصَّ

ــلُّ  ــات، إذ ك ــان   األوق ــا ك ــٍت م ــب يف وق ــه ذن ــدر من ــن ص م

ــايف  ــو ين ــة، وه ــلطان يف اجلمل ــه س ]] ٧٨ص [[ /للشــيطان علي

   :قوله
ٌ
طان

ْ
ِهْم ُسـل

ْ
ـي

َ
 َعل

َ
ـك

َ
َس �

ْ
�
َ
عصـمة  ويـدلُّ هـذا عـىلٰ . ل

ــودهم إىلٰ  ــداء وج ــن ابت ــوم م ــغائر  ق ــن الص ــرهم م ــر عم آخ

والكبائر عمـدًا وسـهوًا وتـأويالً، وكـلُّ مـن أثبـت ذلـك أثبـت 

ل  عصــمة اإلمــام، إذ مل يقــل أحــد بعصــمة األنبيــاء مــن أوَّ

آخــر عمــرهم مــن مجيــع الصــغائر والكبــائر عمــدًا  عمــرهم إىلٰ 

 ٰى ك، ومــن نفــوســهوًا وتــأويالً إالَّ وقــال بعصــمة اإلمــام كــذل

ــارق  ــث خ ــول ثال ــالفرق ق ــذلك، ف ــل ب ــام مل يق ــمة اإلم عص

 .لإلمجاع

ٰ   :قولــه تعــاىلٰ  :الثــاين والعشـــرون
َ
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ُ
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ْ َ
�� ]ــونس ــوم ]٣٥: ي ــري املعص ال هيــدي إالَّ ، وغ

ـه ُهيـدٰى أن ُهيـد  ، فيكـون اإلنكـار عـىلٰ ٰى ، وقـد ال هيـدي مـع أنَّ

ــه أوىلٰ  باع ــب اتِّ ــام جي ــه، واإلم باع ــوز اتِّ ــوم ال جي ــري املعص ، فغ

باعه، فال يشء من غري املعصوم بإمام، وهو املطلوب  .اتِّ

ــــرون ـــث والعش ـــاىلٰ  :الثال ـــه تع ـــَت   :قول َعْم
ْ
�
َ
ـــَن أ ي ِ

�
ا�

ـيِْهمْ 
َ
، املـراد بالنعمـة هنـا العصـمة، إذ سـؤال ]٧: حتـةالفا[ َعل

ذلـك،  علـيهم هبـا يـدلُّ عـىلٰ  اتِّباع طريقهم التي أنعـم اهللا تعـاىلٰ 

ــام ُيوَصــف بــذلك مــا  إذ طــريقهم هــي الصـــراط املســتقيم، وإنَّ

ء مــن غــري  هــو صــواب دائــًام، ويســتحيل عليــه اخلطــأ، وال يش

 ، فـدلَّ عـىلٰ املعصوم كـذلك، إذ طريقـه ليسـت بمسـتقيمة دائـامً 

أنَّ كـلَّ متبــوع طريقــه كــذلك، وكـلُّ متبــوع معصــوم، واإلمــام 

 .متبوع، فيجب أن يكون معصوماً 

ــه تعــاىلٰ  :الرابــع والعشـــرون ــاِس   :قول
�
 �ِلن

َ
ــون

ُ
 يَ�

�
ــال َ�ِ

 ٰ
َ َ

ــلِ  � ــدَ ا�ر�ُس
ْ
 َ�ع

ٌ
ــة ــاء[ اِهللا ُحج� ــه أن ]١٦٥: النس ــراد من ، امل

ــوه ـــيء مــن وج ــد النــاس ش ــيعمُّ يف  ال يكــون ألح احلجــج، ف

ــو ظــاهر ــاس، وه ــرة يف معــرض . الن ــا نك ــة، ألهنَّ ويف احلجَّ

حـقِّ مـن يـأيت بعـد عصــر الرسـول   النفي، وإنَّـام يـتمُّ ذلـك يف

مــع عصــمة ناقــل الشـــرع، وقــائم مقــام الرســول يف مجيــع مــا 

ــو ــه س ــراد من ــمة  ٰى ُي ــع عص ــك إالَّ م ــق ذل ة، وال يتحقَّ ــوَّ النب

 .اإلمام، فيجب عصمة اإلمام

ة بعـد جمـيء الرسـول، فـال يتوقَّـف عـىلٰ : ال يقال  نفي احلجَّ

ــام  ــن إم ــو مل يك ــه ل ــاقض، ألنَّ ــزم التن ــوم، وإالَّ ل ــام معص إم

ـة بقــولكم، لكنَّهـا منفيَّــة باآليـة، والزمــان  معصـوم يثبــت احلجَّ

قة  .واحد، فرشائط التناقض متحقِّ

ــول ــا نق ــاد ]] ٧٩ص [[ : /ألّن ــوم الزم بإرش ــام املعص اإلم

ل للوجــه املــذكور، وذكــر امللــزوم ووجــه املالزمــة الرســو

ـَد ا�ر�ُسـلِ : كاٍف، ألنَّ قوله تعـاىلٰ 
ْ
بعـد اإلمـام : هـو قولـه  َ�ع

ــه لــيس املــراد. املعصــوم أو ملزومــه بعــد جمــيء الرســول : وألنَّ

ـــريعة  ــع الش ــه بجمي ــول وإتيان ــد الرس ــراد بع ــل امل ده، ب ــرَّ بمج

ــف إيصــ اهلا عليــه والعلــم وتقريرهـا وإظهارهــا ومجيــع مــا يتوقَّ

ــه هــو  هبــا والعمــل، ورأس ذلــك وأّمهــه اإلمــام املعصــوم، ألنَّ

ــيء  ــتحالة جم ــاقض الس ــم، وال تن ــه ُيعَل ـــريعة، وب ــؤّدي للش امل

الزمـان مـن إمـام معصـوم، وإالَّ لثبتـت  الرسول ووفاتـه وخلـوُّ 

ة  .احلجَّ
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ـــرون ــامس والعش ــاىلٰ  :اخل ــَن بِــاِهللا   :قولــه تع َمــْن آَم
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ــرة[ �خ ــه ]٦٢: البق ، وج

 :االستدالل من وجهني

ل ـــىلٰ : األوَّ ـــزن ع ـــي احل ـــوف ونف ـــي اخل ـــني أنَّ نف : وجه

ــاب  ــن ب ــو م ــديق، وه ــدم التص ــات وع ــدم االلتف ــدمها لع أح

ة العبــادات  وثــانيهام. اجلهـل للعلـم بالنجــاة واليقــني مـن صــحَّ

هبــا واعتقــدها، والعلــم بالطاعــات  ٰى واألحكــام التــي أتــ

ــا ــان هب ــي واإلتي ــه اليقين ــام بالوج ــايص واألحك ــيس . واملع ول

ل، ــراد األوَّ ــاىلٰ   امل ــه تع ــىلٰ  ألنَّ ــره ع ل  ذك ــدح، واألوَّ ــبيل امل س

ــذمَّ  ــاينيقتضـــي ال ــدَّ مــن طريــق إىلٰ . ، فتعــنيَّ الث ــال ب ــة  ف معرف

املتشـاهبات واملشـرتكات،  ذلك، ولـيس الكتـاب الشـتامله عـىلٰ 

نَّة لـذلك، فتعـنيَّ أن يكـون الطريـق هـو قـول املعصـوم  وال السُّ

ـــه  يعلـــم متشـــاهبات القـــرآن وجمازاتـــه، ]] ٨٠ص [[ /فإنَّ

واأللفــاظ املشــرتكة فيــه مــا املــراد هبــا يقينــًا، ويعلــم األحكــام 

 .زم بقولهوللعلم بعصمته حيصل اجل. يقيناً 

ـــاين ـــاىلٰ : الث ـــه تع ـــْم   :قول
ُ
ـــيِْهْم َوال ه

َ
 َعل

ٌ
ـــوْف

َ
َوال خ

 
َ
ــون

ُ
َزن

ْ َ
� � ــوم ــون للعم ــة، فتك ــرة منفي ــوف . نك ــي اخل ونف

ن نفـي سـببهام، ومـع عـدم اإلمـام املعصـوم واحلزن إنَّام هو بتـيقُّ 

ن انتفـاء سـببهام، يف زمان ما ال حيصـل ألهـل ذلـك الزمـان تـيقُّ 

أمـره خطـًأ باملعصـية وهنيـه عـن الطاعـة، إذ غري املعصوم جيـوز 

ــصِّ  ــن ن ــرآن وال م ــصِّ الق ــن ن ــل م ــام ال حتص ــع األحك ومجي

نَّة املتواترة، لكن يف كـلِّ زمـان يمكـن نفيـه، فوجـب اإلمـام  السُّ

 .املعصوم يف كلِّ زمان

ِكتـاُب ال  �ا�م   :قوله تعاىلٰ  :السادس والعشـرون
ْ
 ال

َ
ذ�ِـك

د
ُ
ُمت�قِ  ىٰ َر�َْب ِ�يِه ه

ْ
هـذا يـدلُّ : ، نقول]٢و ١: البقرة[ �َ� �ِل

 :وجود املعصوم يف كلِّ زماٍن من وجهني عىلٰ 

ــدمها ــب : أح ــاء الري ــزم انتف ، فيل ــيعمُّ ــة ف ــرة منفي ــه نك أنَّ

عنــه مــن مجيــع الوجـوه، وهــو عــامٌّ يف األزمنــة أيضــًا،  والشـكِّ 

وغــري املعصــوم ال يعلــم مجيــع مــدلوالت القــرآن يقينــًا بحيــث 

ــب ــه ري ــل ل ــة مــن دالالت  وال شــكَّ  ال حيص ــه دالل يف وج

ــ ــه وال معن ــن أن  ٰى ألفاظ ــا يمك ـــيء ممَّ ــه وال يف ش ــن معاني م

لنــا عـىلٰ  وجــود مـن ال ريــب  يتناولـه أو ُيــراد منـه، لكــن قـد دلَّ

ــه ذكــره يف  ــًا، ألنَّ عنــده يف شـــيء منهــا ويكــون اعتقــاده مطابق

 .وجود املعصوم فيه معرض املدح يف كلِّ زماٍن، فدلَّ عىلٰ 

أنَّه يمكـن معرفتـه يف كـلِّ وقـٍت، وال يمكـن يقينـًا : انيهاموث

 .إالَّ من قول املعصوم، وهو ظاهر

ُهــْم ال   :قولــه تعــاىلٰ  :الســابع والعشـــرون
َ
� 

َ
َو�ِذا ِ�يــل
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ْ
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ُ
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 ١١: البقـــرة[ �ُرون

ــه ]١٢و ــه يقتضـــي ذمُّ ]] ٨١ص [[ /، وج ــتدالل بــه أنَّ االس

من يفسـد يف األرض وهـو يعتقـد أنَّـه مصـلح خطـًأ، ويسـتلزم 

ــ ــذا املعن ــد ه ــه يوج ــه، إذ متَّبع باع ــن اتِّ ــي ع ــون  ٰى النه ــه فيك في

مذمومًا، وجيب االحـرتاز عـن متابعـة مـن يمكـن وجـود ذلـك 

باعــه عــ اخلــوف والضـــرر املظنــون ودفعهــام  ىلٰ منــه الشــتامل اتِّ

ــه ذلــك، بــل يكــون إمكــان  واجــب، وغــري املعصــوم جيــوز من

فعلــه وعدمــه متســاويني، إذ داعــي أمــر وصــارف النفــي غــري 

مـــوجبني، ويعارضـــهم دواعـــي الشـــهوة والغضـــب، ومهـــا 

لني، فيتعـــارض األســـباب، بـــل  يقتضـــيان الرتجـــيح كـــاألوَّ

ح كثـريًا الثانيـة يف غـري املعصـ وم، فيجـب تـرك اتِّبـاع غـري يرتجَّ

باعــه لوجــوب  املعصــوم، وال شـــيء مــن اإلمــام جيــب تــرك اتِّ

باعه، فكان يلزم اجـتامع الضـّدين ومهـا ينتجـان مـن الثـاين ال  اتِّ

 .شـيء من غري املعصوم بإمام، وهو املطلوب

ـــرون ــامن والعش ــاىلٰ  :الث ــه تع    :قول
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ـــرة[ �أ ـــه ]٢٧و ٢٦: البق ، وج

م يف الوجه السابق  .االستدالل به ما تقدَّ

  :ىلٰ قولــــه تعــــا :التاســــع والعشـــــرون ]]٨٢ص [[ /

ُهــد
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 بِا�
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ْ
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، وجـــه ]١٦: البقـــرة[ �ِ�ـــاَر�

ــات  ــرض اإلثب ــي يف مع ــرة، وه ــل نك ــه أنَّ الفع ــتدالل ب االس

ة ر ذلــك فنقــول. يكفــي فيهــا املــرَّ ــًام، : إذا تقــرَّ اإلمــام مهــٍد دائ

هتــٍد مــا دام مهــديًا، فيكــون اإلمــام مهتــديًا دائــًام، وكــلُّ مهــٍد م

إلنتاج الدائمـة والعرفيـة دائمـة، وال شــيء مـن غـري املعصـوم 

ــري  ــام بغ ــن اإلم ـــيء م ــال ش م، ف ــدَّ ــا تق ــاإلطالق مل ــٍد ب بمهت

 .معصوم، وهو املطلوب

ذلـك يوجـب امتنـاع : ، ألّنـا نقـولٰى نمنع الصـغر: ال يقال

م من التقر باعه، ملا تقدَّ  .يراتِّ

ــون ــاىلٰ  :الثالث ــه تع ــوا : قول
ُ
ــوا وََعِمل ــَن آَمنُ ي ِ

�
ـــِر ا�

�
َو�َش
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 :مقّدمات ا يتوقَّف عىلٰ ، وجه االستدالل هب]٢٥: البقرة[

 .، وهو ظاهرملأمور بأن ُيبرشِّ غري املبرشَّ أنَّ ا: األُوىلٰ 

ــة ــد : الثاني ـــي العمــوم، وق ــالم يف اجلمــع يقتض األلــف وال

 .ُبنيِّ ذلك يف األُصول

 .االستحقاق]] ٨٣ص [[ /أنَّ هلم يقتيض : الثالثة

ــام: الرابعــة  أنَّ اســتحقاق الثــواب الــدائم وعــدم العقــاب إنَّ

ذلــك يف علــم  بيَّنّــاهــو بفعــل الطاعــات وتــرك املعــايص، وقــد 

ر  الكالم، وهذه اآلية تـدلُّ عـىلٰ  ذلـك مـن بـاب اإليـامء كـام تقـرَّ

 .يف األُصول

ــة ــد : اخلامس ــة إالَّ عن ــن أو معلول ــوب املمك ــتحيل وج يس

 .وجوب سببه

ــة ــاة، : السادس ـــروط باملواف ــدائم مش ــواب ال ــتحقاق الث اس

افاة عنـد الوفـاة أو قبلهـا مـع وجـود سـبب فال يثبت إالَّ مع املو

ـا : الطاعات وسـبب تـرك املعـايص، وإالَّ لـزم أحـد األمـرين إمَّ

وجــوب املمكــن مــع عــدم ســببه أو ثبــوت اســتحقاق الثــواب 

ــا يف  ــة، إذ املوافقــة اآلن مل تثبــت ألهنَّ ــة ثابت الــدائم وليســت العلَّ

ايص املستقبل، فال بـدَّ مـن ثبـوت سـببها الـذي يمتنـع معـه املعـ

وجتــب معــه الطاعــات باختيــار املكلَّــف، ألنَّــه إن مل جيــب 

وجود الطاعات منـه ويمتنـع املعـايص لـزم ثبـوت املعلـول مـع 

عـدم سـببه، فـإن وجــب مـن غـري ســبب وجوبـه لـزم وجــوب 

ــو  ــبب ه ــك الس ــال، وذل ــو حم ــببه وه ــدم س ــع ع ــن م املمك

 .العصمة

ر ذلــك ــة تــدلُّ عــىلٰ : فنقــول  إذا تقــرَّ وجــود  هــذه اآلي

ــود املع ـــي وج ــارة يقتض ــر بالبش ــاٍن، ألنَّ األم ــلِّ زم صــوم يف ك

ــيِّ  ــايرًا للنب ــون مغ ــدوم، ويك ــارة املع ــتحالة بش ـــر، الس املبشَّ

  ٰـــة األُوىل ـــه ]] ٨٤ص [[ /، للمقدم ـــب من ــــر جي واملبشَّ

  :مجيــع الطاعــات ويمتنــع منــه مجيــع املعــايص، ألنَّ قولــه تعــاىلٰ 

 ـاِ�اِت وا ا�ص�
ُ
مـة الثانيـة، ومـن مجلتهـا للعمـوم للمقدّ  وََعِمل

فعل ضدِّ القبـائح واالمتنـاع منهـا، فيلـزم عـدم صـدور شــيء 

ثــّم ثبــوت االســتحقاق قبــل املوافــاة يــدلُّ . مــن القبــائح مــنهم

ر، والعلـم غـري كـاٍف، ألنَّـه  عىلٰ  ثبـوت سـببها املوجـب ملـا تقـرَّ

ــب  ــمة، فوج ــو العص ــبب ه ــابع، والس ــه ت ــب، ألنَّ ــري موج غ

ــو ــمة اآلن لق ــوت العص ــيِّ ثب ــري النب ــني . م غ ــاس ب والن

مـنهم مـن مل يقـل بثبـوت املعصـوم أصـالً، ومـنهم مـن : قائلني

ـــر دون  ــه يف عص ــل بثبوت ــال قائ ـــر، ف ــلِّ عص ــه يف ك ــال بثبوت ق

عصـر فيكون باطالً، وقـد ثبـت يف وقتـه فثبـت يف كـلِّ عصــر، 

ــيم  ــن احلك ــتحيل م ــه، ويس ــع ثبوت ــام م ــون اإلم ــتحيل ك فيس

املعصــوم وغــريه مــع وجــود  م عــىلٰ إجيــاب طاعــة غــري املعصــو

 .املعصوم برضورة العقل

 ِ�يهــا َمــْن   :قولــه تعــاىلٰ  :احلــادي والثالثــون
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ــب، وقــد  االسـتدالل أنَّ املالئكــة يســتحيل علـيهم اجلهــل املركَّ

ــري  ــود غ ــأنَّ وج ــوا ب ــىلٰ حكم ــتمل ع ــوم يش ــدة،  املعص مفس

ــــُم مــــا ال   :بقولــــه فأجــــاهبم اهللا تعــــاىلٰ 
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� � معنــاه أنَّ يف وجــوده مــن املصــالح مــا يقتضـــي ،

العــدم، فــإذا كــان وجــود غــري املعصــوم  تــرجيح الوجــود عــىلٰ 

ــىلٰ  ــتمل ع ــدم  يش ــع ع ــه م ــه ومتكين ــون حتكيم ــا فيك ــدة م مفس

بــه ويُ  ـده حمــضمعصـوم ُيقرِّ املفســدة القبيحـة التــي يســتحيل   بعِّ

 .، فال يكون إماماً صدورها منه تعاىلٰ 

 نقـيض مطلـوبكم، ألنَّـه يـدلُّ عـىلٰ  هـذا يـدلُّ عـىلٰ : ال يقال

ــمة آدم  ــدم عص ــاىلٰ ع ــه تع ــال ، ألنَّ    :ق
َ

ــك  َر��
َ

ــال  ق
ْ
َو�ِذ

َعــ
ْ َ
�

َ
وا أ

ُ
 قــا�

ً
ــة

َ
ِليف

َ
رِض خ

َ ْ
 ِ� األ

ٌ
 جاِعــل

�
ــِة إِ�

َ
َمالئِ�

ْ
 ِ�يهــا �ِل

ُ
ل

ــدُ  ِس
ْ
ف

ُ
ــْن � ــارة  إىلٰ  ... َم ــوهلم إش ــة آدم، وق ــا، واخلليف آخره

ـــيُّ  ـــن النب ـــه، وإذا مل يك ـــه(إلي ـــلوات اهللا علي ـــومًا  )ص معص

 .أن ال يكون كذلك فاإلمام أوىلٰ 

، عـدم عصـمة آدم  ال ُنسـلِّم أنَّـه يـدلُّ عـىلٰ : ألّنا نقـول

ِسـُد ِ�ي  :فإنَّ قوهلم
ْ
ف

ُ
 ِ�يهـا َمـْن �

ُ
َعل

ْ َ
�

َ
مـاءَ أ  ا��

ُ
 هـا َو�َْسـِفك

ــام هــو إشــارة إىلٰ  لــيس إشــارة إىلٰ  ــده آدم  آدم، وإنَّ ، مــن يل

ــاء،  إذ آدم  ــفك دم ــاد يف األرض وال س ــه فس ــد من مل يوج

ــم عرفــوا أنَّ وجــود آدم . وهــو ظــاهر  ووجــه اإلنكــار أهنَّ

ــع  عــىلٰ  ــر م ـــر املتكثِّ ــب املنتش ــه النســل والعق ــل من ــه حيص وج

ـــدم  ـــمة ]] ٨٥ص [[ /ع ـــدة، عص ـــتلزم للمفس ـــرهم مس أكث

د امتناع حتكيم غري املعصوم  .وهذا ممَّا ُيؤكِّ

ــون ــاين والثالث ــاىلٰ  :الث ــه تع ــال   :قول
َ
ــداَي ف

ُ
ــَع ه ِب

َ
ــْن ت َم

َ
�

 
َ
ــون

ُ
َزن
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ــْم �

ُ
ِهْم َوال ه

ْ
ــي

َ
 َعل

ٌ
ــوْف

َ
ــرة[ �خ ــه ]٣٨: البق ، وج

 :مقّدمات االستدالل يتوقَّف عىلٰ 

ب نفــي اخلـــوف أنَّ هــذا ترغيــب يف فعـــل أســبا: األُوىلٰ 

فاقاً   .واحلزن، وهو عامٌّ يف كلِّ عرص لكلِّ أحٍد اتِّ
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ب اهللا فيه فهو ممكن: الثانية  .أنَّ كلَّ ما رغَّ

أنَّ املــراد نفــي مجيــع أنــواع اخلــوف واحلــزن يف كــلِّ : الثالثــة

 .األوقات، ألنَّ النكرة املنفيَّة للعموم

ــة ــيقُّ : الرابع ــك إالَّ بت ــل ذل ــه ال حيص ــال أنَّ ــر اهللا ن امتث أوام

ــام ُيعَلــم ذلــك بمعرفــة مــراد اهللا تعــاىلٰ  تعــاىلٰ  مــن  ونواهيــه، وإنَّ

 .من خطابه خطابه مجيعه يقينًا، ومعرفة مراد النبيِّ 

ـنَّة، إذ أكثرمهـا : اخلامسة أنَّ ذلك ال حيصل من الكتـاب والسُّ

. جممالت وعمومات وألفاظ مشرتكة، واألقلُّ منهام املفيد لليقـني

نَّة ا إنَّ : ملتـواترة مـنهام قليـل، وقـد قـال بعـض األُصـولينيوالسُّ

وجـه  بيَّنّـاالدالئل اللفظية كّلها ال يفيد شـيء منها اليقـني، وقـد 

أنَّـه لـيس كـلُّ الـدالئل  ضعفه يف األُصول، لكن اتَّفق الكلُّ عـىلٰ 

اللفظية مفيدًا لليقني، وال يمكن انتفـاء اخلـوف دائـًام واحلـزن يف 

، وال يمكـن إالَّ ن املراد يف خطابـه تعـاىلٰ  مع تيقُّ مجيع األحوال إالَّ 

، فيستحيل إمامة غريه  بقول املعصوم، فيكون املعصوم ثابتًا يف كلٍّ

 .مع وجوده، وهو ظاهر

ــون ــث والثالث ــاىلٰ  :الثال ــه تع ْم   :قول
ُ
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ـــه تعـــاىلٰ  وصـــفهم بالعدالـــة املطلقـــة ألجـــل  االســـتدالل أنَّ

ــىلٰ  ــهادة ع ــن  الش ــًا ع ه ــاهد منزَّ ــون الش ــدَّ أن يك ــاس، وال ب الن

ــ ــالً، حتَّ ـــيء أص ــوله يف ش ــة رس ــهود  ٰى خمالف ــون للمش ال يك

ة عليه، وال يكون كذل  .ك إالَّ املعصومعليه ملخالفته حجَّ

ــون ــع والثالث ــاىلٰ  :الراب ــه تع ــابِِر�َن   :قول ـــِر ا�ص�
�
 �َو�َش
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ْ
، وجـــه االســـتدالل  ]١٥٧ - ١٥٥: البقـــرة[ � ا�

املحمــول مـــع ذكـــرهم يف  أنَّ إدخــال األلـــف والــالم عـــىلٰ 

ــدلُّ  ــة ي ــىلٰ  املوجب ــام إذا  ع ــوع، ك ــول يف املوض ــار املحم انحص

وقولــه . انحصــار العلـم فيـه يـدلُّ عـىلٰ ) زيـد هـو العــامل: (قلنـا

ــاىلٰ     :تع
َ
ون

ُ
ــد تَ

ْ
ُمه

ْ
ــُم ا�

ُ
 ه

َ
ــك و�ِ

ُ
ــىلٰ  �أ ــدلُّ ع ــار  ي انحص

ـة، أعنـي يف كـلِّ األحـوال ويف كـلِّ األشـياء فـيهم،  اهلداية العامَّ

ــة حمّمـد املعصــومني مـ فيكـون هــذا إشـارة إىلٰ  وهــم   ،ن ُأمَّ

ــاهر ــة، وهــو ظ ــض األُمَّ ــومًا . بع وإذا ثبــت أنَّ هاهنــا معص

ــة يف كــلِّ  فيســتحيل وجــود اإلمامــة يف غــريه، وهــذه اآليــة عامَّ

وألنَّـه ال . عصـر إمجاعًا، فيلـزم وجـود معصـوم يف كـلِّ عصــر

 .يف زمان دون زمان قائل بوجود معصوم غري النبيِّ 

ــال ــَل ا: ال يق ــو ُجِع ــا ل ــزم م ــدي ل ــة املهت ــول طبيع ملحم

ــا أن  ــالالم، فإمَّ ف ب ــرَّ ــع املع ــيغة اجلم ــره بص ــه ذك ــرتم، لكنَّ ذك

ــلَّ  ــه ك ــد ب ــيلكم، أو يري ــتمُّ دل ــدين وال ي ــض املهت ــه بع ــد ب يري

ــة  ــري منحرف ــٍذ تص ــيَّة حينئ ــع، ألنَّ القض ــذا ممتن ــدين وه املهت

ــيَّة  ــذه القض ــل ه ــّيل، ومث ــاب الك ر بألق ــوَّ ــا مص ــة حمموهل موجب

وأيضـًا فِلـَم ال جيـوز أن يكـون . صدقها ملا ُبـنيِّ يف املنطـقيمتنع 

ــاىلٰ  ــه تع  : قول
َ
ــُدون تَ

ْ
ُمه

ْ
ــُم ا�

ُ
ــيَّة أي يف   �ه ــك القض ويف تل

 .هذا يصحُّ  الصرب ال مطلقًا، وعىلٰ 

ل أنَّ مثـل هـذه القضــيَّة تصـدق مــع : ألّنـا نجيـب عــن األوَّ

ـــوع  ـــول للموض ـــاواة املحم ـــوت ]] ٨٧ص [[ /مس وإرادة ثب

، كـام تقــولالكـ جممـوع أفــراد اإلنسـان هــي جممــوع : (لِّ للكــلِّ

ــاطق ــاين). أفــراد الن ــن الث ــل : وع ــاز، واحلم ــوه جم ــا ذكرمت أنَّ م

 .احلقيقة أوىلٰ  عىلٰ 

لـو مل يكـن اإلمـام معصـومًا لـزم إفهـام  :اخلامس والثالثون

م مثلـه اإلمام أنَّ اإلمـام : بيـان املالزمـة. ، والتـايل باطـل، فاملقـدَّ

ــه صــواب، إذا جــاز ع ــَم أنَّ باعــه إالَّ فــيام ُعِل ليــه اخلطــأ مل جيــز اتِّ

معرفـة   لكن هـو الناقـل للشــرع، وإنَّـام ُيعَلـم بقولـه، فيتوقَّـف

ــىلٰ  ــىلٰ  صــوابه ع ــه ع ــول قول ــه، وقب ــول قول ــوابه،  قب ــة ص معرف

 .فيدور، فينقطع اإلمام

ــون ــادس والثالث ــه  :الس ــه أنَّ ــم من ــه ُيعَل ــوم بإمامت ــلُّ حمك ك

ب من ال ـد عـن املعصـية دائـًام يقينـًا بالضـُيقرِّ رورة، ـطاعـة وُيبعِّ

ـد مـع  ب وُيبعِّ وال شـيء مـن غـري املعصـوم ُيعَلـم منـه أنَّـه ُيقـرِّ

ن ُيعَلـم إمامتـه بغـري  متّكنه دائًام يقينًا بالضــرورة، فـال شــيء ممـَّ

والســالبة املعدومــة تســتلزم املوجبــة . معصــوم بالضـــرورة

ــلة مــع حتقيــق املوضــوع، ف يلــزم كــلُّ مــن ُيعَلــم إمامتــه، املحصَّ

 .فهو معصوم بالرضورة، وهو املطلوب

ــــون ]]٨٨ص [[ / ــــابع والثالث ــــوم ال  :الس ــــري املعص غ

يمكن العلم بإمامتـه قطعـًا، وكـلُّ مـن ال يمكـن العلـم بإمامتـه 

ال يكون إمامًا، ينـتج ال شــيء مـن غـري املعصـوم يكـون إمامـًا 

ـا الصـغر. بالضـرورة ب مـن  فـألنَّ اإلمـام ٰى أمَّ هـو الـذي ُيقـرِّ

د عـن املعصـية مـع متكُّ  نـه دائـًام، فكـلُّ مـن مل ُيعَلـم الطاعة وُيبعِّ

ــ ــه لتجــويز خطئــه وتعمُّ ــم إمامت ده الرتكــاب منــه ذلــك ال ُيعَل

ــم  ــة، والعل ــر بالطاع ــن األم ــاوزه ع ــا وجت ــر هب ــايص واألم املع

ينايف جتـويز النقـيض، وإنَّـام ُيعَلـم ذلـك بعصـمة اإلمـام، وهـذا 

ا الكـربو. ظاهر فألنَّـه إذا مل يمكـن العلـم بإمامتـه لـو كـان  ٰى أمَّ
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ــه لعــدم   إمامــًا لــزم تكليــف ــه ال جتــب طاعت مــا ال ُيطــاق، وأنَّ

اسـتحالته  بيَّنّـاالعلم بالشــرط وإالَّ لـزم تكليـف الغافـل، وقـد 

 .يف علم الكالم

ــا أن يكفــي يف تقريــب  :الثــامن والثالثــون غــري املعصــوم إمَّ

بعيـده عـن املعصـية أو ال يكفـي، فـإن كـان نفسه من الطاعـة وت

ل اســتغن ــتج إىلٰ  ٰى األوَّ ــًا ومل حي ــام مطلق ــان  عــن إم إمــام، وإن ك

ــأوىلٰ  ــه ف ــب نفس ــِف يف تقري ــإذا مل يك ــاين ف ــي يف  الث أن ال يكف

 .تقريب غريه وال يصلح

ــون ــع والثالث ــع  :التاس ــًا جلمي ب ــون مقرِّ ــب أن يك ــام جي اإلم

ـــر اجلــائز  املكلَّفــني ــدًا، وال  يف ذلــك العص ــيهم اخلطــأ ومبعِّ عل

ــب  ــلح لتقري ــه ال يص ــذلك، فإنَّ ــوم ك ــري املعص ــن غ ـــيء م ش

نفســه وتبعيــدها، فــال شـــيء مــن اإلمــام بغــري معصــوم، وهــو 

 .املطلوب

ــون ــ :األربع ــب أن ُخيش ــام جي ـــرورة، وال  ٰى اإلم ــه بالض من

منـه، ينـتج ال شــيء  ٰى شـيء مـن غـري املعصـوم جيـب أن ُخيشـ

ــا . بالضـــرورة]] ٨٩ص [[ /م مــن اإلمــام بغــري معصــو أمَّ

ــه لــوال ذلــك النتفــت فايدتــه، ولقولــه  ٰى الصــغر فظــاهرة، فإنَّ

مْ   :تعــاىلٰ 
ُ
�

ْ
ــِر ِمــن

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
 َوأ

َ
ِطيُعــوا ا�ر�ُســول

َ
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، فأوجــب طاعتــه، وكــلُّ مــن أوجــب اهللا طاعتــه ]٥٩: النســاء[

ـ  :منـه لقولـه تعـاىلٰ  ٰى وجب أن ُخيش
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ـا الكـرب]. ٦٣: النور[ فـألنَّ غـري املعصـوم ظـامل لصـدور  ٰى وأمَّ

ــاىلٰ  ــال تع ــه، وق ــذنب من ــهِ :  ال ِس
ْ
ــا�ٌِم ِ�َف ُهْم ظ

ْ
ــن ِم

َ
ــاطر[ ف : ف

ــامل ال ُخيشــ]٣٢ ــلُّ ظ ــه لق ٰى ، وك ــاىلٰ من يــَن   :ولــه تع ِ
�

 ا�
�

إِال

مْ 
ُ
وْه

َ
ش

ْ َ
ال �

َ
ُهْم ف

ْ
ُموا ِمن

َ
 ].١٥٠: البقرة[اآلية  ... َظل

ــة، فــإنَّ غــري : ال يقــال ل صــغراه ممكن ــاس مــن األوَّ هــذا قي

املعصوم هـو الـذي يمكـن أن يصـدر منـه الـذنب، وال ُيشـَرتط 

ــل  ــو أص ــذي ه ل ال ــاس األوَّ ــل، والقي ــذنب بالفع ــدور ال ص

شــكل الثــاين كــرباه ليســت رضوريــة، واخــتالط الــدليل مــن ال

ــتج  ــه ين ــلِّم أنَّ ــاين ال ُنس ــكل الث ــا يف الش ــع غريه ـــرورية م الض

 .رضورية

ل ــا نجيــب عــن األوَّ ــه ذنــب أو : ألّن ــا أن يصــدر من ــه إمَّ بأنَّ

ل هــو غــريه ســلَّمنا لكــن قــد . ال، والثــاين هــو املعصــوم، واألوَّ

ل تنــتج، وقــد   يف ٰى يف علــم املنطــق أنَّ املمكنــة الصــغر بيَّنّــا األوَّ

 .خطأ املتأّخرين فيه برهنّا عىلٰ 

ـــاين ـــن الث ـــد : وع ـــا ق ـــاأّن ـــاج  بيَّنّ ـــة إنت ـــا املنطقي يف كتبن

 هــا إىلٰ الضــرورية يف الثـاين مـع غريهــا رضوريـة، وإلمكـان ردِّ 

 .فيه رضورية، وبياهنا ظاهر ٰى الرضورية، ألنَّ الكرب

ــون ــادي واألربع ــام يُ  :احل ــااإلم ــه اهللا تع ــوم  ىلٰ زّكي ــًا ي قطع

القيامة، وال شـيء مـن غـري املعصـوم كـذلك، فـال شــيء مـن 

ـا الصــغر. اإلمـام بغــري معصــوم    :فلقولــه تعــاىلٰ  ٰى أمَّ
َ

ــذ�ِك
َ
َو�
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ُ
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ُ
ــول  ا�ر�ُس

َ
ــون

ُ
ــرة[ َو�َ� ــد ]١٤٣: البق ، فق

ــا ــاىلٰ زّك ــ هم اهللا تع ــول وُي ــة بقب ــوم القيام ــول واهللا ي زّكيهم الرس

ــو المتثــال أمــر اهللا تعــاىلٰ  وهنيــه  شــهادهتم، وذلــك إنَّــام ه

ب هلـم إىلٰ  ـد  والطاعات، فاإلمـام الـذي هـو مقـرِّ الطاعـة ومبعِّ

املعصـية، وهـو لطـف يف التكليـف وبـه ]] ٩٠ص [[ /هلـم عـن 

هـو املـراد بـذلك بـذلك، بـل ينبغـي أن يكـون  فعلوا ذلـك أوىلٰ 

ا الكـرب. ال غري  مـا   :فلقولـه تعـاىلٰ  ٰى وأمَّ
َ
تُُمـون

ْ
يـَن يَ� ِ

�
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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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َ
ُهـــْم َعـــذابٌ أ

َ
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�
ـــَز� : البقـــرة[ �يُ

، وغــري املعصــوم يمكــن أن يكــتم مــا أنــزل اهللا ويشــرتي ]١٧٤

 .له يوم القيامة به ثمنًا قليالً، فليس مقطوعًا بتزكية اهللا تعاىلٰ 

ــون ــاين واألربع ــزي :الث ــري خم ــه غ ــوع بأنَّ ــام مقط ــوم   اإلم ي

ــري  ــن غ ـــيء م ـــرورة، وال ش ــة بالض ــذلك، القيام ــوم ك املعص

ـــا الصـــغر. فـــال شــــيء مـــن اإلمـــام بغـــري معصـــوم  ٰى أمَّ

:  اهللا بالضـــرورة، وقـد قــال اهللا تعــاىلٰ  فالسـتحالة الكــذب عـىلٰ 

 
ُ
ــه ــوا َمَع

ُ
ــَن آَمن ي ِ

�
ــِ�� َوا� ــِزي اُهللا ا��

ْ ُ
ــْوَم ال � ــريم[ يَ : التح

ــيَّ ]٨ ــام أنَّ النب ــزيني، فك ــري خم م غ ــأهنَّ ــوع ب ــوم مقط ــا ق ، فهاهن

مـن كـلِّ  من كلِّ النـاس بـذلك كـذلك اإلمـام يكـون أوىلٰ  أوىلٰ 

ــه  ــع كون ــه يمتن ــه، ألنَّ ــريه في ــا يف غ ــود م ــذلك لوج ــاس ب الن

وزيـادة تقريبـه وتبعيـده وكونـه لطفـًا كـام   مـا يـأيت مفضوالً عىلٰ 

ــيَّ  ــة  أنَّ النب ــا األئمَّ ــة إمَّ ــذه اآلي ــراد هب ــون امل ــف، فيك لط

  ٰــا الكــرب .هبــا وحــدهم أو هــم وغــريهم وهــم أوىل  ٰى وأمَّ

ــز ــن أن ُخي ــوم يمك ــري املعص ــدخل  ٰى فــألنَّ غ ــن أن ي ــه يمك ألنَّ

ـَر َوال   :النار لقوله تعـاىلٰ 
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يــَن   :وقولــه تعــاىلٰ . كــلِّ واحــٍد واحــدٍ  جــزاًء عــىلٰ  ِ
�
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و�ِــك
ُ
أ

ُهــد
ْ
 بِا�

َ
ة
َ
ــالل

�
ُوا ا�ض َ ــ�َ

ْ
ْم  ىٰ اش

ُ
ْصــَ�َه

َ
مــا أ

َ
ِفَرةِ ف

ْ
َمغ

ْ
ــا� َعــذاَب بِ

ْ
َوال

 ٰ
َ َ

ــاِر  � ــرة[ �ا�� ــدخل ]١٧٥: البق ــن أن ي ــن يمك ــلُّ م ، وك

ِخِل   :لقولــه تعــاىلٰ  ٰى النـار يمكــن أن ُخيــز
ْ
ــد
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 َمــْن ت
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َر��نــا إِن

َز�ْتَهُ 
ْ
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ْ
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 ].١٩٢: آل عمران[ ا��اَر �

ــال ــن : ال يق ــب م ــاس املركَّ ، ألنَّ القي ــتمُّ ــدليل ال ي ــذا ال ه

ــغر ــة ص ــني أو ممكن ــرب ٰى ممكنت ــة ك ــكل  ٰى وفعلي ــتج يف الش ال ين

ل ملا ُبنيِّ يف املنطق  .األوَّ

ــول ــا نق ــغر: ألّن ــة الص ، ألنَّ املمكن ــامٌّ ــدليل ت ــذا ال ــل ه  ٰى ب

ل ملا   .يف املنطق بيَّنّاتنتج يف الشكل األوَّ

هــذا الــدليل يــتمُّ يف حــقِّ عــيل واحلســن واحلســني : ال يقـال

 ِّــي ــن النب ــدوا زم ــم ُوج ــاقي ، ألهنَّ ــقِّ ب ــا يف ح ، أمَّ

ة فال يتأتّ األ م مل يكونوا يف زمانه ٰى ئمَّ  .فيهم، ألهنَّ

ــول ــا نق ــذين : ألّن ــه ال ــن مع ــن آم ــراد بم ــيس امل ص [[ /ل

ـــة، بـــل الـــذين آمنـــوا بدعوتـــه ]] ٩١ آمنـــوا يف زمانـــه خاصَّ

ــالً وال ــرًا أص ــه أم ــالفوا ل ـــريعته ومل خي ــوا بش ــوا  والتزم ارتكب

نــاس بــني وأيضــًا فــألنَّ ال. زمــاٍن كــان شــيئًا مــن مناهيــه يف أّي 

ــائلني ــام، : ق ــلِّ إم ــده يف ك ــب عن ــام فيج ــمة اإلم ــل بعص قائ

ــ ــن نف ــنهم م ــبعض  ٰى وم ــبعض دون ال ــمة ال ، فعص ــلِّ ــن الك ع

 .قول ثالث باطل باإلمجاع

ـِ�� َمـْن آَمـَن   :قولـه تعـاىلٰ  :الثالث واألربعـون
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ــرة[ ــره يف ]١٧٧: البق م تقري ــدَّ ــا تق ــتدالل بــه م ــه االس ، وج

ــذين). ٣٤( ــإنَّ ال ــًا ف ــال  وأيض ــذنب يق ــنهم ال ــدر م ــم : يص إهنَّ

   :ليسـوا هــم املتَّقــني، وهــو ينــاقض قولــه
َ
ــون

ُ
ق
�
ُمت

ْ
ــُم ا�

ُ
، �ه

ـــيِّ  فـــدلَّ عـــىلٰ  ، وإذا كـــان وجـــود املعصـــوم غـــري النب

املعصوم غري النبيِّ موجـودًا كـان هـو اإلمـام، السـتحالة إمامـة 

 .غريه مع وجوده

ــون ]]٩٢ص [[ / ــع واألربع ــاىلٰ  :الراب ــه تع    :قول
َ

ــذ�ِك
َ
ك

 
َ
ــون

ُ
ت�ق
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ُهــْم �

�
َعل

َ
ــاِس ل

�
ــِه �ِلن ُ اُهللا آياتِ ، ]١٨٧: البقــرة[ �يُ�َــ��

ــولوجــه  ــه أن نق ــتدالل ب ــلِّ : االس ــل ك ــة أله ــة عامَّ هــذه اآلي

ــب : فنقــول. عصـــر، وهــو إمجــاع ــام هــو بنص ــات إنَّ ــان اآلي بي

ـــوخها  ـــخها ومنس ـــات وناس ـــاين اآلي ـــرف مع ـــوم يع معص

ــل  ــث يعم ــنيَّ بحي ــا ال يتب د ذكره ــرَّ ــا، إذ بمج هل ــا ومؤوَّ وجممله

ـــه ـــراد بقول ـــو امل ـــا، إذ ه ـــرف معانيه ـــا ويع ـــْم   :هب ُه
�
َعل

َ
ل

ت� 
َ
� 

َ
ــون

ُ
ــام حتصــل التقــو� ق ــري  ٰى ، وإنَّ منهــا بالعمــل هبــا، وغ

ـــدُّ بقولـــه، والتقـــو ـــاليقني  ٰى املعصـــوم ال ُيْعتَ هـــو األخـــذ ب

ــول  ــن ق ــك إالَّ م ــل ذل ، وال حيص ــكٌّ ــه ش ــامَّ في ــرتاز ع واالح

املعصــوم، وال يكفــي النبــيُّ يف ذلــك الختصاصــه بعصـــر دون 

ــنَّة حكمهــا حكــم الكتــاب يف املجمــل ل،  عصـــر، والسُّ واملتــأوَّ

ن يف متنــه هــو املتــواتر  فقــلَّ أن حيصــل منهــا اليقــني، ألنَّ املتــيقَّ

، وذلـك ال يفـي باألحكـام لقلَّتـه، فبيـان  ويف داللته هـو الـنصُّ

اآليـات ألهــل كــلِّ عصـــر بحيـث يمكــنهم العمــل هبــا وعلــم 

 .املعصوم يف كلِّ عرص  املراد هبا يقينًا إنَّام هو بنصب اإلمام

ــــامس واأل ــــوناخل ــــاىلٰ  :ربع ــــه تع وا : قول
ُ
ل
ُ
�

ْ
ــــأ

َ
َوال ت

ــلِ  اِط
ْ

ْم بِا�
ُ
ــنَ�

ْ
ْم بَ�

ُ
�

َ
ــوال

ْ
�
َ
ــرة[ أ ــن ]١٨٨: البق ــدَّ م ، فــال ب

ــنَّة  ــًا، والسُّ ــوادث يقين ــع احل ــحيح يف مجي ف للص ــرِّ ــق مع طري

 .والكتاب ال يفيان، فبقي اإلمام املعصوم

ــْم   :قولــه تعــاىلٰ  :الســادس واألربعــون
ُ
�

�
َعل

َ
ــوا اَهللا ل

ُ
ق
�
َوا�

 
َ
ِلُحـــون

ْ
ف
ُ
�� ]مـــع عـــدم  ٰى ، أمـــره بـــالتقو ]١٨٩: البقـــرة

ــل إىلٰ  ــّك موص ــبهة والش ــن الش ــامل م ــق س ــب طري ــم  نص العل

ــنَّة،  باألحكـام يقينـًا حمـال، وذلــك الطريـق لـيس الكتـاب والسُّ

، وقـد يتنـاقض اجتهـاده ألنَّ املجتهد ال حيصـل مـنهام إالَّ الظـنَّ 

ــــ ــــدمها، ويتن ــــأ يف أح ــــيعلم اخلط ــــني، ف اقض آراء يف وقت

املجتهدين فيضلُّ املقلِّـدون، فـال بـدَّ مـن إمـام معصـوم يف كـلِّ 

ــ ــلِّ عص ــة يف ك ــوم اآلي ـــر لعم ــه ـعص ــني بقول ــل اليق ر حيص

 .لعصمته

ــون ــابع واألربع ــاىلٰ  :الس ــه تع  اَهللا ال   :قول
�
ــُدوا إِن تَ

ْ
ع
َ
َوال �

ــِديَن  تَ
ْ
ُمع

ْ
ــب� ا� ِ

ُ
�� ]ــرة ــن  ]١٩٠: البق ــرتاز ع ــب االح ، جي

ــدا ــم االعت ــد العل ــك إالَّ بع ــن ذل ــوال، وال يمك ــلِّ األح ء يف ك

ــب  ــوم، فيج ــول املعص ــن ق ــك إالَّ م ــل ذل ــبابه، وال حيص بأس

 .نصبه وإالَّ لزم تكليف ما ال ُيطاق

َمــِن   :قولــه تعــاىلٰ  :الثــامن واألربعــون ]]٩٣ص [[ /
َ
�

تَــد
ْ
تَـــد ىٰ ا�

ْ
ــِل َمــا ا�

ْ
يْــِه بِِمث

َ
تَــُدوا َعل

ْ
ا�

َ
ْم ف

ُ
ــيْ�

َ
 ىٰ َعل

مْ 
ُ
ــيْ�

َ
، وال جيــوز حتكــيم الغــريم يف ذلــك ]١٩٤: البقــرة[ َعل

ـــوم  ـــاب للمعص ـــل، فاخلط ـــواز املي ـــوم جل ـــري املعص وال غ

ـة يف كـلِّ ٰى بمؤاخذة املعتـدي بمثـل مـا اعتـد ، وهـذه اآليـة عامَّ

 .عصـر، فيجب املعصوم يف كلِّ عرص، وهو املطلوب

ــون ــع واألربع ــاىلٰ  :التاس ــه تع ْم   :قول
ُ
ــِدي� يْ

َ
ــوا بِأ

ُ
ق
ْ
ل
ُ
َوال ت
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ٰ إِ 
َ

ـــةِ  �
َ
ك

ُ
ل
ْ
ـــرة[ ا��ه ـــلِّ ]١٩٥: البق ـــرتاز يف ك ـــب االح ، فيج

ــد إىلٰ  ــاء بالي ــوم إلق ــري املعص ــول غ ــال ق ــه، وامتث ـــر عن  عص

ــون منه ــية واخلطــأ، فيك ــره باملعص ــواز أم ــاالتهلكــة، جل ــه،  ي� عن

 .فيجب إمام معصوم ُيمتَثل قوله

ـو :اخلمسـون
ْ
اِد ا��ق ــْ�َ ا�ـز�

َ
 خ

�
ـإِن

َ
وا ف

ُ
ـَزو�د

َ
: البقــرة[ ىٰ َوت

ــق  ]١٩٧ ــن طري ــدَّ م ــال ب ــبهات، ف ــن الش ــرتاز ع ــو االح ، وه

ــاىلٰ  ــأوامر اهللا تع ــم ب ــل للعل ــه  حمصِّ ــن خطاب ــراد م ــه وامل ونواهي

ــ ــول  ٰى حتَّ ــك إالَّ ق ــيس ذل ـــر، ول ــلِّ عص ــك يف ك ــل ذل حيص

ـــنَّة غــري وافيـــني بــذلك عنـــد  املعصــوم، ألنَّ الكتــاب والسُّ

 .عرص املجتهد وال املقلِّد، فيجب املعصوم يف كلِّ 

ــون ــادي واخلمس ــتمل  :احل ــوم يش ــري املعص ــول غ ــال ق امتث

اخلوف والشـبهة، جلـواز أمـره باخلطـأ عمـدًا أو خطـًأ، فـال  عىلٰ 

 ٰى ، وامتثـال أمـر اإلمـام مـن بـاب التقـوٰى يكون من باب التقـو

ــو  ــوم بإمــام، وه ـــيء مــن غــري املعص ـــرورة، فــال ش بالض

 .املطلوب

   :قولــه تعــاىلٰ  :الثــاين واخلمســون
َ
ــب� َوأ ِ

ُ
 اَهللا �

�
وا إِن

ــنُ ِس
ْ
ح

ِســ�َِ� 
ْ
ُمح

ْ
ف ]١٩٥: البقــرة[ �ا� ــرِّ ــق مع ــدَّ مــن طري ــال ب ، ف

ــي  م، وه ــدَّ ــا تق ــوم مل ــيس إالَّ املعص ــًا، ول ــبح يقين للحســن والق

ة يف كلِّ عرص، فيستحيل كون اإلمام غريه  .عامَّ

ــون ــث واخلمس ــاىلٰ  :الثال ــه تع ــْن   :قول ــاِس َم ــَن ا�� َوِم

ـ
َ
 ق

َ
ِجبُك

ْ
ع

ُ
يـا�

ْ
ن َيـاةِ ا��

ْ
ُ ِ� ا�

ُ
ـب�   :قولـه إىلٰ  ... ْو� ِ

ُ
َواُهللا ال �

 
َ
ســاد

َ
ف
ْ
ــه ]٢٠٥و ٢٠٤: البقــرة[ �ال ، وجــه االســتدالل بــه أنَّ

ــل ]] ٩٤ص [[ / ف أنَّ مث ــرَّ ــه، وع ــذا وتوليت ــل ه ــن مث ر م حــذَّ

هــذا واليتــه تســتلزم الفســاد واخــتالف النظــام، وقــد ال يعلــم 

ــه باطنــه إالَّ اهللا، فــال جيــ وز إالَّ أن يكــون اإلمــام منصوصــًا علي

ــاىلٰ  ــل اهللا تع ــن ِقبَ ــو  م ــك ه ــه، وذل ــك من ــتحالة ذل ــيُعَلم اس ل

 .املعصوم، وال حيسن من احلكيم توليته غري املعصوم

باعــه عــدم  :الرابــع واخلمســون اإلمــام يلــزم مــن طاعتــه واتِّ

ــيطان ــوات الش ــاع خط ب ــاىلٰ   اتِّ ــه، ألنَّ اهللا تع ــة  وترك ــر بطاع أم

ــام  ــاىلٰ اإلم ــه تع وِ�   :بقول
ُ
 َوأ

َ
ــول ــوا ا�ر�ُس ِطيُع

َ
ــوا اَهللا َوأ ِطيُع

َ
أ

مْ 
ُ
�

ْ
ــن ــِر ِم

ْ
�

َ ْ
ــاء[ األ ــ]٥٩: النس ــوات  ٰى ، وهن ــاع خط ب ــن اتِّ ع

ــاىلٰ  ــه تع ــيطان بقول ــيْطانِ   :الش
�
ــواِت ا�ش ُط

ُ
ــوا خ ِبُع

�
�
َ
 َوال ت

، وفاعــل املــأمور بــه ال يكــون فــاعالً للمنهــيِّ ]١٤٢: األنعــام[

ة، الســتحالة تعّلــق األمــر والنهــي بشـــيء عنــه مــن هــذه اجلهــ

باعـه  واحد، وال شـيء مـن غـري املعصـوم يلـزم مـن طاعتـه واتِّ

ــيطان ــوات الش ــاع خط ب ــدم اتِّ ــاين ال  ع ــن الث ــان م ــا ينتج ، ومه

 .شـيء من اإلمام بغري املعصوم، وهو املطلوب

ــِد   :قولـه تعـاىلٰ : اخلـامس واخلمسـون
ْ
ـتُْم ِمـْن َ�ع

ْ
ل
َ
 َز�

ْ
ـإِن

َ
ف

 
ْ
ــاَءت ــيٌم مــا ج ــٌز َحِك  اَهللا َعِز�

�
ن

َ
ُموا أ

َ
ل
ْ
ــاع

َ
ــاُت ف َ��ن ُم ا�ْ

ُ
�� 

ــرة[ ــأ وال ]٢٠٩: البق ــا اخلط ــل معه ــي ال حيص ــات الت ، والبيِّن

ــتمل  ــاب مش ــوم، إذ الكت ــول املعص ــل إالَّ بق ــل وال حتص اخلل

ــىلٰ  ــامر  ع ــوخ واإلض ــخ واملنس ــاهبات والناس ــالت واملتش املجم

ـنَّة أكثـر متنهـا غـري  يقينـي، وداللـة أكثرهـا غــري واملجـاز، والسُّ

ــًا إالَّ املعصــوم، وال حيصــل اجلــزم  ــم ذلــك يقين يقينيــة، وال يعل

ــىلٰ  ــأ ع ــويز اخلط ــه لتج ــتامل  إالَّ بقول ــايف اح ــزم ين ــريه، واجل غ

ثبــوت املعصــوم يف كــلِّ وقــت، فيســتحيل  النقــيض، فــدلَّ عــىلٰ 

 .كون اإلمام غريه

بـاع اإل :السـادس واخلمسـون   مــاماجلـزم بالنجــاة حيصـل باتِّ

ة، فانتفـت فايـدة نصـبه،  وإالَّ مل حيصل وثـوق بقولـه وأمـره البتـَّ

باعــه،  وال شـــيء مــن غــري املعصــوم ُجيــَزم بحصــول النجــاة باتِّ

 .فال شـيء من اإلمام بغري معصوم

ــون ]]٩٥ص [[ / ــابع واخلمس ــاىلٰ  :الس ــه تع ــْن   :قول َوَم

 
�
ــإِن

َ
ــهُ ف

ْ
ــا جاَءت ــِد م
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اَهللا ش

ــاِب  ِعق
ْ
ــرة[ � ال ــه ]٢١١: البق ــوز علي ــوم جي ــري املعص ، وغ

باعه  .ذلك، فال جيوز اتِّ

ـــامن واخلمســـون ـــاىلٰ  :الث ـــه تع    :قول
ً
ـــة م�

ُ
ـــاُس أ  ا��

َ
�ن

ــِذِر�نَ 
ْ
ـــِر�َن َوُمن

�
ــَ� ُم�َش  اُهللا ا��ِ�ي�

َ
ــث بََع

َ
ةً � ــدَ  إىلٰ  ...  واِح

ــــاىلٰ  ــــه تع ــــِدي   :قول
ْ
ه

َ
ــــاُء إِ�ٰ َواُهللا � ــــْن �َش ِ�اٍط  َم

ــتَِقيمٍ  ــرة[ � ُ�ْس ــن ]٢١٣: البق ــة م ــذه اآلي ــتدالل هب ، االس

 : مخسة أوجه

ل ـــاىلٰ   :األوَّ ـــه تع ـــا   :قول ـــاِس ِ�يَم َ ا�� ْ
ـــ� ـــَم َ�

ُ
�

ْ
ِ�َح

ـوا ِ�يــهِ 
ُ
ف
َ
تَل

ْ
 ، وهـذا لطــف فيجــب عمومـه، ولإلمجــاع عــىلٰ اخ

حيكــم عمومهــا يف كــلِّ عصـــر ولعمــوم النــاس، فــال بــدَّ ممَّــن 

بالكتاب بـني كـلِّ خمتلفـني بـاحلقِّ قطعـًا، وغـري املعصـوم لـيس 

ــه، وأيضــًا  ــه بغــري احلــقِّ أو خطئ كــذلك لتجــويز عمــده وخطئ

ــاحلقِّ مــن  ــني كــلِّ خمتلفــني ب ــه احلكــم ب غــري املعصــوم ال يمكن

ــه ال يعلــم ذلــك يقينــًا مــن الكتــاب إالَّ املعصــوم،  الكتــاب، ألنَّ

وجـود  كـام يقينـًا منـه، فـدلَّ عـىلٰ معرفـة مجيـع األح فه عىلٰ لتوقُّ 

 .املعصوم يف كلِّ عرص

ــوُه   :قولــه تعــاىلٰ   :الثــاين
ُ
وت

ُ
يــَن أ ِ

�
 ا�

�
 ِ�يــِه إِال

َ
ــف

َ
تَل

ْ
َوَمــا اخ
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ــنَُهمْ 
ْ
 بَ�

ً
يــا

ْ
َ��نــاُت َ�غ ُهُم ا�ْ

ْ
ــِد مــا جــاَء�

ْ
 ، والطريــق إىلٰ ِمــْن َ�ع

ا العقـل أو النقـل، وأكثـر أحكـام الشــريعة ال يـتمكَّ  ن العلم إمَّ

ــا أن . العقــل مــن إدراكهــا وال جمــال لــه فيهــا، فبقــي النقــل فإمَّ

فـإن كـان . يكون مقطوعـًا يف متنـه وداللتـه أو ال يكـون كـذلك

ل وكــان إدراكــه رضوريــًا يشــرتك فيــه كــلُّ  النــاس، وهــذا  األوَّ

ــىلٰ  ــتالف إالَّ ع ــه اخ ــع في ــني،  ال يق ــني املختلف ــي ب ــبيل البغ س

ـ أو ال يكـون . نَّة كـذلكوليس شــيء مـن الكتـب اإلهليـة والسُّ

إدراكه رضوريًا يشـرتك فيـه النـاس، فـال بـدَّ مـن وضـع طريـق 

ــ ــن التوصُّ ــه إىلٰ يمك ــواع  ل من ــن أن ــة م ــتن والدالل ــة امل معرف

ـــاب يف الكُ  ـــاخلط ـــن تُ ـــاس، وإالَّ مل يك ـــلِّ الن ـــة لك ب املنزل

االخــتالف بغيــًا بيــنهم، إذ ال يشــرتك العقــالء يف رضوريــة 

ــلهم  ــه وال طريــق يوص ــه مــن  إىلٰ إدراك ــه ال بــدَّ في العلــم ب

ـــتالف  ـــتالف الخ ـــون، ]] ٩٦ص [[ /االخ ـــارات والظن األم

ه تعـاىلٰ  حكـم بـأنَّ االخـتالف  فال يكـون االخـتالف بغيـًا، لكنـَّ

وإن كــان الثــاين وأن ال يكــون مقطوعــًا يف متنــه وداللتــه . بغــي

ن طريــق إىلٰ   بــل يكــون مــن قبيــل جممــالت واملجــاز، فــال ُيتــيقَّ

. اخلطــاب، والعقــل ال يصــلح هنــا، وهــو ظــاهر العلــم بــأنواع

 فبقــي النقــل ممَّــن حيصــل اجلــزم بقولــه، وال بــدَّ مــن طريــق إىلٰ 

. اجلـزم بصـدقه وبعلمـه، وذلـك هـو املعصـوم، وهـو املطلــوب

ــاملعجزات  والطريــق إىلٰ  ــا ب ــة عصــمته إمَّ معرفــة صــدقه ومعرف

ــاىلٰ  ــن اهللا تع ــنصٍّ م ــىلٰ  أو ب ــح ع ــام رصي ــيِّ أو اإلم ــن النب  أو م

 .ذلك

َ��نــاُت   :قولـه تعـاىلٰ   :الثالـث ُهُم ا�ْ
ْ
ـِد مـا جـاَء�

ْ
، ِمـْن َ�ع

حكـم بـأنَّ اخــتالفهم بعـد جمـيء البيِّنــات التـي يمكـنهم معهــا 

ــيس ــذلك، ول ــي ب ــم اليقين ــنَّة،   العل ــاب والسُّ ــن الكت ــك م ذل

ــــارة إىلٰ  ــــون إش ــــاملعجزات  فيك ــــدين ب ــــومني املؤيَّ املعص

ــوهم فلتق ــإن مل يعلم ــات، ف ــيل والكرام ــر العق ــريهم يف النظ ص

ــ ــوص الدالَّ ــزهتم والنص ــة يف معج ــني القطيع ــيهم والرباه ة عل

 .التي ال حتتمل النقيض

َهــدَ   :قولــه تعــاىلٰ   :الرابــع
َ
يــَن آَمنُــوا �َِمــا  ىٰ � ِ

�
اُهللا ا�

نِـهِ 
ْ
 بِإِذ

َـق�
ْ
ـوا ِ�يـِه ِمـَن ا�

ُ
ف
َ
تَل

ْ
املعصـومني، ألّنــا  إشـارة إىلٰ ، اخ

ــم ــه مل يعل ــًا أنَّ ــم قطع الت  نعل ــؤوَّ ــع امل ــاهبات ومجي ــع املتش مجي

 .يقينًا إالَّ املعصوم

ـــِدي َمـــْن �َشـــاُء إِ�ٰ   :قولـــه تعـــاىلٰ   :اخلـــامس
ْ
ه

َ
 َواُهللا �

ثبــوت املعصــوم، ألنَّ  ، وذلــك يــدلُّ عــىلٰ �ِ�اٍط ُ�ْســتَِقيٍم 

راط املســتقيم الــذي ال يعرتيــه خطــأ أصــالً ال حيصــل إالَّ ـالصــ

 .من قول املعصوم

  :قولـــــه تعـــــاىلٰ  :التاســـــع واخلمســـــون] ]٩٧ص [[ /

ــْم وََعَســـ ىٰ وََعَســـ
ُ
�

َ
ــْ�ٌ ل
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ــَو خ
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 وَه
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ئا

ْ
ــ�

َ
ــوا ش
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َ
 ت

ْ
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َ
أ

ـــتُْم ال 
ْ
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َ
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ـــْم َواُهللا �

ُ
�

َ
� ل َ

ـــَو �
ُ
 وَه

ً
ئا

ْ
ـــ�

َ
ــوا ش بـ� ِ

ُ
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َ
ــون ُم

َ
ل
ْ
ع
َ
� � ]ــق إىلٰ ]٢١٦: البقــرة ــدَّ مــن طري ــال ب ــم  ، ف العل

ــارَّ  ــة والض ــياء النافع ــبيل إىلٰ باألش ــدين، وال س ــث ال ــن حي  ة م

 .ذلك إالَّ من املعصوم، فيلزم ثبوته

ــه تعــاىلٰ  :ونالســتُّ  ٰ   :قول
َ

ُعوا إِ�
ْ
ــد ــَرةِ  َواُهللا يَ ِف

ْ
َمغ

ْ
ــِة َوا�

�
َن
ْ
ا�

 
َ
ُرون

�
ك

َ
ــذ تَ

َ
ــْم � ُه

�
َعل

َ
ــاِس ل

�
ــِه �ِلن  آياتِ

ُ ــ�� ــِه َو�ُ�َ نِ
ْ
: البقــرة[ �بِإِذ

 : ، االستدالل به من وجوه]٢٢١

لاأل ــدلُّ عــىلٰ   :وَّ ــه  أنَّ هــذا ي ــاد، وإرادت ــه ولطفــه بالعب رمحت

ـــو ـــق الق ـــع خل ـــة م ـــدخوهلم اجلنَّ ـــبية  ٰى ل ـــهوية والغض الش

، فلــو مل  واألهويـة املختلفــة والشــيطان، واخلطــاب ُيعــنيِّ الــنصَّ

اهللا عــن  ينصـب املعصـوم يف كـلِّ عصـــر لنـاقض غرضـه تعـاىلٰ 

 .ذلك

نَّــة إنَّـام هــو بخلـق القــدرة املغفـرة واجل أنَّ دعــاءه إىلٰ   :الثـاين

وجعــل األلطــاف والطريــق التــي حيصــل هبــا العلــم والعمــل، 

ب  ــرِّ ــه املق ــام املعصــوم، ألنَّ ــاف يف التكــاليف اإلم وأهــمُّ األلط

ــاليف  إىلٰ  ــم بالتك ــايص، وألنَّ العل ــن املع ــد ع ــات واملبعِّ الطاع

ــ ــام الش ــريه ال ـواألحك ــوم، إذ غ ــن املعص ــل إالَّ م رعية ال حيص

 .بقوله وال تتمُّ الفائدة بهُيوَثق 

ُهــْم   :قولــه تعــاىلٰ   :الثالــث
�
َعل

َ
ــاِس ل

�
ُ آياتِــِه �ِلن �

َو�ُ�َــ�

 
َ
ُرون

�
ك

َ
ــذ تَ

َ
�� ُّــذك ــه الت ــل مع ــذي حيص ــان ال ــوف ، البي ر واخل

مــن املخالفــة ال حيصــل إالَّ بقــول املعصــوم، إذ اآليــات أكثرهــا 

ـــامٌّ  ـــل وع ـــدم  جمم ـــتند يف ع ـــيص، وال مس ـــل التخص حيتم

ل، امل ــؤوَّ ــا م ، وأكثره ــنِّ ــد للظ ــدم املفي ــالة الع ــص إالَّ أص خصِّ

ف هلـذه، ولـيس إالَّ املعصـوم ملـا  فال بدَّ مـن معرفـة طريـق معـرِّ

م  . تقدَّ

ــتُّ  ــادي والس ــاىلٰ  :وناحل ــه تع ــو�ا�َِ�   :قول ــب� ا�� ِ
ُ

 اَهللا �
�
إِن

ــِر�َن  ُمتََطه�
ْ
ــب� ا� ِ

ُ
ــف عــىلٰ ]٢٢٢: البقــرة[ �َو�  ، وذلــك يتوقَّ

ـــىلٰ  ـــو موقـــوف ع ـــذنوب، وه ـــام  معرفـــة ال ـــم باألحك العل

ـــذلك  ـــة، وك ـــنَّة النبوي ـــة والسُّ ـــات اإلهلي الشــــرعية واخلطاب

ــف عــىلٰ  معرفــة الطهــارة وأنواعهــا وأحكامهــا ونواقضــها  يتوقَّ

ورشايطهــا وأســـباهبا وكيفياهتـــا، وال حيصــل ذلـــك إالَّ مـــن 
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ــىلٰ  ــوم ع ــب املعص ــان، فيج ــلِّ زم ــة يف ك ــي عامَّ م، وه ــدَّ ــا تق  م

املعصــوم يف كــلِّ زمــان، فيســتحيل أن يكــون ]] ٩٨ص [[ /

 . غريه اإلمام معه

ـــتُّ  ـــاين والس ـــاىلٰ  :ونالث ـــه تع ـــوا   :قول
ُ
ت�ق

َ
وا َو� ـــَ��

َ
� 

ْ
ن

َ
أ

ــيٌم  ــاِس َواُهللا َســِميٌع َعِل َ ا�� ْ
ــ� ــِلُحوا َ�

ْ
ص

ُ
ــرة[ �َوت : البق

 : ، وجه االستدالل من وجهني]٢٢٤

ل ــربَّ والتقــو  :األوَّ ــوف  ٰى أنَّ ال ــاس موق ــني الن واإلصــالح ب

ــواع اخلطــاب  عــىلٰ  معرفــة األحكــام الشـــرعية، واملــراد مــن أن

وجـه يقينـي، وإالَّ جلـاز أن يـأيت باملعصـية والفسـاد  اإلهلي عـىلٰ 

وهــو ال يعلــم، وذلــك ال حيصــل إالَّ مــن املعصــوم  وتــرك الــربِّ 

ر، فيجب املعصوم عىلٰ   .ما تقرَّ

ــاين ــفا  :الث ــذه الص ــوف هب ــني أنَّ املوص ــلح ب ــذي يص ت ال

ــاس، فيتعــنيَّ عــىلٰ  ــول قولــه ليــتمَّ اإلصــالح  الن النــاس قب

ــذلك،  فــدلَّ عــىلٰ   وانتظــام النــوع، وغــري املعصــوم ال يصــلح ل

 .ثبوت املعصوم

ـــتُّ  ـــث والس ـــاىلٰ  :ونالثال ـــه تع ُم اُهللا   :قول
ُ
�

ُ
ـــذ ال يُؤاِخ

َســـبَتْ 
َ
ْم بِمــا ك

ُ
�

ُ
ْم َولِ�ــْن يُؤاِخــذ

ُ
يْمــانِ�

َ
ِو ِ� أ

ْ
غ
�
بِــا�ل

 
ُ
مْ ق

ُ
و�ُ�

ُ
 :، وكسب القلوب ثالثة أنواع]٢٢٥: البقرة[ ل

ل ــابق يف : األوَّ ــًا، وإن مل يط ــان مثاب ــابق ك ــإن ط ــاد، ف االعتق

أيضــًا  ٰى أيِّ شـــيء كــان ســواء يف النقليــات أو العقليــات ُيســمّ 

 .كسباً 

 .اإلرادة: الثاين

ــث ــاملوافق : الثال ــم ب ــق العل ــع طري ــب وض ــة، فيج الكراه

وهنيــه، ال حيصــل ذلــك  ألمــر اهللا تعــاىلٰ منهــا للحــقِّ واملطــابق 

ـة يف كـلِّ عصــر، فيجـب  م، وهـي عامَّ إالَّ من املعصـوم ملـا تقـدَّ

 .وجود املعصوم يف كلِّ عرص

ــال ــائلني بتوقُّــ: ال يق ــذهب املالحــدة الق ــون بم ف أتقول

 املعارف؟

ال نقــول بــذلك يف املعــارف العقليــة، بــل : ألّنــا نقــول

واملـراد مـن الكلـامت اإلهليـة معرفـة األحكـام الشــرعية : نقول

ــىلٰ  ــوف ع ــا موق ــة وغريمه ــات املجمل ــيس  واآلي ــوم، ول املعص

 .هذا مذهب املالحدة

ــتُّ  ــع والس ــاىلٰ  :ونالراب ــه تع ــيٌم   :قول ــوٌر َحِل
ُ
ف

َ
 �َواُهللا �

ــه وصــف نفســه بالرمحــة ]٢٢٥: البقــرة[ ، وجــه االســتدالل أنَّ

ــو ــق الق ــه  ٰى وخل ــيس وقدرت ــبية وإبل ــهوية والغض ص [[ /الش

ـــؤذي مـــن األذ]] ٩٩ ـــق  ٰى ومتكـــني امل ـــل، فلـــو مل خيل واجله

ـــة  ـــد الدنيوي ـــيل الفوائ ـــه حتص ـــن مع ـــذي يمك ـــوم ال املعص

ــر  ــيم وقه ــيل النع ــذاب وحتص ــن الع ــالص م ــة واخل واألُخروي

ــو ــاىفٰ  ٰى الق ــيس لن ــبية وإبل ــهوية والغض ــذه  الش ــه، إذ ه رمحت

ــوم مــنج منهــا،  ــام املعص ــياء موجبــات اهلــالك، واإلم األش

 .املوقي من أسباب اهلالكوالرحيم هو 

ــتُّ  ــامس والس ــاىلٰ  :وناخل ــه تع ــي قول ــة ه ــذه اآلي َواُهللا   :ه

ـــيٌم  ـــوٌر َحِل
ُ
ف

َ
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َ
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ــام[ ا�ر�� ــىلٰ ]٥٤: األنع ــدلُّ ع ــك ي ــلُّ ذل ــذر ، ك ــي ع  نف

بجميـع  املكلَّف يف ترك املكلَّف بـه وإمهالـه مـع إتيـان اهللا تعـاىلٰ 

ــف مــن  ــف عليــه فعــل املكلَّ مــا ينبغــي لــه أن يــأيت بــه ممَّــا يتوقَّ

ــدة املعارضــة للقــو بــة واملبعِّ  ٰى القــدرة والعلــوم واأللطــاف املقرِّ

ــرة واآلالم، وال أهــمَّ يف  الشــهوية والغضــبية واللــّذات والنف

نفيـه ال يعتمـد املكلَّـف   كـلِّ زمـان، إذ مـع ذلك من املعصوم يف

ــىلٰ  ــنَّة  ع ــن السُّ ــة م ــوم الواجب ــه العل ــل ل ــريه، وال حتص ــول غ ق

ــاىلٰ  ــان اهللا تع ــام، وك ــع األحك ــاب بجمي ــه إىلٰ  والكت ــب من  انتس

ــاىلٰ  ــه تع ــبة إلي ــوز النس ــن ال جت ــا، ولك ــه م ــدرة  وج ــه الق بنفي

 والشـــهوة والنفـــرة، وإالَّ الرتفـــع التكليـــف، لعـــدم الكلفـــة

ــة،  ــوز، وإالَّ مل حيســن املبالغ ــري ذلــك ال جي ولــزوم اإلجلــاء، وغ

وإنَّام حيسن مـع كونـه مـن املكلَّـف مـن كـلِّ وجـه إالَّ مـا لـيس 

 .من فعله ويتوقَّف عليه التكليف

ــا  :ونالســادس والســتُّ  ــوم يف عصـــر م ــاء اإلمــام املعص انتف

بالضــــرورة فهـــو حمـــال، فانتفـــاء اإلمـــام   ملـــزوم للمحـــال

ــوم  ــالبة املعص ــدق الس ــتحال ص ــال، وإذا اس ــا حم ـــر م يف عص

ة، فيجـب وجـوده يف كــلِّ اجلزئيـة وجـب صـدق املوجبـة الكّليـَّ

ـــر ــرب. عص ــا الك ــغر ٰى أمَّ ــا الص ــاهرة، وأمَّ ــتلزام  ٰى فظ فالس

ــىلٰ  ــف ع ــة للمكلَّ ــوت احلجَّ ــه ثب ــاىلٰ  انتفائ ــا،  اهللا تع ــٍت م يف وق

راد منـه العلـم ُيـ ملشاركة املعصـوم النبـيَّ يف املطلـوب، إذ النبـيُّ 

باألحكــام ولتقريــب والتبعيــد، ومهــا موجــودان يف اإلمــام 

ــيِّ ]] ١٠٠ص [[ / ــي النب ــاويًا لنف ــه مس ــون نفي ــوم، فيك املعص

 ـــاء ـــر، ولكـــن انتف ، والزم أحـــد املتســـاويني الزم لآلخ

ة، فكذا انتفاء اإلمام  .الرسول يستلزم ثبوت احلجَّ

ــتُّ  ــابع والس ، :ونالس ــامٌّ ــف ع ــوم لط ــام املعص ــيُّ  اإلم والنب

، وانتفــاء العــامِّ  ، فــإذا شـــرٌّ مــن انتفــاء اخلــاصِّ  لطــف خــاصٌّ
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ــاىلٰ  ــه تع ــل من ــال الرس ــدم إرس ــتحال ع ــدم  اس ــتحالة ع فاس

ــريم  ــة، كتح ــوم املوافق ــاب مفه ــن ب ــوم م ــام املعص ــب اإلم نص

 .حتريم الرضب عىلٰ  التأفيف الدالِّ 

ــتّون ــامن والس ــاىلٰ  :الث ــه تع  اهللاِ   :قول
َ
ــُدود  ُح

�
ــد تََع

َ
ــْن �  َوَم

 
َ
ـــا�ُِمون

�
ـــُم الظ

ُ
 ه

َ
و�ِــك

ُ
أ
َ
، وكـــلُّ مـــن  ]٢٢٩: البقــرة[ �ف

يمكـن أن يكــون ظاملـًا ال جيــوز اتِّباعـه وال طاعتــه احـرتازًا مــن 

باعــه،  الضـــرر املظنــون، وغــري املعصــوم كــذلك، فــال جيــوز اتِّ

 .وكلُّ إمام جيب اتِّباعه، فال يشء من غري املعصوم بإمام

ــتُّ  ــع والس ــه ت :ونالتاس ــاىلٰ قول ٰ   :ع
َ َ

ــافُِظوا � واِت  ح
َ
ــل ا�ص�

ــط وُْس
ْ
ــالةِ ا� ــانِ�َِ�  ىٰ َوا�ص� ــوا ِهللاِ ق وُ�

ُ
ــرة[ �َوق ، ]٢٣٨: البق

ــلوات والصــالة الوســط أمــر باملحافظــة عــىلٰ  ، وإنَّــام ٰى الص

حيصــل ذلــك بمراعــاة رشائطهــا ومعرفــة أحكامهــا واالحــرتاز 

ــىلٰ  ــا ع ــن مبطالهت ــم إالَّ  م ــوابه، وال ُيعَل ــم ص ــه ُيعَل ــن وج  م

م، فيجـب ـة يف كـلِّ عصـ. املعصوم ملا تقدَّ ر، فيجـب ـوهـي عامَّ

 .فيه

ــْم   :قولــه تعــاىلٰ  :الســبعون
ُ
�

�
َعل

َ
ــِه ل ــْم آياتِ

ُ
�

َ
ُ اُهللا ل يُ�َــ��

 
َ
ــون

ُ
ِقل

ْ
ع
َ
�� ]والبيــان الــذي حيصــل منــه ]٢٤٢: البقــرة ،

العلم إنَّام يكـون بـالنصِّ مـع معرفـة الوضـع يقينـًا أو مـن قـول 

ـــات ]] ١٠١ص [[ / ـــر اآلي ـــٍف يف أكث ل منت ـــوم، واألوَّ املعص

ــة  فيتعــنيَّ الثــاين، فيســتحيل أن يكــون اإلمــام غــريه، وهــي عامَّ

 .يف كلِّ عرص إمجاعاً 

وا ِ� َســـِ�يِل   :قولـــه تعــاىلٰ  :احلــادي والســبعون
ُ
َوقـــاتِل

ـــن دون ]٢٤٤: البقـــرة[ اهللاِ  ـــتحيل م ـــة، ويس ـــر باملقاتل ، أم

ـة يف كـلِّ عصــر ّفـار، فيجـب يوجـد فيـه الكُ  رئيس، وهـي عامَّ

ــاد  ــومًا، ألنَّ اجله ــون معص ــدَّ أن يك ــذلك، وال ب ــرئيس ل ــه ال في

فيه سـفك الـدماء وإتـالف األمـوال واألنفـس، فـال بـدَّ مـن أن 

ة قولــه وكيــف يقاتــل، وغــري املعصــوم ال حيصــل  ن صــحَّ ُيتــيقَّ

 .الوثوق بقوله، فتنتفي فائدة التكليف

ــبعون ــاين والس ــاىلٰ  :الث ــه تع ــْن   :قول ــُه َم
َ
ك

ْ
ِ� ُ�ل

ْ
ــؤ َواُهللا يُ

ــيٌم  ــٌع َعِل ــاُء َواُهللا واِس ــرة[ ��َش ــول]٢٤٧: البق ــن : ، فنق م

ــه عبــارة  يؤتيــه اهللا امللــك ال جيــوز أن يكــون غــري معصــوم، ألنَّ

ــل  ــوز أن يفع ــق، وال جي ــي يف اخلل ــر والنه ــتحقاق األم ــن اس ع

ــة يف كــلِّ  وتعــاىلٰ   اهللا ســبحانه ذلــك بغــري املعصــوم، وهــي عامَّ

ــه ال قائـل بــالفرق، فإنَّـه لــو قـال قائــل. عصــر باإلمجـاع : وألنَّ

؟ قلنـا لِـَم ال جيـوز أن يكـون ذلـك إشـارة إىلٰ   يـدلُّ عـىلٰ : النبـيِّ

ــه لــو كــان بحيــث صــدر منــه  ة وقبلهــا، ألنَّ عصــمته بعــد النبــوَّ

ه مــن القلــوب، فلـم حيصــل االنقيــاد الـذنب قبلهــا لســقط حملُّـ

ض، ويلـزم مـن القـول بـذلك ألمره وهنيه، وهـو ينـاقض الغـر

 .عصمة اإلمام، وإالَّ لزم إحداث قول ثالث، وهو باطل

ـُع اِهللا ا��ـاَس   :قولـه تعـاىلٰ  :الثالث والسـبعون
ْ
�
َ
ـْو ال د

َ
َو�

 
ُ

رض
َ ْ
ــَدِت األ َس

َ
ف
َ
ٍض ل

ْ
ــبَع ــُهْم بِ َض

ْ
ــرة[ َ�ع ــه ]٢٥١: البق ، وج

 :االستدالل به من وجوه

ل ـــىلٰ  اهللا : األوَّ ـــصَّ ع ـــو ال ن ـــه ه ـــرئيس أنَّ ـــب لل ناص

ــٍذ أن يكــون معصــومًا،  الــدافع، فيبطــل االختيــار، وجيــب حينئ

م غري املعصوم ألنَّه تعاىلٰ   .يستحيل أن ُحيكِّ

ــاين ــاىلٰ : الث ــب اهللا تع ــه بنص ــع  أنَّ ــاس يرتف ــن الن ــدافع م ال

امتنــاع الشـــيء لثبــوت غــريه،  تــدلُّ عــىلٰ ) لــوال(الفســاد، ألنَّ 

ــ ــوم، إذ م ــع املعص ــك إالَّ م ــون ذل ــاد ال وال يك ــريه الفس ع غ

 .يرتفع

ــه تعــاىلٰ : الثالــث نســب األحكــام الصــادرة مــن الــرئيس  أنَّ

، وإالَّ لـــزم إليـــه تعـــاىلٰ ]] ١٠٢ص [[ /واألوامـــر والنـــواهي 

ــد  ــااجلــرب، وق ــه، فيكــون معصــومًا، إذ غــري املعصــوم  بيَّنّ بطالن

أخبــار  قــد يــأمر باخلطــأ، وهــو ظــاهر واقــع، ومــن يقــف عــىلٰ 

رًا عنـده، واخلطـأ ال اخللفاء وامللـوك املتـ واترة يكـون ذلـك مقـرَّ

 .يكون من اهللا تعاىلٰ 

ــال ــارة إىلٰ : ال يق ــك إش ــون ذل ــوز أن يك ـــَم ال جي ــيِّ  لِ النب

 ٰــه دلَّ عــىل ــه يف  رئــيس مطلــق ومل يــدّل عــىلٰ  ؟ فإنَّ إمــام، فإنَّ

زمانـه حيصــل بوجــوده، وبعــد وفاتــه حيصــل بشـــرعه وقوانينــه 

رهـا سـلَّمنا لكـن ال فاعـل إالَّ اهللا  .الشـرعية وأحكامـه التـي قرَّ

ســلَّمنا . ، فكــان نصــب اخللــق للــرئيس مــن فعلــه أيضــاً تعــاىلٰ 

لكن فساد األرض إنَّام يقـال عنـد وقـوع مجيـع األحكـام خطـًأ، 

ــزم  ــامل، وال يل ــطراب الع ــة واض ــاذب األهوي ــيس جت ــدم رئ وع

 .من نفي الكلِّ النفي الكّيل 

ــا نقــول ل، فن: ألّن ــا اجلــواب عــن األوَّ ــة : قــولأمَّ هــذه اآلي

ــة يف كــلِّ عصـــر إمجاعــًا، ولثبــوت املالزمــة املــذكورة  عامَّ

ــاىلٰ  ــه تع ــان، ألنَّ ــلِّ زم ــالزم يف ك ــاء ال ــالح  وانتف ــد إص ال يري

فســـادها يف زمـــان دون زمـــان، وإالَّ لــــزم   األرض ودفـــع

ح، وبعــد وفــاة النبــيِّ  ال بــدَّ مــن  الرتجــيح مــن غــري مــرجِّ

ــىلٰ  ــر ع ــيس يقه ــر رئ ــاع أوام ب ــال اتِّ ــزم املح ــه، وإالَّ ل ه ونواهي

 .املذكور
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ــاين ــن الث ــا ع ــد : وأمَّ ــافق ــولكم بيَّنّ ــرب، وق ــالن اجل ال : بط

ــذار  ــه، وإع ــاد فعل ــي لفس ــيس، ونف ــذار إلبل ــل إالَّ اهللا إع فاع

ة  للمكلَّف يف صدور اخلطـأ منـه، وينافيـه القـرآن املجيـد يف عـدَّ

 مُّ اآلدمــي، وذ مواضـع، بــل القــرآن مشــحون بإســناد الفعــل إىلٰ 

ـق العقـاب؟ . ذلـك ّفار وفاعـل الظلـم عـىلٰ الكُ  ثـّم كيـف يتحقَّ

ــد  ــا ق ــاوألّن ــىلٰ  بيَّنّ ــدلُّ ع ــذه ت ــه ال  أنَّ ه ــرئيس، فإنَّ ــمة ال عص

ــاد،  ــه فس ــب ألنَّ ــه ذن ــدر من ــالح، وال يص ــه إالَّ الص ــدر من يص

 .فيستحيل أن يكون منصوبًا من اخللق

ا عن الثالث، فبوجهني  :وأمَّ

ل ــ: األوَّ ــلَّ واح ــاىلٰ أنَّ ك ــراد هللا تع ــاد م ــواع الفس ــن أن ، ٍد م

أيضـًا، ويلـزم  ووقوع كـلِّ املصـالح والعبـادات مـراد اهللا تعـاىلٰ 

 .من ذلك نصب املعصوم، الستحالة ما قلناه بدونه

ــاين ــن : الث ــل إالَّ م ــي الكــلِّ ال حيص ــن نف ــا ذكرمتــوه م أنَّ م

ــا اهللا تعــاىلٰ   أو غــريه، والثــاين املعصــوم، ألنَّ ناصــب الــرئيس إمَّ

األهويـــة ]] ١٠٣ص [[ /مســـتلزم لالضـــطراب وجتـــاذب 

للــرئيس،   والفســاد الكــّيل، فــال ينتفــي إالَّ بنصــب اهللا تعــاىلٰ 

ــاىلٰ  ــن اهللا تع ــتحيل م ــري  ويس ــوم، وألنَّ غ ــري املعص ــيم غ حتك

املعصوم حيصل منـه اجلـواز، وفيـه إثـارة للفـتن والفسـاد الكـّيل 

 .واالضطراب

ــاَس   :قولــه تعــاىلٰ  :الرابــع والســبعون ــُع اِهللا ا��
ْ
�
َ
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ْ
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ً
ِثـ�ا

َ
ـُم اِهللا ك ُر ِ�يَهـا اسْ

َ
ك

ْ
، وجـه االسـتدالل ]٤٠: احلـّج [ يُذ

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــه ي ــه أنَّ ــيِّ  ب ــد النب ــرئيس بع ــب اهللا ال ــه نص ، ألنَّ

ب ــرِّ ــلوات ومق ــاجد والص ــافظ للمس ــد  إىلٰ  ح ــات ومبعِّ الطاع

ــا  عــن املعــايص بعــد تقريرهــا، وذلــك هــو اإلمــام املعصــوم مل

م من التقرير  .تقدَّ

ــُد ِمــَن   :قولــه تعــاىلٰ  :اخلــامس والســبعون
ْ
َ ا�ر�ش �َــ��

َ
 ت

ْ
ــد

َ
ق

 �
َ

ــ�
ْ
ــرة[ ال ــق ]٢٥٦: البق ــا ُيطَل ــلَّ م ــتدالل أنَّ ك ــه االس ، وج

ــف ــذا الوص ــرتك يف ه ــد اش ــواب ق ــد وص ــه رش ــ  علي ب املوج

قــد اشــرتك  زه مــن اخلطــأ، وكــذلك الغــيُّ لبيانــه وظهــوره ومتيُّــ

ــيح  ــه وإظهــاره، فرتج يف هــذا الوصــف املوجــب لوجــوب بيان

ــيئني ــرض ش ــه يف مع ــال، ألنَّ ــبعض حم ــذر : ال ــي ع ــدمها نف أح

ل وال حيســن  ــف مطلقــًا، الثــاين االمتنــان، وال حيصــل األوَّ املكلَّ

ــنَّة الثــاين إالَّ بــالكّيل، ولــيس ذلــك الشـــيء مــن ا لكتــاب والسُّ

م، فتعـنيَّ املعصـوم يف كـلِّ زمـان،  وحدمها، وهو ظـاهر ملـا تقـدَّ

 .وهو ظاهر، وهو مطلوبنا

ءٍ   :قولــه تعــاىلٰ : ال يقــال ْ َ
� 

� ُ
 ِلــ�

ً
يانــا

ْ
] ٨٩: النحــل[ تِ�

 .ينايف ذلك

ــه ال حيصــل منــه إالَّ ملــن علــم يقينــًا جممالتــه : ألّنـا نقــول إنَّ

ــرتكا ــمراته ومش ــه ومض ــًا إالَّ وجمازات ــك يقين ــم ذل ته، وال يعل

مـا ذكرمتـوه يف كـلِّ  اإلمام املعصـوم ال غـريه إمجاعـًا، فـدلَّ عـىلٰ 

 .زمانٍ 

اُهللا   :قولــه تعــاىلٰ  :الســادس والســبعون ]]١٠٤ص [[ /

 ٰ
َ

مـــاِت إِ�
ُ
ل

�
ـــَن الظ ـــرُِجُهْم ِم

ْ ُ
ـــوا � ـــَن آَمنُ ي ِ

�
ـــوِر  َوِ�� ا�  ا��

 :ن وجهني، وجه االستدالل به م]٢٥٧: البقرة[

ل ــا : األوَّ ــامت، أمَّ ــات والظل ــلِّ األوق ــة يف ك ــذه عامَّ أنَّ ه

ــا الثــاين فلوجــوه ل فباإلمجــاع، وأمَّ إحــداها اشــرتاك كــلِّ : األوَّ

ــه  ــا والتنزي ــراج منه ـــي لإلخ ــف املقتض ــذا الوص ــة يف ه ظلم

ــان، ــرض االمتن ــا يف مع ــه ذكره ــا أنَّ ــا، وثانيه ــه   عنه ــا أنَّ وثالثه

ــال ــاأللف وال ف ب ــرَّ ــع مع ــد مج ــام وق ــه،  بيَّنّ ــول عموم يف األُص

ر، فيسـتحيل أن يكـون ـثبـوت املعصـوم يف كـلِّ عصـ فدلَّ عـىلٰ 

 .اإلمام غريه

ــاين ــاىلٰ : الث ــرم اهللا تع ــق  أنَّ ك ــل طري ـــي جع ــه يقتض ورمحت

ذلــك ملـن رامــه مــن املـؤمنني، ولــيس إالَّ املعصــوم،  يوصـل إىلٰ 

 .فيجب يف كلِّ عرص

ــبعون ــابع والس ــاىلٰ  :الس ــه تع ُم   :قول
ُ
� ــدُ  يَِع
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َ
، هـــذه حتـــذير مـــن متابعـــة أمـــر ]٢٦٨: البقـــرة[ َوف

بــاع أوامــر اهللا  ــه وترغيــب يف اتِّ الشــيطان، فيجــب االحــرتاز عن

 ذلـــك إالَّ مـــن]] ١٠٥ص [[ /ونواهيـــه، وال حيصـــل  تعـــاىلٰ 

قــول املعصــوم، إذ لــو كــان اإلمــام غــريه جلــاز أمــره باملعصــية 

 .وبأوامر الشيطان

ــامن والســبعون ـــرة ويســتحقُّ  :الث ــام يســتحقُّ النص اإلم

ــوم كــذلك، ينــتج ال  ــن غــري املعص ــار، وال شـــيء م األنص

ــوم ــام بمعص ــري اإلم ــن غ ـــيء م ــغر. ش ــا الص ــاهرة،  ٰى أمَّ فظ

ــاىلٰ  ــه تع و  :ولقول ــاَ�ُ ن
َ
ــْم ال ت

ُ
�

َ
ــا ل  م

َ
ــاّفات[ �ن : الص

اتِّفاقـــًا، ولقولـــه  نصــــرة اإلمـــام أوىلٰ  ٰى ، وهـــي يف معنـــ ]٢٥

مْ   :تعــاىلٰ 
ُ
�

ْ
ــِر ِمــن

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
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ِطيُعــوا ا�ر�ُســول
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َ
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ــا الكــرب]. ٥٩: النســاء[ فــألنَّ غــري املعصــوم ظــامل متعــدٍّ  ٰى وأمَّ

م، وقــال اهللا تعــاىلٰ  ِ   ملــا تقــدَّ ــا�
�
صــاٍر َومــا �ِلظ

ْ
ن
َ
ــْن أ  �ِمَ� ِم
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ـا أن يكــون املـراد نفــي االسـتحقاق أو نفــي ]٢٧٠: البقـرة[ ، إمَّ

رة، فتعــنيَّ ـالنصـــرة بالفعــل، والثــاين حمــال لوقــوع النصــ

ل، وهو املطلوب  .األوَّ

وا   :قولـه تعــاىلٰ  :التاسـع والســبعون
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ت
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ْ
ف
ُ
ــْم �

ُ
�

�
َعل

َ
ــوا اَهللا ل

ُ
ق
�
ــا َوا� بْوابِه

َ
ــْن أ ــرة[ �ِم : البق

ــو]١٨٩ ــىلٰ  ٰى ، والتق ــة ع ــي موقوف ــرتاز، وه ــي االح ــة  ه معرف

هــا واملــراد باخلطــاب، وال حيصــل إالَّ مــن كلِّ  أحكــام اهللا تعــاىلٰ 

ــوم ــول املعص ــول . ق ــال ق ــاب وألنَّ امتث ــوم ارتك ــري املعص غ

ــو ــايف التق ــك ين ــية، وذل ــره باملعص ــل أم ــبهة، إذ حيتم ، ٰى الش

 .عنه ي�افيكون منه

يــَن   :قولــه تعــاىلٰ  :الثامنــون ِ
�

وا ِ� َســِ�يِل اِهللا ا�
ُ
َوقــاتِل

مْ 
ُ
�

َ
ون

ُ
ــاتِل ــه أمــر  ]١٩٠: البقــرة[ يُق ، وجــه االســتدالل بــه أنَّ

ال مــن دونــه بالقتــال، فــال بــدَّ فيــه مــن نصــب رئــيس، إذ القتــ

، وإالَّ لــزم حمـال، وال بــدَّ أن يكــون منصــوبًا مـن ِقبَــل اهللا تعــاىلٰ 

ــــرج  ــــتالف واهل واملــــرج وجتــــاذب ]] ١٠٦ص [[ /االخ

ــىلٰ  ــوف ع ــه موق ــال، ألنَّ ــدُّ القت ــك ض ــة، وذل ــاق  األهوي االتِّف

 .حتكيم غري املعصوم ورفع النزاع، ويستحيل من اهللا تعاىلٰ 

ـــون ـــاىلٰ  :احلـــادي والثامن ـــه تع ـــوا   :قول
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ُ
ــف عــىلٰ ]١٩١: البقــرة[ َحيْــث نصــب  ، هــذا يتوقَّ

ــق بقو ــوم ال ُيوَث ــري املعص ــرئيس، وغ ــع، ال ــال ُيتَّب ــه، ف ــه وفعل ل

 .فينتفي فائدة هذا األمر

ـلِ   :قولـه تعـاىلٰ  :الثاين والثامنون
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ــة التــي ]١٩١: البقــرة[ ــه الفتن ، وغــري املعصــوم قــد حيصــل من

هي أشدُّ من القتـل، فيجـب االحـرتاز منـه كـام جيـب االحـرتاز 

 .منها، وهو املطلوب

ٰ   :قولـــه تعـــاىلٰ  :نـــونالثالـــث والثام ْم َحـــ��
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ـــه ]١٩٣: البقـــرة[ �الظ ، وجـــه االســـتدالل أنَّ

ــة  ــة غاي ــاء الفتن ــل انتف ــُن ِهللاِ جع ي  ا��
َ
ــون

ُ
ــم َو�َ� ، وال ُيعَل

 .الفتن بالقتال وأنَّ املراد به اإلصالح إالَّ من املعصومانتفاء 

ْم   :قولــه تعــاىلٰ  :الرابــع والثامنــون
ُ
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ــرة[ فعــل الطاعــات  ، كــلُّ ذلــك حتــريض عــىلٰ ]٢٢٣: البق

القبـائح واالحــرتاز عـن الشـبهات، وال يــتمُّ إالَّ واالمتنـاع عـن 

 .بقول املعصوم يف كلِّ عرص، فيجب

ـــوا   :قولـــه تعـــاىلٰ  :اخلـــامس والثامنـــون
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معرفـــة  واإلصـــالح موقـــوف عـــىلٰ  ٰى ، والـــربُّ والتقـــو]٢٢٤

ــاىلٰ أو ــر اهللا تع ــك إالَّ  ام ــتمُّ ذل ــه، وال ي ــراد بخطاب ــه وامل ونواهي

ـــر  ــلِّ عص ــوم يف ك ــول املعص ــن ]] ١٠٧ص [[ /بق م م ــدَّ ــا تق مل

ــه إصــالح فــال  التقريــر، وغــري املعصــوم قــد يــأمر بــام يــوهم أنَّ

 .إصالح فيه، فال جيب امتثال قوله، فتنتفي فائدة إمامته

ـــون ـــاىلٰ  :الســـادس والثامن ـــه تع    :قول
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م]٢٧٧   .، وجه االستدالل هبا كام تقدَّ

ــون ــابع والثامن ــاىلٰ  :الس ــه تع  ا  :قول
�
 إِن

ٌ
ف

ُ
ــَرؤ
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ــاِس � َهللا بِا��

ـــيٌم  ـــّج [ �رَِح ـــتدالل أنَّ اإلمـــام  ]٦٥: احل ـــه االس ، وج

املعصـوم يف كـلِّ عصـــر مـن أعظـم الــنعم وأمتّهـا، وبـه حتصــل 

النجــاة األُخرويــة واملنــافع الدنيويــة، وكــان مــن رأفتــه ورمحتــه 

نفســه، وأيُّ نعمــة يف جنــب هــذه النعمــة  التــي حكــم هبــا عــىلٰ 

م أقــّل عَ اآلخـرة؟ فكــلُّ الـنِّ   م الــدنيا ونعـمالتـي هبـا حيصــل نعـ

 .منها وُتستَحقر يف جنبها

ــامن والثامنــون ــه تعــاىلٰ  :الث اِت   :قول َــ�ْ
ْ
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 ف

معرفتهــا، وذلــك موقــوف  ، هــذا موقــوف عــىلٰ ]١٤٨: البقــرة[

معرفـة اخلطـاب اإلهلـي، وال حيصـل إالَّ مـن املعصـوم كـام  عـىلٰ 

م  .تقدَّ

ْم   :قولــه تعــاىلٰ  :ونالتاســع والثامنــ
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ُ
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َ
ــرة[  �ت ، االســتدالل ]١٥١و ١٥٠: البق

 :هبا من وجوه

ل ــد : األوَّ ــا، وق ــنعم علين ــام ال ــم بإمت ــد حك ــه ق ــاأنَّ أنَّ  بيَّنّ

مــام املعصــوم كــلُّ الــنعم مســتحقرة يف جنــب هــذه النعمــة، اإل

 .معَ مل يكن قد أتمَّ النِّ  فلو مل يكن قد نصبه اهللا تعاىلٰ 

ــاين ــتمُّ إالَّ : الث ــه ال ت ــول، وفائدت ــل الرس ــتنَّ بجع ــه ام أنَّ

 .بخليفة معصوم يقوم مقامه يف كلِّ وقت

ــث ــ: الثال ــة إىلٰ أنَّ العلَّ ــال الرُّ  ة الداعي ــإرس ــُس ــو إع الم ل ه
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ــاىلٰ  ــاب اهللا تع ب إىلٰ ]] ١٠٨ص [[ /، خط ــرِّ ــد  فيُق ــة وُيبعِّ الطاع

ــدي إىلٰ  ــه، وهي ــاب ومعاني ــم الكت ــية، وُيعلِّ ــن املعص ــه  ع جممالت

التـــه وجمازاتـــه ومشـــرتكاته، وُيعلِّمهـــم مـــا مل يكونـــوا ومتأوَّ 

اإلمــام، والقــدرة  يعلمــون، وهــذا الــداعي موجــود بالنســبة إىلٰ 

لــداعي والقــدرة حكمنــا بوقــوع موجــودة، وإذا علمنــا وجــود ا

 .وجود اإلمام املعصوم يف كلِّ زمان الفعل، فدلَّ عىلٰ 

ــــــه تعــــــاىلٰ  :التســــــعون ُروا ِ� َوال   :قول
ُ
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ــُرونِ 
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ف
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َ
ــرة[ � ت ــكر وهنــ]١٥٢: البق عــن  ٰى ، أمــر بالش

 م وهـو عـدم الشـكر فيجـب، وذلـك موقـوف عـىلٰ عَ كفران الـنِّ 

معرفــة اخلطابــات اإلهليــة،  وهــو موقــوف عــىلٰ   معرفــة كيفيتــه،

ـنَّة  ر، إذ الكتـاب والسُّ وال حتصل إالَّ مـن قـول املعصـوم ملـا تقـرَّ

ــىلٰ  ــكر ع ــة الش ــان بكيفي ــوم ال  ال يفي ــري املعص ــة، وغ ــلِّ نعم ك

ُيوَثق بقولـه جلـواز أن يكـون مـا يعملـه لنـا غـري الشـكر أو مـن 

 .باب اجلحود، فيجب املعصوم يف كلِّ وقت

ــاَب   :تعــاىلٰ  قولــه :احلــادي والتســعون ِكت
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ــران[ �ِلن ــزال ]٤و ٣: آل عم ــن إن ــراد م ، امل

ــه، وال تــتمُّ  ــا في ــة م ــل إالَّ بمعرف ــة، وال حتص ــاب اهلداي الكت

ب مــن امتثــال أوامــره ونواهيــه، وال حيصــل  فائدتــه إالَّ بــام ُيقــرِّ

ر، وإالَّ فــدلَّ عــىلٰ  ــا تقــرَّ ــه إالَّ مــن املعصــوم مل ــوت  ذلــك كّل ثب

 .اإلمام املعصوم

ــعون ــاين والتس ــه تعــاىلٰ  :الث    :قول
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 :، االستدالل به من وجوه]٧: آل عمران[  �األ

ل ــام : األوَّ ــد إنَّ ــد، واملقلِّ ــنهم مقلِّ ــد وم ــاس مــنهم مقلَّ أنَّ الن

ــد، واهللا تعـاىلٰ  ابِْتغــاَء   قــد ذمَّ مــن يتَّبـع املتشــابه منــه يتبـع املقلَّ

 
ْ
ِفت

ْ
ــهِ ال ِو�ِل

ْ
أ
َ
ــاَء ت ــِة َوابِْتغ ــري نَ ــه، وغ باع ــن اتِّ ــع م ــذا من ، وه

ــدة  ــي فائ ــه، فتنتف ــق بقول ــال ُيوَث ــك، ف ــه ذل ــوز في ــوم جي املعص

 .ينتهي التقليد إليه ٰى اخلطاب، فيجب املعصوم حتَّ 

ــاين ــاىلٰ : الث ــه تع ــني أنَّ ــوم خمصوص ــه لق ــم تأويل ــم بعل   حك

ــم ــذا ال ُيعَل ــم، وه ــخني يف العل ــوهنم راس ــزهم بك ــن  ميَّ إالَّ م

ــول  ــَرف حص ــريه ال ُيع ــوم، إذ غ ــفة ]] ١٠٨ص [[ /املعص الص

 .فيه

ــه: الثالــث ــًا ب ــل أيض ــو العم ــابه ه ــاب باملتش ــراد باخلط ،  امل

ــوم،  ــه إالَّ مــن املعص ــأ يف العلــم ب وال حيصــل األمــن مــن اخلط

وألنَّ اخلطـاب باملتشـابه مـع عـدم معصـوم ُجيـَزم يقينـًا . فيجب

ــة ا ــتلزم الفتن ــه يس ة قول ــدين بصــحَّ ــا، إذ آراء املجته ر منه ــذَّ ملح

خمتلفة فيه، ويقع بسـبب ذلـك اخلـبط وعـدم الصـواب، فـال بـدَّ 

ل منه إىلٰ   .العلم به من املعصوم ليتوصَّ

ــه جيــب دفــع:  الرابــع    أنَّ
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يســتلزم ثبــوت املعصــوم، ألنَّ غــريه ال تــرجيح لقــول بعضــهم 

عي أنَّ خمالفـه كـذلك، وذلـك هـو  عىلٰ  بعـض، فكـلٌّ مـنهم يـدَّ

 .الفتنة

ــا: قولــه تعــاىلٰ  :الثالــث والتســعون و�َن
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 ، املـراد عـدم الزيــغ، إذ يسـتحيل مـن اهللا تعــاىلٰ ]٨: آل عمـران[

ــفعــل الزيــغ، وإذا كــان  ة، وال حيصــل املــراد عــدم الزيــغ بالكّليَّ

م من التقرير، فدلَّ عىلٰ   .نصبه إالَّ باملعصوم ملا تقدَّ

ــدَ   :قولــه تعــاىلٰ  :الرابــع والتســعون
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ــد ح]١٥ ــه ق ــه أنَّ ــتدالل ب ــه االس ــذين ، وج ــتحقاق ال ــم باس ك

اتَّقـــوا بـــالثواب الـــدائم، واخلـــالص مـــن العقـــاب بســـبب 

مٰى التقو  .، وال طريق إليها إالَّ باملعصوم كام تقدَّ

ــــعون ــــامس والتس ــــاىلٰ  :اخل ــــه تع ــــابِِر�َن   :قول ا�ص�
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م تقريره  .املعصوم كام تقدَّ
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�� ]امللــــك  ٰى ، وقــــد آتــــ]٢٦: آل عمــــران

ـــري  ـــيم غ ـــومًا، ألنَّ حتك ـــون معص ـــزم أن يك ـــاق، فيل باالتِّف

ه، وهـي لوجـود ضـدِّ  اهللا تعـاىلٰ  املعصوم قبـيح، ويسـتحيل عـىلٰ 

 .احلكمة]] ١١٠ص [[ /
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م ر فيام تقدَّ  .اتِّباعه باملعصوم كام تقرَّ
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ــام حيســن ذلــك مــن احلكــيم مــع عصــمتهم  ،]٣٣: عمــران وإنَّ

ــر إىلٰ  ل العم ــن أوَّ ــاء ال  م ــاوالً لألنبي ــون متن ــا أن يك ــره، فإمَّ آخ

ــة  ــم ولألئمَّ ــري، أو هل ــىلٰ . غ ــا  وع ــديرين فمطلوبن ــال التق ك

ا عىلٰ  ل فألنَّ كـلَّ مـن قـال بـذلك قـال بعصـمة  حاصل، أمَّ األوَّ

ـة مل يقـل ب ة، ومـن منـع مـن عصـمة األئمَّ عصـمة األنبيـاء األئمَّ

ل العمــر إىلٰ  آخــره، فــالفرق إحــداث قــول ثالــث، وهــو  مــن أوَّ

ا عـىلٰ . باطل وألنَّ اجلمـع ُأضـيف، واجلمـع . الثـاين فظـاهر وأمَّ

ـــيلٌّ  ـــه ع ـــدخل في ـــوم، في ـــن  املضـــاف للعم ـــة واحلس وفاطم

ـــر  ــي عش ــة االثن ــاقي األئمَّ ــني وب ــيهم (واحلس ــلوات اهللا عل ص

األنبيـاء مـن آل إبـراهيم  عصـمتهم، وغـري ، فـدلَّ عـىلٰ )أمجعني

ــًا، فــال يصــحُّ  ــوم اتِّفاق ــك، إذ لــيس بمعص ــارج عــن ذل خ

 .العاملني اصطفاؤه عىلٰ 

ــال ــيس : ال يق ــل ل ــًا باملنفص ــوص وخصوص ــع املخص اجلم

ة يف الباقي ملا ُبنيِّ يف األُصول  .حجَّ

ـة يف البـاقي ملـا ُبـنيِّ : ألّنا نقـول بـل العـاّم املخصـوص حجَّ

 . يف األُصول

تــي عــىلٰ «: قولــه :  التســعونالتاســع و  ال جيتمــع ُأمَّ

وجـود املعصــوم يف  ، خـرب متَّفـق عليـه، وهــو يـدلُّ عـىلٰ »اخلطـأ

ـــّال  ــــر، ألنَّ األلـــف وال ـــي يف كـــلِّ عص ]] ١١١ص [[ /م الت

ــأ( ــف ) اخلط ــنس أو لتعري ــي للج ــًا، فه ــد اتِّفاق ــت للعه ليس

تـي عـىلٰ : ٰى الطبيعـة، فبقـي املعنـ جـنس اخلطـأ مـن  ال جيتمـع ُأمَّ

ــر إىلٰ  ل العم ــن أوَّ ــوم م ــنهم معص ــن م ــو مل يك ــي، فل ــث ه  حي

نوعـًا مـن  واحـدٍ  آخره جلـاز يف زمـان عـدم املعصـوم فعـل كـلُّ 

جـنس  اخلطأ مغايرًا ملا يفعله اآلخـر، فيكـون قـد اجتمعـوا عـىلٰ 

ثبـوت معصـوم بيـنهم مـن  اخلطأ، لكنَّه منفيٌّ بـاخلرب، فـدلَّ عـىلٰ 

ل عمــره إىلٰ  ـــر،  أوَّ ــلِّ عص ــره يف ك ــآخ ــّل عص ــه ك ــراد ب ر ـإذ امل

ــي  ــريه ه ــام غ ــون اإلم ــتحالة ك ــا، الس ــت مطلوبن ــًا، فثب إمجاع

 .هي

ــة ــ :مائ ــه اهللا، ألنَّ معن بُّ
ــام ُحيِ ــاىلٰ  ٰى اإلم ــن اهللا تع ــة م  املحبَّ

ــاس  ــواب للن ــول الث ــبب حص ــو س ــام ه ــواب، واإلم ــرة الث كث

ــة يف كــلِّ أحوالــه، وإالَّ ملــا  وألنَّ اإلمــام متَّبــع للنبــيِّ . كافَّ

باعــه أمــر ــيِّ . بطاعتــه واتِّ وقــائم مقامــه،  وألنَّ خليفــة النب

ــع النبــيَّ  ـه اهللا تعــاىلٰ  وكــلُّ مــن يتَّب بـُّ
  :لقولــه تعــاىلٰ  ُحيِ

 ُُم اهللا
ُ
ـــبْ� ِب

ْ ُ
ِبُعوِ� �

�
ـــات

َ
، وال شــــيء ]٣١: آل عمـــران[ ف

ــاىلٰ  ــه اهللا تع بُّ
ــوم ُحيِ ــري املعص ــن غ ــاىلٰ م ــه تع ــامل، لقول ــه ظ : ، ألنَّ

ُهْم ظــا
ْ
ِمــن

َ
ِســهِ ف

ْ
، وال شـــيء مــن الظــامل ]٣٢: فــاطر[ �ٌِم ِ�َف

ــاىلٰ  ــه اهللا تع بُّ
ــاىلٰ  ُحيِ ــه تع ــا�ِِمَ�   :لقول

�
ــب� الظ ِ

ُ
 �َواُهللا ال �

 ].٥٧: آل عمران[

نفـي املحبَّـة عـن الكـلِّ ال يسـتلزم نفيهـا عـن كـلِّ : ال يقال

 .واحدٍ 

 .العلَّة الظلم، وهو موجود يف كلِّ واحدٍ : ألّنا نقول

 :املائة الثانية ]]١١٣ص [[ /

ل ـــاىلٰ  :األوَّ ـــه تع ـــوا   :قول
ُ
ـــوا وََعِمل ـــَن آَمنُ ي ِ

�
ـــا ا� م�

َ
َوأ

مْ 
ُ
ــــورَه ُج

ُ
يِهْم أ

�
ــــَوف يُ

َ
ــــاِ�اِت � ــــران[ ا�ص� ، ]٥٧: آل عم

ف بـالّال  ، ألنَّـه مجــع معـرَّ م، فيكـون للعمــوم، والصـاحلات عـامٌّ

ــاحلات،  ــع الص ــة مجي ــق ملعرف ــع طري ــة وض ــب يف احلكم فيج

م، فيجـــب يف كـــلِّ عصـــولـــيس إالَّ  ر، ـ املعصـــوم كـــام تقـــدَّ

 .عرص لعمومها كلِّ 

َـق�   :قوله تعـاىلٰ  :الثاين
ْ
 ا�

َ
ِ�ُسـون

ْ
ل
َ
ِكتـاِب �ِـَم ت

ْ
 ال

َ
ـل

ْ
ه

َ
يـا أ

 
َ
ُمــون

َ
ل
ْ
ع
َ
ــتُْم �

ْ
�
َ
ـَـق� َوأ

ْ
 ا�

َ
تُُمــون

ْ
�

َ
اِطــِل َوت

ْ
: آل عمــران[ �بِا�

، صفة ذمٍّ تقتضــي التحـذير مـن متابعتـه، وغـري املعصـوم ]٧١

باعـه احـرتاز عـن الضــرر  يمكن كونـه كـذلك، فيكـون تـرك اتِّ

ــب ــون، فيج ــب أن . املظن ــه جي ــف ب ــك أنَّ املكلَّ ــل يف ذل واألص

ــأنَّ  ــرد ب ــذلك مل ي ــا، فل ــد ووجوهه ــارات املفاس ــن أم ــو م خيل

 .اتِّباعه احرتاز عن الرضر املظنون

ــث ــه :الثال ــا ب ــا أتان ــع م ــذ بجمي ــول أن نأخ ــة الرس   طاع

ُم   :انــا عنــه، لقولــه تعــاىلٰ وننتهــي عــن مجيــع مــا هن
ُ
مــا آتــا�

تَُهوا
ْ
ــا�

َ
ــُه ف

ْ
ن
َ
ْم �

ُ
هــا�

َ
وُه َومــا ن

ُ
ــذ

ُ
خ

َ
 ف

ُ
، ]٧: احلشـــر[ ا�ر�ُســول

 :  وطاعــة اإلمــام مســاوية لــه، لقولــه تعــاىلٰ 
َ

ِطيُعــوا ا�ر�ُســول
َ
َوأ

مْ 
ُ
�

ْ
ـــن ـــِر ِم

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
ـــاء[ َوأ ـــاعتهام ]٥٩: النس ـــل ط ، جع

التســاوي يف العامــل، مشــرتكة واحــدة، فــإنَّ العطــف يقتضـــي 

ــر  ــتامع األم ــزم اج ــومًا، وإالَّ ل ــام معص ــون اإلم ــب أن يك فيج

 .والنهي عنه، وهذا ال جيوز]] ١١٤ص [[ /باليشء 

   :قولــه تعــاىلٰ  :الرابــع
َ

ــ�
ْ
َمــِن ا�

َ
ٰ  ىٰ �

َ َ
ــِذَب ِمــْن  �

َ
ك

ْ
اِهللا ال

 
َ
ــا�ُِمون

�
ــُم الظ

ُ
 ه

َ
ــك و�ِ

ُ
أ
َ
 ف

َ
ــك ِ ــِد ذ�

ْ
ــران[ �َ�ع ، ]٩٤: آل عم

صــوم يمكــن أن يكــون كــذلك بالضـــرورة، وال وغــري املع

أن يكـــون كـــذلك قطعـــًا، وإالَّ   شــــيء مـــن اإلمـــام يمكـــن

ــري  ــام بغ ــن اإلم ـــيء م ــان ال ش ــا ينتج ــه، ومه ــت فائدت النتف

 .معصوم بالرضورة، وهو املطلوب

ــاىلٰ  :اخلــامس ــه تع    :قول
َ
ُعون

ْ
ــد  يَ

ٌ
ــة م�

ُ
ْم أ

ُ
�

ْ
ــن ــْن ِم

ُ
�َ َو�ْ



 ١٠٥  .............................................................................................  عصمة اإلمام/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العني 

 ٰ
َ

  إِ�
َ
ُ�ُرون

ْ
ـــأ ـَــْ�ِ َو�َ

ْ
ـــِر ا�

َ
ك

ْ
ُمن

ْ
 َعـــِن ا�

َ
ـــْون َه

ْ
ُروِف َو�َن

ْ
َمع

ْ
ـــا� بِ

 
َ
ِلُحـــون

ْ
ُمف

ْ
ـــُم ا�

ُ
 ه

َ
و�ِـــك

ُ
، وهـــو  ]١٠٤: آل عمـــران[ �َوأ

ــر، وال  ــلِّ منك ــن ك ــي ع ــروف والنه ــلِّ مع ــر بك ـــي األم يقتض

 .يكون كذلك إالَّ املعصوم، فيجب

ــوا اَهللا   :قولــه تعــاىلٰ  :السـادس
ُ
ق
�
يــَن آَمنُــوا ا� ِ

�
َها ا� ـ� يــ

َ
يـا أ

قاتِهِ  َحق� 
ُ
، وحـقُّ تقاتـه إنَّـام حيصـل بعـد  ]١٠٢: آل عمـران[ ت

العلــم باألحكــام يقينــًا، والتقريــب والتبعيــد ال حيصــل إالَّ مــن 

م، فثبت  .اإلمام املعصوم ملا تقدَّ

ــابع ــاىلٰ  :الس ــه تع  َوال   :قول
ً
ــا يع ِ

َ
ــِل اِهللا � ــُموا ِ�َبْ تَِص

ْ
َوا�

وا
ُ
ق ر�

َ
ف
َ
� ]ل به من وجهني، واالستدال ]١٠٣: آل عمران: 

ل ــاىلٰ : األوَّ ــر اهللا تع ــل أوام ــل اهللا فع ــام بحب ــا  االعتص كّله

 .واالمتناع عن مناهيه، وال ُيعَلم ذلك إالَّ من املعصوم

ــاين ــاىلٰ : الث ــه تع ــوا  :قول
ُ
ق ر�

َ
ف
َ
 َوال �

ً
ــا يع ِ

َ
�  ٰــىل ــثٌّ ع  ح

ــىلٰ  ــتامع ع ــتامع  االج ــه، وإرادة االج ــرتاق عن ــدم االف ــقِّ وع احل

ــ ــري معص ــن غ ــنهم م ــرض، م ــاقض الغ ـــر ين ــلِّ عص وم يف ك

ـــو ـــة الق ـــواء وغلب ـــاذب األه ـــبية،  ٰى لتج ـــهوية والغض الش

واالمتناع عـن طاعـة مـن يصـدر عنـه الـذنوب، وسـقوط حمّلـه 

ــه ال  ــع أنَّ ــوب، م ــن القل ــىلٰ ]] ١١٥ص [[ /م ــتامع ع ــدَّ لالج  ب

 .األُمور من رئيس

ٰ   :قولــه تعــاىلٰ  :الثــامن
َ

ــتُْم �
ْ
ن
ُ
ــَرةٍ ِمــَن ا َو�

ْ
ــفا ُحف

َ
ــاِر ش ��

هـــا
ْ
ْم ِمن

ُ
�

َ
ـــذ

َ
ق
ْ
�
َ
أ
َ
ـــام هـــو ]١٠٣: آل عمـــران[ ف ، وذلـــك إنَّ

ب إىلٰ  ـد عـن املعصـية، وهــو  بخلـق اللطـف املقـرِّ الطاعـة واملبعِّ

 .اإلمام املعصوم يف كلِّ عصـر، وهو املطلوب

ــع ــاىلٰ  :التاس ــه تع ــِه   :قول ــْم آياتِ
ُ
�

َ
ُ اُهللا ل �

ــ�  يُ�َ
َ

ــذ�ِك
َ
ك

 
َ
ــُدون تَ

ْ
ه
َ
ــْم �

ُ
�

�
َعل

َ
ــرانآ[ �ل ــة يف ]١٠٣: ل عم ــذه عامَّ ، ه

ــو  ــام ه ــرتك إنَّ ــل واملش ــان املجم ــة، وبي ــات ويف األزمن ــلِّ اآلي ك

ــول  ــام حيصــل بق ــًا، وذلــك إنَّ بحصــول العلــم وإالَّ مل يكــن بيان

 .املعصوم، فثبت، وهو املطلوب

ــوا   :قولــه تعــاىلٰ  :العــارش
ُ
ق ر�

َ
ف
َ
يــَن � ِ

�
�

َ
ــوا �

ُ
ون

ُ
�

َ
َوال ت

دِ 
ْ
وا ِمْن َ�ع

ُ
ف
َ
تَل

ْ
ُهـْم َعـذاٌب  َواخ

َ
� 

َ
و�ِـك

ُ
َ��نـاُت َوأ ُم ا�ْ

ُ
مـا جـاَءه

ــــيٌم  ــــران[ �َعِظ ــــ ]١٠٥: آل عم ــــرُّ  ٰى ، هن ــــن التف ق ع

واالختالف، وإنَّـام يـتمُّ ذلـك باملعصـوم يف كـلِّ زمـان، إذ عـدم 

ــيهم، الــرئيس يوجــب التفــرُّ  ق واالخــتالف، وكــذا الــرئيس إل

عــن  وأيضــًا فــإنَّ النهــي. فتعــنيَّ نصــب اإلمــام املعصــوم

ـنَّة والكتـاب باألحكـام، وثبـوت  االختالف مع عـدم وفـاء السُّ

ــام  ــب اإلم ــدم نص ــع ع ــازات م ــاهبات واملج ــالت واملتش املجم

باألحكـــام يف كــــلِّ ]] ١١٦ص [[ /املعصـــوم، والتكليـــف 

ـــك إىلٰ  ـــتخراج ذل ـــويض اس ـــة وتف ـــابع  واقع ـــاد الت االجته

ال  لألمــارات املختلفــة واألفكــار واألنظــار املتباينــة تكليــف بــام

 .ُيطاق، وهو حمال

إذا لـزم مـن جممـوع ال يلـزم لزومـه لألجـزاء، فـال : ال يقال

 .يلزم استلزام عدم املعصوم املحال

قـًا يف : ألّنا نقول إذا كان ما عدا عـدم املعصـوم صـادقًا متحقِّ

ـق ال يسـتلزم املحـال، فتعـنيَّ عـدم  نفس األمر، والصادق املتحقِّ

ـِد مـا   :وأيضًا فقوله .املعصوم لالستلزام، وهو املطلوب
ْ
ِمْن َ�ع

َ��ناُت  ُم ا�ْ
ُ
طريق لظهـور األحكـام والعلـم هبـا،  يدلُّ عىلٰ  جاَءه

م، فثبتـوإالَّ ليس من املعصوم يف كلِّ عص  .ر كام تقدَّ

   :قولــه تعــاىلٰ  :احلــادي عشـــر
ً
مــا

ْ
َوَمــا اُهللا يُِر�ــُد ُظل

ِعبــادِ 
ْ
ا ثبــت يف مــ ، واملــأمور بــه مــراد عــىلٰ ]٣١: غــافر[ � �ِل

ــولية،  ــا األُص ــاه يف كتبن ــد أبطلن ــاعرة ق ــالم األش ــول، وك األُص

ــه ]] ١١٧ص [[ / ــوم، ألنَّ ــري املعص ــة غ ــأمر بطاع ــال أن ي فمح

بطاعتــه، فــال  قــد يــأمر بــالظلم للعبــاد، واإلمــام أمــر اهللا تعــاىلٰ 

 .شـيء من غري املعصوم بإمام

ـــر ــاين عش ــاىلٰ  :الث ــه تع    :قول
ُ
ــٍة أ م�

ُ
َ أ ــ�ْ

َ
ــتُْم خ

ْ
ن
ُ
ــتْ ك رَِج

ْ
خ

 
َ
ــون ِمنُ

ْ
ؤ
ُ
ــِر َوت

َ
ك

ْ
ُمن

ْ
 َعــِن ا�

َ
َهــْون

ْ
ن
َ
ُروِف َو�

ْ
َمع

ْ
 بِــا�

َ
ُ�ُرون

ْ
ــأ

َ
ــاِس ت

�
�ِلن

ــاهللاِ  ــران[ بِ ــروف ]١١٠: آل عم ــلِّ مع ــر بك ـــي األم ، يقتض

ـا أن يكـون إشـارة إىلٰ  املجمـوع مـن  والنهي عن كـلِّ منكـر، فإمَّ

ل . بعضــهم كــلِّ واحــد، أو إىلٰ  حيــث هــو جممــوع، أو إىلٰ  واألوَّ

ر اجتامعهــا يف حــال فضــالً عــىلٰ  ــة يتعــذَّ األمــر  حمــال، فــإنَّ األُمَّ

ــذلك ــي ك ــد، والنه ــلِّ أح ــروف لك ــلِّ مع ــال . بك ــاين حم والث

ــوم،  ــو املعص ــث، وه ــنيَّ الثال ــه، فتع ــع خالف ــًا، ألنَّ الواق أيض

ــو  ــلِّ عصـــر، وه ــلِّ عصـــر لعمومهــا لك فثبــت املعصــوم يف ك

 .املطلوب

   :قولـه تعـاىلٰ  :الثالث عشـر
ُ
 آيـاِت اِهللا أ

َ
ـون

ُ
ل
ْ
ت
َ
� 

ٌ
 قائَِمـة

ٌ
ـة م�

 
َ
ـْم �َْسـُجُدون

ُ
يْـِل وَه

�
 ِمـَن   :قولـه إىلٰ  ... �آناَء ا�ل

َ
و�ِـك

ُ
َوأ

ــاِ�َِ�  ، يقتضـــي األمــر ]١١٤و ١١٣: آل عمــران[  �ا�ص�

ـــر، ]] ١١٨ص [[ /بكـــلِّ  معـــروف والنهـــي عـــن كـــلِّ منك

ــارعة إىلٰ  ــف واملس ــزم تكلي ــث ال يل ــريات بحي ــلِّ اخل ــا ال  ك م

ـة يف كـلِّ زمـان . ُيطاق، وذلـك هـو املعصـوم، فثبـت وهـي عامَّ

باً  فاقيًا ومركَّ  .إمجاعًا اتِّ
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ـــر ــع عش ــاىلٰ  :الراب ــه تع ــوا ال   :قول ــَن آَمنُ ي ِ
�

َها ا� ـ� ــ ي
َ
ــا أ ي

 
ً
ــاال ب

َ
ْم خ

ُ
�

َ
ون

ُ
�
ْ
ــأ ــْم ال يَ

ُ
ونِ�

ُ
ــْن د  ِم

ً
ــة

َ
وا بِطان

ُ
ــذ ت�ِخ

َ
� ...  ٰإىل 

   :قولــه
ْ
ــد

َ
ــاق

ّ
  ب��ن

َ ْ
ــُم األ

ُ
�

َ
 ل

َ
ــون

ُ
ِقل

ْ
ع
َ
ــتُْم �

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
آل [  �يــاِت إِن

 :، االستدالل به من وجهني]١١٨: عمران

ل ـ ٰى أنَّه هن: األوَّ ر منـه حتـذيرًا تام� ، اعن اتِّبـاع هـؤالء، وحـذَّ

بـــاع مـــن يمكـــن أن يكـــون كـــذلك فيـــه خـــوف ورضر  واتِّ

باعـــه، وغـــري املعصـــوم  مظنـــون، ودفعهـــام واجـــب بـــرتك اتِّ

باعــ باعــه، كــذلك، فيجــب تــرك اتِّ ه، فلــو كــان إمامــًا لوجــب اتِّ

 .ين، وهو تكليف باملحالفيلزم التكليف بالضدَّ 

ــه تعــاىلٰ : الثــاين    :قول
ْ
ــد

َ
ــاق

ّ
ــتُْم  ب��ن

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ــاِت إِن ي

َ ْ
ــُم األ

ُ
�

َ
ل

 
َ
ــون

ُ
ِقل

ْ
ع
َ
�� ٰنصــب املعصــوم يف كــلِّ زمــان،  ، هــذا إشــارة إىل

مــن إذ بيــان اآليــات ممَّــن ال حيتمــل أن يكــون كــذلك لــيس إالَّ 

م، فدلَّ عىلٰ   .ثبوته املعصوم كام تقدَّ

ـا َو�ِذا   :قولـه تعـاىلٰ  :اخلامس عشــر
�
وا آَمن

ُ
ْم قـا�

ُ
ـو�

ُ
ق
َ
َو�ِذا ل

ــوا 
ُ
 ُ�وت

ْ
ــل

ُ
ــيِْظ ق

َ
غ
ْ
ــَن ال  ِم

َ
ــل ناِ�

َ ْ
ُم األ

ُ
ــيْ�

َ
ــوا َعل

�
ــْوا َعض

َ
ل

َ
خ

وِر  ــدُ ــذاِت ا�ص� ــيٌم بِ  اَهللا َعِل
�
ْم إِن

ُ
ــيِْظ�

َ
ــران[  �بِغ : آل عم

ثبــوت قــوم كــذلك ال يعلــم بــاطنهم إالَّ اهللا  ىلٰ ، فــدلَّ عــ]١١٩

بـاع مـن يمكـن تعاىلٰ  ر عـن اتِّ ، ألنَّه من بـاب الغيـب، وقـد حـذَّ

باعـه، واإلمـام  منه ذلـك، وغـري املعصـوم كـذلك، فـال جيـوز اتِّ

باعه  .جيب اتِّ

ـــر ــادس عش ــاىلٰ  :الس ــه تع ــِر   :قول
ْ
�

َ ْ
ــَن األ  ِم

َ
ــك

َ
َس �

ْ
ــ�

َ
ل

ءٌ  ْ َ
� ]ـــران ـــاألو]١٢٨: آل عم ـــة  ىلٰ ، ف ـــون للرعيَّ أن ال يك

، ويسـتحيل منـه نصــب اهللا تعـاىلٰ  نصـب اإلمـام، بـل يكـون إىلٰ 

غـري املعصــوم واألمــر بطاعتــه يف كــلِّ مــا يــأمر بــه، وإالَّ أمكــن 

ــتامع الضــدَّ  القبــيح يف نفســه ]] ١١٩ص [[ /ين، وحســن اج

 .وقبح احلسن، وهو حمال

ِطيُعــوا اَهللا َوا  :قولــه تعــاىلٰ  :الســابع عشـــر
َ
 َوأ

َ
�ر�ُســول

 
َ
ــــون ُ َ

رْ�
ُ
ــــْم ت

ُ
�

�
َعل

َ
ــــران[ �ل ــــام ]١٣٢: آل عم ، واإلم

املعصــوم لطــف يف هــذا التكليــف، وفعلــه موقــوف عليــه مــن 

ــاقض  م تقريــره، فيجــب وإالَّ لن ــم والعمــل كــام تقــدَّ جهــة العل

 .احلكيم حمال الغرض، وهو عىلٰ 

ـــر ــامن عش ــاىلٰ  :الث ــه تع ــارُِعوا إِ�ٰ   :قول ــْن  وَس ــَرةٍ ِم ِف
ْ
َمغ

 
ْ

ت
�
ِعـــد

ُ
 أ

ُ
رض

َ ْ
 َواأل

ُ
ـــماوات ـــَها ا�س�

ُ
ـــٍة َعرْض

�
ـــْم وََجن

ُ
َر���

ُمت�ِقـــ�َ 
ْ
ِســـ�َِ�   :قولـــه إىلٰ  ... � �ِل

ْ
ُمح

ْ
ـــب� ا� ِ

ُ
 �َواُهللا �

 :، واالستدالل هبا من وجوه]١٣٤و ١٣٣: آل عمران[

ل ـــام : األوَّ ـــة، واإلم ـــذه الغاي ـــف ه ـــن التكلي ـــراده م م

ف عليـه، فيجـب فعلـه، وإالَّ املعصوم لطـف فيـه، وفعلـه يتوقَّـ

 .لناقض الغرض

م: الثاين  .أنَّ ذلك ال ُيعَلم إالَّ من اإلمام كام تقدَّ

ـــث ـــىلٰ : الثال ـــم ع ـــريض  أنَّ خلقه ـــف للتع ـــة التكلي جه

ب مــن للمنــافع تفّضــل، وقــد فعلــه اهللا تعــاىلٰ  ، واللطــف املقــرِّ

ــىلٰ  ــم ع ــد خلقه ــك بع ــيفهم أوىلٰ  ذل ــف، وتكل ــة التكلي أن  جه

ــه اهللا  ــاىلٰ يفعل ــيم  تع ــن احلك ر م ــوَّ ــل ُيتص ــوم، وه ــو املعص وه

ــاىلٰ  ــ تع ــافع التفضُّ ــريض للمن ــيفهم للتع ــق وتكل ــق اخلل ل بخل

ب إىلٰ  ــرِّ ــو مق ــذي ه ــوم ال ــام املعص ــم اإلم ــق هل ــك  وال خيل ذل

ــو ــن الق ــد ع ــك  ٰى ومبعِّ ــن ذل ــدة ع ــبية املبعِّ ــهوية والغض الش

ـــور؟ وهـــذا ال جيـــوز يف احلكمـــة، وال  الغالبـــة يف أكثـــر األُم

 .ره عاقليتصوَّ 

ـــر ــع عش ــاىلٰ  :التاس ــه تع ــَهداَء   :قول
ُ
ْم ش

ُ
�

ْ
ــن  ِم

َ
ــذ َو�َت�ِخ

ــا�ِِمَ� 
�
ــب� الظ ِ

ُ
ــل ]١٤٠: آل عمــران[  �َواُهللا ال � ، هــذا دلي

ثبـوت املعصـوم، إذ غـريه ظـامل، والـذي يتَّخـذه اهللا شـاهدًا  عىلٰ 

ــري  ــو غ ــة فه ــمة، وباجلمل ــي هــي العص ــة املطلقــة الت ــه العدال ل

 .ي غري املعصوم، فيكون هو املعصومالظامل، أعن

   :قولـــه تعـــاىلٰ  :العشــــرون ]]١٢٠ص [[ /
ْ
ـــرِد َوَمـــْن يُ

ــاِكِر�َن 
�
ِزي ا�ش

ْ
ــنَج ــا وََس ه

ْ
ــِه ِمن تِ

ْ
ؤ
ُ
ــَرةِ ن ِخ

ْ
ــواَب اآل

َ
آل [ �ث

د اإلرادة مــن ]١٤٥: عمــران ــه بمجــرَّ ، وجــه االســتدالل هبــا أنَّ

ــا ــاهر وإالَّ لك ــو ظ ــل، وه ــواب ال حيص ــبب الث ــل س ن دون فع

تفّضالً، فـال يكـون ثوابـًا، وال بـدَّ مـن طريـق حيصـل بـه العلـم 

ــة  ــة كيفي ــن معرف ــدَّ م ــذلك ال ب ــًا، وك ــواب جزم ــباب الث بأس

الشـكر وســببه، وإنَّـام حيصــل مـن املعصــوم، وإذا تبـنيَّ أنَّ فعــل 

ـــواب، واهللا داع إىلٰ  ـــب للث ـــات موج ـــد  الطاع ـــواب ومري الث

ـد، وهـو حلصوله مـن العبـاد، فـال بـدَّ مـن خلـق املقـرِّ  ب واملبعِّ

 . املعصوم

ـــرون  ٰى فاعــل خمتــار، ومتــ أنَّ اهللا تعــاىلٰ : احلــادي والعش

ــق  ــان املطل ــل، واإلحس ــب الفع ــداعي وج ــدرة وال ــت الق ق حتقَّ

ــايح، واملعصــوم  ــاع عــن القب ــام هــو بفعــل الطاعــات واالمتن إنَّ

ــد  م، واهللا يري ــه كــام تقــدَّ ــه ال حيصــل بدون ــل ل ــه حمصِّ لطــف في

ــ بُّ
ــاىلٰ اإلحســان وُحيِ ــه تع ــ�َِ�   :ه لقول ِس

ْ
ُمح

ْ
ــب� ا� ِ

ُ
 �َواُهللا �

ــران[ ــىلٰ ]١٣٤: آل عم ــدلَّ ع ــ ، ف ــد تأكُّ ــام يري ــه، وإنَّ د اإلرادة ل

ــىلٰ  ــك ع ــاف  ذل ــد األلط ــزم أن يري ــف، فيل ــار املكلَّ ــبيل اختي س
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ــه  ــف إلي ب املكلَّ ــرِّ ــي ُتق ــق الت ــان املطل ــا اإلحس ــوف عليه املوق

ــ ــي ال تبل ه، والت ــدِّ ــن ض ــده ع ــق وُتبعِّ ــد خل ــاء، فريي غ اإلجل

ــوم ــاء   املعص ــداعي وانتف ــدرة وال ــود الق ــه لوج ــر بطاعت واألم

ـق انتفـاء الصـارف،  الصارف، إذ هـو منـاٍف لـإلرادة، وقـد حتقَّ

 .وهو املطلوب

َواُهللا   :قولــه تعـــاىلٰ  :الثــاين والعشــــرون ]]١٢١ص [[ /

ــابِِر�َن  ــب� ا�ص� ِ
ُ

�� ]ــران ــتدالل ]١٤٦: آل عم ــه االس ، وج

مما ت  .قدَّ

ْ�ُ   :قوله تعاىلٰ  :الثالث والعشـرون
َ
َو خ

ُ
ْم وَه

ُ
بَِل اُهللا َ�ْوال�

�َن  ــاِ�ِ ــراد]١٥٠: آل عمــران[ �ا�� ــاحلكم : ، امل فاعــل ملص

ومرشد لكم، وإنَّام يتمُّ ذلك بخلق األلطاف املوقوف عليها الفعل 

د عن ا ب من املعصية وُيبعِّ لطاعـة، وهو املعصوم، إذ غريه ربَّام ُيقرِّ

وهو ضدُّ اللطف، وال حيصل الوقوف بقوله، فتنتفي فائدة نصـبه، 

 .فتعنيَّ املعصوم، وهو املطلوب

ٰ   :قولـــه تعـــاىلٰ  :الرابـــع والعشــــرون تُْم  َحـــ��
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َ
ـــون ب� ِ

ُ
� ]ـــران ـــه اال]١٥٢: آل عم ـــه ذمَّ ، وج ـــتدالل أنَّ س

ــدم  ــار، وع ــبب الن ــه س ــيان وجعل ــذالن والعص ــازع واخل التن

ــؤدٍّ إىلٰ  ــوم م ــه  املعص ــن فعل ــوم م ــه، واملعص ــب ل ــك وموج ذل

سـببًا يف ذلـك، وهـو قبـيح  ، فلـو مل خيلقـه لكـان اهللا تعـاىلٰ تعاىلٰ 

، وألنَّـه مل حيسـن حينئـٍذ الــذمُّ . كبـرياً  اعلـو�   اهللا عـن ذلـك تعـاىلٰ 

املفيـد لليقـني يف كثـري مـن األحـوال واألحكـام، لعدم الطريـق 

ــون خمتلفــة، وكــان التكليــف بعــدم اخلــالف  واألمــارات والظن

 .يف ذلك التكليف ما ال ُيطاق

ـــرون ــامس والعش ــاىلٰ  :اخل ــه تع    :قول
ُ
ــد ــْن يُِر� ْم َم

ُ
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ْ
آل [ يُِر�ــُد اآل

الـذي يريـد اآلخـرة ال بـدَّ لـه مـن طريـق  ، وهذا]١٥٢: عمران

ن الوصول به، وليس إالَّ املعصوم، فثبت  .موصل يتيقَّ

ـــرون ــادس والعش ــاىلٰ  :الس ــه تع ٰ   :قول
َ َ

ــٍل �
ْ

ض
َ
و ف

ُ
 َواُهللا ذ

ِمِنَ� 
ْ
ـــؤ ُم

ْ
ـــران[ �ا� ـــا باملنـــافع ]١٥٢: آل عم ، وهـــو إمَّ

ــة أو مهــا ــة واألُخروي ــو حمت. الدنيوي ل، إذ ه ــايز األوَّ قــر ال ج

األُخـروي، فـال جيـوز االمتنـان بالفـاين املحتقـر مـع  بالنسبة إىلٰ 

إمكان الـدائم العظـيم، فتحقـق أحـد القسـمني اآلخـرين، فـال 

ـد الـذي هـو املعصـوم،  ب املبعِّ يتمُّ هلم ذلـك إالَّ بـاللطف املقـرِّ

 .فثبت به، وإالَّ مل حيسن االمتنان

ــ  :قولــه تعــاىلٰ  :السـابع والعشـــرون
َ
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َ ْ
، ]١٥٤: آل عمــران[ األ

أنَّ لـيس هلـم أمـر وال حكـم  وجه االستدالل أنَّ هذا يـدلُّ عـىلٰ 

ــاىلٰ  ــلُّ هللا تع ــل الك ــًا، ب ـــيء مطلق ــون يف ش ــوز أن يك ــال جي ، ف

ــه مــن أعظــم األُمــور وأمتّ  هــا نصــب اإلمــام مســتندًا إلــيهم، ألنَّ

ــ ــه ُتبن ــة، فيكــون إىلٰ  ٰى وأّمههــا، وعلي ــالح الديني ــاىلٰ  املص ، اهللا تع

ــاىلٰ  ــا  واهللا تع ــيح مل ــه قب ــوم، ألنَّ ــري املعص ــل غ ــوز أن جيع ال جي

م، واهللا تعــاىلٰ  ــيح تقــدَّ ــه يف . ال يفعــل القب ــه لــو أمــر بطاعت وألنَّ

ــنح يف  ــام س ــد وب ــام يري ــأمر ب ــن أن ي ــو يمك ــره وه ــع أوام مجي

لـك، فلـو أمـر اهللا بـه لـزم أن يكـون لـه خاطره وقد وقع مثـل ذ

ا يعـرف املكلَّـف أنَّـه  ، وإن كـان ممـَّ من األمر شـيء، لكنَّه منفـيٌّ

 .نصبه صواب لزم إفحامه، فال حاجة إىلٰ 

ــة املســبَّب، فلــو كــان  :الثــامن والعشـــرون ــة الســبب علَّ علَّ

ــواهي  ــر والن ــع األوام ــان مجي ــم لك ــن فعله ــام م ــب اإلم نص

ــ ــادرة من ــالبة واألحكــام الص ــيض الس ــم، فثبــت نق ــن فعله ه م

 .بصدقها، وهذا خلف التي حكم اهللا تعاىلٰ 

ٰ   :قولـه تعـاىلٰ  :التاسع والعشــرون
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ــد[ َوال � ،  ]٢٣: احلدي

املعصــوم، إذ  وهــذا املــراد موقــوف عــىلٰ  أي مــن ُأمــور الــدنيا،

املعصــوم ]] ١٢٣ص [[ /هــو أشــدُّ التكــاليف، فــال حيصــل إالَّ 

م من التقرير، فدلَّ عىلٰ   .ثبوته وبه ملا تقدَّ

   :قولـه تعـاىلٰ  :الثالثون
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�  ]هـــذه صـــفة ذمٍّ يقتضــــي عـــدم ]١٥٤: آل عمـــران ،

باع من يمكن منه ذلك، وهو غري املعصومجواز   .اتِّ

ــتُْم ِ� َســِ�يِل   :قولــه تعــاىلٰ  :احلــادي والثالثــون
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ــه أن نقــول]١٥٧: آل عمــران[ ــل يف : ، وجــه االســتدالل ب القت

ة أوامـر اهللا تعـاىلٰ  جلهـاد عـىلٰ سبيل اهللا با ونواهيـه، وذلـك ال  نيـَّ

ن دعــاءه إىلٰ  ــيقَّ ــام املعصــوم، إذ ال ُيت ــتمُّ إالَّ باإلم ــاىلٰ  ي إالَّ  اهللا تع

 .إذا كان معصوماً 

 قبـول قـول غـري املعصـوم إلقـاء باليـد إىلٰ  :الثاين والثالثـون

ــب  ــام جي ــلُّ إم ــب، وك ــال جي ــاد، ف ــًا يف اجله ــة خصوص التهلك

ــول قولــه، فــال شـــيء مــن غــري  عــاءه إىلٰ امتثــال د اجلهــاد وقب

 .املعصوم بإمام
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ــون ــه :الثالــث والثالث ــال بقول ــوز القت ــري املعصــوم ال جي ،  غ

ن صـواهبا وال امتثال أوامـره يف الشــرع ونواهيـه مـع عـدم تـيقُّ 

بطريق غري قوله، وكـلُّ إمـام جيـب القتـال بقولـه وجيـب امتثـال 

ـــه ـــه يف الشــــرع، ومن ـــه  أوامـــره ونواهي ـــم صـــواب بيان ُيعَل

ــا . وخطابــه، ينــتج ال شـــيء مــن غــري املعصــوم بإمــام أمَّ

ــد إىلٰ  ٰى الصــغر ــاء بالي ــًا،  فــألنَّ اإللق ــه قطع التهلكــة منهــيٌّ عن

ــه يف  وامتثــال أوامــر غــري املعصــوم يف القتــال وغــريه ال ُيعَلــم أنَّ

ــا . املظنـون سـبيل اهللا وال صــوابه، واملقطـوع بــه مقـِدم عــىلٰ  وأمَّ

ــرب ــر  ٰى الك ــذا األم ــاد، وه ــام اجله ــب اإلم ــدة نص ــألنَّ فائ ف

العظيم الـذي وعـد اهللا عليـه مـن الثـواب مـا وعـد إذا مل يتولـه 

رع، فـإذا مل ُجيـَزم بقولـه ـاإلمام فام فائدته؟ واإلمـام حـافظ للشـ

 فام فائدته؟

ُهـْم   :قوله تعاىلٰ  :الرابع والثالثون
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ـة واللطـف العظـيم  ، هذا يـدلُّ عـىلٰ ]١٥٩: عمران الرمحـة التامَّ

النبيِّ ، وأمر بالعباد وإرادة مصاحلهم والشفقة عليهم من اهللا تعاىلٰ 

  بمثل ذلك، وال شـيء من الشفقة والرمحـة كنصـب اإلمـام

ب إىلٰ  د عن املعايص جزمًا، وبه  املعصوم املقرِّ الطاعات يقينًا واملبعِّ

حيصل النعيم املؤبَّد واخلالص من العذاب الســرمد، فهـل جيـوز 

من مصدر هذه الرمحة والشفقة إمهاله وعدم نصـبه؟ وهـل جيـوز 

ـة مع أ من النبيِّ  ـة والرمحـة العامَّ مره بمثل هذه الشفقة التامَّ

عدم الوصيَّة؟ وعدم نصب املعصوم وإمهال هذا مع هـذه الرمحـة 

ل  .والشفقة ممَّا ال جيتمعان، والثاين ثابت فينتفي األوَّ

هــذا مــن بــاب اخلطابيــات، واملســألة علميــة : ال يقــال

ا أهّم املصالح، وهبا يتمُّ نظام العامل  .برهانية، ألهنَّ

، األعىلٰ  عىلٰ  ٰى بل هي برهانية من باب التنبيه باألدن: ألّنا نقول

فإنَّ اللـني هلـم واالسـتغفار والعفـو عـنهم واسـتعامل التواضـع 

ــد  ب واملبعِّ ــرِّ ــف املق ــيس يف اللط ــم ل ــدة معه ــالق احلمي واألخ

كاملعصوم، فإنَّ املعصوم أصل وهذا زيادة وفضل، يسـتحيل مـن 

وخيـلَّ  ٰى يف هـذا املعنـ بام هـو مهـمٌّ  احلكيم قصد اللطف وأن يأيت

ّمي وبرهـان إّين، ألنَّ ـباألصل، بل هذا اخلطاب اإلهلي برهـان لـ

ة والفضل العظيم وإرادة املنافع علَّـة يف نصـب  إثبات الرمحة التامَّ

وألنَّـه أثبـت أحـد معلـويل . وجوبه بيَّنّااإلمام املعصوم الذي قد 

لطاعة والتبعيد عن املعصـية، الرمحة والشفقة وإرادة التقريب من ا

فثبت اآلخر الذي هو نصب اإلمام املعصوم الـذي ال يـتمُّ فائـدة 

 .ذلك إالَّ به

ــل: ال يقــال ــإنَّ فاع ــيح، ف ــن والقب ــني احلس ــرق ب ــن   ف احلس

حلسنه ال يلزم منـه أن يـأيت بكـلِّ حسـن، وتـارك القبـيح لقبحـه 

 يلـزم يلزم منه تـرك كـلِّ قبـيح، فـإنَّ آكـل الرّمـان حلموضـته ال

منه أكل كـلِّ حـامض بخـالف تاركـه حلموضـته، بـل قـد وقـع 

ة التوبــة  يف الثــاين نــزاع بــني املتكلِّمــني، وهلــذا اختلفــوا يف صــحَّ

ــــيح  ــــن قب ل أوىلٰ ]] ١٢٥ص [[ /ع ــــيح، واألوَّ ، واهللا دون قب

فعل ذلك وأمر به حلسنه، فـال يلـزم فعـل كـلِّ حسـن مـن  تعاىلٰ 

 .اإلمام املعصومهذا النوع، فال يلزم من ذلك نصب 

ــا نقــول ــه إذا فعــل احلســن حلســنه : ألّن ــل يلــزم هــذا، فإنَّ ب

ــاىلٰ  ــب، واهللا تع ــل الواج ــه فع ــزم من ــب ل ــري واج ــو غ ــذي ه  ال

وجـوب نصـب اإلمـام عليـه، وهـذه األُمـور  بيَّنّـاحكيم، وقـد 

ــه وتــرك  ــه وعنايت ــاب األصــلح، وقــد فعلهــا مــع حكمت مــن ب

. ٰى ال تتنـاهالواجب، وهـذا حمـال صـدوره مـن حكـيم حكمتـه 

ــه إذا فعــل احلكــيم يف الغايــة العــامل بكــلِّ املعلومــات  وأيضــًا فإنَّ

فعلــه  ٰى كــلِّ املقــدورات أمــرًا لغــرض كهــد القــادر عــىلٰ 

ــا  ــه م ــل من ، وال حيص ــامٍّ ــيس بع ــو ل ــد، وه ــب والتبعي للتقري

حيصـل مــن املعصـوم، وهــو عــامٌّ وحيصـل منــه مـا حيصــل مــن 

وجــب يف احلكمــة  املعصــوم أيضــًا، هــذا، وهــذا موقــوف عــىلٰ 

أن يفعـل نصـب املعصـوم أيضــًا، وهـو املطلـوب، فـإنَّ احلكــيم 

 .إذا قصد حتصيل غرض فعل ما يتوقَّف عليه قطعاً 

ــون ــامس والثالث ــو  :اخل ــفقة وه ــذه الش ــافع وه ــذه املن إنَّ ه

ـة  دعاء الرسول بلـني وعفـوه واسـتغفاره أمـر عظـيم ورمحـة تامَّ

جــب ذلــك يف ال جيــوز ختصــيص الــبعض هبــا دون الــبعض، في

كلِّ عصـر، ويسـتحيل مـن الرسـول، ألنَّـه خـاتم األنبيـاء، فـال 

يأيت نبـيٌّ غـريه، ومل حيصـل البقـاء يف الـدنيا، فـال بـدَّ مـن قـائم 

ــه  ــه يف أفعال ــه ل ن متابعت ــيقَّ ــه مت ــك إالَّ مقام ــيس ذل ، ول

 .املعصوم، فيجب يف كلِّ عرص

   :قولــه تعــاىلٰ  :الســادس والثالثــون ]]١٢٦ص [[ /
�
اَهللا  إِن
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ُمتََو�
ْ
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ُ
��  ]وجه االستدالل بـه أن ]١٥٩: آل عمران ،

تان: نقول نظرية وعملية، وهلا يف كـلٍّ مـنهام : النفس الناطقة هلا قوَّ

ا النظرية فمراتبها أربع  :مراتب يف الكامل والنقصان، أمَّ

العقل اهليـوالين، وهـو الـذي مـن شـأنه االسـتعداد : األُوىلٰ 

 .ضاملح
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العقــل بامللكــة، وهــو الــذي مــن شــأنه إدراك : الثانيــة

لية، أعني البدهيية، والعلوم الرضورية  .املعقوالت األوَّ

العقــل بالفعــل، وهــو الــذي مــن شــأنه إدراك : الثالثــة

 .املعقوالت الثانية، أعني العلوم الكسبية

العقــل املســتفاد، وهــو حصــول العقــول اليقينيــة، : الرابعــة

ــاهدة  ــوم مش ــة والعل ــي غاي ــرآة، وه ــورة يف امل ــدها كالص عن

ــه ة، إلي ــوَّ ــذه الق ــامل يف ه ــيلٌّ   الك ــؤمنني ع ــري امل ــار أم   أش

 .»لو ُكِشَف الغطاء ما ازددت يقيناً «: بقوله

هلــا ـا العمليـة، فأوَّ رايع ـهتـذيب الظــاهر باسـتعامل الشــ: وأمَّ

 .النبوية والنواميس اإلهلية

 .ةتزكية الباطن من امللكات الرديَّ : وثانيها

ــ. حتليــة الســـرِّ بالصــورة القدســية: وثالثهــا ل ال والتوكُّ

املعصـوم، ألنَّـه اللطـف  حيصل إالَّ هبـذه، وذلـك موقـوف عـىلٰ 

ب إىلٰ  ــد عــن املعصـية، املوقــوف عليــه فعــل  املقـرِّ الطاعــة واملبعِّ

ــو  ــا ه ــل م ــدون فع ــل ب ة التوّك ــحَّ ــب، إذ ص ــه، فيج ــف ب املكلَّ

ــه وهــو مــن فعلــه وال يمكــن مــ ــتلزم موقــوف علي ن غــريه يس

  .فعله من احلكيم قطعًا، فثبت اإلمام املعصوم

ـــون ]]١٢٧ص [[ / ـــابع والثالث ـــ :الس ـــل التوكُّ ل ال حيص

 :إالَّ بثالثة أشياء

ل  .تنحية ما دون احلقِّ عن يسري اإليثار: األوَّ

ــاين ــذب : الث ــة لتج ــنفس املطمئن ــارة لل ــنفس األّم ــع ال تطوي

ــ ٰى قــو ــوهم إىلٰ التخيُّ ــ ل وال ــديس االتومهُّ ــر الق ــبة لألم ت املناس

 .ات املناسبة لألمر السفيلمنرصفة عن التومهُّ 

ــه : الثالــث ــل في ــه ألن يتمثَّ ــه أي هتيئت ـــرِّ للتنبي ــف الس تلطي

ــة،  ــور اإلهلي ــن األُم ــل ع ـــرعة، وألن ينفع ــة بس ــور العقلي الص

ب إىلٰ  ل بالزهـــد احلقيقـــي املقـــرِّ ـــام حيصـــل األوَّ الطاعـــة  وإنَّ

ــد عــن املعصــية،  م، واملبعِّ وذلــك ال يــتمُّ إالَّ باملعصــوم كــام تقــدَّ

 :وإنَّام حيصل الثاين بثالثة أشياء

ل ــذكر والفكــر يف اهللا تعــاىلٰ : األوَّ ــفوعة بال ــادة املش ، بالعب

تـه متابعـًا للـنفس، فـإذا كـان مـع ألنَّ العبادة جتعـل البـدن بكّليَّ 

جنــاب احلـقِّ بــالفكر صــار اإلنســان  هــة إىلٰ ذلـك الــنفس متوجِّ 

، وإالَّ فصـارت العبـادة سـببًا للشـقاوة،  ته مقبالً عـىلٰ بكّليَّ  احلـقِّ

ــاىلٰ  ــال اهللا تع ــام ق َ�   :ك
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، وبالعبــادة تنجــز ]٥و ٤: املــاعون[ �َصــالتِِهْم ســاه

 .جناب احلقِّ  النفس من جناب الغرور إىلٰ 

ــاين ــالزجر وامل: الث ــد وب ــد والوعي ــىلٰ بالوع ــذة ع ــل  ؤاخ فع

ــىلٰ  ــدح ع ــايص، وامل ــك ال  املع ــر، وذل ــات والتقري ــل الطاع فع

ــه، وال  ــنفس إلي ــكن ال ــريه ال تس ــإن غ ــوم، ف ــل إالَّ باملعص حيص

حيصل االعـتامد عليـه، فـال حيصـل الغـرض منـه، بـل معاصـيه 

ر عظيم عن قبول قوله، فيحصل ضدُّ الغرض  .وخطأه منفِّ

ـــث ]]١٢٨ص [[ / ـــد لل :الثال ـــالم املفي ـــام الك ـــديق ب تص

ه مــن شـخص تسـكن الـنفس إليــه  ذا ُينـزَّ ينبغـي أن ُيفَعـل وعـامَّ

، وال حيصــل ســكون الــنفس ٰى القــو ليجعلهــا غالبــة عــىلٰ 

 ٰى القـو واعتامدها وتصـديقها اليقينـي الـذي جيعلهـا غالبـة عـىلٰ 

ــان زك ــاإالَّ إذا ك ــدم  ي� ــه ع ــم من ــًا وُيعَل ــدق يقين ــه الص ــم من ُيعَل

ال يـتَّعظ ال ينجـع، ألنَّ فعلـه صدور ذنب منـه، فـإن وعـظ مـن 

ب قولــه، وذلــك لــيس إالَّ املعصــوم ل . ُيكــذِّ ــام حيصــل األوَّ وإنَّ

ــيئني ل: بش ــف: األوَّ ــر اللطي ــاين. الفك ــة : الث ــنفس هليب ــل ال جع

ـــة  ـــواغل الدنيوي ـــن الش ـــة ع ـــة منقطع ـــوع ورقَّ اهللا ذات خش

ـ احلـقِّ  ٰى معرضة عامَّ سو واحـدًا وهـو  اجاعلـة مجيـع اهلمـوم مه�

ــب و ــاىلٰ طل ــه اهللا تع ــة  ج ــل إالَّ بمعرف ــذا ال حيص ــري، وه ال غ

ــن  م م ــدَّ ــام تق ــوم ك ــن املعص ــك إالَّ م ــيس ذل ــًا، ول ــه يقين طريق

ــاج إىلٰ  ــت االحتي ــد ثب ــر، فق ــب  التقري ــذه املرات ــوم يف ه املعص

 .هاكلِّ 

ر ذلـك فنقـول  القـادر عـىلٰ  قـد ُوِجـَد مـن اهللا تعـاىلٰ : إذا تقرَّ

ــمجيــع املقــدورات العــامل بجميــع املع ل، لومــات إرادة التوكُّ

ــتلزم إرادة  ـــروط تس ــه، ألنَّ إرادة املش ــف علي ــا يتوقَّ ــد م فريي

ــالتوقُّ  ــم ب ــع العل ـــرط، م ــب الش ــة، فيج ــتحالة املناقض ف واس

نصــب املعصــوم يف كــلِّ زمــان، لوجــود القــدرة والــداعي 

 .وانتفاء الصارف، فيجب وجود الفعل

ــــون ]]١٢٩ص [[ / ــــامن والثالث ــــوَّ  :الث ــــم أنَّ الق ة اعل

ــة يف  ــل احليواني ــات واألفاعي ــدأ اإلدراك ــي مب ــي ه ــة الت احليواني

ــت  ــة كان ــة ملك ة العقلي ــوَّ ــة الق ــا طاع ــن هل ــان إذا مل يك اإلنس

ــبها  ــارًة وغض ــهوهتا ت ــدعوها ش ــة ت ــري مرتاض ــة غ ــة هبيم بمنزل

ــ تــارًة إىلٰ  ة املتخيّلــة واملتومهِّ : ة بشــيئنيلذائــذ ُهتيِّجهــا القــوَّ

ل ــه: األوَّ ــا يتذاكران ــاين. م ــأدّ : الث ــا يت ــواسِّ  ٰى م ــن احل ــيهام م إل

ك  تــارًة الظــاهرة إىلٰ  مــا يالئمهــا، وتــارًة مــا ال يالئمهــا، فتتحــرَّ

إليـــه حركـــات خمتلفـــة حيوانيـــة بحســـب تلـــك الـــدواعي، 

ــي  ــون ه ــا، فتك ــيل مراداهت ــة يف حتص ة العاقل ــوَّ ــتخدم الق وتس

أّمارة تصدر عنها أفعـال خمتلفـة املبـادئ، والعقليـة مـؤمترة عـن 
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ــا إذا منعتهــا القــو. ربةكــره مضــط الت العقليــة عــن التخــيُّ  ٰى أمَّ

ـــ ات واإلحساســـات واألفاعيـــل املثـــرية للشـــهوة والتومهُّ

مــا يقتضــيه العقــل العمــيل بحيــث  والغضــب، وأجربهتــا عــىلٰ 

صارت تأمتر بـأمره وتنتهـي بنهيـه، وال يصـدر منهـا مـا تقتضـيه 

ة الغضـبية والشـهوية مـن الفسـاد، كانـت العقليـة مطم ئنـة القوَّ

بأرسهــا  ٰى ال يصــدر عنهــا أفعــال خمتلفــة املبــادئ، وبــاقي القــو

وبــني احلــالتني حــاالت بحســب اســتيالء . مــؤمترة ومســاملة هلــا

ــىلٰ  ــدامها ع ــر إح ــا ٰى األُخ ــًا هواه ــا أحيان ــة فيه ــع احليواني ، تتَّب

عاصــية للعاقلــة، ثــّم تنــدم فتلــوم نفســها وتكــون لّوامــة، وقــد 

 .النفس هبذه األساميجاء يف القرآن احلكيم تسمية هذه 

ــول ــك فنق ــت ذل ــنفس : إذا عرف ــق أنَّ ال ــا حتقَّ ــر ممَّ ــد ظه ق

ـة،  املطمئنــة هــي التــي ال يصــدر منهــا ذنــب أصــالً والبتـَّ

واعتقاداهتا صـحيحة يقينيـة مـن بـاب العقـل املسـتفاد، فيجـب 

ــود،  ــم موج ــذه، ألنَّ هــذا القس ــن ه ــس اإلمــام م أن تكــون نف

ــتحيل أن ي ــه، فيس ــل ب ــاء التنزي ــد ج ــع وق ــام م ــري اإلم ــون غ ك

وألنَّ اإلمـام يف كـلِّ عصــر واحـد، خصوصـًا يف غــري . وجـوده

ص [[ /املعصــوم، وفائــدة اإلمــام منــع النفســني اآلخــرين 

مطـاوعتهام  احليوانيـة، ومحلهـام عـىلٰ  ٰى عـن متابعـة القـو]] ١٣٠

ة العقليــة والعمليــة يف كــلِّ وقــت، فلــو كانــت نفســه مــن  للقــوَّ

ـا األُ  ٰى إحد   ٰى والثانيـة لكـان يف حـال غلبـة القـو وىلٰ النفسني إمَّ

مطاوعـة  نفسـه ال حيمـل النفسـني اآلخـرين عـىلٰ  احليوانية عـىلٰ 

ة العقليــة، فيخلــو ذلــك الزمــان عــن فائــدة اإلمــام، وهــو  القــوَّ

يناقض مـا ذكرنـاه مـن وجـوب حصـول فائدتـه يف كـلِّ زمـان، 

ـــي يف  ــود املقتض ح، ووج ــرجِّ ــري م ــن غ ــيح م ــتحالة الرتج الس

وأيضـًا فـإنَّ هـذا لـيس يف زمـاٍن واحـٍد بـل يف أزمنـة . وقتكلِّ 

ــاز  ــه ج ــام وغايت ــدة اإلم ــن فائ ــا ع ــاز خلّوه دة، وإذا ج ــدِّ متع

ــويز خلوِّ  ــب جت ـــيء يوج ــة الش ــاء غاي ــام، إذ انتف ــن اإلم ــا ع ه

ــري  ــن غ ــيح م ــتحالة الرتج ــاٍن الس ــلِّ زم ــوز يف ك ــه، فيج انتفائ

ــن  ــام م ــس اإلم ــون نف ــب أن تك ــف، فيج ــذا خل ح، ه ــرجِّ م

 .لقسم الثاين، فيكون معصومًا، وهو املطلوبا

رياضــة الــنفس هنيهــا عــن هواهــا  :التاســع والثالثــون

وأمرهــا بطاعــة موالهــا، وأكملهــا منــع الــنفس عــن االلتفــات 

ــو إىلٰ  ــا س ــقِّ  ٰى م ــاىلٰ  احل ــا اهللا تع ــوال  ، ورض ــع األح يف مجي

ــىلٰ  ــا ع ــوال، ومحله ــوال واألق ــود واألح ــه إىلٰ  والعق اهللا  التوّج

ــا،  تعــاىلٰ  ــه ملكــة هل ــاع عــامَّ دون ــه واالنقط ــال علي ليصــري اإلقب

ل وجــب أن تكــون  ولـــامَّ كــان اإلمــام حــامالً للنــاس عــىلٰ  األوَّ

ــي  ــك ه ــه، وتل ــات ل ــل الرياض ــي أكم ــي ه ــة الت ــذه الرياض ه

 .العصمة

ــة، واخــتالل  :األربعــون ــام هــو عــدم العلَّ ــة يف العــدم إنَّ العلَّ

ــدم العصــ ــام هــو معلــول لع ــه نظــام النــوع إنَّ مة، فيكــون نظام

ــام هــو بالعصــمة، لكــن اإلمــام هــو النــاظم للنــوع  وصــالحه إنَّ

ــوماً  ــزم أن يكــون معص ــه، فيل ــلح ل ــه واملص . واحلــافظ الختالل

ــالم ر يف علــم الك ــرَّ ل فقــد تق ــا األوَّ ــاين فــألنَّ . أمَّ ــا الث وأمَّ

اخـتالل نظـام النـوع حيصـل بـه، ألنَّ اإلنسـان مـدين بــالطبع ال 

 شه وحـده بـل ال بـدَّ مـن معـاون، فيحتـاج إىلٰ يستقلُّ بُأمور معا

ــبية ]] ١٣١ص [[ / ــهوية والغض ة الش ــوَّ ــدعو الق ــتامع، وت االج

غــريه، فيقــع بــذلك اهلــرج واملــرج، وخيتــلُّ أمــر  اجلــور عــىلٰ  إىلٰ 

ــول ــعفاء العق ــإنَّ ض ـــرايع ف ــر الش ــي تقري ــتامع، وال يكف   االج

 يســتحقرون اخــتالل النــافع هلــم عنــد اســتيالء الشــوق علــيهم

خمالفــة  مـا حيتــاجون إليــه بحســب الشـخص فيقــدمون عــىلٰ  إىلٰ 

الشـــرع وإمهــال الثــواب واستســهال العقــاب األُخــروي، 

. فنظامه وصـالحه إنَّـام هـو مـن أهـل العصـمة، وهـو املطلـوب

ــه إىلٰ  ــا الثالــث فــألنَّ فائــدة اإلمــام ذلــك، وألنَّ ــرئيس ال  وأمَّ ال

 .غريه، وهذا أمر ظاهر إىلٰ 

اللــّذات منهــا حيوانيــة ومنهــا عقليــة،  :احلــادي واألربعــون

ــ ــهوية كتكيُّ ة الش ــالقوَّ ــق ب ــام يتعلَّ ــة فك ــا احليواني ــو أمَّ ف العض

ة خارجيــة أو  الــذائق بكيفيــة احلــالوة، وســواء كانــت عــن مــادَّ

ــالقو ــق ب ــام يتعلَّ ــارج، وك ــبب خ ــن س ــو ع ــة يف العض  ٰى حادث

ر غلبـة مـا أو يتصـوَّ الغضبية كتكيـُّ ر ف الـنفس احليوانيـة يتصـوَّ

ــام يتعلَّــق بــالقو ٰى أذ ــلَّ باملغصــوب عليــه، وك الباطنــة  ٰى ح

ــ ــورة شـــيء كتكيُّ ــوه أو بص ـــيء يرج ــوهم بصــورة ش ف ال

ــة  ــاالت حيواني ــا خي ــائرها، وهــذه كله ــذلك يف س ره، وك ــذكَّ يت

ـــّذات  ـــا الل ـــة، يتبعه ـــة متفاوت ـــات حيواني ـــة، وإدراك خمتلف

واجلــوهر العاقــل لــه أيضــًا كــامل ولــّذات، وهــو أن . بحســبهام

ل بقـدر مـا يسـتطيعه، ألن ي تمثَّل فيـه مـا يسـبقه مـن احلـقِّ األوَّ

ل عىلٰ  مـا هـو عليـه غـري ممكـن للبشــر، بـل لغـري اهللا  يعقل األوَّ

ــا يتعقَّ تعــاىلٰ  ــّم م ــة، ، ث ــه العجيب ــه وأفعال ــه مــن صــور خملوقات ل

ــ ــي الوجــود كلَّ ــون ه متــثُّ أعن ــًا عــن شــوائب الظن ــًا خالي الً يقيني

 .واألوهام

ــك ــت ذل ــإذا عرف ــول ف ــا : فنق ـــرية أكثره ــوس البش إنَّ النف
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ــل  مصـــروفة إىلٰ  ــة أكثرهــا، ب ــّذات احلّســية احليواني حتصــيل الل

ــاح، . بعضــها مســتغرقة أوقاهتــا م وبعضــها مب ــّم بعضــها حمــرَّ ث

ــام ُأبـيح عــىلٰ  جهــة العـدل بحيــث ال يقــع نــزاع  واملبـاح منهــا إنَّ

ــة، ــّذات واآلالم اآلجل  وخيــرب النظــام، وال يكفــي الوعــد بالل

ــن اجلُ  ــريًا م ــإنَّ كث ــالف ــه،  ّه ــيل مرام ــك يف حتص ــهل ذل يستس

بدَّ من رئـيس يف كـلِّ عصــر يلـزم النفـوس البشــرية عـدم  فال

ب مــن اللــّذات  تعـّدي العــدل والوســط يف هــذه اللـّذات وُيقــرِّ

ــدّ  ــأن ال يتع ــه ب ــن نفس ــًا م ــون موثوق ــدَّ أن يك ــة، وال ب  ٰى العقلي

ــا  ــالذِّ إالَّ م ــن امل ــذ م ــدل، وال يأخ ــري، وإالَّ الع ــا ال غ ــيح هل ُأب

ــىلٰ  ــة ع ــوس الباقي ــّري النف ــببًا لتج ــان س ــن، وال  لك ــا ال حيس م

ــف  ــد يتوقَّ ــدي، وق ــداء باملعت ــوغ ]] ١٣٢ص [[ /جيــوز االقت بل

ز، فتنتفي فائدته لّذاته عىلٰ   . ذلك فيسامح وُجيوِّ

ــاين واألربعــون ة تشــتاق إىلٰ  :الث ــتتبعة  كــلُّ قــوَّ كامالهتــا املس

ــأملَّ  ــّذاهتا، وتت ــنفس لل ــامالت، وال ــك الك ــداد تل ــول أض  بحص

ـــتاق إىلٰ  ـــد ال تش ـــانية ق ـــأملَّ  اإلنس ـــا وال تت ـــول كامالهت حص

ــافع ال  ــيم ومن ــف عظ ــوات لط ــك ف ــدادها، وذل ــول أض بحص

 وســبب فقــدان االشــتياق وعــدم التــأملُّ . ُتقــاس بشـــيء غريهــا

ــ ــا الش ــية وإمهاهل ــاملالذِّ احلّس ــنفس ب ــتغال ال ــل اش رايع ـباجله

ــال ل ــة، ف ــن اإلهلي ــد ع ــا واملبعِّ ب إليه ــرِّ ــن املق ــّم م ــف أه ط

أضدادها إذا كانـت موجـودة كانـت الـنفس مشـتغلة هبـا، فلـم 

ه مطلـوب  حيصل هلـا داع إىلٰ  الكـامالت وال التفـات إليهـا، لكنـَّ

 .، فيجب نصب اإلمام، وإالَّ لزم نقض الغرضهللا تعاىلٰ 

ــون ــث واألربع ــلة  :الثال ــة احلاص ــعادة األُخروي ــوات الس ف

ــة، مــن امتثــا ل األوامــر اإلهليــة واالمتنــاع عــن النــواهي الرّباني

ـا ألمـر عـدمي كنقصـان غريـزة  وفوات الثواب املؤبَّـد يكـون إمَّ

ة للكــامالت فيهــا،  العقــل، أو وجــودي كوجــود األُمــور املضــادَّ

ــا  ــنهام إمَّ ــٍد م ــلُّ واح ــخة، وك ــري راس ــخة وغ ــا راس ــي إمَّ وه

ة ال ــا بحســب القــوَّ ة النظريــة وإمَّ عمليــة، فتصــري بحســب القــوَّ

 :ستَّة أقسام

ل ة : األوَّ ـــوَّ ـــزة يف الق ـــان الغري ـــب نقص ـــون بحس مـــا يك

 .النظرية

ــاين ــون : الث ــة، وال يك ة العملي ــوَّ ــبها يف الق ــون بحس ــا يك م

 .بسبب ذلك عذاب

ة راســخة بحســب : الثالــث مــا يكــون لوجــود ُأمــور مضــادَّ

 .القّوة النظرية، وهو يكون سببًا للعذاب األُخروي

ــع ــا ي: الراب ة غــري م ــادَّ ــور مض ــوده ُأم ــون بســبب وج ك

ة النظرية  .راسخة يف القوَّ

ة العملية: اخلامس  .األُمور الراسخة يف القوَّ

ة العملية: السادس  .غري الراسخة بحسب القوَّ

ــروي  ــذاب األُخ ــول الع ــواب أو حص ــوات الث ــباب ف فأس

ــل  ــني، ب ل ــام يف األوَّ ــل لإلم ــتَّة، وال فع ــذه الس ـــرة يف ه منحص

ــو  ــدَّ ]] ١٣٣ص [[ /ه ــال ب ــة، ف ــة الباقي ــف يف زوال األربع لط

ــن  ــا وإالَّ مل يك ـــيء منه ــا بش ــٍت م ــفًا يف وق ــون متَّص وأن ال يك

ــه،  ــة يف عدم ــون علَّ ـــيء ال يك ــل الش ــا، إذ مث ــًا يف زواهل لطف

ــام يكــون بوســاطة غــواش  وذلـك هــو املعصــوم، فــإنَّ اآلخـر إنَّ

 غريبـة عارضــة مغارفـة الــذنوب ُتفَعــل يف بعـض الوقــت، فــإذا

ه عن الكلِّ ذاته دائًام ثبت العصمة  .تنزَّ

ب إىلٰ  :الرابــع واألربعــون الســعادة  اإلمــام الــذي هــو املقــرِّ

ــاب  ــتحقاق العق ــن اس ــد ع ــد، واملبعِّ ــيم املؤبَّ ــة والنع األُخروي

ــدَّ أن  ــم، ال ب ــري دائ ــًام أو غ ــان دائ ــواء ك ــًا، س ــروي مطلق األُخ

ة ة النظريــة وبحســب القــوَّ العمليــة  يكــون كــامالً بحســب القــوَّ

ــه لــو كــان ناقصــًا يف  الكــامل املطلــق الــذي يمكــن للبشـــر، فإنَّ

إحـــدامها مل حيصـــل للتقريـــب والتبعيـــد املـــذكورين، جلـــواز 

ا ينبغـي تبعيـده عنـه وتبعيـده عـامَّ ينبغـي تقريبـه منـه،  تقريبه ممـَّ

والكامــل فــيهام هــو املعصــوم، إذ غــريه نــاقص فــيمكن وجــود 

الكــامل املطلــق املمكــن أكمــل منــه، فــال يكــون قــد حصــل لــه 

 .للبرش

ــون ــامس واألربع ــا  :اخل ــه هل ــون نفس ــب أن تك ــام جي اإلم

ــة التجــرُّ  ــق اجلســامنية والشــواغل البدنيــة ملك د عــن العالئ

ـــث ال يلتفـــت إليهـــا وال يشـــتغل  واللـــّذات احليوانيـــة، بحي

بتحصـيلها، بـل مـا حصـل منهــا مـن املبـاح لـه ال يكـرتث بــه، 

   :ولـهبق ذلك أشار اهللا تعـاىلٰ  وإىلٰ 
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ــدنيا ــا لل ــاً «: خماطب ــِك ثالث ــوقِت طلَّقت ــِت أم إيلَّ تش ، »أيب تعرض

ة العليــا، إذ شــة بــالكامل األعــىلٰ ونفســه متنقِّ  ، وحصــل هلــا اللــذَّ

ــر للخلــق عــن مجيــع مــا ذلــك، واملن الــداعي مــن جهــة اهللا إىلٰ  فِّ

ــده عــن اهللا تعــاىلٰ  ــا أمــر اهللا تعــاىلٰ  عــىلٰ  ُيبعِّ ــه، مــن  حســب م ب

ــثِّ  ــة واحل ــريم والكراه ــىلٰ  التح ــذا،  ع ــن ه ــة م ب ــال املقرِّ األفع

ب، لــو مل  ــد وال ُيقــرِّ كالواجبــات واملنــدوبات وإباحــة مــا ال ُيبعِّ

 .يكن كذلك مل يصلح لذلك، وهو ظاهر
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ــول ر فنق ــرَّ ــب أن: وإذا تق ــامل  جي ــه ع ــومًا، ألنَّ ــون معص يك

بقــبح القبـــيح، وبقــبح تـــرك الواجــب، ومســـتغن عنـــه، ال 

ــل،  ــامنية، وال اجله ــوقية واجلس ة الش ــوَّ ــاجز الق ــه ح ر في ــوَّ ُيتص

تني، وإذا انتفــ الــداعي وثبــت الصــارف امتنــع  ٰى لكاملــه يف القــوَّ

ــو  ــمة، وه ــي العص ــب، وه ــرك الواج ــيح وت ــل القب ــه فع من

 .املطلوب

 :وواسطة  اعلم أنَّ الناس طرفان :نالسادس واألربعو

ل مـن كـلِّ وجـه، الـذي ال  الفاجر اجلاهـل بـاهللا تعـاىلٰ : األوَّ

 .اهللا من كلِّ وجه ٰى خيش

ــاين]] ١٣٤ص [[ / ــب، : الث ــلُّ بواج ــذي ال خي ــوم ال املعص

مـا يكـون  ٰى أهنـ عـىلٰ  وال يفعل قبيحًا، ويكـون عاملـًا بـاهللا تعـاىلٰ 

، فيكـون أكمـل هللا تعـاىلٰ  اخللـق ٰى للبشـر علمـه، ويكـون أخشـ

ل: اخللـــق يف ثالثـــة : خشـــيته، الثالـــث: علمـــه، الثـــاين: األوَّ

 .فعله

ــث[ ــاه]: الثال ــب بيــنهام، وال تتن ــها يكــون ٰى املرات ، بعض

ل، وبعضها أقرب إىلٰ  أقرب إىلٰ   .الثاين األوَّ

ــاج إىلٰ  ــث،  واملحت ل والثال ــد األوَّ ــب والتبعي ــام للتقري اإلم

ـا الثـاين فقـد حيتـاج تعريـف األحكـام كاحتيـاج احلسـن  إىلٰ  وأمَّ

 .عيل أمري املؤمنني يف روايتهام ونقلهام إىلٰ  واحلسني 

ر ذلــك فنقــول اإلمــام جيــب أن يكــون مــن الثــاين، : إذا تقــرَّ

ــه  ــاج إىلٰ ] ال[ألنَّ ل  حيت ــل، واألوَّ ــزم التسلس ــر، وإالَّ ل ــام آخ إم

 .والثالث حمتاجان، فال جيوز أن يكون منهام

ــابع واألرب ــونالس ــلِّ  :ع ــن ك ــه م ــن رعيَّت ــل م ــام أفض اإلم

ــد  وجــه ، وال شـــيء مــن غــري املعصــوم أفضــل مــن كــلِّ واح

ــري  ــام بغ ــن اإلم ـــيء م ــال ش ــه، ف ــلِّ وج ــن ك ــلِّ م ــن الك وم

ا الصغر. معصوم ـا الكـرب ٰى أمَّ فـألنَّ كـلَّ غـري  ٰى فلـامَّ يـأيت، وأمَّ

طـــرف النهايـــة املمكنـــة  معصـــوم غـــري بـــالغ يف الكـــامل إىلٰ 

ــ ـــر، ف ــد للبش ــل يوج ــه، ب ــل من ــو أكم ــن ه ــون م يمكن أن يك

أكمل منـه يف شــيء مـا، ألنَّـه يف حـال مـا ال بـدَّ وأن يكـون يف 

ــة  ــب موافق ــال ال جي ــك احل ــة، ويف تل ــة أو العلمي ــه العملي ت قوَّ

الكلِّ له يف ذلـك النقصـان، فيجـوز أن يكـون بعضـهم يف تلـك 

احلال مل يوجـد منـه سـبب النقصـان قطعـًا، فيكـون أكمـل منـه 

 .ةن وجه، وهو يناقض الكّليَّ م

ــون ــامن واألربع ــىلٰ  :الث ــادر ع ــام ق ــيح اإلم ــرك القب ، ومل  ت

ــل  ــامتنع الفع ــارف، ف ــَد الص ــه، وُوِج ــل من ــي الفع ــد داع يوج

فـًا بـالرتك، فـال يكـون . منه ل فظـاهر، وإالَّ مل يكـن مكلَّ ا األوَّ أمَّ

ـا الثـاين فـألنَّ الـداعي هـو تصـوُّ . قبيحـاً   ر كـامل يف الفعــل،وأمَّ

ة الومهيــة، أو  ة الغضــبية، أو للقــوَّ ة الشــهوية، أو للقــوَّ ــا للقــوَّ إمَّ

ــد  ــامنية، وق ــااجلس ــذه  بيَّنّ ــن ه دًا ع ــرَّ ــون جم ــب أن يك ــه جي أنَّ

ــة ــه إليهــا البتَّ ــا، ال التفــات ل ــاالة هب ــل املب ــا . األشــياء، قلي وأمَّ

ــه عــامل بقبحــه، ويعلــم مــا يســتحقُّ عليــه  وجــود الصــارف فألنَّ

اب، ألنَّــه جيــب أن يكــون عاملــًا بجميــع مــن الــذمِّ والعقــ

ــاهللا  ــاس ب ــه أعلــم الن ــد عنهــا، وألنَّ ــه املبعِّ ــائح، ألنَّ ــا  القب مل

ــدعو إىلٰ  ــه وال ي ــلِّ إلي ــداعي للك ــه ال م، وألنَّ ــدَّ ـــيء إالَّ  تق الش

مــا   :األعلــم بــه، الســتحالة العكــس، وقــال اهللا تعــاىلٰ 
�
إِن
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ــاِدهِ ]] ١٣٥ص [[ / ىٰ � ــْن ِعب ــاءُ  اَهللا ِم م
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ْ
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ــ]٢٨ ــإذا انتف ــيم، ف ــارف عظ ــة ص ــية التامَّ ــداعي  ٰى ، واخلش ال

 .العصمة ٰى وُوِجَد الصارف امتنع الفعل، وهذا معن

ــون ــع واألربع ــاهللا :التاس ــم ب ــاس يف العل ــورهم   الن وحض

 :ثالثة أقسام وعدم اشتغاهلم عن اجلناب اإلهلي عىلٰ 

ل  .الذي ال شعور له وال حضور: األوَّ

الذي له الشـعور التـاّم للبشــر، أي الـذي يمكـن لـه : ينالثا

، واحلضـور ال يف نفس األمـر، فـإنَّ ذلـك ال يكـون إالَّ هللا تعـاىلٰ 

ــة املفرطــة هللا  ــاّم املمكــن للبشـــر، وهــذا هــو صــاحب املحبَّ الت

تـه بـه تعاىلٰ  ة املمكنـة للبشــر، ولذَّ ذ بإدراكه يف غايـة اللـذَّ ، املتلذِّ

ة والضــعف أعظــم اللــّذات، ألنَّ  ــوَّ اللــّذات تتفــاوت يف الق

ــام هــو ر، واملــؤثِّ ر مــن حيــث هــو مــؤثِّ بحســب إدراكــه املــؤثِّ  ر إنَّ

ــاه ــذي ال يتن ــامل ال ــه الك ــان ل ــإذا ك ــه، ف ــب كامل ــان  ٰى بحس ك

مجيـع مـا سـواه، فــإذا كانـت املعرفـة بـه أتـّم كانــت  رًا عـىلٰ مـؤثِّ 

ة به وبطاعتـه أقـو ـرًا عـن م ٰى اللذَّ عصـيته اللـّذات، ويكـون متنفِّ

 .ر، فيكون ذلك معصومًا قطعاً غاية التنفُّ 

ــاه: الثالــث بحســب القــرب مــن  ٰى املراتــب بيــنهام، وال تتن

ــاج إىلٰ  ــه، واملحت ــد عن ــدامها والبع ل  إح ــو األوَّ ــام ه ــام إنَّ اإلم

ــر إىلٰ  ــه املفتق ــث، ألنَّ ــىلٰ  والثال ــارجي ع ــاون اخل طاعتــه،  املع

ب مــن الثــاين، فــال ــد عــن معصــيته، وُيقــرِّ يكــون اإلمــام  واملبعِّ

منهام، ألنَّـه مسـتغن عـن غـريه، وال شــيء مـنهام مسـتغن عـن 

غريه، فيكـون مـن الثانيـة، وهـو املطلـوب، كـام ُنِقـَل مـن حـال 

 . عيلٍّ 

ـة وحكـم العــامل  :اخلمسـون اإلمـام الـذي لـه الرياسـة العامَّ

 :ال بدَّ أن جتتمع فيه أربعة أشياء  بيده
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ل ـــه كاملـــة، وإن : األوَّ ـــاهر أن يكـــون نفس ـــت يف الظ كان

ملتحفة بجالبيـب األبـدان، لكنَّهـا يف نفـس األمـر قـد خلعهـا، 

دت عن الشوائب، وخلصت إىلٰ   .العامل القديس  وجترَّ

ملـا تعجـز   أن يكون هلـم ُأمـور خفيَّـة هـي مشـاهدهتم: الثاين

األوهـــام، وتكـــلُّ عـــن شـــأنه ]] ١٣٦ص [[ /عـــن إدراكـــه 

ــام ال عــني رأت وال ــام األلســن، وابتهاجــاهتم ب  ُأُذن ســمعت، ك

ةِ   :قــال اهللا تعــاىلٰ  ــر�
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تظهـر مــن   ُأمـور ظـاهرة عـنهم آثــار كـامل وإكـامل: الثالـث

 .أقواله وأفعاله

آيات ختـتصُّ بـه، مـن مجلتهـا مـا ُيعـَرف بـاملعجزات : الرابع

يـد  خيـرب، ومـا ظهـر مـن اآليـات عـىلٰ  ، كقلع بـاب والكرامات

، وإخبــاره باملغيَّبــات، وكــذلك إخبــار  أمــري املــؤمنني عــيلٍّ 

ــه  صــاحب الزمــان  ــايل وتفصــييل، فألنَّ ــدليل إمج ــذلك ل ب

ــل للنفــوس ومرّقيهــا إىلٰ  هــذه املراتــب، فــال بــدَّ أن يكــون  مكمِّ

 .منها

ــا التفصــييل ل فلــئالَّ يغــرتَّ باللــّذات: وأمَّ ــا األوَّ اجلســامنية  أمَّ

الشـــهوية والغضـــبية، وال يلتفـــت إليهـــا يف حـــال،  ٰى والقـــو

ــه ــع أحوال ــق يف مجي ــدل املطل ــتامد الع ــن اع ن م ــتمكَّ ــام . لي وإنَّ

ــاج إىلٰ  ــاس  احت ــة القي ــل فطري ــن قبي ــه م ــون علوم ــاين لتك الث

ــاىلٰ  ــرف حكــم اهللا تع ــًا،  املتَّســقة املنتظمــة، فيع ــايع جزم يف الوق

ــا ــاب واملج ــواب والعق ــيعلم الث ــامَّ ول ــاطره ع ــر خ زاة، ويتنفَّ

بــًا إليهــا ــده عــن ُأمــور اآلخــرة بالكّليــة، ليكــون مقرِّ ــام . ُيبعِّ وإنَّ

ــاج إىلٰ  ــل احت ــل املكمَّ ــو الكام ــام ه ــث ألنَّ اإلم ــام . الثال وإنَّ

الرابــع للعلــم بصــدقه وبعصــمته وطاعــة العــامل لــه،  احتــيج إىلٰ 

م هلذا أطوع  .فإهنَّ

ــول ــك فنق ر ذل ــرَّ ــ: إذا تق ــان حتقَّ  ٰى مت ــور ك ــذه األُم ــت ه ق

ــدور  ــي ص ــمة أعن ــدم العص ــًا، ألنَّ ع ــومًا قطع ــام معص اإلم

ــام هــو لرتجــيح القــو الشــهوانية واللــّذات  ٰى الــذنب واخلطــأ إنَّ

ل،  احلّسية عـىلٰ  األُمـور العقليـة، فـال يكـون قـد حصـل لـه األوَّ

ــذه  ــت ه ــإذا ثبت ــياء، ف ــذه األش ــدم ه ــن ع ــمة م ــدم العص فع

 .األشياء تثبت العصمة

  :منامحكاية و

ـر حيـث وصـل يف ترتيـب : يقول حمّمد بن احلسـن بـن املطهَّ

هــذا الــدليل يف حــادي عشـــر مجــادي  وتبينــه إىلٰ   هــذا الكتــاب

ــّت  ــنة س ــر س ــان  اآلخ ــدود آذرباجي ــبعامئة بح ـــرين وس وعش

خطـــر يل أنَّ هـــذا خطـــايب ال يصـــلح يف املســـائل الربهانيـــة، 

تلـك الليلـة  )عليـه الرمحـة(فتوقَّفت يف كتابتـه، فرأيـت والـدي 

وقـــد ســـالين الســـلوان وصـــاحلني ]] ١٣٧ص [[ /يف املنـــام 

ــة  ــن قلَّ ــه م ــكيت إلي ــديدًا، وش ــاًء ش ــت بك ــزان، فبكي األح

ــدوان،  ــرة الع ــوان وكث ــر اإلخ ــد، وهج ــرة املعان ــاعد وكث املس

ــ ــان، حتَّ أوجــب ذلــك يل جــالء عــن  ٰى وتــواتر الكــذب والبهت

ـــرب إىلٰ  ـــال يل األوطـــان، واهل ـــع : أرايض آذرباجيـــان، فق اقط

اهللا، فهــو  خطابــك فقــد قطعــت نيــاط قلبــي، وقــد ســلَّمتك إىلٰ 

ــك  ــان، فل ـــيء باإلحس ــاٍز يف املس ــه، وج ــند ل ــن ال س ــند م س

ة، وعــوض اآلخــرة  ملــك عــامل عــادل قــادر ال هيمــل مثقــال ذرَّ

اآلخـرة فهـو  أحـبُّ إليـك مـن عـوض الـدنيا، ومـن ُأجرتـه إىلٰ 

تِعـب بوصـول أعـواض مل تُ  ٰى أحسن، وأنـت أكسـب أَال ترضــ

ــواك ــا ق ــّل هب ــاءك، ومل تك ــا أعض ــامل . فيه ــم الظ ــو مل عل واهللا ل

واملظلوم بخسـارة التجـارة وربحهـا لكـان الظلـم عنـد املظلـوم 

َدْع املبالغــة يف احلــزن عــيلَّ فــإّين . ٰى وعنــد الظــامل متــوقّ  ٰى مرتجــ

أقصـاها، ومـن الـدرجات أعالهـا، ومـن  ٰى قد بلغـت مـن املنـ

. ، فأنـا مبـالغ لـك يف الـدعاءالغرف ذراهـا، وأقلـل مـن البكـاء

يـا سـيِّدي، الـدليل احلـادي واخلمسـون بعـد املائـة مـن : فقلت

، فقـال كتاب األلفـني عـىلٰ  ـة يعرتينـي فيـه شـكٌّ : عصـمة األئمَّ

ــت ـــَم؟ قل ــال: لِ ــايب، فق ــه خط ــإنَّ إرادة : ألنَّ ــاين، ف ــل بره ب

ة الكراهــة وضــعفها مــن الشـــيء تســتلزم كراهــة ضــدِّ  ه، وقــوَّ

ة اإلرادة وضــعفها، وكراهــة الشـــيء  يةحيــث الضــدِّ  تــابع لقــوَّ

ــل ــع الفع ــه، فيمتن ــة إلرادت ـــرعية، . منافي ــوانني الش ــزام الق والت

ة  ــادَّ ــة، مض ة العقلي ــوَّ ــامل الق ــي ك ــي ه ــال الت ــة األفع ومالزم

خــالف العــدل، ألنَّ  الشــهوانية والغضــبية عــىلٰ  ٰى ملتابعــة القــو

ــك تســتلزم اســتحقاق املــدح والثــواب، وهــذه تســتلزم  تل

اســتحقاق الــذمِّ والعقــاب، وتنــايف اللــوازم يســتلزم تنــايف 

فعـل املعـايص إنَّـام هـو تـوّهم تكميـل  امللزومات، والـداعي إىلٰ 

ــو ــًا يف  ٰى الق ــدل مطلق ــافظ للع ــام ح ــة، واإلم ــة احليواني البدني

 مجيع األحوال، فإذا مل حيصل لـه مـا قلنـا كـان لـه التفـات مـا إىلٰ 

العــدل يف مجيــع األحــوال،  البدنيــة، فــال حيــيط ٰى تكميــل القــو

د عـن القـو. فال يصلح لإلمامة البدنيـة مل حيصـل لـه  ٰى فإذا جتـرَّ

ـــبية  إرادة إىلٰ  ـــهوية والغض ة الش ـــوَّ ـــإبالغ الق ـــواه ب ـــل ق تكمي
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واحلّســية مقتضــاها، فــال يريــد املعاصـــي، ومــع حصــول 

الطاعــات  املشــاهدات املــذكورة حيصــل لــه املواظبــة عــىلٰ 

ــه املعــايصوالصــارف عــن املعاصـــي، فتم ــع من ــو . تن وهــذا ه

العصـــمة، والعلـــم بعصـــمته وحالـــه حيصـــل مـــن الرابـــع، 

وطاعته أيضـًا بـه، فيتعلَّـق املـال وهـو آثـار الكـامل والتكميـل، 

 .وعند ذلك تتمُّ فائدة اإلمام

اعلم يا ولدي أنَّ وجود النبـيِّ لطـف عظـيم ]] ١٣٨ص [[ /

ة ال يعرفهـا أهـل الـدنيا، ورمحـة اهللا وا سـعة ال ختـتصُّ ورمحة تامَّ

بزمان دون زمان، وال بأهل عصـر دون عصـر آخـر، وال حيصـل 

البقاء السـرمدي للبشـر يف دار الدنيا، فال بدَّ من وجـود شـخص 

يَن آَمنُوا   يف قائم مقامه يف كلِّ عصـر، وهلذا قرن تعاىلٰ  ِ
�
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ا طاعته بطاعته، فعليك بالتمسُّ  ة االثني عشـر، فإهنَّ ك بوالية األئمَّ

هـذه وصـيَّتي إليــك، واهللا . الصــراط املسـتقيم والـدين القــويم

عنّي ماشيًا، فوددت لو ُقبَِضت نفسـي ومل  ثّم توّىلٰ . خليفتي عليك

   تفارقه، لكن احلكم
َ
ق
ْ
واِحِد ال

ْ
اِر ِهللاِ ا�  ].٤٨: إبراهيم[ �ه�

ــون ــادي واخلمس ــة  :احل ــه ثالث ــع في ــدَّ أن جتتم ــام ال ب اإلم

 :أشياء

ل  .اإلعراض عن الدنيا ولّذاهتا: األوَّ

 .فعل العبادات مجيعها املواظبة عىلٰ : الثاين

عــامل اجلــربوت مســتديًام  ف بفكــره إىلٰ التصـــرُّ : الثالــث

ـــه طالـــب ل ه، ألنَّ ـــور لـــربوق نـــور احلـــقِّ يف رسِّ لحـــقِّ وألُم

ــو ــامَّ س ــراض ع ــه اإلع ــا، فيلزم ــاس هب ــزم للن ــرة، ومل  ٰى اآلخ

، السـيّام ملـا يشـغله عـن الطلـب وهـو لـّذات الـدنيا احلّق تعـاىلٰ 

ــة م ــًا املحرَّ ــا، خصوص ــىلٰ . وطيِّباهت ــل ع ــّم يقب ــه  ث ــد أنَّ ــا يعتق م

بـــه مـــن احلـــقِّ وهـــو العبـــادات، وهـــذان كـــامل الزهـــد  ُيقرِّ

 .ره تعاىلٰ ام تصوُّ والعبادة، وال بدَّ من دو

ــول ــك فنق ر ذل ــرَّ ــىلٰ : إذا تق ــدلُّ ع ــذا ي ــام  ه ــمة اإلم عص

 للعلــم الضـــروري بعصــمة مــن اجتمــع فيــه هــذه ،

 .األشياء

ــة : األُوىلٰ :  اإلمــام يكــون لــه حالتــان :الثــاين واخلمســون حمبَّ

ــة ، وهــي راجعــة إىلٰ اهللا تعــاىلٰ  ــة. نفســه خاصَّ ــه يف : الثاني حركت

ــه ــرب إلي ــب الق ــ. طل ــاىلٰ وكالمه ــه تع ــان ب ــه، وال  ا يتعلَّق لذات

 يتعلَّقان بغريه لـذات ذلـك الغـري، بـل إذا تعلَّقـا بغـري اهللا تعـاىلٰ 

ــاىلٰ  ــل اهللا تع ــاىلٰ  فألج ــد اهللا تع ــو يري ــًا، فه ــاته، وال  أيض ومرض

ــىلٰ  ــيئًا ع ــؤثر ش ــ ي ــاته، وتعبُّ ــه ومرض ــه عرفان ــط، وألنَّ ــه فق ده ل

ــا نســبة رشيفــة إليــه  ــتحقٌّ للعبــادة، وألهنَّ ال لرغبــة وال مس

إهلـي مـا عبـدتك شـوقًا «: لرهبة، كـام قـال أمـري املـؤمنني 

جنَّتــك، وال خوفــًا مــن نــارك، بــل وجــدتك أهــالً للعبــادة  إىلٰ 

ــدتك ــه ]] ١٣٩ص [[ /  ،»فعب ــذلك مل يمكن ــن ك ــو مل يك ــه ل ألن

 حفظ العـدل املطلـق يف مجيـع األحـوال واألزمـان وبالنسـبة إىلٰ 

ــذلك  ــان ك ــخاص، وإذا ك ــلِّ األش ــه ك ــه وأحوال ــلِّ أقوال يف ك

فهــو معصــوم ال حمالــة، ألنَّ احلركــة االختياريــة تابعــة للشــوق 

غــري  واإلرادة، فـإذا مل يـؤثر ومل يشـتق يف حـال مـن األحـوال إىلٰ 

 .ومرضاته مل يصدر منه ذنب قّط، فكان معصوماً  اهللا تعاىلٰ 

ــون ــث واخلمس ــىلٰ  :الثال ــة ع ــة موقوف ــات االختياري  احلرك

ــادئ أربعــة مرت ــةمب ب ــّم الشــوق املســمّ : تِّ ــهوة  ٰى اإلدراك، ث بالش

 ٰى بــاإلرادة اجلازمــة، ثــّم القــو ٰى أو الغضــب، ثــّم العــزم املســمّ 

ــاء ــة يف األعض ــؤمترة املثبت ــول. امل ــبة إىلٰ : فنق ــه بالنس ــام ل  اإلم

ــن  ــدَّ م ــال ب ــه، ف ــف باجتناب ــه مكلَّ ل، ألنَّ ــدأ األوَّ ـــي املب املعاص

ــه ــًا، وإالَّ مل . إدراك ــر أيض ــه اآلخ ــادراً ول ــن ق ــاين . يك ــي الث بق

ال بدَّ مـن العلـم بانتفـاء الثالـث عنـه، ألنَّـه لـو : والثالث فنقول

ب إىلٰ  زناه عليـه جلـاز أمـره بـه، وال ُيوَثـق بأنَّـه املقـرِّ الطاعـة  جوَّ

ــد عــن املعصــية، وال ُيعتَمــد عــىلٰ  . قولــه، فتنتفــي فائدتــه واملبعِّ

ــم بانتفــاء الثالــث عنــه مــع العلــم ب ــام ُيعَل ــاين . عصــمتهوإنَّ والث

منتٍف عنه أيضًا، ألنَّـه يعـرف مـا يسـتحقُّ عليهـا مـن العقـاب، 

ر مـن  ٰى ويستحقر ما حيصل هبا للقو ة، ملـا تقـرَّ البدنيـة مـن اللـذَّ

ــه ال التفــات لــه إىلٰ  الشــهوانية، بــل  ٰى األُمــور البدنيــة والقــو أنَّ

ــىلٰ  ــان ع ــلها ك ــإن حصَّ ــتحقرة، ف ــذها مس ــدل  يتَّخ ــبيل الع س

ـــرع، ول ـــي بــه، ولــيعلم النــاس إباحتهــا وعــدم والش لتأّس

ر . كراهتها ال غـري ذلـك، فيسـتحيل الشـوق منـه إليـه وإذا تعـذَّ

ــايص  ــامتنع وقــوع املع ــة، ف ــدءان امتنعــت احلركــة االختياري املب

 .منه، فكان معصوماً 

ــام ملـح شــيئًا عـاج منــه إىلٰ  :الرابـع واخلمســون اهللا  اإلمـام كلَّ

لبصـرية عنـد كـلِّ شــيء، وخشـيته اهللا بعـني ا ٰى ، فهـو يـر تعاىلٰ 

ــلِّ  ــاته يف ك ــه ملرض ــة، وإرادت ــه كامل ــة، وإالَّ مل   من ــاٍل جازم ح

ذلــك،  يصـلح للتقريــب يف كــلِّ حــاٍل، ولـدعاء كــلِّ النــاس إىلٰ 

ــب  ــالل بواج ــه اإلخ ــتحيل من ــق، فيس ــدل املطل ــظ الع ومل حيف

ــدِّ  ــة ض ـــيء كراه ــتلزام إرادة الش ــيح، الس ــل قب ــو وفع ه، فه

 .معصوم
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  خشــية اإلمــام وخوفــه مــن اهللا تعــاىلٰ  :اخلمســوناخلــامس و

جيب أن يكـون يف الغايـة بحيـث يستصـغر كـلَّ شــيء بالنسـبة 

ة أو ]] ١٤٠ص [[ /كـــلِّ  إليهـــا، وتكـــون راجحـــة عـــىلٰ  لـــذَّ

مطلـــوب أو شـــهوة أو غضـــب ُفِرَضـــت يف مجيـــع األوقـــات 

حيسـن مـن احلكـيم حتكيمـه، واألمـر بطاعتـه،  ٰى واألحوال حتـَّ

ــ ب ــه مقرِّ ــية، وحافظــًا  ًا إىلٰ وجعل ــن املعص ــدًا ع ــة ومبعِّ الطاع

ــامِّ  ــة للمعــايص للعــدل الت ، فتحصــل مــن ذلــك الكراهــة التامَّ

 وإرادة اجلازمــة للواجبـــات، فـــال حيصـــل معهـــا الشـــوق إىلٰ 

ــارف  ــَد الص ــد ُوِج ــل ق ــا، ب ــايص واإلرادة هل ــن املع ـــيء م ش

 .فيستحيل فعلها، فيكون معصوماً 

ــون ــادس واخلمس ــ :الس ــام كلَّ ــظ اإلم ــيئًا الح ــظ ش ام الح

ــار، فســيخ لــه تعــريج مــن   غــريه وإن مل يكــن مالحظتــه لالعتب

ـق منـه حفـظ  ٰى مسـتقرٌّ بـه، حتـَّ عـامل احلـقِّ  عامل الـزور إىلٰ  يتحقَّ

العدل، وذلك يوجب لـه صـارفًا عظـيًام عـن املعـايص، فيكـون 

 .معصوماً 

ـــرُّ  :الســابع واخلمســون ة اإلمــام يكــون س ه مــرآة جملــوَّ

ــ ــه الكــامل األســنحماذاهتــا جان ، ألنَّ ل ــٰى ب احلــقِّ حيســن  ٰى ، حتَّ

 ٰى فيسـتحقر القـو أمر الكـلِّ بتبعيتـه، فـرتد عليـه اللـّذات الُعـىلٰ 

ــوق  ــه ش ــل ل ــة، وال حيص ــّذات البدني ــبية والل ــهوية والغض الش

 .املعايص البتَّة وإرادة إىلٰ 

ــ :الثــامن واخلمســون ــاإلمــام متوجِّ عــزَّ (احلــقِّ  ة إىلٰ ه بالكّليَّ

ــاب ، )وعــال ال يالحــظ نفســه إالَّ مــن حيــث هــي الحظــة جلن

ــدِّ  ــور ال ــة يف ُأم ــة العامَّ ــه الرئاس ــدس، ألنَّ ل ــدنيا، الق ين وال

ــنفس  ــور ال ــة، لنف ــامالت احلقيقي ــلِّ يف الك ــل الك ــون أكم فيك

ــر،  ــس األم ــه، ولقبحــه يف نف ــص من ــن متابعــة األنق الكامــل ع

فيســتحيل إرادة املعــايص والشــوق إليهــا منــه، ويســتحيل تــرك 

 .لواجبات، فيكون معصوماً ا

  :اإلمام له صفات :التاسع واخلمسون

التفريق بـني ذاتـه وبـني مجيـع مـا ُيشـِغله عـن احلـقِّ : األُوىلٰ 

 .بأعياهنا

نقض آثـار تلـك الشـواغل كامليـل وااللتفـات إليهـا : الثانية

واالتِّصـال  احلـقِّ  ٰى د عـن مـا سـوعن ذاتـه تكمـيالً هلـا بـالتجرُّ 

 .به

ــة ــرك ال: الثالث ــذات ت ــل ل ــه، ب ــل ذات ــامل ألج ــوّخي للك ت

 .الكامل ولذات احلقِّ 

ــة]] ١٤١ص [[ / ــع : الرابع ــإذا انقط ــه، ف ــار ذات ــرك اعتب ت

قدرتـه  كـلَّ قـدرة ال نسـبة هلـا إىلٰ  ٰى عن نفسه واتَّصـل بـاحلقِّ رأ

علمــه  قــة بجميــع املقــدورات، وكــلُّ علــم ال نســبة لــه إىلٰ املتعلِّ 

ة يف ا ــاموات واألرض وال الــذي ال يعــزف عنــه مثقــال ذرَّ لس

أصغر من ذلك وال أكـرب، فصـار قـدرة احلـقِّ بصــره الـذي بـه 

ــي يفعــل هبــا،  ــه الت ــه يســمع، وقدرت ــذي ب يبصـــر، وســمعه ال

، فــال يــردع شـــيء منهــا عــن والعلــم الــذي يعلــم منــه تعــاىلٰ 

 ٰى ، ألنَّ اإلمـام جيـب أن يكـون لـه الكـامل األسـنمرضاته تعـاىلٰ 

 .ملا يأيت

 : له حالتان اإلمام :ونالستُّ 

أن يكون لـه القـدرة بحيـث ال يقـدر مـع االشـتغال : األُوىلٰ 

ــىلٰ  ــاحلقِّ ع ــات إىلٰ  ب ــط،  االلتف ــه فق ــتغال ب ة االش ــدَّ ــريه لش غ

ــيلٍّ  ــن ع ــَل ع ــام ُنِق ــواه، ك ــامَّ س ــافالً ع ــون غ ــه إذا    ويك أنَّ

 .أرادوا إخراج نصل منه قصدوا أوقات خماطبته هللا تعاىلٰ 

ــة ة: الثاني ــوَّ ــي الق ــال  أن تف ــتني، ف ــع للحاسَّ ــاألمرين تتَّس ب

تكـون األُمـور اخلارجيــة شـاغلة إّيـاه عــن احلـقِّ ليكـون أنفــس 

ــظ  ــقِّ ومالح ــب احل ــو مراق ــدائًام ه ، ف ــقِّ ــة احل ــق يف هبج اخلل

 .بجنابه، وهذا أعظم الصوارف عن املعايص

ملــا يــأيت، وكيــف   اإلمــام أشــجع النــاس :وناحلــادي والســتُّ 

ــ ــة امل ــن تقيَّ ــزل ع ــو بمع ــو ال وه ــف ال وه ــواد، وكي وت وج

بمعزل عن حمبَّـة الباطـل وصـفاح، وكيـف ال ونفسـه أكـرب مـن 

ــره  ــف ال وذك ــاد، وكي ــاء لألحق ـــر ونّس ــة بش ــا زلَّ أن جيرحه

، فيلـزم مـن ذلـك قهـره للقـو الشـهوية وإالَّ مل  ٰى مشغول بـاحلقِّ

يكــن شــجاعًا، والغضــبية وإالَّ مل يكــن صــفاحًا، وللحقــد وإالَّ 

مقتضـاها،  ٰى حقاد، فـال يصـدر عـن هـذه القـومل يكن نّساء لأل

 .ال غري ٰى فال يصدر منه ذنب، ألنَّ الذنب مصدر هذه القو

البدنيـــة  ٰى القـــو اإلمـــام ال يلتفـــت إىلٰ  :ونالثـــاين والســـتُّ 

ــة يف وقــٍت مــا، وإالَّ لكــان غــريه يف تلــك احلــال  والشــهوية البتَّ

ل إذا مل يلتفـت أفضـل منـه مـن هــذه اجلهـة، لكـن اإلمـام أفضــ

من الكلِّ يف كـلِّ األوقـات مـن كـلِّ اجلهـات، وفاعـل املعـايص 

ــه  ألجــل ذاتــه مــا ال غــري، فهــو يف تلــك احلــال ملتفــت إىلٰ  ذات

ــن  ــرض ع ــن ]] ١٤٢ص [[ /مع ـــيء م ــال ش ، ف ــقِّ ــاب احل جن

 .اإلمام بفاعل املعايص

ــاإلمــام نفســه دائــًام متوجِّ  :ونالثالــث والســتُّ   ة إىلٰ هــة بالكّليَّ

واب يف مجيـــع األشـــياء، وإالَّ مل يصـــلح طلـــب احلـــقِّ والصـــ
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ــو ك الق ــرَّ ــال يتح ــات، ف ــلِّ األوق ــة إىلٰ  ٰى للعــدل يف ك ــا  البدني م

ها، ة راسـخة يف الـنفس تقتضــي ضـدَّ أيضاد ذلك، لوجـود هيـ

 .فال يمكن صدور ذنب منه أصالً والبتَّة، وهو املطلوب

ــه تعــاىلٰ  :ونالرابــع والســتُّ  ــ  :قول َس
ْ
ف
َ
ُم اُهللا �

ُ
ُر�

�
ــذ َ ُ

 هُ َو�

ــلِّ ]٢٨: آل عمــران[ ــام يف ك ــالم األحك ــن بعــد إع ــام حيس ، وإنَّ

م تقريره  .واقعة، وإنَّام يتمُّ باملعصوم يف كلِّ عرص كام تقدَّ

ــوا   :قولــه تعــاىلٰ  :وناخلــامس والســتُّ 
ُ
ق
�
ــاُس ا� َها ا�� ـ� يــ

َ
يــا أ

ــمُ 
ُ
ه عــن الشــبهات، ومــن التنــزُّ  ٰى ، والتقــو ]١: النســاء[ َر���

اعــتامد قــول غــري املعصــوم، فــال جيــوز تكليفــه  مجلــة الشــبهات

املعصــوم، إذ منــه  موقوفــة عــىلٰ  ٰى وأيضــًا فــالتقو. بطاعتــه

حيصــل اجلــزم باألحكــام واألمــر بالشـــيء مــع اإلخــالل 

بشـــرطه الــذي هــو مــن فعــل األمــر ال املــأمور ال حيســن مــن 

 .احلكيم، ألنَّه نقض الغرض، وتكليف بام ال ُيطاق

ـــتُّ  ـــادس والس ـــاىلٰ قو :ونالس ـــه تع ي   :ل ِ
�

ـــوا اَهللا ا�
ُ
ق
�
َوا�
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وجـــوب االحـــرتاز يف كـــلِّ  ، هـــذا يـــدلُّ عـــىلٰ ]١: النســـاء[

ــاىلٰ  ــه تع ــوال، ألنَّ ــر  األح ــن األم ــارة ع ــو عب ــًام، وه ــب دائ رقي

ئع، وال يــتمُّ بــالتحّري وقصــد الثــواب يف كــلِّ األحــوال والوقــا

ذلك بدون املعصـوم، إذ غـري املعصـوم ال ُيتوقَّـع منـه الصـواب 

 .يف كلِّ األحوال

ــتُّ  ــابع والس ــاىلٰ  :ونالس ــه تع    :قول
َ

ــث َِبي
ْ
وا ا�

ُ
�
�
ــد بَ

َ
�
َ
َوال ت

ي�ِب   :مقّدمات عىلٰ  ٰى ، هذا الدليل ُيبن]٢: النساء[ بِالط�

ل اخلبيــث أنَّ فعــل غــري الصــواب يف واقعــة مــا تبــدُّ : األُوىلٰ 

 .بالطيِّب

ـــة ـــائع : الثاني ـــوال والوق ـــامٌّ يف األح ـــي ع ـــذا النه أنَّ ه

 .واألشخاص واألزمان، وهو إمجاعي

 .الناس أنَّ غري املعصوم يأمر بالباطل، ويشتبه عىلٰ : الثالثة

 .االحرتاز عن الرضر املظنون واجب: الرابعة]] ١٤٣ص [[ /

ــة ــ: اخلامس ــوم متوقَّ ــري املعص ــول غ ــتامد ق ــه اع ــدُّ ع من ل تب

 .اخلبيث، فيمتنع قبول قوله

ر هـذا فنقـول هـذا األمـر يسـتلزم نصـب املعصـوم، : إذا تقرَّ

ــالنظر إىلٰ  ــري  فيجــب ب ــدق غ ــه يص م، وألنَّ ــدَّ ــا تق ــر مل ــذا األم ه

ــب  ــام جي ــلُّ إم ــة، وك ــه يف اجلمل ــول قول ــب قب ــوم ال جي املعص

 . قبول قوله دائًام، ينتج ال شـيء من غري املعصوم بإمام

اإلمـــام هـــاٍد دائـــًام يف كـــلِّ الوقـــائع  :ونســـتُّ الثـــامن وال

ــبهات ــتج أنَّ  والش ــوم، ين ــو معص ــذلك فه ــان ك ــن ك ــلُّ م ، وك

ــا الصــغر. اإلمــام معصــوم ــا الكــرب ٰى أمَّ فــألنَّ  ٰى فظــاهرة، وأمَّ

كــلَّ هــاٍد للكــلِّ يف كــلِّ الوقــائع واحلــوادث خصوصــًا يف 

م األحكـام الشــرعية فإنَّـه هيديــه، وال شــيء مـن غـري املعصــو

ــه اهللا ــغر. هيدي ــا الص ــرب ٰى أمَّ ــا الك ــاهرة، وأمَّ ــري  ٰى فظ ــألنَّ غ ف

، وال شـــيء مــن الظــامل هيديــه اهللا تعــاىلٰ  ، املعصـوم ظــامل ملــا مــرَّ

ـــه تعـــاىلٰ  ـــا�ِِمَ�   :لقول
�
ـــْوَم الظ

َ
ق
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َ
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 . ]١٩ :التوبة[

ــْن يُِطــِع اَهللا َورَ   :قولــه تعــاىلٰ  :التاســع والســتّون ُ َوَم
َ

ــو� ُس
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ف
ْ
ـــام ]١٣: النســـاء[ �ال ، الطاعـــة املطلقـــة إنَّ

ــاىلٰ  ــة اهللا تع ــوم، وألنَّ طاع ــن املعص ــل م ــور  حتص ــلِّ األُم يف ك

 .فيجب، وال ُيعَلم إالَّ من املعصومني، مطلوبة هللا تعاىلٰ 

ــبعون ــه  :الس  :  قول
�
ــد ُ َو�َتََع

َ
ــو� ــِص اَهللا َورَُس

ْ
ع

َ
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ِخل

ْ
ُه يُد

َ
ود ــدُ  �ُح

، ال يصــلح لإلمامــة وال ُيتَّبــع إالَّ مــن ُيعَلــم ]١٤: النســاء[

ـــوم ـــيس إالَّ املعص ـــه، ول ـــفات في ـــذه الص ـــاء ه وألنَّ . انتف

ــن  ــرتاز ع ــب، االح ــوم فيج ــن املعص ــم إالَّ م ــايص ال ُيعَل املع

ــه مــن  الســتحالة طلــب الشـــرط مــع عــدم فعــل املشـــروط ب

 .فعله

ـْم   :قولـه تعـاىلٰ  :احلادي والسـبعون
ُ
�

َ
َ ل يُِر�ـدُ اُهللا ِ�ُ�َـ��

ْم َواُهللا 
ُ
ـيْ�

َ
ْم َو�َتُـوَب َعل

ُ
ـبِْل�

َ
يـَن ِمـْن � ِ

�
َ ا� َ

ْم ُسـ�
ُ
ِديَ�

ْ
َو�َه

ــيٌم  ــيٌم َحِك ــام ]٢٦: النســاء[ �َعِل ــوم ك ــان باملعص ، والبي

م، فيجب  .تقدَّ

ــبعون ]]١٤٤ص [[ / ــاين والس ــاىلٰ  :الث ــه تع ــُد   :قول َو�ُِر�
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بــاعهم، وهــم غــري ]٢٧: النسـاء[ ،ومنــع عـن اتِّ ، هــذه صــفة ذمٍّ

باعــه مطلقــًا املعصــوم، ألنَّ املتَّبــع للشــهو ات فــال جيــوز اتِّ

ــه، وال  باع ــب اتِّ ــام جي ــون، واإلم ـــرر املظن ــن الض ــرتازًا ع اح

 .شـيء من غري املعصوم بإمام

ــبعون ــث والس ــدود  :الثال ــه احل ــريه علي ــيم غ ــام ال يق اإلم

ــ ــوب حملُّ ــن القل ــقط م ــىلٰ وإالَّ لس ــب ع ــه املنغل ــة  ه، وألنَّ الرعيَّ

ــه إذا . ظــاهرنفســه، وهــو  هــم ويقهــرهم، وال هــو عــىلٰ كلِّ  وألنَّ

الشــهوية مقتضــاها فــدفع  ٰى كــان يفعــل الــذنوب إلبــالغ القــو

ــه أوىلٰ  ــه اآلالم عن ــىلٰ . من ــدِّ ع ــف يف احل ــدود  وألنَّ التكلي املح
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بــالتمّكن والطاعــة للمقــيم ال بــأن يكــون فــاعالً لإلقامــة 

، إمجاعًا، وكلُّ مـذنب فـال بـدَّ مـن مسـتحقٍّ لإلقامـة عليـه احلـدَّ 

ن  ن مـن املكلَّفـني ال منـه وال مـن فهـو عـدم الـتمكُّ وإن مل يتمكَّ

 .مقيم إمجاعًا حمال ، ألنَّ وجوب إقامة احلدِّ ال عىلٰ اهللا تعاىلٰ 

ر ذلـك فنقـول اإلمـام يسـتحيل عليـه الـذنب، ألنَّـه : إذا تقرَّ

ـا أن ال جيـب إقامـة حـدٍّ عليـه،  لو جاز عليه الذنب فـال خيلـو إمَّ

ـا أن جيــب، ف. وهـو باطــل قطعــاً  ــا أن يكـون املقــيم غــريه وإمَّ إمَّ

ــة األُوىلٰ  ــال للمقّدم ــو حم ــاير وه ــل لتغ ــو باط ــه وه ــا نفس ، وإمَّ

 .القابل والفاعل إمجاعًا هنا

ــبعون ــع والس ــًا،   :الراب ــل قطع ــا فاع ــة، فله ــذنوب حادث ال

ــاهر ــو ظ ــانع، وه ــا م ــًا، ألنَّ . وهل ــل قطع ــاير للفاع ــانع مغ وامل

ــره ــل أث ــدم، والفاع ــتلزم للع ــو املس ــانع ه ــايف ال  امل ــود، وتن وج

 .تغاير املؤثِّرات وامللزومات اآلثار أو اللوازم يدلُّ عىلٰ 

ر ذلــك فنقــول اإلمــام مــانع مــن كــلِّ املعــايص يف : إذا تقــرَّ

ــه  ــدم مانع ــع ع ــاس، م ــع الن ــوال جلمي ــات واألح ــع األوق مجي

ــن  ــل م ــه ب ــون من ــوز أن تك ــع ال جي ــه، واملوان ــول رشائط وحص

رائط واملوانـع ـعيـة، فالشـأمر خـارج عنـه، وإالَّ ملـا يصـلح للامن

هـا حاصـلة، وإالَّ لكـان ومـن ِقبَـل اإلمـام كلُّ  من ِقبَل اهللا تعـاىلٰ 

بـًا، فـإذا كانــت رشائـط املنــع وزوال  ــد مقرِّ ـدًا واملبعِّ ب مبعِّ املقـرِّ

املـانع عنـه مجيعـًا حاصـلة فـال جيـوز أن يكـون سـببًا فيهـا منـه، 

 .وإالَّ لكان املانع سببًا، هذا خلف

ــامس وال ــبعوناخل ــول  :س ــن قب ــلِّ ع ــرج للمح ــام خم اإلم

 .املعصية، فال جيوز أن يكون قابالً هلا، فيمتنع

اإلمــــام ســــبب  :الســــادس والســــبعون ]]١٤٥ص [[ /

، ومجيــع الشـــرائط مــن ِقبَلــه حاصــلة، واملوانــع مــن  الطاعــات

ــلَّ  ــال أن خي ــة، فمح ــة زائل ــانية والبدني ــه النفس ــه وعوارض ذات

 .املطلوببشـيء من الواجبات، وذلك هو 

ــبعون ــابع والس ــال  :الس ــية، ف ــبب املعص ــانع لس ــام م اإلم

يكون سببًا هلـا بوجـه، وإالَّ لكـان املـانع مـن الشــيء سـببًا لـه، 

 .هذا خلف

ــة وجــود الطاعــة وعــدم املعصــية يف  :الثــامن والســبعون علَّ

ــام  ــٍف، والشـــرائط حاصــلة، وكلَّ ــانع منت اإلمــام موجــودة، وامل

ــم،  ــود احلك ــب وج ــذلك وج ــان ك ــية ك ــاع املعص ــو اقتن وه

ــات ــغر. ووجــوب الطاع ــا الص ــألنَّ  ٰى أمَّ ــة ف ــود العلَّ فأَّمــا وج

اإلمام علَّة للتقريب مـن الطاعـة والتبعيـد عـن املعصـية يف غـري 

، ألنَّ املـانع مـن الشــيء منـاٍف لـه، وإذا حملِّها، ففي حملِّهـا أوىلٰ 

ــل هلــذا احلكــم أوىلٰ  ــه القاب ــه ففــي حملِّ ا ، وكــذكــان يف غــري حملِّ

ــا عــدم املــانع فــألنَّ املــانع . التقريــر، وهــذا حكــم رضوري وأمَّ

ـق  ا عدم علـم اإلمـام بصـدور ذلـك مـن الفاعـل، إذ ال يتحقَّ إمَّ

ــق  ــا مقــاهرة الفاعــل بحيــث ال يتحقَّ عــدم علمــه بــاحلكم، وإمَّ

منعـه لسـبب انفكـاك يـده، ألنَّـه لـو علـم بـه  قدرة اإلمـام عـىلٰ 

ن مـن مقاهرتـه وأمهـل لـزم اإل خـالل باملقصـود منـه، فـال ومتكَّ

وكــال املــانعني ممتنعــان يف حــقِّ نفســه، إذ لــو مل . يصــلح لــذلك

االمتنــاع عــن املعصــية لــزم تكليــف مــا ال  يكــن لــه قــدرة عــىلٰ 

ــا وجـود الشـــرائط فلوجـوب حتّققهــا . ُيطـاق، وهــذا حمـال وأمَّ

ــاىلٰ  ــرف اهللا تع ــام وط ــرف اإلم ــن ط ــة م ــت احلجَّ ، وإالَّ لكان

 .ه إمجاعي قطعيللمكلَّفني، وألنَّ 

ــبعون ــع والس ــايص :التاس ــل املع ــة يف تقلي ــام علَّ ــو  اإلم ، فل

 .ُوِجَدت منه لكان علَّة لكثرهتا
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 .هذه الصفة منه، وليس إالَّ املعصوم
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 :االستدالل هبا من وجهني

ل أنَّ معرفــة احلــقِّ الــذي ُيؤكــل بــه املــال ال يكــون إالَّ : األوَّ

ة، فيجب نصبه  .من اإلمام املعصوم، ملا ُبنيِّ غري مرَّ

   :قولــه تعــاىلٰ : الثــاين
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 .فال جيوز اتِّباع غري املعصوم
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م تقريره]٣١  .، هذه إنَّام ُتعَلم من املعصوم ملا تقدَّ

   :قولـــه تعـــاىلٰ  :الثالـــث والثامنـــون
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ـــاء[ ـــام ]٣٥: النس ـــاب لإلم ـــذا خط ـــه،  ، ه ـــيم ل وحتك
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ــيم ــن احلك ــوز م ــوم ال جي ــري املعص ــيم غ ــويض . وحتك وألنَّ تف

ــة يــؤّدي إىلٰ  نصــب اإلمــام إىلٰ  تعطيــل األحكــام، إلفضــائه  األُمَّ

مإمرة واحد لعرس التنازع وعدم االتِّفاق عىلٰ  إىلٰ   .ه كام تقدَّ

ــب�   :قولــه تعــاىلٰ  :الرابــع والثامنــون ِ
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ـــرر  ــن الض ــرتاز ع ــه اح ــفة، ألنَّ ــذه الص ــه ه ــن في ــن يمك م

 .املظنون، وهو غري املعصوم، فال يصحُّ أن يكون إماماً 

ـــون ـــامس والثامن ـــاىلٰ  :اخل ـــه تع    :قول
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ــاع كــلِّ مــن يمكــن هــذه ]٣٧: النســاء[ ف ب ، ال جيــوز اتِّ

 .الصفة فيه، وهو غري املعصوم، فال جيوز أن يكون إماماً 

   :قولـــه تعـــاىلٰ  :الســـادس والثامنـــون
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باعه، وغـري املعصـوم حيتمـل ذلـك منـه، فـال جيـزم بقولـه  عن اتِّ

ة فعله، فال يصلح لإلمامة  .وال بصحَّ
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، وغـــري املعصـــوم ]٣٨: النســـاء[ �ق

عَلـم يف أيَّـة حالـة ُيسـَلب عنـه، الشيطان له قـرين قطعـًا، ومـا يُ 

 .فيجب االحرتاز عنه، فال يصلح لإلمامة]] ١٤٧ص [[ /

ــون ــامن والثامن ــيطان :الث ــل الش ــي فع ــام لنف ــة   اإلم وإزال

 .أقرانه، وغري املعصوم ال يصلح لذلك، فال يصلح لإلمامة

ــون ــه تعــاىلٰ  :التاســع والثامن    :قول
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ــاء[ ذ ــه اهللا، ]٤٠: النس م ــام ُحيكِّ ــتدالل أنَّ اإلم ــه االس ، وج

ــن  ـــيء م ــري[وال ش ــاىلٰ ] غ ــه اهللا تع م ــوم ُحيكِّ ــتج ال املعص ، ين

ـا الصـغر. شـيء من اإلمـام بغـري معصـوم ـا  ٰى أمَّ فظـاهرة، وأمَّ

فـألنَّ حتكـيم الظـامل ظلـم مـا، وال الشــيء مـن الظلـم  ٰى الكرب

، فـال شــيء مـن غـري املعصـوم هبـذه اآليـة بصادر من اهللا تعاىلٰ 

مه اهللا تعاىلٰ   .ُحيكِّ

ـــعون ـــره  :التس ـــع أوام ـــه يف مجي ـــر اهللا بطاعت ـــام أم اإلم

ــه ــه يف  ونواهي ــر اهللا بطاعت ــوم أم ــري املعص ــن غ ـــيء م ، وال ش

. مجيـع أوامــره ونواهيــه، فـال شـــيء مــن اإلمـام بغــري معصــوم

ــا الصــغر يــَن آمَ   :فلقولــه تعــاىلٰ  ٰى أمَّ ِ
�

َها ا� ـ� يــ
َ
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ُ
ن
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ــول ــوا ا�ر�ُس ِطيُع
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ــاء[ اَهللا َوأ ، ]٥٩: النس

فاقــًا، ولتســاوي  وهــو عــامٌّ يف مجيــع األوامــر والنــواهي اتِّ

املعطـوف واملعطــوف عليـه يف العامــل، فالطاعــة هنـا املــراد هبــا 

ــذلك ــر ك ــون يف ُأويل األم ــواهي، فيك ــر والن ــع األوام . يف مجي

ــ فــألنَّ امتثــال أمــر الظــامل يف مجيــع أقوالــه  ٰى ا الصــغروأمَّ

وأوامره ونواهيه ظلـم مـا، وهـو منفـيٌّ هبـذه اآليـة، القتضـائها 

 .السلب الكّيل وهو نقيض املوجبة اجلزئية

   :قولـــه تعـــاىلٰ  :احلـــادي والتســـعون
ً
 َحَســـنَة
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ــىلٰ  ــيم ع ــثٌّ عظ ــذا ح ــن  ه ــم م ــام ُيعَل ــنات، وإنَّ ــل احلس فع

م، فيجب  .املعصومني كام تقدَّ

يريــد فعــل احلســنات مــن  أنَّ اهللا  :الثــاين والتســعون

ــف  ــه لطــف يتوقَّ م مــن أنَّ ــام يــتمُّ باملعصــوم ملــا تقــدَّ العبــاد، وإنَّ

، فيجــب فعلــه، فعــل املكلَّــف بــه عليــه، وهــو مــن فعلــه تعــاىلٰ 

 .إالَّ لكان نقضًا للغرضو

ــه تعــاىلٰ  :الثالــث والتســعون ــْن   :قول ــا ِم ن
ْ
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ــة علــيهم والغــرض بنصــب اإلمــام ]٤١ ، وإنَّــام تــتمُّ احلجَّ

ــق إىلٰ  ــه الطري ــان، ألنَّ ــلِّ زم ــوم يف ك ــة ا املعص ــام معرف ألحك

 .األوامر اإلهلية، فيجب]] ١٤٨ص [[ /الرشعية، وامتثال 

ــعون ــع والتس ــاىلٰ  :الراب ــه تع ــُروا   :قول
َ
ف
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يــودُّ الــذين كفــروا ويـودُّ الــذين عصــوا الرســول، هــذه : معنـاه

ـــي  ــول، صــفة ذمٍّ تقتض ـــي الرس ــن يعص ــاع م ب ــوز اتِّ ــه ال جي أنَّ

ــال  ــه، ف باع ــوز اتِّ ــال جي ــول، ف ـــي الرس ــوم يعص ــري املعص وغ

 .يصلح لإلمامة

ــعون ــامس والتس ــىلٰ  :اخل ــريض ع ــذه حت ــن  ه ــرتاز ع االح

معرفتهـا  ، وذلـك موقـوف عـىلٰ  خمالفة أوامـر الرسـول ونواهيـه

ــب ــوم، فيج ــن املعص ــتمُّ إالَّ م ــني، وال ي ــني اليق ــالتحقيق وبع  ب

ــب  ــدم نص ــيم وع ــن احلك ــامِّ م ــذير الت ــتحالة التح ــبه، الس نص

 .الطريق إليه

ـــعون ـــادس والتس ـــاىلٰ  :الس ـــف اهللا تع ـــة  كلَّ ـــذه اآلي يف ه

بامتثــال أوامــر الرســول ونواهيــه، واملعصــوم لطــف فيهــا 

يف علــم الكــالم أنَّ التكليــف بالشـــيء  بيَّنّــافيجــب، ألّنــا 

ــن  ــو م ــذي ه ــه ال ــف في ــه، واللط ــل رشائط ــتلزم فع ــل يس فع

ــف، و ــااملكلِّ ــف عليــه فعــل  بيَّنّ أنَّ اإلمــام املعصــوم لطــف يتوقَّ

 .املكلَّف به الواجب، فيجب

ـوا ال   :قولـه تعـاىلٰ  :السابع والتسعون
يـَن آَمنُ ِ

�
َها ا� ـ� يـ

َ
يـا أ
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جيوز اتِّبـاع مـن ُحيتَمـل فعـل ذلـك منـه،  ، ال]٤٣: النساء[اآلية 

باعه، فال يصلح لإلمامة  .وغري املعصوم كذلك، فال جيوز اتِّ

الســبيل يقينـــًا، وال  اإلمــام هـــاٍد إىلٰ  :الثــامن والتســـعون

السـبيل يقينـًا، فـال شــيء مـن  شـيء من غري املعصوم هبـاٍد إىلٰ 

ــوم ــري املعص ــام بغ ــغر. اإلم ــا الص ــاهرة، ألنَّ اإل ٰى أمَّ ــام فظ م

ــب إىلٰ  ــة للتقري ــي اهلداي ــية، وه ــن املعص ــد ع ــة والتبعي . الطاع

ــرب ــا الك ــام  ٰى وأمَّ ــأمر ب ــبيل، وال ي ــلَّ الس ــن أن يض ــه يمك فألنَّ

ب إىلٰ  د عن املعصية ُيقرِّ  .الطاعة وُيبعِّ

ٰ   :قولـه تعـاىلٰ  :التاسع والتسـعون
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ـــِ�يل ، وجـــه االســـتدالل أنَّ اإلمـــام ]٤٤: النســـاء[  �ا�س�

جيـب لـه الصـارف عـن إضـالل السـبيل، ويمتنـع عليـه ذلـك، 

أمـــره،  بقولـــه وال ُيعتَمـــد عـــىلٰ ]] ١٤٩ص [[ /وإالَّ مل ُجيـــَزم 

ز عـن والحتامل دخوله يف هـذه اآليـة، وهـي تقتضــي االحـرتا

باعـه، فتنتفـي فائدتـه، وال شــيء مـن غـري املعصـوم كــذلك،  اتِّ

ــدواعي إىلٰ  ــة ال ــه دالل ــه  ألنَّ ل ــة ملنع ــمة املوجب ــك، والعص ذل

 .منتفية، فيكون ذلك ممكنًا فيه

ل مــن كتــاب األلفــني  ــزء األوَّ ــر الكــالم يف اجل ــذا آخ ه

الفارق بـني الصـدق واملـني، فـرغ مـن تسـويده مصـنِّفه حسـن 

ــن ا ــف ب ــن يوس ل ب ــع األوَّ ــن ربي ـــرين م ــّيل يف العش ــر احل ملطهَّ

ــده  ــدة دينــور، وفــرغ مــن تبييضــه ول لســنة تســع وســبعامئة ببل

ــادي  ــادس مج ــر يف س ــن مطهَّ ــف ب ــن يوس ــن ب ــن احلس ــد ب حمّم

  .لسنة سّت وعرشين وسبعامئة بعد وفاة املصنِّف األُوىلٰ 

 :املائة الثالثة ]]١٥١ص [[ /

ل ــاىلٰ  :األوَّ ــه تع    :قول
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ْ
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َ
ــُم بِأ

َ
ل
ْ
ــاء[  ع : النس

ــلُّ ]٤٥ ــادين، وك ــون ه ــداء يكون ــتدالل أنَّ األع ــه االس ، وج

ــدو�  ــون ع ــل أن يك ــوم ُحيتَم ــري املعص ــَزم اغ ــوز أن ُجي ــال جي ، ف

ــًا وول ــابكونــه هادي ، بــل ي� ، وكــلُّ إمــام ُجيــَزم بكونــه غــري عــدوٍّ

بإمـام،  ، فـال شــيء مـن غـري املعصـومُيعَلم أنَّـه هـاٍد وأنَّـه ويلٌّ 

 .وهو املطلوب

ــه تعــاىلٰ  :الثــاين ــ�ٰ   :قول
َ
ــا َو� ــاِهللا َوِ�� ، ]٤٥: النســاء[ بِ

بـة  هذا يدلُّ عـىلٰ  غايـة الشـفقة واسـتحالة إمهـال األلطـاف املقرِّ

ــــل إالَّ  إىلٰ  ــــن املعــــايص، وال حيص ــــدة ع الطاعــــات واملبعِّ

ــىلٰ  ــنصَّ ع ــيم أن ي ــن احلك ــق م ــف يتحقَّ ــوم، وكي ــه  باملعص أنَّ

ف يف املصــالح، وخيــيل مــن هــو النصــري املتصـــرِّ  والــويلُّ  ،الــويلُّ 

اللطف العظيم الـذي هـو املعصـوم الـذي بـه حتصـيل السـعادة 

ــ ــن العقــاب الس ــالص م ــة واخل ــه ُيعــَرف ـاألُخروي رمد، وب

 .الصواب من اخلطأ

ـــث ـــاىلٰ  :الثال ـــه تع ـــ�ٰ   :قول
َ
  َو�
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ـــاِهللا ن  �بِ

ــاء[ ــ]٤٥ :النس ــور ال ــراد يف ُأم ــيس امل ــًا، ، ل ــدها إمجاع دنيا وح

ــا  ــع م ــاء مجي ــق بإعط ــام يتحقَّ ــيهام، وإنَّ ــرة أو ف ــا يف اآلخ ــل إمَّ ب

مـات مـن األلطـاف  تتوقَّف عليـه األفعـال الواجبـة وتـرك املحرَّ

ــذلك  ــا ب ــه، وأواله ــن فعل ــي م ــي ه ــًا الت ــات، خصوص ب واملقرِّ

ــه ال يقــوم غــريه مقامــه، وكــلُّ نصــ رة حمتقــرة يف ـاملعصــوم، فإنَّ

 .عصوم والداللة عليهجانب جعل امل

ٰ   :قولــه تعــاىلٰ  :الرابــع
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ــَز� ــِل اُهللا يُ ــاءُ ]] ١٥٢ص [[ /بَ ، ]٤٩: النســاء[ َمــْن �َش

الزكــاة هــي الطهــارة، وكــلُّ ذنــب : وجــه االســتدالل أن تقــول

ــذنوب،  ــض ال ــن بع ــاة م ــراد الزك ــون امل ــا أن يك ــس، فإمَّ رج

ــه ال ُيســمّ  ، فبقــي أن يكــون ٰى مزّكــ ٰى فالكــلُّ مشــرتك فيــه، وألنَّ

ــه مــن كلِّ  ــه عبــارة عــن العصــمة، وألنَّ هــا، وهــو املطلــوب، ألنَّ

 .زّكي اهللا غري املعصوميستحيل أن يُ 
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ْ
، هـــذه ]١٤: آل عمـــران[ �َواُهللا ِعن

ــ ــفة ذمٍّ تقتض ــري ـص ــلُّ غ ــا، وك ــف هب ــاع املتَّص ب ــن اتِّ ــع م ي املن

 .معصوم متَّصف هبا

ــادس ــول  :الس ــرة جمب ــاطري املقنط ــهوات والقن ــبَّ الش أنَّ ح

، وال يكفـــي العقـــل الـــذي هـــو منـــاط  يف طبيعـــة اإلنســـان

التكليــف يف دفعــه ومانعيتــه، فــال بــدَّ مــن رئــيس دافــع ومــانع 

ــال  ــل، ف ــذا القبي ــن ه ــان م ــومًا ك ــن معص ــذلك، وإن مل يك ل

 .يصلح للامنعية

ــئُ   :قولــه تعــاىلٰ  :الســابع ��
َ
ن
ُ
أ
َ
 أ

ْ
ــل

ُ
ــْم ق

ُ
ــْ�ٍ ِمــْن ذِل�

َ
ْم ِ�

ُ
�

هــاُر 
ْ
ن
َ ْ
ِتَهــا األ

ْ َ
ــِري ِمــْن �

ْ َ
� 

ٌ
ــات

�
 َر��ِهــْم َجن

َ
ــد

ْ
ــْوا ِعن

َ
ق
�
يــَن ا� ِ

�
�ِ�

 ِمــَن اِهللا َواُهللا بَِصــٌ� 
ٌ
ــوان

ْ
 َورِض

ٌ
ــَرة

�
 ُمَطه

ٌ
ْزواج

َ
يَن ِ�يهــا َوأ خــاِ�ِ

ــاِد  ِعب
ْ
ــو]١٥: آل عمــران[ �بِال ــتدالل أنَّ التق ــه االس  ٰى ، وج

ـــاب ا ـــن يف ارتك ـــم إالَّ م ـــًا، وال ُيعَل ـــة يقين ـــة القويم لطريق

ة م تقريره غري مرَّ  .املعصوم ملا تقدَّ
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ـــامن ـــو :الث ـــىلٰ  ٰى التق ـــة ع ب إىلٰ  موقوف ـــرِّ ـــات املق   الطاع

د عن املعايص، وهو املعصوم، فيجب  .واملبعِّ

الــذي ُيفَهــم مــن هــاتني اآليتــني أنَّ الثــاين حيصــل  :التاســع

ــن هلــم آخــره، وال تكفــي  شــهوات إىلٰ مــن حــبِّ ال  بــرتك مــا ُزيِّ

ــو  ــاس، وه ــف يف الن ــاط التكلي ــي من ــي ه ــة الت ة العقلي ــوَّ الق

ظــاهر، فــال بــدَّ مــن مــانع للشــهوة، وهــو اإلمــام املعصــوم ملــا 

م  .تقدَّ

ــارش ــو :الع ــة  ٰى التق ــية البتَّ ــا معص ــي ال ختالطه ــة الت احلقيقي

 .موجودة هبذه اآلية هي العصمة

َواُهللا   :ىلٰ قولـــه تعـــا :احلـــادي عشــــر ]]١٥٣ص [[ /

ــاِد  ِعب
ْ
ــٌ� بِال ــران[ �بَِص ــه ]١٥: آل عم ، وجــه االســتدالل أنَّ

ة إخبـار اإلمــام وعـدم إخاللـه بشـــي ء  ال بـدَّ مـن اجلــزم بصـحَّ

ــيقُّ  ـــرع وت ــالل، مــن الش ــه اإلخ ــه يســتحيل علي ــه، وأنَّ ن هدايت

اآليـــة مفيـــدة  ، فـــإن هـــذه وال بصـــري بالعبـــاد إالَّ اهللا تعـــاىلٰ 

علـم ذلـك،  ، فـال بـدَّ مـن جعـل طريـق لنـا إىلٰ للحصـر إمجاعاً 

 .وليس إالَّ العصمة، فيجب عصمة اإلمام

ـــاِدِ�َ�   :قولـــه تعـــاىلٰ  :الثـــاين عشــــر ـــابِِر�َن َوا�ص� ا�ص�

ـــحاِر  سْ
َ ْ
ِفِر�َن بِاأل

ْ
ُمْســـتَغ

ْ
ـــَ� َوا� ِفِق

ْ
ُمن

ْ
قـــانِ�َِ� َوا�

ْ
آل [ �َوال

ــران ــم]١٧: عم ــت هل ــؤالء تثب ــتدالل أنَّ ه ــه االس ــفة  ، وج ص

ـا الصـابرين والصـادقني إىلٰ  آخـره  املدح املطلق دائـًام، فـاملراد إمَّ

ــىلٰ  ــايص وع ــع املع ــن مجي ــوال ع ــع األح ــبعض أو يف مجي  يف ال

ـــدح  ـــم امل ـــت هل ـــل وإالَّ مل يثب ل باط ـــات، واألوَّ ـــع الطاع مجي

. املطلق، والشرتاك الكـلِّ فيـه، فـال يوجـب ختصيصـًا يف املـدح

ــت، في ــوم، فثب ــو املعص ــاين ه ــام والث ــون اإلم ــتحيل أن يك س

ة يف مجيع األزمنة وال ختصُّ الرسل. غريه  .وهذه اآلية عامَّ

ــوا   :قولــه تعــاىلٰ  :الثالــث عشـــر
ُ
وت

ُ
يــَن أ ِ

�
 ا�

َ
ــف

َ
تَل

ْ
َوَمــا اخ

ــنَُهمْ 
ْ
 بَ�

ً
يــا

ْ
ــُم َ�غ

ْ
ِعل

ْ
ُم ال

ُ
ــِد مــا جــاَءه

ْ
 ِمــْن َ�ع

�
ِكتــاَب إِال

ْ
آل [ ال

ــران ــتدالل أنَّ ]١٩: عم ــه االس  ، وج
َ

ــف
َ
تَل

ْ
ــد  اخ ــرة وق نك

فيلــزم أنَّ كــلَّ اخــتالفهم بعــد  وقعــت يف معــرض النفــي فــيعمُّ 

ــق ذلـك لــو كــان هلــم إىلٰ  ــام يتحقَّ العلــم  العلـم بغيــًا بيــنهم، وإنَّ

ــد  ــق، وق ــاطري ــزم  بيَّنّ ــق، فيل ــوم يف ذلــك الطري ــوب املعص وج

 .ثبوته، وليس لطفنا أقّل من لطفهم

   :قولــه تعــاىلٰ  :الرابــع عشـــر
� ُ

� 
ْ

يَــت
�
ــٍس مــا  َوُو�

ْ
ف
َ
�

 
َ
ُمـــون

َ
ل

ْ
ظ

ُ
ـــْم ال �

ُ
 وَه

ْ
َســـبَت

َ
، وجـــه ]٢٥: آل عمـــران[ �ك

االســتدالل أنَّ املقصــود مــن ذلــك التحــذير مــن فعــل الشـــر 

فعـل الطاعـة، وال يـتمُّ الغـرض مـن ذلـك إالَّ  والتحريض عـىلٰ 

ــف حصــول الغــرض  م مــن كونــه لطفــًا يتوقَّ باملعصــوم ملــا تقــدَّ

 .الَّ لزم نقض الغرضمن التكليف عليه، فيجب نصبه، وإ

ـــر ــامس عش ــىلٰ  :اخل ــا ع ــن جمازاهت ــام حيس ــيح إنَّ ــل القب   فع

ــاىلٰ  ــه تع ــن ِقبَل ــي م ــي ه ـــروط الت ــع الش ــل مجي ـــرط فع  بش

 .والتمكني التاّم، وأعظم الرشائط املعصوم، فقبله ال حيسن

ـــــر ]]١٥٤ص [[ / ــــادس عش ــــهوية  :الس ة الش ــــوَّ الق

نَّـه لوالمهـا مل يكـن والغضبية ليستا بمقـدورتني لنـا، وفائـدهتام أ

ــرتك متســاويني ة، ولكــان الفعــل وال   يف التكليــف كلفــة ومشــقَّ

ــبة إىلٰ  ــإن  بالنس ــا، ف ــيح إالَّ مه ــل القب ح لفع ــرجِّ ــدرة، وال م الق

د قبحـه وكشـف الشــرع لـه قريبـًا  انتفتا كان فعل القبيح بمجـرَّ

ــتج إىلٰ  ــم حي ــع، فل ــن املمتن ــوافر  م ــر ال ــاّم والزج ــذير الت التح

قتضـت احلكمـة خلفهـام، والعقـل ال يفـي برتجـيح األقسـام، فا

ــري  ــاس، وطاعــة كث ــر الن ــب يف أكث ام أغل ــإهنَّ ــامها، ف تــرك مقتض

العقليـة،  ٰى الومهيـة أكثـر مـن طـاعتهم للقـو ٰى من الناس للقـو

ــ ــر يقتض ـــيء آخ ــود ش ــوال وج ــامها ـفل ــرك مقتض ــرجيح ت ي ت

لكــان فعــل مقتضــامها يقــرب مــن اإلجلــاء واإلكــراه، فــام كــان 

ة  قاب عـىلٰ حيسن الع فعـل املعـايص، ولـيس املعـاون للعقـل قـوَّ

ــاء إىلٰ  ــن االنته ــدَّ م ــل ال ب ــة، ب ــع  داخلي ــن دف ن م ــتمكَّ ــن ي م

ــه وافيــة  ــة في ة العقلي ــوَّ ــون الق ــة، وتك ــه العقلي ت ــهوته بقوَّ ش

بـذلك، وذلــك هـو املعصــوم، لوجـود املــانع مـن فعلهــا، ومــع 

 .وجود املانع ال تأثري للسبب

تـه الشـهوية  لـو مل يكـن :السابع عشــر معصـومًا لكانـت قوَّ

 .، فال يصلح للامنعية غالبة عليه

 :ثالثة أقسام طرفان وواسطة الناس عىلٰ  :الثامن عرش

ل ة الشــهوية، : األوَّ تـه العقليـة وافيــة بمعارضـة القـوَّ مـن قوَّ

ح مقتٰىض  ة الشهوية، ويفي بمنعها دائامً  بحيث ال ُيرجِّ  .القوَّ

ته الشهوية غ: الثاين  .البة دائامً من قوَّ

ته العقلية باملنع يف وقت دون وقت: الثالث  .من تفي قوَّ

ل ــت : األوَّ ــداخل حت ــاجر ال ــو الف ــاين ه ــوم، والث هــو املعص

ٰ   :قولـــه تعـــاىلٰ 
َ

ـــتََم اُهللا �
َ
ٰ  خ

َ
ـــو�ِِهْم َو�

ُ
ل
ُ
ٰ  ق

َ
ـــْمِعِهْم َو�  َس

ــيٌم  ــذاٌب َعِظ ــْم َع ُه
َ
 َو�

ٌ
ــاَوة ــارِِهْم ِغش بْص

َ
ــرة[ �أ ، ]٧: البق

ـأبصـارهم كلَّـام أبصــرت التغـريُّ  فإنَّ  ر يف آثـار  املقتضــي للتفكُّ

ة الشــهوية،  رمحــة اهللا وغضــبه املقتضــية لالنزجــار منعتهــا القــوَّ

ـــواهي  ـــر والن ـــه األوام ـــام وردت علي ـــمعهم كلَّ ـــذلك س وك
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ة  ــوَّ ــه الق ــار منعت ــية لالنزج ــدالئل املقتض ــواعظ وال ص [[ /وامل

ة الشـــهوية وغلبـــت عليـــه، وهـــذا لـــيس مـــن ]] ١٥٥ القـــوَّ

ة العقليـة، وعـدم التفاتـه  ـة، بـل مـن إمهالـه القـوَّ الشهوية خاصَّ

 .مقتضاها إىلٰ 

 .الثابت املؤمتر: والثالث

ـــنفس األُوىلٰ  ـــن ال ـــربَّ ع ـــة  وُيع ـــن الثاني ـــة، وع باملطمئنَّ

. باألّمارة، وعـن الثالثـة باللّوامـة، كـام نطـق بـه الكتـاب العزيـز

ــاً  ــاين قطع ــن الث ــون م ــتحيل أن يك ــام يس ــتحيل أن فاإلم ، ويس

ـا جتـب طاعتـه وامتثـال أوامـره دائـًام  يكون من الثالثـة، ألنَّـه إمَّ

ــوابًا،  ــأ ص ــون اخلط ــزم ك ــال، وإالَّ ل ــو حم ــه، وه ــع أحوال يف مجي

ــا . واألمــر باملعصــية، والتنــاقض املحــال عقــالً بالضـــرورة وإمَّ

ة العقليــة  أن جيــب امتثــال أوامــره ونواهيــه يف حــال غلبــة القــوَّ

ة عــىلٰ  ــة دون غريهــا مــن األحــوال، وهــو  القــوَّ الشــهوية خاصَّ

 :حمال لوجوه

ل تـه الشـهوية ال بـدَّ لـه مـن رئـيس مـانع : األوَّ أنَّه حـال قوَّ

ة، الســتحالة خلــوِّ  ــه، وحمــال أن يكــون  لتلــك القــوَّ الزمــان عن

ــًا إىلٰ  ــو حمتاج ــبط  ه ــع اخل ــَر، فيق ــام ُذِك ــه ك ــر حال ــيس آخ رئ

 .واهلرج

ــاين ــ: الث ــٍذ حمتاج ــون حينئ ــك  ًا إىلٰ أن يك ــه يف تل ــيس علي رئ

ة  احلالة، ألنَّ علَّـة االحتيـاج إىلٰ  الـرئيس ونصـبه هـو غلبـة القـوَّ

ــه  ــون حال ــرئيس يك ــك ال ــوال، وذل ــض األح ــهوية يف بع الش

ــل أو الــدور، واهلــرج، وانتفــاء  ــا التسلس ــزم إمَّ ــذلك، فيل ك

 .الفائدة

ــام جتــب طاعتــه يف حــال مــا ال : الثالــث الــرئيس إذا كــان إنَّ

ز يف كـلِّ حـاٍل أن تكـون حيصل للم كلَّـف اليقـني بقولـه، وُجيـوِّ

ــدم  ــبه، لع ــدة نص ــي فائ ــه، فتنتف ــال يتَّبع ــة، ف ــك احلال ــي تل ه

 .الوثوق به

ال جيـب عـيلَّ : يلزم إفحامه، ألنَّـه يقـول لـه املكلَّـف: الرابع

باعــك حتَّــ ة  ٰى اتِّ أعــرف أنَّ تلــك احلالــة هــي حالــة غالبــة القــوَّ

واب، وال أعرفـــه إالَّ بقولـــك، العقليـــة، وأنَّ مـــا تقولـــه صـــ

ــي  ــة ه ــذه احلال ــرف أنَّ ه ــًام، وال أع ــة دائ ــيس بحجَّ ــك ل وقول

 .حالة حّجية قولك، فينقطع اإلمام

ــال ــلَّمنا : ال يق ــاد؟ س ــه باالجته ــة قول ــوز معرف ـــَم ال جي لِ

املفتـي؟ فإنَّـه جيـب  ٰى لكن لِـَم ال جيب قبـول قولـه كقبـول فتـو

 .إن مل يكن معصوماً املقلِّد دائًام قبول قوله و عىلٰ 

ــا نقــول ــزم إفحامــه : ألّن ــا االجتهــاد فإنَّــه يل ص [[ /أمَّ

ـــول]] ١٥٦ ـــه أن يق ـــف ل ـــزم املكلَّ ـــه إذا ل ـــًا، ألنَّ إّين : أيض

ــدت وأدّ  ــادي إىلٰ  ٰى اجته ــدم اجته ــك يف   ع ــول قول ــوب قب وج

ــف ــا وجــوب . هــذه احلالــة، فينقطــع، وفايدتــه إلــزام املكلَّ وأمَّ

 :ل لوجوهقبول قوله كاملفتي فهو باط

ل العـاّمي الـذي ال  أنَّ قبول قـول املفتـي إنَّـام هـو عـىلٰ : األوَّ

ــا مــن  ن مــن معرفــة الصــواب مــن اخلطــأ باالجتهــاد، أمَّ يــتمكَّ

ن فإنَّه ال جيب عليه قبول اجتهاد آخر  .يتمكَّ

ــاين ــع إىلٰ : الث ــه راج ــن  أنَّ ــاه م ــذي أبطلن ل ال ــم األوَّ القس

 .وجوب طاعته يف مجيع األحوال

ــث ل  :الثال ــريه، واألوَّ ــالنصِّ أو بغ ــًا ب ــون إمام ــا أن يك إمَّ

إجيـاب قبـول قـول مـن جيـوز عليـه اخلطـأ يف  يستحيل منه تعاىلٰ 

ـا أن  مجيع األحوال وعـىلٰ  مجيـع التقـادير، والثـاين مـع الشـكِّ إمَّ

ــف كــاملفتي فيلــزم اهلــرج وإثــارة الفــتن فيلــزم منــه  يتخــريَّ املكلَّ

، ف. حمــاالت ــا أن ال يتخــريَّ فــًا باالجتهــاد وإمَّ ــا أن يكــون مكلَّ إمَّ

فيلـزم مـع اهلــرج وإثـارة الفـتن إفحــام اإلمـام، وألنَّ االجتهــاد 

ا ألنَّه يلـزم تكليـف مـا ال ُيطـاق، والكـلُّ حمـال، . اليس عام�  وإمَّ

ل، وهو املطلوب  .فتعنيَّ أن يكون اإلمام من القسم األوَّ

ُم اهللاُ   :قوله تعاىلٰ  :التاسع عشـر
ُ
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، وإنَّـام حيسـن ذلـك بخلـق مجيـع ]٢٨: آل عمران[ �ا�

دة، وأّمهها املعصوم، فيجب بة واملبعِّ  . األلطاف املقرِّ

ــه  :العشـــرون ــتْ :  قول
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ِعبــاِد 
ْ
ـــام يــتمُّ ذلـــك بمعرفـــة ]٣٠: آل عمـــران[ �بِال ، وإنَّ

ــتمُّ  ــام ي ــي، وإنَّ ــق يقين ــع طري ــب وض ــن، فيج ــيح واحلس القب

م يف كـلِّ زمـان، فيجـب إالَّ وأيضـًا فـال يـتمُّ . باملعصوم كام تقـدَّ

ب إىلٰ  ـــد عـــن املعـــايص، وذلـــك هـــو  بـــاملقرِّ الطاعـــة واملبعِّ

 .املعصوم، فيجب

ــــرون ـــادي والعش ـــاد،  :احل ـــه رؤوف بالعب ـــم اهللا بأنَّ حك

فيجــب مــن ذلــك فعــل األلطــاف املوقــوف عليهــا فعــل 

ــبة إىلٰ  ــي بالنس ــلُّ نعمــة فه ــلُّ لطــف وك ص [[ / التكليــف، وك

ــم ا]] ١٥٧ ــتحقرة، وأعظ ــغرية مس ــوم ص ــب املعص ــنعم نص ل

ــالغ يف   وأهــّم األلطــاف املعصــوم يف كــلِّ  زمــان، فيجــب ممَّــن ب

 .وصف نفسه بالرأفة والرمحة نصبه
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ـــرون ــاين والعش ــاىلٰ  :الث ــه تع    :قول
َ
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�
ــات

َ
آل [ اَهللا ف

باعــه ]٣١: عمــران ــ ، اتِّ معرفــة : أحــدمها: ام يــتمُّ بــأمرينإنَّ

ــه  باع ــَزم باتِّ ــريه ال ُجي ــي، إذ غ ــق يقين ـــرعية بطري ــام الش األحك

ب مـن أفعالـه . العلـم فيه، وال بـدَّ مـن طريـق إىلٰ  وثـانيهام املقـرِّ

ــد عــن خمالفتــه، وكالمهــا ال حيصــل إالَّ بإمــام معصــوم يف  واملبعِّ

 .كلِّ زمان، فيجب

ــــه تعــــاىلٰ  :الثالــــث والعشـــــرون ــــوٌر   :قول
ُ
ف

َ
َواُهللا �

ــيمٌ  ، فغفــور فعــول للمبالغــة، ومــع ]٣١: آل عمــران[  � رَِح

عدم نصـب طريـق يفيـد العلـم اليقينـي بقـبح القبـائح وحسـن 

ــتمُّ هــذا، فيجــب  ــد ال ي ب واملبعِّ احلســن وخلــق اللطــف املقــرِّ

 .املعصوم

ِطيُعــــوا اَهللا :  قولــــه  :الرابــــع والعشـــــرون
َ
 أ

ْ
ــــل

ُ
ق
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آل [ �ت

ـــران ـــول]٣٢: عم ـــر : ، أق ـــع األوام ـــة يف مجي ـــراد الطاع امل

م،  ــام يــتمُّ ذلـك علــًام وعمــالً باملعصـوم كــام تقــدَّ والنـواهي، وإنَّ

وجعل التـوّيل عـن الطاعـة كـالكفر، وال يـتمُّ ذلـك إالَّ . فيجب

م تقريـــره، بطريــق يقينــي، وال يــتم إالَّ بامل عصـــوم كــام تقــدَّ

 .فيجب

ـــرون ــامس والعش ــاىلٰ  :اخل ــه تع ــَط�ٰ   :قول  اَهللا اصْ
�
َم  إِن

َ
آد

 ٰ
َ َ
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 َوآل
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َ
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ْ
آل [ �ال

ــران ــدلُّ عــىلٰ ]٣٣: عم ــمة األنبيــاء، وال قائــل  ، هــذا ي عص

ــام ــمة اإلم ــب عص ــالفرق، فيج ــاوألنَّ . ب ــة وا  علي� ألئمَّ

ــراهيم  ــن آل إب ـــر م ــد عش ــطفاهم األح ــد اص ــون ق ، فيك

 .، فيكونون معصومنياهللا تعاىلٰ 

 .هذا ليس بعامٍّ : ال يقال

ــا نقــول ــدلُّ عــىلٰ : ألّن العمــوم، ألنَّ اجلمــع املضــاف  هــذا ي

ل مـن هـو عـاٍص، فيبقـ ، خـرج مـن األوَّ  ٰى للعموم كام قـد ُبـنيِّ

 .األصل عىلٰ 

ـــرون ــادس والعش ــا :الس ــه تع ــوا   :ىلٰ قول ــَن آَمنُ ي ِ
�

ــا ا�
�
م
َ
َوأ

مْ 
ُ
ــورَه ُج

ُ
يِهْم أ

�
ــَوف يُ

َ
ــاِ�اِت � ــوا ا�ص�

ُ
ــران[ وََعِمل ، ]٥٧: آل عم

فعـل الطاعـات وتـرك القبـائح، وإنَّـام  هذا حتريض وحـثٌّ عـىلٰ 

م تقريــره، وهــو  ــد كــام تقــدَّ ب واملبعِّ يــتمُّ بــالعلم اليقينــي واملقــرِّ

 .املعصوم، فيجب

ــــابع و ]]١٥٨ص [[ / ـــــرونالس ــــاىلٰ  :العش ــــه تع   :قول

 �َـــا�ِِم
�
ـــب� الظ ِ

ُ
ـــام ]٥٧: آل عمـــران[ �َواُهللا ال � ، اإلم

، وغـري املعصـوم غـري حمبـوب ألنَّـه ظـامل، فــال هللا تعـاىلٰ   حمبـوب

 .شـيء من اإلمام بغري معصوم

ـــرون ــامن والعش ــه  :الث ِمِنَ� :  قول
ْ
ــؤ ُم

ْ
 �َواُهللا َوِ�� ا�

عمـل املصـالح،  الـذايت مـن الـويلِّ  ، والقصـد]٦٨: عمران آل[

وفعلها، وكلُّ مصلحة ومنفعة للمكلَّفني فهـي  وقصد منافع املوىلٰ 

م، فيجب عليه تعاىلٰ  من حيـث  يف جنب املعصوم مستحقرة ملا تقدَّ

 .هذه اآلية، ولزوم هذا احلكم نصب اإلمام

ـــرون ــع والعش ــاىلٰ  :التاس ــه تع ــق�   :قول َ  ا�ْ
َ
ــون ِ�ُس

ْ
ل
َ
ــَم ت ِ �

 
ْ

، هــذه صــفة ذمٍّ تقتضـــي التحــّرز ]٧١: آل عمــران[ اِطــلِ بِا�

عـن اتِّبـاع مـن جيـوز فيـه ذلـك، وكـلُّ غـري معصـوم جيـوز فيـه 

باعــه  وألنَّ هــذه اآليــة تــدلُّ عــىلٰ . ذلــك، فــال حيســن إجيــاب اتِّ

ــل  ، ب ــقٍّ ــه بح ــث ال يامزج ــل بحي ــاب الباط ــن ارتك ــي ع النه

، األعـىلٰ  عـىلٰ  ٰى يكون مجيع طريقـه بـاطالً بطريـق التنبيـه بـاألدن

ــة  النهــي والعقــاب عــىلٰ  ويــدلُّ عــىلٰ  ارتكــاب الباطــل يف اجلمل

، فــإذا بطلــت املوجبــة اجلزئيــة  يف بعــض األحــوال بــالنصِّ

ة تثبـت السـالبة الكّليـَّ ة الدائمـة، فيكـون مـراده أن املطلقة العامَّ

ال يرتكب باطالً دائـًام، وهـذه هـي العصـمة بالفعـل، فـاملراد يف 

 :عصمة اإلمام من وجهني ، فهذا يدلُّ عىلٰ كلِّ مكلَّف ذلك

ــدمها ــىلٰ : أح ــمة ع ــا،  أنَّ العص ــف هب ــة ومكلَّ ــف ممكن املكلَّ

ــع  ــن مجي ــرتاز ع ــات واالح ــع الواجب ــل مجي ــف بفع ــه مكلَّ ألنَّ

ــراد باإلمــام  ــمة إالَّ ذلــك، وامل ــات، وال نعنــي بالعص م املحرَّ

وجود تلـك الصـفة بالفعـل يف املـأموم عنـد طاعتـه إّيـاه وعـدم 

ة، فلـو مل تكـن هـذه الصـفة يف اإلمـام خم الفته إّياه يف شــيء البتـَّ

الشــرتكا يف وجــه احلاجــة، فلـــم يكــن أحــدمها باإلماميَّـــة 

 .من العكس واآلخر باملأموميَّة أوىلٰ 

د  أنَّـه تعـاىلٰ : وثانيهام أمـر كـلَّ مكلَّـف باتِّبـاع اإلمـام بمجـرَّ

ــ ــف واألوامــر والنــواهي اقولــه أمــرًا عام� ــدلُّ يف املكلَّ ، وهــذا ي

ــىلٰ  ــاع  ع ب ــأمور باتِّ ــه م ــمة، ألنَّ ــه العص ــام وطريق ــبيل اإلم أنَّ س

 .طريقة، ومأمور بالعصمة، فال يمكن املنافاة بينهام

 :  قوله  :الثالثون
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اتِّبـاع مـن جيـوز فيـه ]] ١٥٩ص [[ /، ال جيوز ]٧١: آل عمران[

 .يصحُّ كون غري املعصوم إماماً ذلك، فال 

، فـال بـدَّ  أنَّه إنَّام حيسن الذمُّ عىلٰ  :احلادي والثالثون كتامن احلقِّ

 .مع العلم طريقًا إليه، وهو املعصوم أن جيعل اهللا تعاىلٰ 
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ــتُْم   :قولــه تعــاىلٰ  :الثــاين والثالثــون
ْ
�
َ
ـَـق� َوأ

ْ
 ا�

َ
تُُمــون

ْ
�

َ
َوت

 
َ
ــون ُم

َ
ل
ْ
ع
َ
��ــع ا ــام ذمَّ م ــوم، إنَّ ــل إالَّ باملعص ــم، وال حيص . لعل

بـاع مـن جيـوز فيـه ذلـك،  وألنَّه صفة ذمٍّ تقتضـي عـدم جـواز اتِّ

ــري  ــن غ ـــيء م ــال ش ــك، ف ــه ذل ــوز في ــوم جي ــري املعص ــلُّ غ وك

املعصـوم بمتَّبــع، وكــلُّ إمــام متَّبــع وإالَّ النتفــت فائــدة اإلمــام، 

 .ينتج ال شـيء من غري املعصوم بإمام

ــون ــث والثالث ــ :الثال ــاىلٰ قول ــد  :ه تع ُه
ْ
 ا�

�
 إِن

ْ
ــل

ُ
ــدَ  ىٰ ق

ُ
 ىٰ ه

ــران[ اهللاِ  ــىلٰ ]٧٣: آل عم ــدلُّ ع ــذا ي ــتدالل أنَّ ه ــه االس  ، وج

، وال أصــّح منهــا اهللا تعــاىلٰ  ٰى مــن هــد ٰى أقــو ٰى أن ال هــد

طريقًا، فـال بـدَّ أن يفيـد العلـم اجلـازم املطـابق الثابـت، ولـيس 

ــان. ٰى بمخــتصٍّ بواقعــة دون ُأخــر ــام  وهــو موجــود، إذ االمتن ب

املعـدوم ممتنـع، وال طريـق  ليس بموجـود حمـال، والرتغيـب إىلٰ 

ــات  ــره عموم ــاب حقيقــة أكث ــد ذلــك إالَّ املعصــوم، إذ الكت يفي

وظــواهر والــنصُّ املفيــد لليقــني ال يشــمل أكثــر الوقــائع، 

ـنَّة كـذلك، وألنَّ االجتهـاد ال ُيـؤَمن معـه الغلـط لتنـاقض  والسُّ

 .مآراء املجتهدين، فيجب وجود املعصو

�ٰ   :قولــه تعــاىلٰ  :الرابــع والثالثــون
ْ
ــؤ  يُ

ْ
ن

َ
 مــا  أ

َ
ــل

ْ
 ِمث

ٌ
َحــد

َ
أ

ــتُمْ  وتِ�
ُ
ــران[ أ ــني ]٧٣: آل عم ــرتك ب ــاد مش ــق االجته ، وطري

، فال بدَّ من شـيء يفيد اليقني، وليس إالَّ املعصوم  .الكلِّ

 .مذهبكم مشرتك أيضاً  املعصوم عىلٰ : ال يقال

ــول ــا نق ــىلٰ : ألّن ــدلُّ ع ــه ي ــ إنَّ ــق يفي ــري طري ــن غ ــني م د اليق

ـــيل بتفضـــيله عـــىلٰ  ـــوم، والتفض ـــاد، وهـــو املعص  االجته

مني من أرباب امللل  .املعصومني املتقدِّ

ــِد اِهللا :  قولــه  :اخلــامس والثالثــون  �ِيَ
َ

ــل
ْ

ض
َ
ف
ْ
 ال

�
 إِن

ْ
ــل

ُ
ق

ــيٌم  ــٌع َعِل ــاُء َواُهللا واِس ــْن �َش ِ�يــِه َم
ْ
ــران[ �يُؤ ، ]٧٣: آل عم

يت العلــم والعمــل، بحيــث تكــون  الكــامل احلقيقــي يف قــوَّ

العلوم املمكنة للبشــر بالنسـبة إليـه مـن قبيـل فطـري القيـاس، 

وتكون نفسـه يف مرتبـة العقـل املسـتفاد، بحيـث يكـون اجلميـع 

ــرآة،  ــور يف امل ــدها كالص ــاهدًا عن ــال ]] ١٦٠ص [[ /مش ــام ق ك

ــيل  ــاً «: ع ــا ازددت يقين ــاء م ــفت الغط ــو كش ــون »ل ، فيك

ب ــذَّ ـــر  مه ــتعامل الش ــاهر باس ــل الظ ــث ال هيم ــة، بحي ائع احلقَّ

ن ذلـك فعلــه مجيـع الطاعــات وتــرك  منهـا شــيئًا البتَّـة، ويتضــمَّ

ــلُّ بواجــب،  ــًا وال خي ــل قبيح ــث ال يفع ــائح، بحي ــع القب مجي

ــ ــه مزّك ــون باطن ــة  ٰى ويك ــه متحّلي ــة، ونفس ــات الرديَّ ــن امللك م

ــذي حيســن بــه  ــذا هــو التفضــيل ال ــور القدســية، وه بالص

ــه ا ــدرة علي ــان وبالق ــلِّ االمتن ــه يف ك ــن إثبات ــدَّ م ــال ب ــدح، ف مل

وجــود املعصــوم يف كــلِّ وقــت، وهــو  وقــت، فيــدلُّ عــىلٰ 

 .املطلوب

ــون ــادس والثالث ــاىلٰ  :الس ــه تع ــْن   :قول ــِه َم َِت ْ
ــتَص� بِرَ�

ْ َ
�

ا قلنـا مـن وجـود ]٧٤: آل عمـران[ �َشاءُ  ، ال رمحـة أعظـم ممـَّ

وقــت، وجــود املعصــوم يف كــلِّ  غــريه يــدلُّ عــىلٰ  املعصــوم عــىلٰ 

 .وهو املطلوب

ـــون ـــابع والثالث ـــاىلٰ  :الس ـــه تع ـــِل   :قول
ْ

ض
َ
ف
ْ
و ال

ُ
َواُهللا ذ

َعِظــيِم 
ْ
، بيــان مــا ذكرنــاه مــن الفضــل ]٧٤: آل عمــران[ �ال

 .وجود املعصوم العظيم، فيدلُّ عىلٰ 

ـــون ـــامن والثالث ـــاىلٰ  :الث ـــه تع ٰ   :قول
َ َ

� 
َ
ـــون

ُ
و�

ُ
اِهللا  َو�َق

 
َ
ــون ُم

َ
ل
ْ
ع

َ
ــْم �

ُ
ــِذَب وَه

َ
ك

ْ
ــرانآ[ �ال ــدلُّ ]٧٨: ل عم ــذا ي ، ه

التحذير عن اتِّباع من جيـوز فيـه ذلـك، وكـلُّ غـري معصـوم  عىلٰ 

جيوز فيه ذلك، فال شــيء مـن غـري املعصـوم بمتَّبـع وكـلُّ إمـام 

 .متَّبع

ــون ــع والثالث ــاىلٰ  :التاس ــه تع ــ�ٰ   :قول ْو�ٰ  بَ
َ
ــْن أ ــِدهِ  َم

ْ
بَِعه

ــ�ٰ 
�
ُمت�ِقــَ�  َوات

ْ
ــب� ا� ِ

ُ
 اَهللا �

�
ــإِن

َ
، وجــه ]٧٦: آل عمــران[ �ف

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــذه ت ــو  االســتدالل أنَّ ه ــي احلقيقــي، وه وجــود املتَّق

 .املعصوم

، فمـــع  ٰى التقـــو أنَّ هـــذه صـــفة مـــدح عـــىلٰ  :األربعـــون

والتحـريض عليـه أكثـر، فـال بـدَّ مـن  عمومها يكون املـدح أوىلٰ 

 .ذلك، وليس إالَّ املعصوم، فيجب وجوده طريق إىلٰ 

ــون ــا :احلــادي واألربع ــيض : أنَّ قولن ــاٍو لنق ــق، مس ــذا متَّ ه

ــا ــامل،: قولن ــذا ظ ــيض   ه ــتَعمل يف نق ــنهام ُيس ــٍد م ــلَّ واح ألنَّ ك

اآلخر عـادًة وعرفـًا، وظـامل يصـدق بمعصـية واحـدة، ونقـيض 

ــ ــة الســالبة الكّليَّ ــة اجلزئي ــًة املوجب ــام يصــدق حقيق ــاملتَّقي إنَّ ة، ف

ــىلٰ  ــن  ع ــاً ]] ١٦١ص [[ /م ــل قبيح ــب ومل يفع ــّل بواج ، مل خي

ــا تــدلُّ  وذلــك هــو املعصــوم، فيجــب وجــوده هبــذه اآليــة، ألهنَّ

ـة، واملــانع منتــٍف، ومتــ إرادة اهللا تعــاىلٰ  عــىلٰ   ٰى خللقــه املحبـَّ

ــداعي ــدرة وال ــَدت الق ــ  ُوِج ــل،  ٰى وانتف ــب الفع ــارف وج الص

 .فيجب خلقه ونصبه يف كلِّ وقت، وهو املطلوب

ء مــن غــري ، وال شـــي زّكيــه اهللاإلمــام يُ  :الثــاين واألربعــون

، فــال شـــيء مــن اإلمــام بغــري زّكيــه اهللا تعــاىلٰ املعصــوم يُ 

ــوم ــغر. املعص ــا الص ــه  ٰى أمَّ ــه وأفعال ــاع أقوال ب ــاب اتِّ ــألنَّ إجي ف

ة حكمـه بعلمــه  وامتثـال أوامــره ونواهيـه ونفــاذ حكمـه وصــحَّ
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ــا الكــرب. زّكيــه قطعــًا، واإلمــام كــذلكمــن غــري شــاهد يُ   ٰى وأمَّ

   :فلقوله تعاىلٰ 
�
 ].٧٧: آل عمران[  يِهمْ َوال يَُز�

   :قولــه تعــاىلٰ  :الثالــث واألربعــون
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ْ
آل [ �اِهللا ال

ــران ــه، وال ] ٧٨: عم ــا عن ــَزم بنفيه ــام ُجي ، واإلم ــفة ذمٍّ ــذه ص ه

شـــيء مــن غــري املعصــوم ُجيــَزم بنفيهــا عنــه، فــال شـــيء مــن 

 .اإلمام بغري معصوم، واملقّدمتان ظاهرتان

ة، وإنَّام اإلمام هيديه اهللا قطعًا، ألنَّه هاٍد لألُمَّ  :الرابع واألربعون

أوجب اهللا طاعته هلدايته، وال شـيء من غـري املعصـوم هيديـه اهللا 

  :، ألنَّه ظامل، وكلُّ ظامل ال هيديه اهللا يف اجلملـة، لقولـه تعـاىلٰ تعاىلٰ 

 �َا�ِِم
�
ْوَم الظ

َ
ق
ْ
ِدي ال

ْ
ه

َ
، ينتج ال ]٨٦: آل عمران[  �َواُهللا ال �

 .شـيء من اإلمام بغري معصوم

ــال ــذ: ال يق ــىلٰ ه ــتمُّ ع ــاىلٰ  ا ال ي ــم، ألنَّ اهللا تع ــب  رأيك جي

وألنَّ هــذا . باطلــة ٰى عليــه هدايــة الكــلِّ عنــد العدليــة، فــالكرب

 ٰى قيــاس مــن الشــكل الثــاين، وشـــرط انتاجــه دوام إحــد

ــون الكــرب مــن القضــايا املنعكســة ســلبًا،  ٰى املقــّدمتني أو ك

تان  .واملقّدمتان هنا مطلقتان عامَّ

ــا األ: ألّنــا نقــول ــا ال نعنــي باهلدايــة هنــا اهلدايــة أمَّ ل فألّن وَّ

ــل  ــاط التكليــف الشــرتاك الكــلِّ فيهــا، ب ــي هــي من ــة الت العامَّ

بخلق ألطاف زائدة، وهـو مـن بـاب األصـلح، فـال جيـب عليـه 

 .تعاىلٰ 

ــول ــاين فنق ــا الث ــغر: وأمَّ ــت  ٰى الص ــدخل حت ــة، فت رضوري

 .الرشط

ــون ]]١٦٢ص [[ / ــامس واألربع ــاىلٰ  :اخل يــا   :قولــه تع

ــهِ  قاتِ
ُ
ــق� ت ــوا اَهللا َح

ُ
ق
�
ــوا ا� ــَن آَمنُ ي ِ
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َ
ــران[  أ : آل عم

 :وجه االستدالل به من وجهني: ، أقول]١٠٢

ــه أمـر باتِّقائــه حـقَّ التقــاة، وال يمكـن ذلــك إالَّ : أحـدمها أنَّ

باألحكــام، وال حيصــل إالَّ مــن املعصـــوم،   بــالعلم اليقينــي

ــب ــالل. فيج ــتمُّ إالَّ ب ــه ال ي ــو وألنَّ ــد، وه ب واملبعِّ ــرِّ طف املق

 .املعصوم، فيجب

ــانيهام ــذا : وث ــه، وه ــقَّ تقات ــق اهللا ح ــري متَّ ــوم غ أنَّ املعص

ــىلٰ  ــة ع ــت األُمَّ ــل، وإالَّ الجتمع ــن عام ــه م ــدَّ ل ــاب ال ب  خط

 .اخلطأ، وال جيوز، فثبت املعصوم، وهو املطلوب

ــون ــادس واألربع ــر  :الس ــال أوام ــبب يف امتث ــام س أنَّ اإلم

ــاة،   اهللا تعــاىلٰ  ــه مجيعهــا، ومــن مجلتهــا االتِّقــاء حــقَّ التق ونواهي

 .فال بدَّ من أن يكون هو متَّقيًا حقَّ التقاة

ب إىلٰ  :السـابع واألربعـون االتِّقـاء حـقَّ التقــاة،  اإلمـام مقــرِّ

قة  .فال تكون منفيَّة عنه، فال بدَّ أن تكون فيه متحقِّ

ــْن ِمــ  :قولــه تعــاىلٰ  :الثــامن واألربعــون
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ــدعون إىلٰ  ــبعض ي ــون ال ــلِّ  يقتضـــي ك ــأمرون بك ــري وي كــلِّ خ

ــىلٰ  ــاع ع ــر، لإلمج ــلِّ منك ــن ك ــون ع ــروف وينه ــوم مع ، العم

وهــذا خطــاب ألهــل كــلِّ زمــان، . وذلــك هــو املعصــوم قطعــاً 

 .فيكون املعصوم ثابتًا يف كلِّ زمان

َوال   :عن التفّرق بقوله تعـاىلٰ  اهللا  ٰى هن :التاسع واألربعون

ـوا
ُ
ق ر�

َ
ف
َ
� ]وإنَّـام يــتمُّ هـذا بنصــب شــخص ]١٠٣: آل عمــران ،

ـة، وإالَّ  حيملهم عىلٰ  لـزم التفـّرق  االجتامع، ولـيس باختيـار األُمَّ

، وال بـدَّ مـن إجيـاب طاعتـه، املحذور منه، فيكون مـن اهللا تعـاىلٰ 

 .ويستحيل ذلك يف غري املعصوم، فيجب املعصوم

ق مطلقـًا، ولـو مل يكـن عـن التفـرُّ  ٰى هنـ أنَّه تعـاىلٰ  :اخلمسون

ــاق، إذ  ــا ال ُيط ــف م ــزم تكلي ــت ل ــلِّ وق ــًا يف ك ــوم ثابت املعص

ــة  واالجتهــاد فيهــا ممَّــا يوجــب االســتدالل بالعمومــات واألدلَّ

التفـــّرق، إذ ال يتَّفـــق اجتهـــاد املجتهـــدين فـــيام يـــؤّدي إليـــه 

ــزم ]] ١٦٣ص [[ / ــًا ل ــوم ثابت ــن املعص ــو مل يك ــادهم، فل اجته

 .تكليف ما ال ُيطاق، والالزم باطل، فامللزوم مثله

ـــروط   قعــدم التفــرُّ  :احلــادي واخلمســون واالخــتالف مش

كليــف باملشـــروط، فيلــزم بالشـــرط ت  بــالعلم، والتكليــف

ــب  ــدَّ مــن نص ــايع واحلــوادث، فــال ب ــالعلم يف الوق التكليــف ب

ــة،  ــة إذ أكثرهــا ظنّي ــة اللفظي طريــق مفيــد للعلــم، ولــيس األدلَّ

بـل هـي منتفيـة عنـد مجاعـة،  اوالعقلية يف الفقهيـات قليلـة جـد� 

ــزم  ــٍت ل ــلِّ وق ــًا يف ك ــن ثابت ــو مل يك ــوم، فل ــيس إالَّ املعص فل

الكســبي مــع عــدم طريــق مفيــد لــه، وذلــك  التكليــف بــالعلم

 .تكليف ما ال ُيطاق

ــه يســتلزم األمــر : ال يقــال النهــي عــن الشـــيء ال ُنســلِّم أنَّ

ه، فــال يلــزم مـن عــدم جــواز التفـرُّ  . ق وجــوب االجــتامعبضـدِّ

ــرُّ  ــن التف ــي ع ــول ويف وألنَّ النه ــل يف األُص ، ب ــامٍّ ــيس بع ق ل

ة  .اجلهاد، وما املطلوب فيه االجتامع خاصَّ
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ل ــن األوَّ ــب ع ــا نجي ــ: ألّن ــوا يف متعلَّ ــاس اختلف ــأنَّ الن ق ب

ــه عــدم الفعــل، وقالــت : النهــي، فقــال أبــو هاشــم وأتباعــه إنَّ

هـذا  ٰى الثـاين ال يتـأتّ  فعـىلٰ . إنَّه فعل ضدِّ املنهـي عنـه: األشاعرة

ل فــألنَّ املطلــوب هنــا مــن عــدم التفــرُّ . املنــع ــا عــن األوَّ ق وأمَّ

ــا ــلمني واتِّف ــتامع املس ــتامع، اج ــد االج ــل فواي ــم ليحص ق كلِّه

 .ففعل هذا مقصود، وأبو هاشم ال يمنع مثل ذلك

ــاين ــن الث ، وألنَّ : وع ــيعمُّ ــي ف ــرض النف ــرة يف مع ــه نك بأنَّ

املــراد عــدم إدخــال املاهيــة يف الوجــود، فلــو ُأدخلــت يف وقــٍت 

 .ما مل حيصل االمتثال

ــدَّ  يف اآلفــاق ال  اتِّفــاق آراء املجتهــدين :الثــاين واخلمســون ب

ــذه  ــوم، إذ ه ــيس إالَّ املعص ــٍد، ول ــق واح ــق متَّف ــن طري ــه م ل

ــري  ــا وغ ــدة، وال غريه ــة واح ــت بمتَّفق ــودة ليس ــة املوج األدلَّ

ــف  ــزم التكلي ــًا ل ــوم ثابت ــن املعص ــو مل يك ــًا، فل ــوم اتِّفاق املعص

 .باملسبَّب مع عدم السبب، وذلك تكليف باملحال باطل

تـــأّدي  اعلـــم أنَّ  :الثالـــث واخلمســـون ]]١٦٤ص [[ /

ــًا أو مســاويًا   املســبَّب الســبب إىلٰ  ــًا أو أكثري ــا أن يكــون دائمي إمَّ

أحــد  الســبب إليــه عــىلٰ  ٰى أو أقّليــًا، فاملســبَّب الــذي يتــأدّ 

لــني هــو الغايــة الذاتيــة، وُيســمّ  . الســبب ذاتيــاً  ٰى الــوجهني األوَّ

فاقيــة،  عــىلٰ   والــذي يكــون الــوجهني اآلخــرين هــو الغايــة االتِّ

ـــمّ  ـــب ٰى وُيس ـــاً الس فاقي ـــباب . ب اتِّ ـــة األس ـــر مجاع ـــد أنك وق

ـــع  ـــتجمعًا جلمي ـــون مس ـــا أن يك ـــبب إمَّ ـــة، ألنَّ الس فاقي االتِّ

ــأدّ  ــة، فيت ــربة يف املؤثِّري ــات املعت ــال  إىلٰ  ٰى اجله ــة ف ــر ال حمال األث

ـــرط  ــدون ذلــك الش ــذلك فهــو ب ــًا، وإن مل يكــن ك فاقي يكــن اتِّ

فاقيــًا، فــإذن املســبَّب فــال يكــون اتِّ  الفايــت اســتحالة تأديتــه إىلٰ 

وحتقيــق ذلــك وموضــوع الغلــط مــن . القــول باالتِّفــاق باطــل

 .هذا مذكور يف كتبنا العقلية

ر ذلـك فنقـول اتِّفـاق املكلَّفـني املجتهـدين وغـريهم : إذ تقرَّ

ــاقي نــادر يف  ــبب اتِّف ــبب ذايت، وس ــه س ــبَّب ل ــم مس يف آرائه

ــه،  ــة علي ــبه والدالل ــوم ونص ــق املعص ــو خل ل ه ــة، واألوَّ الغاي

ول املعصوم لـذلك، وطاعـة املكلَّفـني لـه، وهـذا ظـاهر مـع وقب

ـ نهم منـه وقهـر يـده علـيهم وسـلطنته، اعتقـادهم عصـمته ومتكُّ

ــامً  وهــذا ســبب ذايت يــؤّدي إىلٰ  ــبَّبه دائ ــد . مس ــة تفي ونصــب أدلَّ

، وهـذا يمكـن أن يكـون أكثريـًا، فـإنَّ غلبـة اليقني واجلزم التـامَّ 

ــه إذا مل الشــهوة تعارضــه، وخيــرج أكثــر املكلَّ  فــني عــن العمــل ب

ب إىلٰ  ــرِّ ــاهر ُيق ــم ق ــل هل ــية،  حيص ــن املعص ــد ع ــة وُيبعِّ الطاع

ــبب اتِّفــاقي نــادر يف الغايــة هــو هــذه األدلَّــة اللفظيــة  وس

قــد  والعمومــات خصوصــًا مــع وجــود املعــارض، فــاهللا تعــاىلٰ 

ـا أن يكـون مـع السـبب عن التفـرُّ  ٰى هن ق وطلـب االجـتامع، فإمَّ

ـا مـن السـبب االتِّفاقي، وهـو تكل يـف بـام ال ُيطـاق قطعـًا، وإمَّ

ـا مـع  الذايت، وهو تكليف مـا ال ُيطـاق أيضـًا ألنَّـه ال يفيـد، وإمَّ

ل الــذايت وهــو تكليــف مــا ال ُيطــاق أيضــًا  وجــود الســبب األوَّ

ــو  ــذايت، وه ل ال ــبب األوَّ ــود الس ــع وج ــا م ــد، وإمَّ ــه ال يفي ألنَّ

ــوب ــول. املطل ــاىلٰ : فنق ــه تع ــن فعل ــذي م ــب املع ال ــوم، نص ص

. اإلمـام ذلــك والداللـة عليـه، وإجيـاب الــدعاء، والقبـول عـىلٰ 

ــىلٰ  ــذي ع ــول وال ــام القب ــل . اإلم ــن فع ــاين م ــي الث ــد بق وق

 علـيهم، فـال بـدَّ أن يفعـل اهللا تعـاىلٰ  املكلَّفني، فأوجبه اهللا تعـاىلٰ 

ــف  ــزم التكلي ــه، وإالَّ ل ــن فعل ــو م ــا ه ــياء م ــذه األش ــن ه م

ـا . بـت وجـود املعصـومباملحال، واإلمام مـا جيـب عليـه، فث وأمَّ

ــتهم ال  ــن جه ــبب م ــاء الس ــان انتف ــوا ك ــإذا مل يفعل ــون ف املكلَّف

 .غري

طلــب االتِّفــاق وعــدم  :الرابــع واخلمســون]] ١٦٥ص [[ /

االختالف من هذه األدلَّة هو جعل ما ليس بعلَّة علَّة، وهـو خطـأ 

 .، فال بدَّ من املعصوماهللا تعاىلٰ  يستحيل عىلٰ 

ـا بمتابعـة واحـد مـن غـري  :اخلامس واخلمسـون االتِّفـاق إمَّ

ح، أو بـال متابعـة بـل باالتِّفـاق   ترجيح وهـو تـرجيح بـال مـرجِّ

باعـه مـن حيـث الشــرع  ح اتِّ وهو حمال، أو بمتابعة واحـد تـرجَّ

ــا أن يكــون معصــومًا أو غــري معصــوم، والثــاين  ال باختيــار، فإمَّ

تعــنيَّ حمــال وإالَّ لــزم عــدم االتِّفــاق أو األمــر باملعصــية، ف

ل، وهو املطلوب  .األوَّ
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ــدلُّ عــىلٰ  ــاهي  هــذه ت املعصــوم، ألنَّ اآلمــر بكــلِّ معــروف والن

املعصـوم، وإنَّـام قلنـا  عن كـلِّ منكـر واملسـارع يف اخلـريات هـو

ــًة  ــالح حقيق ــار، وألنَّ الص ــريه مس ــوره، وألنَّ غ ــالعموم لظه ب

ــام ُيطَلــق عــىلٰ  وجــوده، وال قائــل  املعصــوم، وهــو يــدلُّ عــىلٰ  إنَّ

 .بالفرق

ــْ�ٍ   :قولــه تعــاىلٰ  :الثــامن واخلمســون
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ــىلٰ ]١١٥ ــامٌّ ع ــريض ت ــذا حت ــىلٰ  ، ه ــدلُّ ع ــري، وي ــلِّ خ ــل ك  فع

ــام ُيعَلــم بــالعلم اليقينــي  طلــب اهللا تعــاىلٰ  لفعــل كــلِّ خــري، وإنَّ

د، وال يتمُّ ذلك إالَّ باملعصوم، فيجب ثبوته ب واملبعِّ  .واملقرِّ

ْم َولِ�ـْن   :قولـه تعـاىلٰ  :التاسع واخلمسـون
ُ
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، وجـــه ]١١٨: النحـــل[ �ا أ

ــًا،  االســتدالل أنَّ فعــل التكليــف موقــوف عــىلٰ  ــه يقين العلــم ب

ـــك إالَّ ]] ١٦٦ص [[ / وعـــىلٰ  ـــتمُّ ذل ـــد، وال ي ب واملبعِّ املقـــرِّ

ــاىلٰ  ــل اهللا تع ــإن أمه ــوم، ف ــه  باملعص ــع تكليف ــني م ــد الفعل أح

وذلـك ظلـم  يكون قـد كلَّـف باملشــروط مـع انتفـاء الشــرط،

اهللا عنــه، وإن كــان مــع وجــود الشـــرطني وجتــاوزوا  هلــم تعــاىلٰ 

ــه ل وأثبــت الثــاين،  ٰى نفــ  يكــون هــم ظلمــوا أنفســهم، لكنَّ األوَّ

 .وجود املعصوم فدلَّ عىلٰ 

وا   :قولـه تعــاىلٰ  :ونالسـتُّ 
ُ
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: آل عمــران[ ْم خ

ر اهللا ]١١٨ ــوم  ، حــذَّ ــل هــؤالء، وغــري املعص ــاع مث ب عــن اتِّ

باعه  .جيوز كونه منهم، فال جيوز اتِّ

   :قولــه تعــاىلٰ  :وناحلـادي والســتُّ 
ْ
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ـــران[ �إِن ـــا ]١١٨: آل عم ـــان هن ، البي

ألن حيصـل معــه العلـم، وال يمكــن إجيـاد فعــل صـالح  ٰى بمعنـ

ــون اهللا  ــزم أن يك ــرارًا، فيل ــره م م تقري ــدَّ ــام تق ــوم ك إالَّ باملعص

 .قد نصب املعصوم، وهو ظاهر تعاىلٰ 

ــتُّ  ــاين والس ــاىلٰ  :ونالث ــه تع ُهْم   :قول
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ــُدوِر   اَهللا َعِلــيٌم بِــذاِت ا�ص�
�
ْم إِن

ُ
ــيِْظ�

َ
ــوا بِغ

ُ
آل [ �ُ�وت

ــران ــذا ]١١٩: عم ــن ه ــيس م ــام ل ــتدالل أنَّ اإلم ــه االس ، وج

القبيـل بالضــرورة، وغـري املعصــوم يمكـن أن يكـون مـن هــذا 

 .لقبيل، فال يشء من اإلمام بغري معصوم بالرضورةا

ــتُّ  ــث والس ــاىلٰ  :ونالثال ــر اهللا تع ــىلٰ  أنك ــع  ع ــؤالء م ــبِّ ه حم

إخفائهم حاهلم عنّا، وذلـك يسـتلزم النهـي عـن حمبَّـة مـن جيـوز 

ــري  ــوم، وغ ــؤالء الق ــن ه ــًا مل يك ــان يقين ــو ك ــك، إذ ل ــه ذل في

بـاع، إذ املعصوم جيـوز فيـه ذلـك، فـال جيـب حمبَّـة الطاعـة واال تِّ

بــاع، فــال شـــيء  هــي املــراد، واإلمــام جيــب حمبَّــة الطاعــة واالتِّ

 .من غري املعصوم بإمام، وهو املطلوب

ــتُّ  ــع والس ــاىلٰ  :ونالراب ــه تع  : قول
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� ]ــران : آل عم

أن يكـــون كـــذلك، وال ، كـــلُّ غـــري معصـــوم يمكـــن ]١٢٠

رورة، فــال ـشـــيء مــن اإلمــام يمكــن أن يكــون كــذلك بالضــ

 .يشء من غري املعصوم بإمام

َوِهللاِ   :قولـــه تعـــاىلٰ  :وناخلـــامس والســـتُّ  ]]١٦٧ص [[ /

ُب 
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ـــاُء َواُهللا � ، ]١٢٩: آل عمـــران[ �َمـــْن �َش

ــه إالَّ  وصــفه باملبالغــة يف الغفــران والرمحــة تســتلزم عــدم تعذيب

ــع احلُ  ــع مجي ــع قط ــم ــام،َج ــع األحك ــار مجي ــب   ج، وإظه ونص

ـل منهـا إىلٰ رُ الطُّ  معرفـة األحكـام يقينـًا، واللطـف  ق التي ُيتوصَّ

ــ ــد عـن املعصــية، وذلـك كلُّ ب مــن الطاعـة واملبعِّ ه ال يــتمُّ املقـرِّ

 .ملعصوم، فيجب نصبهإالَّ با

ــتُّ  ــادس والس ــاىلٰ  :ونالس ــه تع ــْم   :قول
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ــاىلٰ  ــه تع ــن فعل ــو م م، وه ــدَّ ــام تق ــوم ك ــبه، باملعص ــب نص ، فيج

الســتحالة التكليــف مــع عــدم خلــق الشـــرائط التــي هــي مــن 

 .فعله تعاىلٰ 
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ــران[ �ل ــة ]١٣٢: آل عم ــة موقوف ، الطاع

وأمـره وهنيـه وحكـم الرســول، وال  معرفـة أحكامـه تعـاىلٰ  عـىلٰ 

م مرارًا، فيجب نصبه  .يتمُّ إالَّ باملعصوم كام تقدَّ

ِفــَرةٍ ِمــْن  ارُِعوا إِ�ٰ وَســ  :قولــه تعــاىلٰ  :ونالثــامن والســتُّ 
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ــران ــارعة إىلٰ ]١٣٤و ١٣٣: عم ــا،  ، املس ــل موجبه ــرة بفع املغف

ــىلٰ  ــوف ع ــه املوق ــره ونواهي ــال أوام ــو امتث ــك،  وه ــة ذل معرف

ــد الــذي هــو رشط فيــه، وكــذلك  ب واملبعِّ واللطــف املقــرِّ
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املعصــوم، فلــو  ، وكــلُّ ذلــك موقــوف عــىلٰ ٰى اإلحســان والتقــو

ــف مــع قــ لــزم منــه أن يكــون اهللا تعــاىلٰ  مل ينصــبه اهللا تعــاىلٰ  د كلَّ

 . ، وهو تكليف باملحال حمالعدم فعل رشط من فعله تعاىلٰ 

ـد: قولـه تعـاىلٰ  :ونالتاسع والستُّ 
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ــة ــران[ �َوَ�وِْعَظ ــه ]١٣٨: آل عم ــتمُّ كون ، وال ي

ــد ــًا وه ــد  ٰى بيان ــاهر ال يفي ــل وظ ــره جمم ــوم، إذ أكث إالَّ باملعص

ــو اليقــني، و ــبه، وه ــوم، فيجــب نص ــل إالَّ بقــول املعص ال حيص

 .املطلوب
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ــاىلٰ ]١٤٠: عمــران ــدَّ  ، اهللا تع ــهداء، فــال ب ــة ش ــن األُمَّ يتَّخــذ م

ــ ــم حتَّ ــة هل ــة املطلق ــول العدال ــن حص ــن  ٰى م ــه الطع ال يتوجَّ

ـــالً والب]] ١٦٨ص [[ / ـــه أص ـــيهم بوج ـــة عل ـــة، والعدال اتَّ

ــىلٰ  ــدلَّ ع ــمة، ف ــي العص ــة ه ــلِّ  املطلق ــوم يف ك ــوت معص ثب

 .ر، وهو املطلوبـعص

ــــب�   :قولــــه تعــــاىلٰ  :احلــــادي والســــبعون ِ
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ـــامل، ]١٤٠: آل عمـــران[  �الظ ـــوم ظ ـــري املعص ، غ

ــه اهللا تعــاىلٰ  بُّ
ــه وكــلُّ ظــامل ال ُحيِ بُّ

اهللا ، فكــلُّ غــري املعصــوم ال ُحيِ

ــه اهللا تعــاىلٰ   ، وكــلُّ إمــامتعــاىلٰ  بُّ
بالضـــرورة، ينــتج ال شـــيء  ُحيِ

 .من غري املعصوم بإمام، وهو املطلوب
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 ٰى هـــو اجلهـــاد مـــع القـــو، اجلهـــاد الـــدائم أفضـــل و]١٤٢

تــرك مقتضــامها،  الشــهوية والغضــبية وكســـرمها والصــرب عــىلٰ 

 .وذلك هو مطلوب املعصوم، فيلزم ثبوته، وهو املطلوب

يــا   :قولـه تعـاىلٰ  :الثالـث والسـبعون
ْ
ن ـواَب ا��

َ
 ث

ْ
َوَمـْن يُـرِد

ــا ه
ْ
ــِه ِمن تِ

ْ
ؤ
ُ
ــران[ ن ــن ]١٤٥: آل عم ــتدالل أنَّ م ــه االس ، وج

يؤتيـــه اهللا منهــا، والثـــواب يف مقابـــل  يريــد ثـــواب اآلخــرة

ــق إىلٰ  ــه طري ــون ل ــدَّ أن يك ــال ب ــة، ف ــام  الطاع ــة األحك معرف

ــف  ــن اللط ــدَّ م ــة، وال ب ــواهي اإلهلي ــر والن ـــرعية واألوام الش

ــد، وال حيصـــل ذلــك إالَّ باملعصــوم، فيجـــب  ب واملبعِّ املقــرِّ

 .نصبه

ِزي   :قولـــــه تعـــــاىلٰ  :الرابـــــع والســـــبعون
ْ
ج

َ
وََســـــن

ـــاِكِر�
�
ـــران[  � نَ ا�ش ـــىلٰ ]١٤٥: آل عم ـــريض ع ـــذا حت  ، ه

الشــكر، وال يــتمُّ إالَّ بمعرفــة كيفيتــه يقينــًا، وال حيصــل إالَّ 

شــيء مـع  باملعصوم، فيجب نصـبه، وإالَّ لـزم التحـريض عـىلٰ 

ن منـــه، وهـــذا باطـــل رضورًة، فيلـــزم نقـــض عـــدم الـــتمكُّ 

 .الغرض والعبث، وكلُّ ذلك حمال عليه تعاىلٰ 

   :قولـه تعـاىلٰ  :ناخلامس والسـبعو
َ
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ـِ�� قات

َ
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ُ

وا َواُهللا �
ُ
ـــتَ�ن ـــا اْس وا َوَم

ُ
ـــُعف آل [  �َض

، هــذه الفضــيلة ال بــدَّ أن ُتــدَرك يف كــلِّ زمــان، ]١٤٦: عمــران

لنبـيُّ لـيس يف كـلِّ زمـان، فــال بـدَّ مـن شـخص يقـوم مقامــه وا

ـــو  ـــك ه ـــه، وذل ـــاؤه كدعائ ـــه ودع ـــه كطاعت ـــون طاعت ويك

 .املعصوم، فيجب حصوله يف كلِّ وقت، وهو املطلوب

ــــبعون ]]١٦٩ص [[ / ــــادس والس ــــاىلٰ  :الس ــــه تع :  قول

ـ ِ
ُ
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ُ
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َ
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ِســــ�َِ� 
ْ
ُمح

ْ
ــــران[ �ا� ــــك إالَّ ]١٤٨: آل عم ــــتمُّ ذل ، ال ي

 .باملعصوم، فيجب ثبوته، وهو املطلوب

ـَو   :قولـه تعـاىلٰ  :السابع والسـبعون
ُ
ْم وَه

ُ
بَـِل اُهللا َ�ـْوال�

�َن  ــاِ�ِ ُ ا�� ــ�ْ
َ
، فيجــب هبــذه اآليــة ]١٥٠: آل عمــران[  �خ

ــو ــاف والتق ــق األلط ــالح وخل ــل املص ـــ ٰى عم ــىلٰ والنص  رة ع

ــو ــوم،   ٰى الق ــك إالَّ باملعص ــتمُّ ذل ــال ي ــبية، ف ــهوية والغض الش

 .فيجب نصبه

ـــبعون ـــامن والس ـــاىلٰ  :الث ـــه تع ـــوَ   :قول
ْ
َس َمث

ْ
ـــ�  ىٰ َو�ِ

ــا�ِِم�َ 
�
 ٰى ، الظــامل يســتحقُّ مثــو]١٥١: آل عمــران[  � الظ

النـار بالضــرورة،  ٰى النار، وال شـيء مـن اإلمـام يسـتحقُّ مثـو

ـــيء مــن  ــتج ال ش ــامل، ين ــوم ظ ــلُّ غــري معص ــامل بإمــام، وك الظ

ــتج مــن اإلمــام بغــري معصــوم ال  ٰى فيُجَعــل صــغر للنتيجــة لين

 .شـيء من غري املعصوم بإمام، وهو املطلوب

 : ثالثة أقسام النفس تنقسم إىلٰ  ٰى قو :التاسع والسبعون

ل ــ: األوَّ ــامللكيــة، وهــي التــي هبــا التفكُّ ز والنظــر يف ر والتميُّ

ــور،  ــائق األُم ــدماغ، حق ــدن ال ــن الب ــتعملها م ــي تس ــا الت وآلته

 .هذه نفسًا ناطقةً  ٰى وقد ُتسمّ 

البهيميـة، وهــي الـنفس الشـهوانية، وهــي التـي هبــا : الثـاين

اللـــّذات احلّســـية،  الشـــهوات وطلـــب الغـــذاء والشـــوق إىلٰ 

 .وآلتها التي تستعملها من البدن الكبد

الســبعية، وهــي التــي هبــا الغضــب والنجــدة : الثالــث

 .ع، وآلتها التي تستعملها من البدن القلبوالرتفُّ 

ــو ــة، وإذا ق ــة متباين ــذه الثالث ــاآلخر،  ٰى وه ــها أرضَّ ب بعض

حيصـل امتثـال  وربَّام أبطل أحـدمها فعـل اآلخـر، وبغلبـة األُوىلٰ 
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ــرين  ــة اآلخ ــان، وبغلب ــوع اإلنس ــام ن ـــرعية وانتظ ــر الش األوام

م لـألُوىلٰ  ألخـريين، ومـانع ل حيصل االختالل، فال بـدَّ مـن مقـوِّ

ولــيس مــن األُمــور الداخليــة بــل مــن األُمــور اخلارجيــة 

ع العقوبــة يف العاجلــة، ولــيس للمشــاهدة، ولــيس إالَّ توقُّــ

 ٰى ذلــك إالَّ مــن اإلمــام املعصــوم، إذ غــريه اآلخريــان فيــه أقــو

ــدِّ  ــة ض ــلح لتقوي ــال يص ــب، ف ــوأغل ــة ـمها وكس رمها، ألنَّ غلب

 .ين يستلزم ضعف اآلخرأحد الضدَّ 

احلكمــة، والفقــه، : أجنــاس الفضــائل أربعــة :نالثامنــو

ـــام حتصـــل  واألُوىلٰ . والعدالـــة]] ١٧٠ص [[ /والشـــجاعة،  إنَّ

ــام حتصــل إذا  ــة إنَّ ــنفس معتدلــة، والثاني ــت حركــة ال إذا كان

كانت حركة الـنفس البهيميـة معتدلـة منقـادة للـنفس الناطقـة، 

ـــة  ـــنفس البهيمي ـــت حركـــة ال ـــام حتصـــل إذا كان ـــة إنَّ والثالث

ــن والســب ــام حتصــل م ــة، والرابعــة إنَّ ــنفس الناطق ــادة لل عية منق

فاإلمــام . بعــض اعتــدال الفضــائل الــثالث ونســبة بعضــها إىلٰ 

ــف يف كــلِّ وقــٍت، فــال بــدَّ أن  لتحصــيل هــذه الفضــائل للمكلَّ

الناطقــة غالبــة فيــه يف  ٰى البهيميــة مغلوبــة والقــو ٰى يكــون القــو

 .كلِّ وقٍت ُيفَرض، وذلك يستلزم العصمة

ـــوناحلـــاد ـــل أربعـــة :ي والثامن ـــاس الرذائ اجلهـــل، : أجن

ــود ــبن، واخلم ـــره، واجل ــول. والش ــك فنق ر ذل ــرَّ ــام : إذا تق اإلم

ـ ة، لــدفع هــذه يف كــلِّ وقــٍت ُيفــَرض، فتنتفــي عنــه بالكّليـَّ

ــأتّ  واإلقــدام عــىلٰ  ــام يت ــاء  ٰى القبــيح إنَّ مــن أحــد هــذه ومــع انتف

ــو  ــمة، وه ــك العص ــبَّب ذل ــي املس ــن ينتف ــزم م ــبب، فيل الس

 .طلوبامل

ـــون ـــاين والثامن ـــرف  :الث ـــة أن يع ـــول احلكم ـــة حص غاي

، ويعــرف أّي املفعــوالت جيــب  مــا هــي عليــه املوجــودات عــىلٰ 

ــام حيصــل ذلــك بمعرفــة  أن ُيفَعــل وأّهيــا جيــب أن ال ُيفَعــل، وإنَّ

م،  ــام حتصــل مــن املعصــوم كــام تقــدَّ األحكــام اإلهليــة يقينــًا، وإنَّ

ــام يــتمُّ الغــرض والفائــدة بفعــل ذ لــك، وال حيصــل إالَّ وإنَّ

م، فيجب  .باملعصوم كام تقدَّ

ــون ــث والثامن ــة  :الثال ــو رشع ــذكاء، وه ــة ال ــواع احلكم أن

والــذكر، وهــو ثبــات . الــنفس انقــداح النتــائج وســهولتها عــىلٰ 

ـ. صورة ما حيصـله العقـل والـوهم مـن األُمـور ل، وهـو والتعقُّ

ــام  موافقـة بحـث الـنفس عـن األشــياء بقـدر مـا هـي عليـه، وإنَّ

ــنفس إىلٰ حي ــات ال ــرة التف ــك بكث ــل ذل ــث  ص ــوالت بحي املعق

ة التفاهتـا إىلٰ  ٰى تقو ة الناطقـة وقـوَّ ة البدنيـة البهيميـة،  القـوَّ القـوَّ

ــام ذلــك علــًام  ــام حيصــل ذلــك بامتثــال األوامــر اإلهليــة، وإنَّ وإنَّ

ة م تقريره غري مرَّ  .وعمالً باملعصوم كام تقدَّ

ــة حتــدث عــن ال :الرابــع والثامنــون ة البهيميــة، العفَّ قــوَّ

حركتهـــا معتدلـــة منقـــادة ]] ١٧١ص [[ /وذلـــك إذا كانـــت 

للنفس الناطقة غـري مباينـة عليهـا، وغايـة ظهورهـا يف اإلنسـان 

ــز  ــق التميّ ــي أن يواف ــرأي أعن ــن ال ــهواته بحس ـــرف ش أن يص

ــ ــد  اال ينقــاد هلــا، ويصــري بــذلك حــر�  ٰى الصــحيح حتَّ غــري متعبّ

مطلوبـة، وإنَّـام يـتمُّ  لشـيء مـن شـهواته، وهـي فضـيلة عظيمـة

ــو ــر الق ــك بقه ــام  ٰى ذل ــوم ك ــل إالَّ باملعص ــهوانية، وال حيص الش

ة م تقريره غري مرَّ  .تقدَّ

ــون ــامس والثامن ــني :اخل ــني رذيلت ــاطة ب ــة وس  األُوىلٰ : العفَّ

ــا  ــن م ــا ع ــروج فيه ــّذات واخل ــامك يف الل ــو االهن ـــره، وه الش

ــي ــة. ينبغ ــ: الثاني ــة الت ــن احلرك ــكون ع ــو الس ــود، وه ي اخلم

ــدن يف  ــا الب ــاج إليه ــي حيت ــة الت ة اجلاملي ــذَّ ــو الل ــا نح ــلك هب يس

ـــرع ــل والش ــه العق ص ــا ُيرخِّ ــي م ـــروراته، وه أّرش  واألُوىلٰ . ض

مــن الثانيــة بكثــري، فــال بــدَّ مــن حــافظ للشـــرع يف كــلِّ وقــت 

م مـن الشـهوات  يعرف أحكامه الصـحيحة والفاسـدة ومـا ُحـرِّ

ــيخلص مــن األُوىلٰ  ــيخل ــة، ، ويعــرف مــا حيــلُّ ل لص مــن الثاني

نَّة ال يفيـان بـذلك، فتعـنيَّ اإلمـام وجيـب أيضـًا . والكتاب والسُّ

ــو ــر الق ــة األُوىلٰ  ٰى قه ــع يف الرذيل ــث ال يق ــهوية بحي ــإنَّ الش ، ف

ـــرية إىلٰ  ة البش ــوَّ ــداعي الق ــر ت ــو أكث ــتعامل الق ــهوانية،  ٰى اس الش

وال يمنع ذلـك إالَّ الـرئيس القـاهر، فيجـب املعصـوم، إذ غـريه 

 .لذلك ال يصلح

ة اثنا عرش :السادس والثامنون  : نوعاً للعفَّ

ـــان : األُوىلٰ  ـــوف إتي ـــنفس خ ـــار ال ـــو انحص ـــاء، وه احلي

 .القبائح، واحلذر من الذمِّ والسبب الصارف

 .الدعة، وهو سكون النفس عند هيجان الشهوة: الثاين

ــاد  ٰى الصــرب، وهــو مقاومــة الــنفس للهــو: الثالثــة لــئالَّ تنق

 .لقبائح اللّذات

السخاء املتوّسط يف اإلعطاء واألخـذ، وهـو أن ينفـق : بعالرا

 .األموال فيام ينبغي بقدر ما ينبغي، وحتته أنواع سنذكرها

ّريــة، وهــي فضــيلة الـنفس هبــا تكتســب املــال احلُ : اخلـامس

 .من وجهه، ومتتنع من اكتساب املال من غري وجهه

ـــاهل يف : الســـادس]] ١٧٢ص [[ / ـــي التس ـــة، وه القناع

 .رشب والزينةاملأكل وامل
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ــابع ــل : الس ــا جيم ــنفس مل ــاد ال ــن انقي ــي حس ــة، وه الديان

 .اجلميل ويرشعها إىلٰ 

 االنتظـام والتــدبري، وهـو حــال للـنفس يقودهــا إىلٰ : الثـامن

 .حسن تدبري األُمور وترتيبها كام ينبغي

ة ٰى اهلـد: التاسع ، وهـو حسـن السـمت، وهـي تكميـل حمبـَّ

 .النفس بالزينة اخلشنة واحلسنة

املقالة، وهي مرادعـة حتصـيل للـنفس عـن تكملـة : رالعاشـ

 .االضطرار فيها

الوقـار، وهــو سـكون الــنفس وثباهتـا عنــد : احلـادي عشـــر

 .احلركات التي تكون يف املطالب

ــاين عشـــر ــي : الث الــورع، وهــو لــزوم األعــامل اجلميلــة الت

 .يكون فيها كامل النفس

ــول ــذا فنق ــت ه ــذه يف: إذا عرف ــل ه ــَب لتكمي ــام ُنِص  اإلم

النــاس، فــال بــدَّ أن يكــون فيــه أكمــل مــا يمكــن دائــًام يف كــلِّ 

 .وقت، وذلك يوجب العصمة

ــون ــابع والثامن ة  :الس ــوَّ ــاد الق ــل بانقي ــام حتص ــجاعة إنَّ الش

السبعية للـنفس الناطقـة، فـتكن احلركـة السـبعية معتدلـة، فـال 

ا ينبغـي، وإنَّـام تظهـر  ُهتيَّج يف غري ما ينبغـي، وال حتمـي أكثـر ممـَّ

زة، واسـتعامل مـا يوجبـه بح سن انقيادهـا للـنفس الناطقـة املميـِّ

الــرأي يف األُمــور اهلائلــة، أعنــي أن ال خيــاف مــن األُمــور 

ــودًا، وإذا مل  ــه حمم ــرب علي ــيالً والص ــا مج ــان فعله ــة إذا ك املفزع

يظهر أثر انقيادهـا هلـا يف اللـّذات احلّسـية والشـهوات احليوانيـة 

مــة مل يظهـــر فعلهـــا يف اخلـــ أصـــل،  ارج ومل يكـــن عـــىلٰ املحرَّ

ــه إىلٰ  ــَرض الحتياج ــت ُيف ــلِّ وق ــاس يف ك ــجع الن ــام أش  واإلم

ــة يف  ــة العقلي ــبعية الناطق ــب الس ــال تغل ــاهر، ف ــو ظ ــك، وه ذل

وقــٍت مــن األوقــات، خصوصــًا يف مــا يتعلَّــق بالشــهوات 

 .احليوانية، فيكون معصوماً 

 :أنواع الشجاعة ثامنية :الثامن والثامنون

ـــتهانة : لاألوَّ ]] ١٧٣ص [[ / ـــو االس ـــنفس، وه ـــرب ال ك

محــل الكرامــة واهلــوان، وتنزيــه  باليســار، واالقتصــار عــىلٰ 

 .النفس عن الدناءات

النجـدة، وهـو ثقـة الـنفس عنـد املخـاوف بحيـث ال : الثاين

 .خيامرها جزع

ة، وهي فضيلة للـنفس هبـا حيتمـل سـعادة : الثالث عظم اهلمَّ

 .د املوتالشدائد التي تعرض عن ٰى ها حتَّ اجلسد وضدَّ 

ــع ــو: الراب ــا تق ــيلة هب ــي فض ــرب، وه ــىلٰ  ٰى الص ــنفس ع  ال

ــىلٰ  ــا ع ــتامل اآلالم ومقاومته ــني  اح ــه وب ــرق بين ــوال، والف األه

ــىلٰ  ــون ع ــذا يك ــة أنَّ ه ــذي يف العفَّ ــرب ال ــة،  الص ــور اهلائل األُم

 .الشهوات اهلائجة وذلك عىلٰ 

احللـم، وهــو فضـيلة للــنفس ُتكِسـبها الطمأنينــة، : اخلـامس

كها الغضب بسهولة ورسعةفال تكن سب  .عية وال ُحيرِّ

ــادس ــا : الس ـــر حركته ــنفس ُتعِس ة لل ــوَّ ــو ق ــكون، وه الس

عنـد اخلصـومات ويف احلـروب التـي يـذبُّ هبـا عـن احلــرائم أو 

هتا  .عن الرشيعة لشدَّ

ــابع ــىلٰ : الس ــرص ع ــو احل ــهامة، وه ــام  الش ــامل العظ األع

 .لألُحدوثة اجلميلة

ة للـــن: الثـــامن فس تســـتعمل آالت االحـــتامل، وهـــو قـــوَّ

 .البدن يف األُمور احلّسية بالتمرين وحسن العادة

واإلمام لتقوية هـذه وضـعف أضـدادها، فـال بـدَّ أن يكـون 

 .فيه يف غاية الكامل، وذلك يقتيض العصمة

ــون ــثالث :التاســع والثامن ــائل ال ــن الفض ــة حتــدث م   العدال

مــة بعضــها يف بعــض فضــيلة هــي كامهلــا ومتامهــا، وذلــك املتقدِّ 

 ٰى بعضـها لـبعض، واستسـالمها للقـو ٰى ند مسـاملة هـذه القـوع

ك عنـد مطلوهبـا عـىلٰ  ك بتغالـب وال تتحـرَّ سـوء  املميِّزة ال تتحرَّ

طباعهـا، وحتـدث لإلنسـان هبـا هيئــة خيتـار هبـا أبـدًا اإلنصــاف 

ــىلٰ  ــه ع ــن نفس ــن  م ــاف م ــاف واالنتص ــّم اإلنص الً ث ــه أوَّ نفس

جـب أن تكـون فيـه غريه، واإلمـام للحمـد عليهـا وتقويتهـا، في

ــادير  مجيــع األحــوال وعــىلٰ  يف مجيــع األوقــات وعــىلٰ  مجيــع التق

 .أكمل ما يمكن أن يكون، وذلك هو العصمة عىلٰ 

أنَّ العدالـــة فضـــيلة  بيَّنّـــاقـــد  :التســـعون ]]١٧٤ص [[ /

ينصف هبـا اإلنسـان مـن نفسـه ومـن غـريه مـن غـري أن ُيعطـي 

بـالعكس أي ال  نفسه من النـافع أكثـر وغـريه أقـّل، ويف الضـارِّ 

ُيعطــي نفســه أقــّل وغــريه أكثــر، لكــن يســتعمل املســاواة التــي 

يشـتقُّ اسـمه أعنـي  ٰى هي تناسب بني األشـياء، ومـن هـذا املعنـ

ــه  ــب لنفس ــه يطل ــك، فإنَّ ــبخالف ذل ــائر ف ــا اجل ــدل، وأمَّ الع

ة الزيادة مـن النـافع ولغـريه النقصـان منـه، ويف األشـياء الضـارَّ 

ــري ــه ولغ ــان لنفس ــب النقص ــف يطل ــب أن يتَّص ــادة، فيج ه الزي

ــىلٰ  ــفة ع ــذه الص ــلِّ هب ــاكم الك ــو  ح ــك ه ــواع، وذل ــل األن أكم

 .العصمة

ــعون ــادي والتس ــي  :احل ــادة، وه ــة العب ــواع العدال ــن أن م
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ــاىلٰ  ــيم اهللا تع ــن  تعظ ــه م ــرام ألوليائ ــه واإلك ــده وطاعت ومتجي

ــاء والرُّ  ــة واألنبي ــاملالئك ـــريعة، ُس ــه الش ــام توجب ــل ب ل، والعم

م ذلك واحلمـل عليـه، فـال بـدَّ أن يكـون ذلـك فيـه واإلمام إلمتا

 .أكمل األنواع والوجوه، وهو العصمة يف كلِّ زمان عىلٰ 

 : اعلم أنَّ العدالة وساطة بني رذيلتني :الثاين والتسعون

ــ: األُوىلٰ  أكثــر املقتنيــات مــن  ل إىلٰ الظلــم، وهــو التوصُّ

 .حيث ال ينبغي بام ال ينبغي

ستجابة يف املقتنيات بمـن ال ينبغـي االنظالم، وهو اال: الثانية

ل إليـه مـن . وكام ال ينبغي وهلذا يكون الظامل كثري املال ألنَّه يتوصَّ

حيث ال جيب بام ال جيب، واملتظلِّم يسري املال ألنَّه يرتكه من حيث 

جيب، والعادل يف الوسط ألنَّه يقتني املال من حيث جيـب ويرتكـه 

ل، وتعريـف طريـق لـدفع ا من حيث ال جيب، واإلمـام  ألوَّ

الوسط ليتحفَّظ من الثاين، فال بدَّ أن يكون معصومًا، وإالَّ مل ُيثَـق 

 .بقوله وفعله فيهام

اإلمــام إنَّــام هــو للعلــوم بالشـــرع  :الثالــث والتســعون

ــه ــل ب ــذه  والعم ــتّم ه ــومًا، وإالَّ مل ت ــون معص ــدَّ أن يك ــال ب ، ف

ــاج إىلٰ  ــه، والحت ــوق بقول ــدة، ومل حيصــل الوث ــر،  الفائ إمــام آخ

 .فيلزم الدور أو التسلسل

كــلُّ معصــية ال بـدَّ أن يكــون هلــا عقوبــة  :الرابـع والتســعون

ــا  ــون هل ــدَّ أن يك ــب، وال ب ــر والتأدي ــه التعزي ــا، وأقّل يف مقابلته

قبـل فعلـه، ]] ١٧٥ص [[ /معاقب غـري فاعلهـا خيافـه الفاعـل 

وربَّـام يـرتك ويسـتويف منـه مـع فعلـه، ويف ذلـك لطـف للفاعــل 

ــاب با ــتيفاء العق ــواب باس ــول الث ــايص وحص ــن املع ــه ع متناع

ولغــريه مــن املكلَّفــني، وال بــدَّ أن يكــون ذلــك املعاِقــب بواليــة 

ــه  ــو جــاز علي ــذ وإالَّ وقــع اهلــرج، فل ــة واســتحقاق وأخ رشعي

منـه وأبسـط  ٰى ذلك لوجـب أن يكـون معاِقـب آخـر خيافـه أقـو

 .يدًا، فيجب أن يكون لإلمام إمام آخر، وهو حمال

 : مقّدمات موقوف عىلٰ  :امس والتسعوناخل

ـا ذاتـه أو غـريه، والثــاين : املقّدمـة األُوىلٰ  كـلُّ فعـل غايــة فإمَّ

ــف عــىلٰ  ــة أو يتوقَّ ــي يف حصــول الغاي ــا أن يكف ــريه،  إمَّ ــر غ آخ

ــه  ــوف علي ــل املوق ــك الفع ــل ذل ــل الفاع ــدَّ أن يفع ــاين ال ب والث

ــ ــزم اجلهــل والعب ــة مــن الفعــل اآلخــر وإالَّ ل ث، حتصــيل الغاي

ــا أن يعلـم بــالتوقُّ  ل ألنَّـه إمَّ ف أو ال، والثـاين هــو اجلهــل، واألوَّ

ــه إذا كــان لغايــة وال يــتمُّ حتصــيله  يســتلزم العبــث بالفعــل، ألنَّ

 .إالَّ بالفعل اآلخر، فإذا مل يفعله لزم العبث

ــة ــة الثاني ــا : املقّدم ــرائض وم ــف الف ــدود وتعري ــب احل نص

ــث  ــو عب ــرض، وه ــون ال لغ ــا أن يك ــرم إمَّ ــىلٰ حي ــاىلٰ  ع  اهللا تع

ــوده إىلٰ  ــي ع ــه، فبق ــوده إلي ــتحيل ع ــرض، ويس ــال، أو لغ  حم

ــ ــل بالض ــاين باط ـــرر، والث ــع أو الض ــا النف ــاد، فإمَّ رورة، ـالعب

ــف عــن املعــايص ومحلــه عــىلٰ  ل، وهــو ارتــداع املكلَّ  فتعــنيَّ األوَّ

 .الطاعات

ال تــتمُّ هــذه الغايــة إالَّ بحــاكم قــاهر : املقّدمــة الثالثــة

ــه ــتحيل علي ــب  يس ــه موج ــتحيل علي ــة، ويس ــا واملراقب إمهاهل

ــو  ــك ه ــه، وذل ــف إلي ــداعي للمكلَّ ــو ال ــان ه ــدود وإالَّ ك احل

رايع نصــب ـاملعصــوم، فيلــزم مــن نصــب احلــدود وتقريــر الشــ

 .إمام معصوم، فيلزم يف كلِّ زمان، وهو املطلوب

ــا  :السـادس والتســعون لـو مل يكــن اإلمـام معصــومًا لـزم إمَّ

ح ــرجِّ ــال م ــيح ب ــايل أ  الرتج ــف، والت ــري مكلَّ ــام غ ــون اإلم و ك

م مثلــه أنَّ إجيـاب طاعــة : بيـان املالزمــة. بقسـميه باطــل، فاملقـدَّ

ـا أن   اإلمام ونصبه إنَّام هـو ملصـلحة املكلَّـف غـري املعصـوم، فإمَّ

ل يســتلزم  يكــون اإلمــام مكلَّفــًا غــري معصــوم أو ال، واألوَّ

ــض  ــر بع ــام يقه ــل اإلم ح، إذ جع ــرجِّ ــري م ــن غ ــيح م الرتج

ـــاوي  ـــع تس ـــبعض م ـــلحتهم دون ال ـــني ملص ص [[ /املكلَّف

ــاىلٰ ]] ١٧٦ ــه تع ــبة إلي ــلِّ بالنس ح،  الك ــرجِّ ــري م ــن غ ــرجيح م ت

ــر  ــزم األم ــف فيل ــاء التكلي ــا بانتف ــوع إمَّ ــاء املجم ــاين انتف والث

ـــاين، أو بانتفـــاء عـــدم العصـــمة وهـــو خـــالف التقـــدير  الث

 .واملطلوب

ــز :الســابع والتســعون م أن لــو كــان اإلمــام غــري معصــوم ل

ــاىلٰ  ــد اهللا تع ــًة عن ــّل رتب ــون أق ــال�   يك ــايل  وحم ــايص، والت للمع

م مثلــه ــام هــو ملصــلحة : بيــان املالزمــة. باطــل، فاملقــدَّ اإلمــام إنَّ

فـًا غـري معصــوم  املكلَّـف غـري املعصــوم، فـإذا كـان اإلمــام مكلَّ

النصــب بغــريه دونــه  ومل ينصـب لــه إمــام مــع إجيـاب اهللا تعــاىلٰ 

مصــلحة العـــوامِّ دون  اهللا تعـــاىلٰ  ٰى لــزم أن يكــون قـــد راعــ

 .مصلحة اإلمام، فيكون أقلُّ رتبًة من العوامِّ 

ــام يــتمُّ عــىلٰ : ال يقــال  إنَّ فعلــه تعــاىلٰ : قــول املعتزلــة هــذا إنَّ

ــا عــىلٰ  ال لغــرض  قولنــا مــن أنَّ فعلــه تعــاىلٰ  لغــرض وغايــة، أمَّ

وغاية فال يتم هـذا، لكـن قـد ثبـت الثـاين يف الكتـب الكالميـة، 

ح أحـد مقدوريـه عـىلٰ والق اآلخـر ال  ادر عنـدكم جيـوز أن ُيـرجِّ

ح، كاجلــايع إذا حضـــره رغيفــان والعطشــان إذا حضـــره  ملــرجِّ

إنــاءان واهلــارب إذا كــان لــه طريقــان، وتســاوت نســبة اجلميــع 
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ــون  إىلٰ  ــاز أن يك ــد، وج ــدرة العب ــتم ق ــذا أثب ــذكورين، وهب امل

ة لطفًا له مانعـًا مـن املعـايص كمنصـ به لغـريه خلـوف نصبه لألُمَّ

ــول ــزل، أو نق ــن الع ــه م ــة وخوف ــريه العقوب ــوُّ : غ ــة  عل مرتب

توجب أن ال يكـون عليـه رئـيس آخـر، فلـيس هـو نقـص رتبـة 

 .مرتبة بل علوُّ 

يفعــل لغـرض، ألنَّ كــلَّ فعــل  احلــقُّ أنَّـه تعــاىلٰ : ألّنـا نقــول

يقــع ال لغــرض فهــو عبــث، وكــلُّ عبــث قبــيح، فكــلُّ فعــل ال 

ــي ــيح، وكــلُّ قب ــام . ح ال يفعلــه اهللا تعــاىلٰ لغــرض قب ــنقص إنَّ وال

ـا إىلٰ  ـا الرتجـيح بـال  يلزم لو عاد الغرض إليـه أمَّ غـريه فـال، وأمَّ

ح تســاوي املصــالح بالنســبة إىلٰ  ــا مــع  مــرجِّ الفاعــل القــادر، أمَّ

ــال ــاللطف ف ــالل ب ــو اإلخ ــدة وه ــزوم املفس ــن . ل ــلَّمنا لك س

، اجلـواز مــن حيــث القــدرة ال ينــايف عدمــه مــن حيــث احلكمــة

سـلَّمنا لكـن إذا كـان . واالمتناع هنـا يف الثـاين، وهـو املطلـوب

ــًا مل  ــن ممنوع ــو مل يك ــام فل ــو اإلم ــني ه ــل للمكلَّف ــانع واحلام امل

ــًا أو  ــه رئيس ــود، وكون ــل املقص ــان حيص ــام ك ــنعهم ف ــق م يتحقَّ

 النجـــاة األُخرويـــة كـــان الثـــاين أوىلٰ  إذا ُنِســـَب إىلٰ  مرؤوســـاً 

ــد اهللا ت ــار عن ــل يف االعتب ــاىلٰ وأدخ ــام  ع ــزل إنَّ ــن الع ــه م ، وخوف

ــال  ــلِّ ف ــاهر للك ــو الق ــان ه ــا إذا ك ــورًا أمَّ ــان مقه ــو ك يمنعــه ل

ــزل ــن الع ــوف م ــق اخل ــك . يتحقَّ ــن ذل ــه م ــإنَّ خوف ــًا ف وأيض

ــا مــع مــوافقتهم ]] ١٧٧ص [[ / ــق مــع عصــمتهم أمَّ ــام يتحقَّ إنَّ

ــال ــايص ف ــاه يف املع ــان . إّي ــني بي ــوف املكلَّف ــألنَّ خ ــًا ف وأيض

ــني ــوم، واملمتنــع عــن  للمكلَّف ــوف مــن املعص ال صــلة للخ

املعايص أكثر مـن غريمهـا، وأنَّـه مـع غريمهـا أكثـر وكـان داعـي 

نصـب غـري املعصـوم أو األقـّل امتناعـًا أكثـر إالَّ  جائز اخلطأ إىلٰ 

 .باعتبار أمر آخر

ــامن والتســعون ــزم أن  :الث لــو كــان اإلمــام غــري معصــوم ل

م مثلــهوال  ناقضــًا لغرضـه، يكـون اهللا تعـاىلٰ  . تـايل باطــل، فاملقـدَّ

إنَّـام طلـب باإلمـام رفـع املعـايص مـن  أنَّـه تعـاىلٰ : بيان املالزمـة

املكلَّفني ووقـوع الطاعـات، فـإذا كـان اإلمـام غـري معصـوم ومل 

وألنَّ دفــع املعــايص . يكــن لــه إمــام آخــر لــزم نقــض الغــرض

ــن  ــو مل يك ــوم، فل ــن املعص ر إالَّ م ــوَّ ــات ال ُيتص ــوع الطاع ووق

ــام ــاىلٰ  اإلم ــون اهللا تع ــزم أن يك ــومًا ل ــه،  معص ــًا لغرض ناقض

 .وبطالن التايل ظاهر

لــو مل يكــن اإلمــام معصــومًا لــزم  :التاســع والتســعون

ح أو التسلســل ، والتــايل بقســميه  الرتجــيح مــن غــري مــرجِّ

م مثلـه أنَّ نصـب اإلمـام إنَّـام هـو : بيـان املالزمـة. باطل، فاملقـدَّ

مل يكـن اإلمـام معصـومًا فـإن  لنفع املكلَّف غـري املعصـوم، فـإن

ــالنفع دون  ــه إمــام آخــر لــزم ختصــيص غــري اإلمــام ب مل يكــن ل

ح، وإن كـان لـه إمـام آخـر  اإلمام وهـو تـرجيح مـن غـري مـرجِّ

 .نقلنا الكالم إليه وتسلسل

ــة ــدرة  :املائ ــهوية، واملــدِرك والق ة الش ــة والقــوَّ ة املدِرك القــوَّ

ــع  ــوع، وذلــك م ــّذات وبقــاء الن ــول الل ــة حص احتيــاج علَّ

ــبعض إىلٰ  ــب  ال ــالعكس املوج ــه أو ب ــر أو عمل ــد اآلخ ــا يف ي م

بحسن الشـرع املعاوضـات علَّـة نظـام النـوع، لكـن يلـزم هـذه 

ــري وإن  ــار خ ــرارة الن ــام أنَّ ح ــاد، ك ــب والفس ــياء التغال األش

ة العقليـــة  اســـتلزم إحـــراق مـــا ال يســـتحقُّ إحراقـــه، والقـــوَّ

ــف مــع  ــن القــوَّ  -املقتضــية أحســن التكلي ــة حــال م  -ة العقلي

ــاهر  ــان ق ــلِّ زم ــوم يف ك ــيس معص ــب رئ ــع نص ــف، وم التكلي

ــذه ــو   مــانع هل ــذي ه ــالزم ال ــذا ال ــة زوال ه ــو علَّ ــهوات ه الش

ــىلٰ  ــدة ال ع ــو  املفس ــف، وه ــع التكلي ــث يمن ــرب بحي ــه اجل وج

الوجــه  ، وال حيســن انتفــاء هــذه املفســدة عــىلٰ مقــدور هللا تعــاىلٰ 

الثالثـة، فـال بـدَّ مـن األشـياء ]] ١٧٨ص [[ /املذكور إالَّ هبـذه 

فـاعالً لسـبب املفسـدة مـع قدرتـه  خلقها، وإالَّ لكـان اهللا تعـاىلٰ 

وجــه ال ينــايف التكليــف، وهــذا  فعــل ســبب انتفائهــا عــىلٰ  عــىلٰ 

قبيح عقـالً ال جيـوز مـن احلكـيم، إذ يكـون هـو سـبب املفسـدة 

 .كبرياً  ااهللا عن ذلك علو�  تعاىلٰ 

 :املائة الرابعة ]]١٧٩ص [[ /

ة  :لاألوَّ  ــوَّ ــدة، والق ــأ املفس ــة منش ــهوية والومهي ــوة الش الق

ــام  العقليــة هــي منشــأ املصــلحة، وهــي املانعــة هلــام، واإلمــام إنَّ

ــة  ــٍت لغلب ــلِّ وق ــا يف ك ًام لفعله ــتمِّ ــة وم ــدًا للثاني ــَل معاض ُجِع

ــه  ــع كون ــك إالَّ م ــتمُّ ذل ــاس، وال ي ــن الن ــري م ــني يف كث لي األوَّ

ــو ــد تق ــوم ق ــري املعص ــومًا، إذ غ ــبية  ٰى معص ــهوية والغض الش

 .عليه وتكون العقلية مغلوبة معه، فال حيصل املنع منه

ـا غلبـة  علَّـة احلاجـة إىلٰ  :الثاين ة العمليـة، إمَّ اإلمـام يف القـوَّ

ــًام أو يف  ــا دائ ة أو بالفعــل، والثــاين إمَّ ة الشــهوية بــالقوَّ ــوَّ الق

ة اجلملــة، وهــذا مانعــة اخللــوِّ  ، وهــو ظــاهر، إذ لــو كانــت القــوَّ

ــه ــل الش ــتج فع ــاس مل حي ــلِّ الن ــًام يف ك ــة دائ ــة للعقلي وية مغلوب

اإلمــام،  الطاعــات واالنتهــاء عــن املعــايص مــع العلــم هبــا إىلٰ 

ــ الــذي مـــن مجلتــه القـــدرة والـــداعي  ق ســـبب األُوىلٰ لتحقُّ

ــتحيل  ــة، ويس ــبب الثاني ــاء س ــب انتف ــارف، فيج ــاء الص وانتف
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ة  ـــحَّ ـــت ص ـــع، فثب ـــه، فيمتن ـــدون مبدئ ـــدأ ب ـــود ذي املب وج

ــلةاملن ــول. فص ــام، : فنق ــمة اإلم ــوب عص ــتلزم وج ل يس األوَّ

ــك يف  ــوت ذل ـــرورية، ولثب ــو الض ــام ه ــة إنَّ ــيض املمكن ألنَّ نق

. إمــام آخــر ويتسلســـل اإلمــام غــري املعصــوم فيحتـــاج إىلٰ 

ــر  ــت ألكث ــر الوق ــام يف أكث ــن اإلم ــتغناء ع ــزم االس ــاين يل وبالث

ــاد ــه إالَّ ن ــة إلي ــون احلاج ــقاع، وال تك ــر األص ــاس يف أكث رًا، الن

ــق . وهــو حمــال والثالــث هــو املطلــوب، إذ غــري املعصــوم يتحقَّ

إمــام آخــر وتسلســل، فــال بــدَّ أن يكــون  فيــه هــذا فيحتــاج إىلٰ 

  .معصومًا، وهذا القسم الثالث هو احلقُّ 

ــث ]]١٨٠ص [[ / ــوم مل  :الثال ــري معص ــام غ ــان اإلم ــو ك ل

م مثلـه ، لكـن التـايل باطـل، فاملقـدَّ يـان ب. جيـز نصـبه إالَّ بـالنصِّ

ــة متســاوية يف هــذا املعنــ: املالزمــة ، فرتجــيح أحــدهم ٰى أنَّ األُمَّ

ــة  ح، وهــو حمــال، ولوجــود علَّ لإلمامـة تــرجيح مــن غــري مــرجِّ

. االحتياج فيـه، فـال ينقـاد املكلَّفـون إليـه بـأمر مـن النبـيِّ 

ا بطالن التايل عليـه (فباالتِّفـاق، وألنَّـه يسـتحيل مـن النبـيِّ   وأمَّ

األمـر بطاعـة مـن جيـوز عليـه اخلطـأ يف مجيـع  )الصالة والسالم

: عنـه، وألنَّـه مل ُيوَجـد ألنَّ النـاس بـني قـائلني ٰى ما يأمر به وينه

، ومــنهم مــن مل  ــنصَّ ــنهم مــن رشط العصــمة فأوجــب ال م

 .يشرتطها فلم يوجب النصَّ 

ــود والعــدم  :الرابــع اإلمكــان هــو تســاوي طــريف الوج

ــبة إىلٰ  ــو  بالنس ــه، وه ــة أو ملزوم ــة إىلٰ املاهي ــة احلاج ــة  علَّ العلَّ

ــبة إىلٰ  ــاوية النس ــاج  املتس ــة احتي ــة، وعلَّ ــل الواجب ــرفني ب الط

ة إىلٰ  اإلمام وهـو إمكـان املعـايص والطاعـات علـيهم، فـال  األُمَّ

ــون  ــايص أن ال يك ــدم املع ــات وع ــة يف الطاع ــب للعلَّ ــدَّ أن جي ب

 .العصمة ٰى ذلك ممكنًا هلا، وهي معن

ــامس ــاج إىلٰ  :اخل ــن حمت ــان املمك ــث اإلمك ــن حي ــريه م ،  غ

واملغاير مـن جهـة اإلمكـان هـو الواجـب، فـاملمكن مـن حيـث 

ــاج إىلٰ  ــاج إىلٰ  هــو حمت ــن الطاعــة حمت ــا،  الواجــب، فممك واجبه

 .وهو املعصوم، فيجب أن يكون اإلمام معصوماً 

ــاج إىلٰ  :الســادس ــه، املمكــن حمت ــة يف وجوب وال شـــيء   العلَّ

فيـد الوجـوب، من غري الواجـب مـن حيـث هـو غـري واجـب ي

ر ذلـك فاإلمـام علَّـة . فكلُّ علَّـة للممكـن فهـي واجبـة إذا تقـرَّ

ــ ــو معن ــام، وه ــا لإلم ــب وجوده ــات، فيج ــل الطاع  ٰى يف فع

 .العصمة، وهو املطلوب

ـة املوجبـة عـىلٰ : ال يقال أن نمنـع  هذا إنَّام يـرد يف العلَّـة التامَّ

ا عمومه، فإنَّ اإلمكـان نفسـه عنـد قـوم علَّـة لكـن ناقصـة، ومـ

ــذلك ــه ك ــتم في ــة، وإالَّ مل . أن ــل املوجب ــن العل ــيس م ــام ل واإلم

وأيضـًا فـألنَّ املطلـوب مـن . يقع معه معصية مـن مكلَّـف البتَّـة

ـــة، وإالَّ  ـــوب وقـــوع الطاع ـــف ال وج ـــب املكلَّ اإلمـــام تقري

ــاً  ــل قطع ــو باط ــاق، وه ــام ال ُيط ــان ب ــف أو ك ــع التكلي . الرتف

وهـو تـرجيح يرجـع وألنَّه يلـزم أن ال يكـون لطفـًا فـال جيـب، 

وأيضــًا فــألنَّ املطلــوب مــن اإلمــام تــرجيح الطاعــة . باإلبطــال

عند املكلَّف مـع إمكـان النقـيض، وإالَّ لـزم اجلـرب، فيجـب فيـه 

ــيض، فــال ]] ١٨١ص [[ / ــان النق ــع إمك ــة م ــرجيح الطاع ت

ــا ــمة وال وجوهب ــزم العص ــود . يل ــب وج ــو وج ــه ل ــًا فإنَّ وأيض

ــ ــرب يف حقِّ ــزم اجل ــام ل ــع اإلم ــة م ــًا، الطاع ف ــون مكلَّ ــال يك ه، ف

 .ويلزم نفي فضيلته يف العصمة

ــا نقــول ــه: ألّن ــة أو ناقصــة فإنَّ ــواء أكانــت تامَّ ــة س ــلُّ علَّ   ك

ــاوي ال  ــن املس ــإنَّ املمك ــة، ف ــة يف اجلمل ــون واجب ــب أن تك جي

ــ ــلح للعّليَّ ــو ال يصــلح يص ــن حيــث ه ــاوي م ة، فــإنَّ املتس

ــ ــلح للعّليَّ ــان ال يص ــو رضوري، واإلمك ــيح وه ــه ةللرتج ، ألنَّ

وكــلُّ عــدمي . عــدمي، وإالَّ لــزم وجــوب املمكــن أو التسلســل

ا ال تعـنيُّ ق لـه يف نفسـه وال تعـنيُّ فال حتقُّ   لـه وال ، وال شــيء ممـَّ

ــ ــختصُّ ــة، بــل امتنــاع عّليَّ ة اإلمكــان يف وجــود خــارجي ص بعلَّ

ــذكَ  ــا ُي ــدهيي، وم ــهب ــه تنبي ــية . ر في ــة املقتض ــإنَّ العلَّ ــًا ف وأيض

حـه هلـا، وإالَّ مل ُتعَقـل عّليـَّ للرتجيح ال بدَّ  ة من وجـوب مـا ُيرجِّ

ــع  اهللا تعــاىلٰ  مقتضــية، فنقيضــه حــال التســاوي بالنســبة إىلٰ  ممتن

ـــيض أوىلٰ  ـــوب النق ـــداع وإرادة، فحـــال وج ح ب ـــرجَّ  مـــا مل ُي

ــي بالعصــمة إالَّ ذلــك ــه . باالمتنــاع، وال نعن واإلمــام مســلَّم أنَّ

حـة  مـع قدرتـه وعلمـه ليس مـن العلـل املوجبـة بـل مـن املرجِّ

ــرج  ــاء خل ــب اإلجل ــو أوج ــي، إذ ل ــذا يكف ــف، وه ــم املكلَّ وعل

ــه  ــوب من ــام املطل ــف، واإلم ــذا خل ــف، ه ــن التكلي ــف ع املكلَّ

ة مـا يـأمر  ٰى التقريب، فمتـ ز املكلَّـف عصـيانه مل يثـق بصـحَّ جـوَّ

ــًا، فــال ُيفــَرض  ب ز أمــره باملعصــية، فــال يكــون مقرِّ بــه بــل ُجيــوِّ

ــع  ــًا إالَّ م ب ــه مقرِّ ــية، كون ــاع املعص ــه وامتن ــة من ــوب الطاع وج

ــوب ــو املطل ــ. وه ــإنَّ معن ــًا ف ــة  ٰى وأيض ــه علَّ ــًا كون ب ــه مقرِّ كون

رنا أنَّ كلَّ مـا هـو علَّـة ال بـدَّ مـن وجوبـه، وهـو  ناقصة، وقد قرَّ

ــث ــن الثال ــواب ع ــا . اجل ــل، ألّن ــع فباط ــا الراب ــول ] ال[وأمَّ نق

ــبة إ ــوب بالنس ــل الوج ــدرة، ب ــايف للق ــة املن ــوب الطاع  ىلٰ بوج

ــوب  ــد، والوج ــف الزائ ــار اللط ــام باعتب ــذي لإلم ــداعي ال ال
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الـــداعي ال ينـــايف اإلمكـــان مـــن حيـــث القـــدرة  بـــالنظر إىلٰ 

 .الختالف االعتبار، فال جرب

كـلُّ مكلَّـف مـأمور بجميـع الطاعـات مـع اجــتامع  :السـابع

ــوب ــط الوج ــو  رشائ ــذا ه ــايص كــذلك، وه ــن املع ، ومنهــيٌّ ع

، وغايـــة اإلمـــام العصـــمة، فالعصـــمة مطلوبـــة مـــن ال كـــلِّ

ـة ممكـن العصـمة، وغايـة  التقريب منهـا، فكـلُّ واحـٍد مـن األُمَّ

اإلمكان التقريـب منهـا بحسـب اإلمكـان، فلـو يمكـن واجـب 

ر يف املعقـول  العصمة مل يكن علَّـة مـا يف ثبـوت املمكـن، ملـا تقـرَّ

 .من وجوب وجود العلَّة

لـو كــان اإلمـام غــري معصـوم لــزم  :الثـامن ]]١٨٢ص [[ /

ـا خـرق اإلمجـاع أو كـون نقـيض الـالزم علَّـة   :أحد األمـرين إمَّ

ــميه ــايل بقس ــزوم، والت ــود للمل ــة يف الوج ــة جمامع ــل،   غائي باط

م مثله  :مقّدمتني بيان املالزمة يتوقَّف عىلٰ . فاملقدَّ

ــدامها ــة : إح ــرج علَّ ــرج وامل ــع اهل ــوع ودف ــام الن ــاء نظ أنَّ بق

 .غائية مقصودة من نصب اإلمام

أنَّ مســـاواة اإلمـــام لغـــريه يف عـــدم العصـــمة  :وثـــانيتهام

وعــدم الــنصِّ عليــه مــع اخــتالف األهــواء وتبـــاين اآلراء 

ــباب يف  ــم األس ــو أعظ ــرج، وه ــرج وامل ــازع واهل ــب للتن موج

ـــر ـــا ن يف الرياســـات  ٰى إثـــارة الفـــتن وإقامـــة احلـــروب، ألّن

 املنحرصة ذلك، فكيف مثل هذا األمر العظيم؟

ر ذلــك فنقــول يكــن اإلمــام معصــومًا لكــان لــو مل : إذا تقــرَّ

ـا أن يكـون بـنصِّ النبـيِّ  ل يلـزم منـه  تعيينه إمَّ أو ال، واألوَّ

ــنصَّ  ــمة وال ــب العص ــن يوج ــني م ــة ب ــاع، إذ األُمَّ ــرق اإلمج  خ

ومن ينفـيهام وال ثالـث فالثالـث خـارق اإلمجـاع، والثـاين وهـو 

يلــزم منــه اخــتالل نظــام النــوع  أن ال يكــون بــنصِّ النبــيِّ 

ملــرج، وهـو ظــاهر، لكـن انتظــام النـوع وأضــداد مــا واهلـرج وا

ُذِكــَر غايــة جمامعــة يف الوجــود لإلمــام، فيكــون نقــيض الــالزم 

ــزوم ــود للمل ــة يف الوج ــة جمامع ــة غائي ــايل . علَّ ــالن الت ــا بط وأمَّ

 .بقسميه فظاهر

الظلـــم جـــايز لوقوعـــه،  اقتـــدار العاقـــل عـــىلٰ  :التاســـع

ــف ، والسـتلزام عدواسـتحالة القبـيح منــه تعـاىلٰ  مــه عـدم املكلَّ

ـــة  ـــب يف احلكم ـــيح، فوج ـــم قب ـــال، والظل ـــه باملح أو ثبوت

ــري  ــف غ ــالقبيح، والتكلي ــان إغــراًء ب ــه، وإالَّ لك التكليــف برتك

كــــاٍف يف التقريــــب مــــن تركــــه وإالَّ مل جيــــب الــــرئيس، 

ــه عــىلٰ  م  وللمشــاهدة، فلــو أوجــب طاعت ــة وحــرَّ املكلَّفــني كافَّ

 ُيقتَــل أو يــرد إىلٰ أن  معصــيته، وأبــاح لــه قتــال عاصــيه إىلٰ 

ــف  ــار املكلَّ ــه اختي ــع مع ــد يمتن ــف زائ ــدم لط ــع ع ــه، م طاعت

للظلم وإن كـان قـادرًا عليـه بحيـث ال يرتفـع التكليـف، لكـان 

د  إغراًء بـالقبيح وزيـادة متّكـن منـه مـع عـدم الصـارف، إذ جمـرَّ

التكليف ال يكفـي، وهـذا قبـيح قطعـًا، فـال بـدَّ يف مـن أمـر اهللا 

ــه ]] ١٨٣ص [[ / ــيه بطاعت ــال عاص ــر بقت ــيته وأم م معص ــرَّ وح

ــرد إىلٰ  إىلٰ  ــل أو ي ــه  أن ُيقتَ ــع مع ــد يمتن ــف زائ ــن لط ــه م طاعت

 .اختياره للظلم، وهذا هو العصمة، وهو املطلوب

 اإلمــام هــو القــدرة عــىلٰ  علَّــة االحتيــاج إىلٰ  :العاشـــر

ة الشـهوية وعـدم العصـمة، ومل يكـِف التكليـف  املعصـية والقـوَّ

اب متكـني اإلمـام مـن املكلَّفـني وإجيـاب وحده، فال بدَّ مـن إجيـ

الكــلِّ ويكــون قــادرًا علــيهم  طــاعتهم لــه بحيــث يتســلَّط عــىلٰ 

 .من غري عكس

ــول ــك فنق ر ذل ــرَّ ــا : إذا تق ــام ذكرن ــوم ك ــري املعص ــيم غ حتك

ــداره عــىلٰ  ــان فــيام  زيــادة يف اق ــواع الظلــم واملعــايص، وقــد ب أن

ـد مـع وجـود ا ٰى مضـ ب واملبعِّ  لقـدرة عـىلٰ وجوب اإلمـام املقـرِّ

ــادة  ــع زي ــالتكليف، فم ــمة، ومل يكتــف ب ــدم العص املعــايص وع

ــدرة وزيــادة الــتمكُّ  ــي التكليــف وحــده  ن أوىلٰ الق أن ال يكف

وجيب اإلمـام، فكـان جيـب أن يكـون مرؤوسـًا ال رئيسـًا، لكـن 

ــِرَض  رياســته أوىلٰ  ــن ُف ــون م ــه، وال يك ــلِّ من ــن الك ــة م بالطاع

 .إمامًا، هذا خلف

ـــر ــادي عش ــية ال ا :احل ــام ملخصوص ــوب اإلم ــار يف وج عتب

ــف ــدم  املكلَّ ــف وع ــدرة املكلَّ ــو ق ــه ه ــب لوجوب ــل املوج ، ب

العصــمة والتكليــف، فلــو مل يكــن اإلمــام معصــومًا لــزم حتّقــق 

ــل  ــر، وننق ــام آخ ــام إم ــون لإلم ــب أن يك ــه، فيج ــب في املوج

ــون  ــنيَّ أن يك ــاالن، فتع ــل حم ــدور والتسلس ــه، وال ــالم إلي الك

 .اإلمام معصوماً 

ــاين ـــر الث ــني :عش ــع املكلَّف ــام جلمي ــب اإلم ــا أن جي ــع   إمَّ م

والثــاين . عــدم العصــمة، أو لبعضــهم، أو ال لواحــد مــنهم

ــل  ــث باط ح، والثال ــرجِّ ــري م ــن غ ــيح م ــزم الرتج ــل وإالَّ ل باط

ــا  ــًا مل ــاأيض ــون  بيَّنّ ل، فيك ــنيَّ األوَّ ــام، فتع ــوب اإلم ــن وج م

 .لإلمام إمام آخر

ــة املنــايف منافيــة :الثالــث عشـــر ، وهــو ظــاهر، واإلمامــة علَّ

هي علَّة القـرب مـن الطاعـة والبعـد عـن املعصـية، فـال بـدَّ أن 

ـ ق تكون منافية للقـرب مـن املعصـية والبعـد عـن الطاعـة، وحتقُّ
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ــىلٰ  ــتحيل ع ــر، فيس ــي اآلخ ــتلزم نف ــافيني يس ــد املن ــام  أح اإلم

ــ ق القـرب مــن املعصــية والبعــد عــن الطاعــة يف وقــٍت مــا لتحقُّ

ــع األ ــة يف مجي ــرك اإلمام ــية وت ــه املعص ــتحيل علي ــات، فيس وق

ـــوب  ـــو وج ـــذا ه ـــة، وه ـــمة، ]] ١٨٤ص [[ /الطاع العص

ـة فهـو يف حكـم اجلـزء األخـري مـن  واإلمام وإن مل يكن علَّـة تامَّ

 .العلَّة، وهو ظاهر

ــع عشـــر ــف  :الراب ــان اللطــف الواجــب ملكلَّ ال جيــوز نقص

ــلحة  ــف ملص ــدة مكلَّ د مفس ــرَّ ــاز جم ــر، وإالَّ جل ــوله آلخ حلص

ــر،  ــالآخ ــو حم ــد . وه ــاوق ــادة  بيَّنّ ــوم زي ــري املعص ــني غ أنَّ متك

ــىلٰ  ــه ع ــدار ل ــذه  اقت ــدم ه ــع ع ــده م ــف وح ــايص، والتكلي املع

بعـدم الكفايـة، فلـو  الزيادة يف االقـدار غـري كـاٍف، فمعهـا أوىلٰ 

ــر،  ــف آخ ــف مكلَّ ــل لط ــه ألج ــنقص لطف ــام ل ــه إم ــن ل مل يك

ــف ملصـلحة آخــر، وهــذا ظلــم  فيحصـل حمــض املفســدة للمكلَّ

 .جيوزال 

غــري املعصــوم يف اللطــف لكــان  ٰى لــو كفــ :اخلــامس عشـــر

ــريه ــه ولغ ــي لنفس ــا أن يكف ــريه  إمَّ ــة، أو لغ ــه خاصَّ ، أو لنفس

ة، أو ال لواحٍد منهام ل باطل لوجوه. خاصَّ  :واألوَّ

ــه لــو كفــ: أحــدها ــاره  ٰى أنَّ ــار التكليــف أو باعتب ــا باعتب فإمَّ

ــاً  ــًا إمجاع ــا قطع ــة، إذ ال غريمه ــار اإلمام ــل واعتب ل باط ، واألوَّ

خيـاف القـول مـن : إمام آخر، والثـاين كـام يقـال وإالَّ مل حيتج إىلٰ 

ط غــري املعصــوم زيــادة يف اقــداره الرعيَّــة وهــو حمــال، ألنَّ تســلُّ 

ــو ــة الق ــه لغلب ــل يف إغرائ ــه، ب ــب،  ٰى ومتكين ــهوية يف األغل الش

ــىلٰ  ــا ع ــدرة هل ــة ال ق ــق  والرعيَّ ــال يتحقَّ ــه، ف ــلطان وال عزل الس

 .همخوفه من

ــ: وثانيهــا ــو كف ــض  ٰى ل ــيص بع ــان ختص ــريه لك ــه ولغ لنفس

 .دون بعض من غري علَّة موجبة مع تساوهيم، وهو حمال

ــن : وثالثهــا أنَّ اإلمامــة لــو كفــت يف التقريــب لنفســه مل يك

ـدة، وقـد حصـلت فيـه وتكفيـه،  بـة مبعِّ معصية، إذ اإلمامـة مقرِّ

، وهـذا فيلزم قربه مـن الطاعـة دائـًام وبعـده عـن املعـايص دائـامً 

ــمة ــري، ألنَّ . هــو العص ــقِّ الغ ــق هــذا يف ح وال يمكــن أن يتحقَّ

ــو  ــام ه ــب اإلم ــه، وألنَّ تقري ــم اإلمــام ب ــدم عل ــوز ع الغــري جي

ــرك املعصــية، بمعنــ باعتبــار احلمــل عــىلٰ  ــه مــع  ٰى الطاعــة وت أنَّ

علمه وخـوف املكلَّـف منـه وعلمـه بعـدم التجـاوز يوجـد منـه 

مامـة قريـب مـن العلـل داعي الفعـل أو الصـارف، فتقريـب اإل

قـة يف اإلمـام مـع عـدم الشــروق يف غـريه،  املوجبة، وهي متحقِّ

ـــه  ـــب قرب ـــن ]] ١٨٥ص [[ /فيج ـــده ع ـــة وبع ـــن الطاع م

 .املعصية، هذا هو العصمة

ــريه،  ــًا لغ ــزم أن ال يكــون لطف ــه يل ــا، وألنَّ ــا ذكرن ــاين مل والث

 .فال يكون إمامًا له، هذا خلف

املكلَّفــني عــن اللطــف، والثالــث باطــل، وإالَّ خلــال بعــض 

 .أو كان لإلمام إمام آخر

والرابع يرفـع إمامتـه، وهـو مطلـوب، فـال شــيء مـن غـري 

 . املعصوم بإمام

ـــر ال شـــيء مــن غــري املعصــوم متكينــه  :الســادس عش

ــه ــأمر ب ــا ي ــع م ــه يف مجي ــاب طاعت ــ  وإجي ــل  ٰى وينه ــل ويقات ويقت

ف، ه لطـلطف، وكلُّ إمـام متكينـه وإجيـاب طاعتـه يف ذلـك كلِّـ

 .ينتج ال يشء من غري املعصوم بإمام، وهو املطلوب

هذا قياس مـن الشـكل الثـاين، ورشط إنتاجـه دوام : ال يقال

منعكسة سلبًا، وعدم اسـتعامل املمكنـة  ٰى أو كون الكرب ٰى الصغر

ــرب ــل ك ـــرورية، أو ُجتَع ــع الض ــد ٰى إالَّ م ـــروطتني،  ٰى إلح املش

ـا جزئيـة أو ممكنـة، إذ  ٰى والصغر أنَّ  قـد يعلـم اهللا تعـاىلٰ هاهنا إمَّ

بعض املكلَّفني غري املعصوم ال يأمر باعتبـار اإلمامـة إالَّ بالطاعـة 

يمنـع  ٰى إالَّ عن املعصية، فيكون متكينـه لطفـًا، والكـرب ٰى وال ينه

 كوهنا رضورية، وما الربهان عليه؟

ــا نقــول ر يف العقــول أنَّ اإلمــام املنصــوب : ألّن ــا أن يتقــرَّ إمَّ

عصــية منــه ويســتحيل أمــره بمعصــية وهنيــه يســتحيل صــدور م

ر ذلـك، فـإن كـان  عن طاعـة ويسـتحيل عليـه اخلطـأ أو ال يتقـرَّ

ل فهــذا هــو وجــوب العصــمة، وإن كــان الثــاين لــزم أحــد  األوَّ

د اختيـار إنسـان غـري : األمرين ا إمكان املعصـية طاعـة بمجـرَّ إمَّ

ــا نقــض الغــرض، والــالزم بقســميه  معصــوم وأمــره، وإمَّ

ــا أن نجيــب عــىلٰ . لزوم مثلــهباطــل، فــامل ــه إمَّ ــا املالزمــة فألنَّ  أمَّ

ــية  ــان معص ــه وإن ك ــأمر ب ــا ي ــع م ــر مجي ــس األم ــف يف نف املكلَّ

ل يسـتلزم  ويصري طاعـة أو ال جيـب إالَّ مـا يكـون طاعـة، واألوَّ

ــف  ز املكلَّ ــوِّ ــاين، إذ ُجي ــتلزم الث ــاين يس ــاهر، والث ــو ظ ل وه األوَّ

يف نفـس األمـر، فـال ينقـاد أن ال يكون مـا أمـر بـه واجبـًا عليـه 

ــون  إىلٰ  ــرض، فــال يك ــو نقــض الغ ــازع، وه ــر التن ــه، ويظه فعل

ســلَّمنا لكــن . رضوريـة فقـد ظهــر أنَّ األُوىلٰ . لطفـًا بالضـــرورة

ــا يف  ــع غريه ـــرورية م ــتالط الض ــًا، واخ ــة قطع ــة رضوري الثاني

ــحنا ذلــك يف كُ  ــة، وقــد أوض ــتج رضوري ــاين ين ــا تُ الشــكل الث بن

 .املنطقية



 ١٣٥  .............................................................................................  عصمة اإلمام/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العني 

ــ ــابع عش ــه يف  :ـرالس ــاب طاعت ــوم وإجي ــري املعص ــني غ متك

اجتهـــاد وال نظـــر ]] ١٨٦ص [[ /مـــن غـــري   مجيـــع أوامـــره

  مفسدة، وال شــيء مـن متكـني اإلمـام وإجيـاب طاعتـه كـذلك

بمفســـدة، ويلزمهـــا ال شــــيء مـــن غـــري املعصـــوم بإمـــام، 

م  .واملقّدمتان ظاهرتان ممَّا تقدَّ

ب إنَّـام جيـب طاعـة اإلمـام لـو عُ  :الثامن عشـر ِلـَم أنَّـه مقـرِّ

ز  إىلٰ  ــام حيصـل ذلـك لـو مل ُجيــوِّ ـد عـن املعصـية، وإنَّ الطاعـة مبعِّ

 .عليه املكلَّف املعصية وال األمر هبا، وذلك هو العصمة

 ٰى لــو مل يكــن اإلمــام معصــومًا لســاو :التاســع عشـــر

ـــأمومني ـــدهم   امل ـــيص أح ـــان ختص ـــية، فك ـــواز املعص يف ج

ح، وهو حمالبوجوب الطاعة والرياسة ترجيحًا بال  . مرجِّ

ـــرون ــه يف  :العش ــب طاعت ــوم جي ــري املعص ــن غ ـــيء م ال ش

ــر أو ال،  ــة يف نفــس األم ــه طاع ــَم بكون ــره ســواء ُعِل ــع أوام مجي

ــه  ــَم بكون ــواء ُعِل ــره س ــع أوام ــه يف مجي ــب طاعت ــام جت ــلُّ إم وك

ــام ــوم بإم ــري املعص ــن غ ـــيء م ــتج ال ش ــة أم ال، ين ــا . طاع أمَّ

ــ ٰى الصــغر ام جيــب مــع علــم املــأمور بكونــه فــألنَّ املــأمور بــه إنَّ

ــه، إذ جتــويزه كــون املــأمور  طاعــة يســتحقُّ عليــه الثــواب أو ظنّ

ـر  ا ُينفِّ به ذنبًا وأنَّ اآلمر قـد يـأمر بمعصـية وبـام لـيس بطاعـة ممـَّ

ـده عـن ارتكـاب مشـاّق التكليـف . املكلَّف عـن االمتثـال وُيبعِّ

ا الكرب  .م إفحامهفألنَّه لوال ذلك النتفت فائدته ولز ٰى وأمَّ

  اإلمــام ُحيتــاج إليــه يف حفــظ الشـــرع :احلــادي والعشـــرون

ــة  ــية وإقام ــن املعص ــده ع ــة وتبعي ــن الطاع ــف م وتقريــب املكلَّ

كــلٌّ مــن هــذه : احلــدود واجلهــاد وحفــظ نظــام النــوع، فنقــول

ــومًا  ــن معص ــو مل يك ــومًا، فل ــون معص ــتلزم أن يك ــة يس اخلمس

ـا األ. لزم مساواته لبـاقي املجتهـدين فـال ـص حلفـظ أمَّ ل ُخيصَّ وَّ

الشـرع دوهنـم بـل يقومـون مقامـه فيـه فيفتقـر احتيـاجهم إليـه 

ــه ــاو. في ــومًا س ــن معص ــإذا مل يك ــاين ف ــا الث ــو  ٰى وأمَّ ــريه، فل غ

صـلح لتقريــب غـريه مــع مسـاواته إّيــاه لصـلح لتقريــب نفســه 

ـــادة يف  ـــه، واإلمامـــة زي ـــه في ]] ١٨٧ص [[ /فلـــم حيـــتج إلي

ــول. التمكــني ــا الثالــث فنق ــام : أمَّ ــة لنصــب اإلم ــة املوجب العلَّ

ــىلٰ  ــا ع ــواز وجوهب ــدود ج ــة احل ــدم  إلقام ــول لع ــف املعل املكلَّ

ـا : العصمة، فلو مل يكـن اإلمـام معصـومًا لـزم أحـد األمـرين إمَّ

ــا التنــاقض، والتــايل بقســميه باطــل،  ح وإمَّ الرتجــيح بــال مــرجِّ

ــه م مثل ــدَّ ــة. فاملق ــان املالزم ــومًا : بي ــن معص ــام إذا مل يك أنَّ اإلم

ــا أن ال يشـــرع  ــة نصــب مقــيم احلــدود فيــه، فإمَّ ُوِجــَد منــه علَّ

ــزم  ل ل ــان األوَّ ــإن ك ـــرع، ف ــه أو يش ــدِّ علي ــة احل ــد إقام ألح

ح، إذ علَّـة نصـب مقـيم عليـه موجـودة  الرتجيح من غـري مـرجِّ

املكلَّفــني البــاقني دونــه يســتلزم ذلــك، وهــو  فيــه، ونصــبه عــىلٰ 

ــاع ــارق لإلمج ــًا خ ــاين فأ. أيض ــان الث ــزم وإن ك ــة فيل ــا الرعيَّ مَّ

ـا الرابـع فـإن مل . غلبته عليهم وغلبتهم عليـه، وهـو تنـاقض وأمَّ

ز املكلَّـف خطـأه يف الـدعاء إىلٰ  اجلهـاد، فـال  يكن معصـومًا جـوَّ

ــه بالصــوابيبــذل نفســه، لعــدم تيقُّ  ــا اخلــامس فتســليط . ن وأمَّ

ا ال ُيـؤَمن عليـه اخـتالل النظـام فقـد ظهـر أنَّ . غري املعصـوم ممـَّ

دم عصــمة اإلمـام ال حيصـل شـــيء مـن هـذه املقاصــد، مـع عـ

ــي  ــرض، وينف ــاقض الغ ــام ين ــمة اإلم ــدم عص ــر أنَّ ع ــد ظه فق

 .فائدة نصبه

ـــرون ــاين والعش ــه  :الث ــوم فعل ــري املعص ــن غ ـــيء م ال ش

ــري  ــن غ ـــيء م ــتج ال ش ــة، ين ــه حجَّ ــام فعل ــلُّ إم ــة، وك حجَّ

ــام ــوم بإم ــغر. املعص ــا الص ــدم  ٰى أمَّ ــه ع ــدليل رشط ــألنَّ ال ف

ــدرة احــتام ــود الق ــه ظــاهر لوج ــأ في ــيض، واحــتامل اخلط ل النق

والــداعي وهــو الشــهوة، والصــارف لــه كالصــارف لغــريه مــن 

ــو  ــه، وه ــم بقبح ــيح والعل ــارف إالَّ القب ــدين، إذ ال ص املجته

منـــازع غـــري املعصـــوم، واإلمامـــة زيـــادة يف التمكـــني، بـــل 

. خلوفـه مـن الـرئيس الصارف يف املجتهد الـذي هـو رعيَّـة أوىلٰ 

ه قائم مقام النبيِّ  ٰى ا الكربوأمَّ   .، وهي ظاهرةفألنَّ

ــا لعــدم القــدرة  :الثالــث والعشـــرون عــدم فعــل القبــيح إمَّ

ـــه ـــم بقبح ـــه، أو العل ـــوت   علي ـــداعي، أو ثب ـــاء ال ـــع انتف م

الصارف، وقـد يكـون لعـدم العلـم بـنفس الفعـل يف االختيـار، 

ت إذ الفعل االختيـاري تـابع للقصـد التـابع للعلـم، إذ مـع ثبـو

ــارف  ــاء الص ــداعي وانتف ــوت ال ــالقبيح وثب ــل ب ــدرة واجله الق

ــب ــل جي ــم بالفع ــدم ]] ١٨٨ص [[ /  والعل ــًا، فع ــل قطع الفع

ــل  ــو باط ــه وه ــدرة علي ــدم الق ــا لع ــالقبيح إمَّ ــام ب ــان اإلم إتي

ــداعي، وهــذا  ــاء ال ــه وانتف ــم بقبح ــدرة، أو للعل ــود الق لوج

ــاو ــومًا س ــام معص ــن اإلم ــم إذا مل يك ــن  ٰى العل ــريه م ــه غ في

ــادة ال يطَّلــع امل ــك الزي ــان تل ــو زاد علــيهم لك ــدين، ول جته

ــاذَّ  ــا إالَّ الش ــ عليه ــودة متحقِّ ــهوة موج ــي الش ــادر، وداع ق الن

فيــه غــريه، وعدمــه أمــر خفــي ال يطَّلــع عليــه أحــد يف  ٰى تســاو

ة العقليــة،  ـا الصـارف فلــيس إالَّ التكليـف والقـوَّ األغلـب، وأمَّ

ــ ــي أيض ــاعرة، وال تف ــد األش ــا عن ــدخل هل ة وال م ــوَّ ــع الق ًا بمن

ـــان  ـــًام ك ـــة دائ ـــارفية التامَّ ـــلحت املص ـــو ص ـــهوية، إذ ل الش
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ــري املعصــوم،  ــف ال تكفــي يف غ ــومًا، وصــارفية التكلي معص

وأيضـًا فـألنَّ ذلــك . وإالَّ مل جيـب نصـب اإلمـام ملسـاواته غـريه

ل يســتلزم  ــًام أو ال، واألوَّ ــا أن جيــب حتقيقــه دائ الصــارف إمَّ

ــتالف اإل ــع اخ ــومًا م ــه معص ــلح يف كون ــاين ال يص ــاع، والث مج

. األغلــب لســائر املكلَّفــني العلــم بحصــوله، وهــو ظــاهر

وأيضًا فإنَّ اإلمـام إذا مل يكـن معصـومًا مل حيصـل اجلـزم بثبـوت 

وأيضــًا فــإنَّ اإلمــام . الصــارف، ألنَّ البحــث يف الصــارف التــامِّ 

ــاو ــومًا س ــن معص ــت  ٰى إذا مل يك ــو ثب ــارف، ول ــريه يف الص غ

ـا عـدم . لُّ أحـد، بـل األغلـب ال يدركـهتفاوت مل يدركه كـ وأمَّ

ــه  ــه، وألنَّ ــه ب ــدير علم ــل، ألنَّ التق ــل فباط ــل الفع ــم بأص العل

 .يكون من باب االتِّفاق والندرة، وال جيب فيه

ر ذلــك فنقــول اإلمــام إذا مل يكــن معصــومًا مل يكــن : إذا تقـرَّ

ـة عـىلٰ   املجتهـدين ملسـاواهتم إّيـاه يف العلـم، وال عـىلٰ  فعله حجَّ

ــة مــع عــدم احــتامل غــ ــة إنَّــام تكــون حجَّ ريهم، ألنَّ احلجَّ

ــه  ــيس ترجيح ــدين، فل ــن املجته ــريه م ــاواته غ ــيض، وملس النق

،  بالتقليد أوىلٰ  من العكـس، واإلمامـة زيـادة يف التمكـني ملـا مـرَّ

ــلح  ــة ال يص ــه حجَّ ــيس فعل ــن ل ــارفية، وم ــلح للص ــال تص ف

 .هوقائم مقام لإلمامة، ألنَّ اإلمام خليفة النبيِّ 

ــة احلاجــة إىلٰ  :الرابــع والعشـــرون اإلمــام هــو التكليــف  علَّ

وعدم العصمة، فلـو مل يكـن اإلمـام معصـومًا مل حيصـل انـدفاع 

ــود اإلمــام إىلٰ  ــاج مــع وج ــا، فاحت ته ــام،  احلاجــة لثبــوت علَّ إم

 .فال يكون ما ُفِرَض إمامًا حمتاجًا إليه

ـــرون ]]١٨٩ص [[ / ــامس والعش ــع  :اخل ــمة م ــدم العص ع

ة الشـهوية يف أكثـر النـاسغلبة ا هـو سـبب اخلطـأ، واإلمـام   لقوَّ

  ــه ــن جنس ــون م ــتحيل أن يك ــبب يس ــانع الس ــانع، وم م

ــون  ــدَّ أن يك ــال ب ــاّدهتام، ف ــاينتهام ومض ــن مب ــدَّ م ــال ب ــه، ف مثل

 .اإلمام معصوماً 

اإلمــام الســتدراك اخلطــأ يف النــاس  :الســادس والعشـــرون

 .، فلو جاز عليه ذلك النتقض الغرض والزلل

ـــرون ــابع والعش ــىلٰ  :الس ــاس ع ــب الن ــالث مرات  األُوىلٰ :  ث

 ون عـىلٰ الذين ال جيوز علـيهم اخلطـأ واملعـايص، الثانيـة املصــرُّ 

ذلــك، الثالثــة الواســطة بيــنهم، وهــم مــن جيــوز علــيهم اخلطــأ 

تــارًة يفعلونــه وتــارًة ال يفعلونــه، وهلــم مراتــب يف القــرب مــن 

ــاه ــن اآلخــر ال تتن ــر  ٰى ، فقصــارٰى أحــد الطــرفني والبعــد م أم

ـــب إىلٰ  ـــام التقري ـــة األُوىلٰ  اإلم ـــة،  املرتب ـــن الثاني ـــد ع والتبعي

فمحــال أن يكــون مــن الثانيــة أو الثالثــة، فتعــنيَّ أن يكــون مــن 

 .األُوىلٰ 

ـــرون ــامن والعش ــأ  :الث ــع اخلط ــام رف ــن اإلم ــراد م ــام ُي إنَّ

والبعد عن املعـايص، فهـو علَّـة يف نقـيض اخلطـأ واملعـايص مـع 

ــ ــه وقدرت ـــيء علم ــيض الش ــة نق ــه، وعلَّ ــف ل ــة املكلَّ ه وإطاع

ــ ــان، والش ــع النقيض ــًا وإالَّ اجتم ــتامعهام مع ــتحيل اج روط ـيس

، يف نفسـه حاصــلة جمتمعـة، فيســتحيل صـدور اخلطــأ منــه 

 .فيكون معصوماً 

ـــرون ــع والعش ــزم  :التاس ــومًا ل ــام معص ــن اإلم ــو مل يك ل

ــا املالز. ، والــالزم باطــل، فــامللزوم مثلــه التنــاقض مــة فــألنَّ أمَّ

ــد أقــرب إىلٰ  ب املبعِّ ــف مــع اللطــف املقــرِّ الطاعــة وأبعــد  املكلَّ

ــف املســاوي لــه يف عــدم العصــمة إذا مل  مــن املعصــية مــن املكلَّ

ــرب إىلٰ  ــام أق ــه إم ــذي ل ــاملكلَّف ال ــف، ف ــك اللط ــه ذل ــن ل  يك

الطاعـة وأبعـد عـن املعصـية مــن املكلَّـف املسـاوي لـه يف عــدم 

اهر عليــه، فلــو مل يكــن اإلمــام العصــمة إذا مل يكــن لــه إمــام قــ

ــه إىلٰ  ــرب من ــأموم أق ــان امل ــومًا ك ــن  معص ــد ع ــة وأبع الطاع

ــية،  ــا ]] ١٩٠ص [[ /املعص ــاألّن ــادة  بيَّنّ ــر زي ــة والقه أنَّ الرياس

ة الشـــهوية  يف التمكـــني ال يقتضــــي منـــع مـــا توجبـــه القـــوَّ

باالمتنـــاع وبامتثـــال  اللطـــف أوىلٰ  والغضـــبية، واألقـــرب إىلٰ 

امة ممَّا لـيس كـذلك، فكـان ال جيـب عليـه امتثـال أوامره وباإلم

اإلمـام ذلــك،  أوامـر اإلمـام أصـالً والباتَّـة، بـل قـد جيـب عـىلٰ 

ــة  ــب الطاع ــِرَض واج ــن ُف ــًا وم ــِرَض إمام ــن ُف ــون م ــال يك ف

ا بطالن التايل فظاهر. واجب الطاعة، وهو تناقض  .فأمَّ

ة  اإلمــام أمــره وكالمــه دليــل قــاطع عــىلٰ  :الثالثــون الصــحَّ

ــه كالمــه، وال شـــيء مــن غــري املعصــوم كالمــه مــن  حيــث إنَّ

ــري  ــن غ ـــيء م ــال ش ــه، ف ــه كالم ــث إنَّ ــن حي ــاطع م ــل ق دلي

أنَّ خمـالف كـالم اإلمـام خمطـئ  ٰى بيـان الصـغر. املعصوم بإمـام

ــه إىلٰ  ــلُّ قتال ــًا، وحي ــيء إىلٰ  قطع ــيس  أن يف ــا ل ــلُّ م ــه، وك كالم

ــ. بــدليل قطعــي ال ُيقَطــع بخطئــه وال حيــلُّ قتالــه  ٰى ا الكــربوأمَّ

 .فظاهرة الحتامل خطئه

ــون ــادي والثالث ــم  :احل ــدم عل ــع ع ــوم م ــري املعص ــالم غ ك

ته مـن جهـة   فسقه من حيث إنَّه كالمـه ومـع عـدم العلـم بصـحَّ

ــام  أعــىلٰ  ٰى ُأخــر ـــيء مــن اإلم ــه أن يكــون أمــارة، وال ش مراتب

ــا . كــذلك، ينــتج ال شـــيء مــن غــري املعصــوم كــذلك أمَّ

ــه وكذ ٰى الصــغر ــتامل خطئ ــتامل فالح ــذا االح ــدفع ه ــه، وال ي ب
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إالَّ األصـــل وإعـــادة الصـــدق، وكالمهـــا ال يوجبـــان اجلـــزم 

ــام ــيض معه ــتامل النق ــرب. الح ــا الك ــالم  ٰى وأمَّ ــالف ك ــألنَّ خم ف

ــة  ــن جه ــدقه م ــم ص ــه إذا مل يعل ــه كالم ــث إنَّ ــن حي ــام م اإلم

يقطــع بخطئــه وحيــارب وحيــلُّ جهــاده، وال شـــيء مــن  ٰى ُأخــر

م اإلمــام لــيس بأمــارة، بــل هــو خمــالف األمــارة كــذلك، فكــال

 .دليل مفيد للعلم

ــون ــاين والثالث ــىلٰ  :الث ــل ع ــره دلي ــام أم ــن  اإلم ــب م التقري

الطاعــة والتبعيــد عــن املعصــية، وال شـــيء مــن غــري املعصــوم 

كذلك، ينتج ال شــيء مـن اإلمـام بغـري معصـوم، ويلزمـه كـلُّ 

ـا الصـغر. إمـام معصـوم فألنَّـه لـوال ذلـك النتفـت فائــدة  ٰى أمَّ

ــة إىلٰ  ب ــره مقرِّ ــون أوام ــف ك ز املكلَّ ــوَّ ــو ج ــبه، إذ ل ــية  نص املعص

ــم  ــه، فل ــوق ب ــه الوث ــل ل ــة مل حيص ــن الطاع ــدة ع ــه مبعِّ ونواهي

باعـه، وتنفَّـرت اخلـواطر عنـه، ومل ُيقَطـع  تتوفَّر الـدواعي عـىلٰ  اتِّ

ــىلٰ  ــد ع ــه، ومل ُيعتَم ــأ خمالف ــريه بخط ــاد وغ ــه يف اجله ــا . قول وأمَّ

هــو املفيــد للعلــم، ورشط املفيــد للعلــم فــألنَّ الــدليل  ٰى الكــرب

 .عدم احتامل النقيض، إذ مع احتامله يكون أمارة

لـــو مل يكـــن اإلمـــام  :الثالـــث والثالثـــون ]]١٩١ص [[ /

ــاق، ــا ال ُيط ــف م ــزم تكلي ــومًا ل ــذا   معص ــل، فك ــالزم باط وال

ـا املالزمـة فـألنَّ املكلَّـف مـأمور بـالعلم بقولـه، وإالَّ . امللزوم أمَّ

ــل الت ــية، ومل مل حيص ــن املعص ــد ع ــة والتبعي ــن الطاع ــب م قري

خمالفتـه ومنازعتـه، فلـو  حيصل االنقياد لـه، وأقـدم النـاس عـىلٰ 

قـد كلَّـف بـالعلم مـن  مل يكن قولـه مفيـدًا للعلـم لكـان اهللا 

ــده، وهــو تكليــف مــا ال ُيطــاق، وغــري املعصــوم  شـــيء ال يفي

د قولــه الحــتامل النقــيض، وهــو  يمنـع التكليــف بــالعلم بمجــرَّ

ــنَّ  ــد إالَّ الظ ــتحيل أن يفي ــن . يس ــاهر م ــايل فظ ــالن الت ــا بط وأمَّ

 .كتبنا الكالمية

ــون ــع والثالث ــل  :الراب ــاده دلي ــه وإرش ــام ونواهي ــر اإلم أوام

ــىلٰ  ــف ع ــذلك اللط ــوم ك ــري املعص ــن غ ـــيء م ــا . ، وال ش أمَّ

ــغر ــه،  ٰى الص ــف ب ــق املكلَّ ــًا ومل يث ب ــن مقرِّ ــاهرة، وإالَّ مل يك فظ

ــا الكــرب. اهرفتنتفــي فائدتــه، وهــو ظــ ــا  ٰى وأمَّ فــألنَّ الــدليل م

يفيــد العلــم، وأوامــر غــري املعصــوم ونواهيــه حتتمــل النقــيض، 

 .فال تكون دليالً 

ــون ــامس والثالث ــه  :اخل ــام ونواهي ــر اإلم ــال أوام ــع امتث م

يــأمن املكلَّــف وحيصــل لــه اجلــزم بــاحلقِّ والطمأنينــة، وال 

ـا الصـغر. شـيء من غـري املعصـوم كـذلك املكلَّـف فـألنَّ  ٰى أمَّ

ــق إىلٰ  ــن طري ــه م ــدَّ ل ــنَّة  ال ب ــة، والسُّ ــزم والطمأنين ــن واجل األم

ــىلٰ  ــًا ع ــك، خصوص ــام ذل ــل هب ــرآن ال حيص ــأنَّ  والق ــول ب الق

ــة اللفظيــة ال تفيــد اليقــني، وأكثرهــا عمومــات وظــواهر،  األدلَّ

األحكـام قليـل مـنهام، والـوحي بعـد النبـيِّ  عـىلٰ  والنصُّ الدالُّ 

 ـا أنَّـه ال بـدَّ مـن طريـق إىلٰ . إلمـاممنقطع، فلـيس إالَّ ا  وأمَّ

ــا  ؟ وأمَّ ــنِّ ــاع الظ ب ــن اتِّ ــي ع ــد هن ــف ال وق ــاهر، وكي ــك فظ ذل

 .فظاهرة الحتامل اخلطأ ٰى الكرب

ــون ــاحلقِّ والصــواب  :الســادس والثالث ــا مكلَّفــني ب ــام كنّ كلَّ

 ، ــقٌّ م ح ــدَّ ــن املق ــام معصــومًا، لك ــان اإلم ــام ك يف مجيــع األحك

ــه ــايل مثل ــا امل. فالت ــع أمَّ ــقَّ يف مجي ــواب واحل ــألنَّ الص ــة ف الزم

العلـم بـه، وإالَّ مل يقـع التكليـف  األحكام ال بـدَّ مـن طريـق إىلٰ 

ــاب ال  ــنَّة والكت ــاق، والسُّ ــا ال ُيط ــف م ــتحالة تكلي ــه، الس ب

. يفيدان ذلـك للمجتهـدين قطعـًا، فتعـنيَّ أن يكـون هـو اإلمـام

م فلوجهني ا حقيقة املقدَّ  :وأمَّ

ــا أن ن: أحـدمها كـون مكلَّفــني بـاحلقِّ والصــواب يف مجيــع إمَّ

نكون مكلَّفني باحلقِّ والصواب يف ]] ١٩٢ص [[ /األحكام أو ال 

والثـاين باطـل . شـيء من األحكام، أو يف الـبعض دون الـبعض

ح، وألنَّ الـبعض  قطعًا، والثالث حمال ألنَّه ترجيح من غـري مـرجِّ

و حمـال أو اآلخر إن مل يكن مكلَّفني يف ذلـك الـبعض بشــيء فهـ

باخلطأ وهو حمال وإالَّ مل يكن خطًأ، ألّنا ال نعني بالصواب إالَّ مـا 

به، وألنَّ اخلطأ يستحيل التكليف به، فتعنيَّ القسم  كلَّف اهللا تعاىلٰ 

ل، فثبت ما قلناه  .األوَّ

ــانيهام ــاىلٰ : وث ــام اهللا تع ــا وإىلٰ  أنَّ أحك ــة إلين ض ــت مفوَّ  ليس

 الوقـائع، إذ مل ُنخـريَّ يف واقعـة اختيارنـا، ونحـن مكلَّفـون هبـا يف

، بـل نحـن مـأمورون بـذلك احلكـم بعينـه، فيها حكم اهللا تعـاىلٰ 

ـنَّة، فتعـنيَّ  واملجتهد ال يمكنـه حتصـيل ذلـك مـن الكتـاب والسُّ

 .اإلمام املعصوم، إذ غريه ال يفيد

اإلمـــام لطـــف يف فعـــل الواجبـــات  :الســـابع والثالثـــون

ــات ــ  والطاع ــات واروجتنُّ ــر ب املقبّح ــام أم ــاد وانتظ ــاع الفس تف

ــا  ـــر جممله ــأن ُيفسِّ ـــرائع ب ــًا يف الش ــف أيض ــو لط ــق، وه اخلل

ـح عـن األعـراض امللتبسـة فيهـا، ويكـون  وُيبنيِّ حمتملهـا وُيوضِّ

ـــة الشــــرعية عليـــه  املفـــزع يف اخلـــالف الواقـــع فيهـــا، األدلَّ

ــ ــاقلني، فمت ــا  ٰى كاملتكافئــة، ويكــون مــن وراء الن وقــع مــنهم م

مـن اإلعـراض عـن النقـل بـنيَّ ذلـك، وكـان هو جـائز علـيهم 

ة فيه  .احلجَّ
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املكلَّفــون : واعــرتض قــايض القضــاة عبــد اجلبّــار بــأن قــال

ــة باضــطرار وباســتدالل، فــإن  ــا يعلمــون كــون اإلمــام حجَّ إمَّ

ــتم ــا: قل ــك، قلن ــؤثِّر يف ذل ــهم ال ُي ــطرار ونقض زوا : باض ــوِّ فج

ــدِّ  ــور ال ــائر ُأم ــك يف س ــطرار، وال ذل ــه باض ــدح ين أن نعلم يق

ـــام ـــن اإلم ـــع االســـتغناء ع ـــه، فيق ـــنقض في ـــتم. ال : وإن قل

فنقضــهم يمنــع مــن قيــامهم بــام ُكلِّفــوه مــن : باســتدالل، قلنــا

ـة، فـإن قلـتم االستدالل عـىلٰ  نعـم، لزمـت احلاجـة : كونـه حجَّ

إمــام آخــر ويتسلســل، ألنَّ الكــالم فيــه كــالكالم يف اإلمــام  إىلٰ 

ــ ل، ومــع التسلســل فــال ُيــؤثِّر األئمَّ ، كــام ٰى ة التــي ال تتنــاهاألوَّ

ـة  ال ُيؤثِّر الواحد، فال بدَّ مـن القـول بأنَّـه يمكـنهم معرفـة احلجَّ

ـة، فنقـولوالقيام بتصــرُّ  زوا مثـل ذلـك : فه مـن غـري حجَّ فجـوِّ

 .يف سائر ما ُكلِّفوا به وإن كان النقض قائامً 

 :بوجهني  أجاب السيِّد املرتٰىض 

ل  :مقّدمتني عىلٰ  أنَّ هذا االعرتاض مبنيٌّ : األوَّ

ــدامها]] ١٩٣ص [[ / ــة إىلٰ : إح ــة احلاج ــي  أنَّ علَّ ــام ه اإلم

 .أن ُيعَلم منه ما ال ُيعَلم عند عدمه ال غري

ــانيهام ــب أن : وث ــاليف جي ــض التك ــًا يف بع ــان لطف ــا ك أنَّ م

 .يكون لطفًا يف مجيعها

ـــا . وهاتـــان املقـــّدمتان باطلتـــان، فـــاالعرتاض باطـــل أمَّ

ــة األُو ــول ىلٰ بطــالن املقّدم ــة إىلٰ : فنق ــت احلاج ــا مل ُنثبِ ــام  إّن اإلم

ألجــل تعليمنــا مــا نجهلــه بفقــده، بــل قلنــا باالحتيــاج إليــه يف 

أشـياء منهـا العلــم، ومنهـا كونــه لطفـًا يف جمانبــة القبـيح وفعــل 

ـــلَّ  ـــا الك ـــو علمن ـــه ول ـــتغناء عن ـــع االس ـــب، وال يق  الواج

نّـا عنـد باضطرار، ألنَّ اإلخـالل بـام علمنـاه اضـطرارًا متوقَّـع م

ــم بوجــوب الفعــل مــن اإلخــالل  فقــد اإلمــام، وال يمنــع العل

بـه، وال العلـم بقبحـه مـن اإلقـدام عليـه، فـإنَّ أكثـر مـن يقـدم 

ــا بطــالن . الظلــم وفعــل القبــائح يكــون عاملــًا بقبحــه عــىلٰ  وأمَّ

املقّدمة الثانية فـألنَّ اللطـف ال جيـب عمومـه، بـل يف األلطـاف 

ــن و ــون العمــوم واخلصــوص املطلقــان م جــه، فــال جيــب يف ك

ـــدل  ـــزوم الع ـــي ول ـــم والبغ ـــاع الظل ـــًا يف ارتف ـــام لطف اإلم

ــ ــف حتَّ ــلِّ تكلي ــًا يف ك ــون لطف ــاف أن يك ــة  ٰى واإلنص يف معرف

 .نفسه

ــة : الثــاين ــالثواب والعقــاب ومعرف ــه معــارض باملعرفــة ب أنَّ

ــائح، اهللا تعــاىلٰ  ــاع عــن القب ــا لطــف يف الواجبــات واالمتن ، فإهنَّ

ــفــإن كانــت لطفــًا يف ن ــ ال جتــب عــىلٰ  ٰى فســها حتَّ ــف حتَّ  ٰى املكلَّ

ـــواب والعقـــاب ويعـــرف اهللا تعـــاىلٰ  أو ال يكـــون  يعـــرف الث

ــول ــاين نق ــاد، والث ــاهر الفس ل ظ ــذلك، واألوَّ ــاز أن : ك إذا ج

ــًا  يســتغني بعــض التكــاليف عــن هــذه املعرفــة مــع كوهنــا لطف

 فيه، فهالَّ جاز االستغناء عنها يف سائر التكاليف؟

ــال ــ: ال يق ــًا يف املعرف ــن لطف ــاب وإن مل يك ــالثواب والعق ة ب

نفسها من حيـث مل يصـّح ذلـك فيهـا، فهنـاك مـا يقـوم مقامهـا 

هلام، فلم يغـن املكلَّـف مـن لطـف يف تكليفـه املعرفـة  وهو الظنُّ 

 .وإن مل يكن مماثالً للطفه يف سائر التكاليف

إنَّ معرفـة : فـاقنع منّـا بـام أقنعتنـا بـه، فإّنـا نقـول: ألّنا نقول

ــام،  كــلِّ  ــة اإلم ــف فيهــا معرف ــون اللط ــة يســتحيل أن يك األئمَّ

ــة مــن أن يكــون معرفتــه واجبــة وإن مل  ل األئمَّ ــه ال بــدَّ يف أوَّ ألنَّ

ــف معرفــة بإمــام غـريه، وإن اســتحال ذلــك جــاز  م للمكلَّ يتقـدَّ

ــة باإلمــام يف هــذا التكليــف غريهــا، وال  أن يقــوم مقامــه املعرف

لوجـه سـائر التكـاليف كـام جيب أن يعـمَّ هـذا ا]] ١٩٤ص [[ /

ــف يف اســتدالله عــىلٰ   مل جيــب أن يعــمَّ اللطــف احلاصــل للمكلَّ

 .ومعرفة ثوابه وعقابه معرفة اهللا تعاىلٰ 

ـــة الوجـــود ُختـــِرج املعلـــول مـــن  :الثـــامن والثالثـــون علَّ

ــة العــدم ُختِرجــه مــن اإلمكــان إىلٰ  الوجــوب اإلمكــان إىلٰ   ، وعلَّ

االمتنــاع ال جيــوز أن يكــون الوجــوب و االمتنــاع، واملخــرج إىلٰ 

يف حدِّ اإلمكـان، بـل ال بـدَّ أن يكـون واجبـًا أو ممتنعـًا، واإلمـام 

ــة يف الطاعــات وعــدم املعــايص، فيجــب وجــوب األُوىلٰ  لــه  علَّ

 .أو امتناع الثانية، وهو املطلوب

ــا مــن شــأنه  النــاس بعــد النبــيِّ  :التاســع والثالثــون إمَّ

بـًا إىلٰ  ــدًا عـن املعـايص، أو ال يكــون الطاعـة وم أن يكـون مقرِّ بعِّ

ــا أن يكــون  ــدًا وهــو الطــرف األخــري، وإمَّ بــًا لغــريه وال مبعِّ مقرِّ

ــان وال  ــذا الزم ــريه يف ه ب لغ ــرِّ ــري مق ــدًا غ ــريه ومبعِّ ــًا لغ ب مقرِّ

ــدًا وهــو  ــًا ومبعِّ ب ــا أن يكــون مقرِّ ــد وهــو طــرف املبــدأ، وإمَّ ُيبعِّ

ــط أو ــم الوس ــومني يف حك ــري املعص ــلُّ غ ــط، وك ــرف  الوس الط

ــاج إىلٰ  ــة االحتي ــري، ألنَّ علَّ ــدم  األخ ــو ع ــد ه ب واملبعِّ ــرِّ املق

ــط  ــزم أن يكــون الوس ــدأ موجــودًا ل ــو مل يكــن املب العصــمة، فل

 .واألخري مبدأ، وهو حمال

حيتاج إليـه املكلَّفـون مـن جهـة عـدم  اإلمام  :األربعون

العصمة، واملحتـاج إليـه مغـاير للمحتـاج مـن جهـة االحتيـاج، 

مغاير للرعيَّة من جهة عدم العصمة، وكلَّام هو سبب مـن فاإلمام 

 .جهة عدم العصمة فهو معصوم، وهو املطلوب
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ــون ــادي واألربع ــة  :احل ــن جه ــاقص م ــو ن ــاج فه ــلُّ حمت ك

، وكامله حصـول مـا تـزول بـه احلاجـة، فـاملكلَّف غـري  االحتياج

اإلمـام مـن جهـة عـدم العصـمة، فكاملـه يف  املعصوم حيتـاج إىلٰ 

ــارزوال هــذا  ــمة  ٰى الوصــف، فقص ــام حتصــيل العص أمــر اإلم

حسـب مـا يمكـن، فمحـال أن  للمكلَّفني غـري املعصـومني عـىلٰ 

ال يكــون معصــومًا، ألنَّ املكمــل كامــل يف ذاتــه، وألنَّ حتصــيل 

ــا يلزمــه باحلمــل  ر مــن غــري املعصــوم، إذ أهنَّ العصــمة ال ُيتصــوَّ

به، هـو رع فـيام يشـتـالطاعة واملنع عن املعصـية بحفـظ الشـ عىلٰ 

 .والعدالة املطلقة ال غريها ٰى التقو

ــــاين واألربعــــون ]]١٩٥ص [[ / وجــــوب نصــــب  :الث

ا  ا عقـالً أو رشعـًا مـع كونـه غـري معصـوم ممـَّ اإلمام يف اجلملة إمَّ

ــاين ــي الث ــت، فينتف ل ثاب ــان، واألوَّ ــألنَّ . ال جيتمع ــاين ف ــا الث أمَّ

ـا أن يقتضــي وجـوب نصـب اإلمــام  عـدم عصـمة املكلَّفـني إمَّ

ـــة  ـــا عصـــمة اإلمـــام أو ثبـــوت علَّ ل يســـتلزم إمَّ أو ال، واألوَّ

ــل،  ــر ويتسلس ــام آخ ــب إم ــوب نص ــزم وج ــه، فيل ــة مع احلاج

ومعه إن حصـلت عصـمة زالـت علَّـة احلاجـة وعصـمة اإلمـام 

ــة  وإالَّ تثبــت احلاجــة، فيحتــاج إىلٰ  إمــام آخــر خــارج عــن األئمَّ

ــاهر االســتحالة ــل ظ ــلُّ باط ــري املتنــاهي، والك ثــاين وال. الغ

يقتضـي عدم وجـوب نصـب اإلمـام، ألنَّ علَّـة وجـوب نصـبه 

 .هو التكليف مع عدم العصمة إمجاعاً 

ــا  :الثالـث واألربعــون املقتضــي لوجــوب نصـب اإلمــام إمَّ

ــث هــو جممــوع أو عــدم  ــة مــن حي عــدم عصــمة جممــوع األئمَّ

ــاين  ــة، والث ــلِّ األُمَّ ــمة ك ــل لعص ل باط ــبعض، واألوَّ ــمة ال عص

آخــر لإلمــام مــع عــدم عصــمته، لثبــوت  يســتلزم نصــب إمــام

 .علَّة االحتياج، ويستلزم التسلسل

الواجـب مـن عـدم العصـمة نصـب اإلمـام، وقـد : ال يقال

 .حصل، فال جيب آخر

كلَّـام مل ينتـِف علَّـة احلاجـة مل ينتـِف احلكـم، فـإذا : ألّنا نقول

ــِف يف  ــب مل ينت ــب للنص ــبعض املوج ــة يف ال ــة احلاج ــان علَّ ك

 .نصوب وجب آخراجلملة هبذا امل

ــال ــه : ال يق ــة إلي ــة احلاج ــِف علَّ ــام مل ينت ــمة اإلم ــع عص فم

عصــمته، وهــو عــدم عصــمة بــاقي املكلَّفــني، فيلــزم  وإىلٰ 

 .املحذور

ــا نقــول ــه : ألّن ــه وانقيــاده ألمــره وهني ــف ل مــع طاعــة املكلَّ

ــزم  ــال يل ــا، ف ــف هن ــة احلاجــة، فــاإلخالل مــن املكلَّ ينتفــي علَّ

ـا مـع عـدم . املحذور عصـمة اإلمـام فـال ينتفـي مـع انقيـاد وأمَّ

ن املكلَّـف حينئـٍذ مـن جـرب هـذا  املكلَّف وطاعته له، فـال يـتمكَّ

ــن  ــمة م ــب العص ــل طل ــه، ب ــف ب ــل اللط ــنقص، وال حيص ال

 . املكلَّف مع عدم عصمة اإلمام يكون تكليفًا باملحال

شــيء فهـو مـن حيـث هـو  املحتـاج إىلٰ  :الرابع واألربعـون

ـــ ـــام حيت ة، وإنَّ ـــالقوَّ ة إىلٰ ب ـــل،  اج يف خروجـــه مـــن القـــوَّ الفع

ــه  ــه ال يمكــن أن يكــون ل ــه في ــال حلاجــة إلي ــه ح ــاج إلي واملحت

ة، بـل يكـون واجبـًا لـه ر ذلـك فاملحتـاج إىلٰ . ذلك بالقوَّ  إذا تقـرَّ

اإلمــــام هــــو غــــري املعصــــوم يف حتصــــيل ]] ١٩٦ص [[ /

ة، فيجــب أن تكـون يف اإلمــام الــذي  العصـمة، فهــي فيـه بــالقوَّ

 .الفاعلية واجبة، وهو املطلوب هو العلَّة

ــون ــامس واألربع ــام  :اخل ــمة، واإلم ــل للعص ــف قاب املكلَّ

الفاعــل  القابــل باإلمكــان نســبته إىلٰ  ، ونســبته الفعــل إىلٰ  فاعــل

ـــبة إىلٰ  ـــمة بالنس ـــب العص ـــالوجوب، فتج ـــو  ب ـــام، وه اإلم

 .املطلوب

 : هنا مقّدمات :السادس واألربعون

رجوحيـة حمــال، فكـذا حــال الفعـل حــال امل:  املقّدمـة األُوىلٰ 

 .التساوي، وإنَّام يقع حال الراجحية

ــة ــة الثاني ــدًا، : املقّدم ــًا مبعِّ ب ــه مقرِّ ــام لكون ــب اإلم ــام وج إنَّ

يعنــي حصـــول رجحـــان فعـــل الطاعـــات ورجحـــان تـــرك 

 .املعايص

ـــه بـــالنظر إىلٰ : املقّدمـــة الثالثـــة ح لـــو مل حيصـــل املـــرّج  أنَّ

 .هذا خلفالرتجيح مل يكن ما ُفِرَض مرّجحًا، 

العصـمة ممكنـة لكـلِّ مكلَّـف، ألنَّ معناهـا : املقّدمة الرابعـة

أمـر بـذلك  فعل الواجبات واالمتنـاع عـن القبـايح، واهللا تعـاىلٰ 

 .كلَّه لكلِّ مكلَّف

: رشائــط تــرجيح اإلمــام للعصــمة اثنــان: املقّدمــة اخلامســة

ل ــه : األوَّ ــه وعــدم خمالفت ــف ألوامــر اإلمــام ونواهي قبــول املكلَّ

املكلَّـف بحيـث  قدرتـه هـذا مـا يرجـع إىلٰ : الثـاين. يف شـيءله 

 .ال يلزم باجلرب

ــة ــة السادس ــا أن : املقّدم ـــرطني إمَّ ــذين الش ــود ه ــع وج م

ــالنظر إىلٰ  ح العصــمة ب ــا  يــرتجَّ اإلمــام أو ال، والثــاين حمــال، ألّن

ـــت  ق ـــد حتقَّ ــــرائط، فق ـــود الش ـــع وج ـــًا م ـــناه مرّجح فرض

ـــن ح مل يك ـــرتجَّ ـــًا  الشــــرائط، فلـــو مل ي مـــا فرضـــناه مرّجح

ـــف ـــذا خل ـــًا، ه ـــها . مرّجح ـــون نقيض ـــت فيك ح وإن ترجَّ



 عصمة اإلمام/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العني   ............................................................................................. ١٤٠

ــة ممتنــع،  رنــا أنَّ الفعــل حــال املرجوحي مرجوحــًا، وقــد قرَّ

 .فيكون مع وجود اإلمام ورشائط العصمة واجبة

ر ذلــك  لــو مل يكــن اإلمــام : فنقــول]] ١٩٧ص [[ /إذا تقــرَّ

ــ ــن حتقُّ ــزم م ــومًا يل ــامعص ــود اإلم ـــرطني ووج ــذين الش م ق ه

ــر  وجــوب العصــمة، إذ ال يلــزم مــن قــول غــري املعصــوم أوام

غــري املعصــوم ونواهيــه، ووجــود غــري املعصــوم وحكمــه 

ــوب  ــت وج ــد ثب ــمة، وق ــوب العص ــه وج ــاس ل ــاد الن وانقي

ــ ــوده وحتقُّ ــد وج ــمة عن ــال العص ــذكورين، ف ـــرطني امل ق الش

 .يكون مرّجحًا، ونحن قد فرضناه مرّجحًا، وهذا خلف

 : ا مقّدماتهن :السابع واألربعون

ــة األُوىلٰ  ــىلٰ :  املقّدم ــل ع ــوب الفع ــني وج ــرق ب ــف  ف املكلَّ

رشعًا أو عقـالً عنـد القـائلني بـه، وبـني وجـوب صـدوره منـه، 

ل الثاين  .وهذا ظاهر، وال يلزم من األوَّ

ــًا إىلٰ : املقّدمــة الثانيــة ب ــام وجــب اإلمــام لكونــه لطفــًا مقرِّ  إنَّ

دًا عن املعصية  .الطاعة ومبعِّ

ليس املـراد مـن اإلمـام التقريـب مـن بعـض : الثالثة املقّدمة

ــن  ــب م ــل التقري ــايص، ب ــض املع ــن بع ــد ع ــات والتبعي الطاع

ــول  ــع قب ــايص، م ــع املع ــن مجي ــد ع ــات والتبعي ــع الطاع مجي

ــب إىلٰ  ــه التقري ــاملراد من ــدرهتام، ف ــه وق ــف من ــمة،  املكلَّ العص

 .وعدم ذلك إنَّام جاء من ِقبَل املكلَّف ال من ِقبَله

ال يـتمُّ التقريـب مـن الطاعـة والتبعيـد عـن : الرابعة املقّدمة

ـــه  ـــف من ـــول املكلَّ ـــه وقب ـــام وتكليف ـــود اإلم ـــية بوج املعص

واالقتداء بأفعاله، بـل بصـدور األمـر والنهـي منـه وعـدم فعلـه 

ــه  ــال هني ــن امتث ــد ع ــه ُيبعِّ ــه، وألنَّ ــف ب ــداء املكلَّ ــيته القت ملعص

ــه لوا ــدم ترك ــوب وع ــن القل ــه م ــِقط حملَّ ــره وُيس ــب، وأم ج

ــاللطف هــو فعــل اإلمــام للطاعــات وامتناعــه عــن املعــايص   ف

، واللطـف واجـب، ٰى وكونه بحيث لـو قبـل املكلَّـف ألمـر وهنـ

هـذا التقـدير، فالواجـب هـو ذلـك، وهـذا هـو  ألّنا نبحث عىلٰ 

ووجـه خـروج ذلـك عـن اجلـرب خلـق ألطـاف زائـدة . العصمة

حـه وإن كـان بـالنظر إىلٰ  القـدرة  خيتار معـه املكلَّـف ذلـك وُيرجِّ

الطرفـان، وال منافـاة بـني اإلمكـان مـن حيـث القـدرة  ٰى يتساو

 .والرجحان من جهة الداعي

ا مضــ :الثامن واألربعـون ح ٰى قـد ظهـر ممـَّ   أنَّ اإلمـام مـرجَّ

ـــــرطني  ــــع الش ــــع ]] ١٩٨ص [[ /م ــــذكورين يف موض امل

ــامُّ  ح الت ــرجَّ ــو امل ــون ه ــرتاطهام يك ــدم اش ــع ع ، اشــرتاطهام، وم

ــام ــس اإلم ح  ويف نف ــرجَّ ــو امل ــون ه ــرتاطهام، فيك ــن اش ال يمك

التاّم بالنسبة إليـه، وجتـب العصـمة لـه، وإالَّ مل يكـن مـا ُفـِرَض 

 .مرّجحًا مرّجحًا، هذا خلف

ــون ــع واألربع ب  :التاس ــرِّ ــن أن ُيق ــوم يمك ــري املعص ــلُّ غ ك

ب إىلٰ  إىلٰ  املعصــية  املعصــية، وال شـــيء مــن اإلمــام أن ُيقــرِّ

ـــ ــــيءـبالض ـــتج ال ش ـــام  رورة، ين ـــوم بإم ـــري املعص ـــن غ م

 .بالرضورة، وهو املطلوب

ــون ــياء :اخلمس ــدهتا بأش ــتمُّ فائ ــة ت ل: اإلمام ــب : األوَّ نص

ــة عليــه، الثالــث: لإلمــام، الثــاين اهللا تعــاىلٰ  قبــول : نصــب األدلَّ

املكلَّفـني طاعتـه  عـىلٰ  إجيـاب اهللا تعـاىلٰ : اإلمام لإلمامـة، الرابـع

إعالمهـم : ، اخلـامسوامتثال أوامـره وحتليـل قتـال مـن خالفـه

ــادس ــه، الس ــة علي ــب األدلَّ ــك بنص ــه : ذل ــني ل ــة املكلَّف طاع

ــه ــره ونواهي ــال أوام ــاىلٰ . وامتث ــه تع ــن فعل ــة األَُول م  واخلمس

ــن  ــو مل يك ــني، فل ــل املكلَّف ــن فع ــادس م ــام، والس ــل اإلم وفع

الً فلإلمجـــاع، فـــإنَّ  ٰى اإلمـــام معصـــومًا النتفـــ ـــا أوَّ ل، أمَّ األوَّ

نهم مـن قـال بـالنصِّ فأوجـب العصـمة، مـ: الناس بـني قـائلني

ــالنصِّ  ــالقول ب ، ف ــالنصِّ ــل ب ــا مل يق ــن مل يوجبه ــون   وم ــع ك م

اإلمام غـري معصـوم خـارق لإلمجـاع، ومل جيـزم املكلَّـف بـذلك 

ــف  بقياســه هبــا، فينتفــي فائــدة نصــبه، إذ مــع عــدم جــزم املكلَّ

ــه داع إىلٰ  ــل ل ــذلك مل حيص ــه ب باع ــًا، . اتِّ ــع أيض وال حيصــل الراب

ـــب أو وإالَّ  ـــروج الواج ـــني، أو خ ـــتامع النقيض ـــن اج  ألمك

القبيح عنه، وكالمهـا ممتنعـان، وإمكـان املمتنـع ممتنـع، ولقبحـه 

 .عقالً 

ــون ــادي واخلمس ــب  :احل ـــرائط جي ــذه الش ــتامع ه ــع اج م

لوجـود العلَّـة والشـــرط وارتفـاع املـانع، وألنَّـه لــوال   التقريـب

يـب املكلَّـف مـن ذلك النتفـت فائـدة اإلمامـة، ألنَّ فائـدهتا تقر

ــتامع  ــع اج ــه م ــة في ــو العلَّ ــية، وه ــن املعص ــده ع ــة وتبعي الطاع

ــه، ]] ١٩٩ص [[ / ــة في ــن العلَّ ــب مل يك ــإذا مل جي ـــرائط، ف الش

بــل هــو مــع شـــيء آخــر، لكــن ذلــك باطــل إمجاعــًا ورضورًة 

 .أيضًا، ولو مل يكن اإلمام معصومًا مل جيب التقريب

ر املمكـن مـا مل جيـب مل  :الثاين واخلمسـون ُيوَجـد، وقـد تقـرَّ

ــام تقتضـــي الوجــوب ال  ذلــك يف علــم الكــالم، والعلَّــة إنَّ

ــة يف  ــذكورة علَّ ـــرائط امل ــع الش ــام م د، واإلم ــرَّ ــيح املج الرتج

التقريب والتبعيـد، فيجـب معـه، ولـو مل يكـن اإلمـام معصـومًا 

ــام مل جيــب معــه مل يقــتض الرتجــيح  مل جيــب التقريــب معــه، وكلَّ
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ــ ــتحالة اقتض ــًا، الس ــن أيض ــانع م ــري امل ــيح غ ــة الرتج اء العلَّ

معــه  ٰى النقــيض، فــال يكــون مرّجحــًا للتقريــب أيضــًا، بــل يبقــ

ــىلٰ  ــب ع ــي  التقري ــة، وتنتف ــون علَّ ــال يك ــان، ف ــة اإلمك رصاف

 .فائدته الستحالة وجوده حينئٍذ، فيجب كونه معصوماً 

ــة  :الثالــث واخلمســون اإلمــام مــع هــذه الشـــرائط هــو العلَّ

ــا أن جيـــب يف التقريــب والتبعيــد ، فلـــو مل جيــب بـــذلك فإمَّ

ــال  ل حم ــك، واألوَّ ــري ذل ــه غ ــة ل ــه أو ال علَّ ــر مع ـــيء آخ بش

ب هـو  النعقاد اإلمجـاع عليـه، فـإنَّ اإلمجـاع واقـع عـىلٰ  أنَّ املقـرِّ

اإلمام، والثاين وهو أن ال علَّـة لـه غـري ذلـك حمـال، وإالَّ لكـان 

ــه  ت ــع علَّ ــن م ــون املمك ــًا أو ك ــًا أو ممتنع ــا واجب ــىلٰ إمَّ ــًا ع  ممكن

 .رصافة إمكانه، هذا خلف، فالكلُّ حمال

ــون ــع واخلمس ــة إىلٰ  :الراب ـــرائط الراجع ــع الش اهللا  إذا اجتم

ة، ولــو مل  ٰى ال ينبغـي أن يبقــ  واإلمــام تعـاىلٰ  للمكلَّـف عــذر البتـَّ

أنَّـه : أحـدمها:  يكن اإلمام معصومًا لبقي لـه عـذر مـن وجهـني

فيكـون املكلَّـف قـد أبـرأ جاز أن خيلَّ اإلمـام بـبعض األحكـام، 

ــذره ــانيهام. ع ــول: ث ــه يق ــول، وال : أنَّ ــام تق ــوق يل ب ــه ال وث إنَّ

ته إالَّ مـــن قولــك ال يفيـــد العلـــم والوثـــوق،  أعــرف صـــحَّ

 .فينقطع اإلمام، فيلزم اإلفحام

ـــا أن يكـــون رشطـــًا يف  :اخلـــامس واخلمســـون اإلمـــام إمَّ

ــق التكليــف أو ال، والثــاين يلــزم عــدم وجوبــه، ولكــن قــد حت قَّ

ــا أن يكــون اشــرتاطه مــن  ل إمَّ ــه شـــرط، واألوَّ ــه واجــب وأنَّ أنَّ

ــب  ب أو جي ــرِّ ــن أن ُيق ـــرائط يمك ــتامع الش ــع اج ــه م ــث إنَّ حي

ــ]] ٢٠٠ص [[ / ــه لــو كف ــل، ألنَّ ل باط ب، واألوَّ ــه  ٰى أن ُيقــرِّ في

ــ ــتامع الشـــرائط لكف ــان،  ٰى اإلمكــان بعــد اج ــف اإلمك يف املكلَّ

ب بمجــرَّ  ــه يمكــن أن يتقــرَّ د ســامعه األمــر اإلهلــي والوعــد ألنَّ

ــه شـــرط،  والوعيـد، فــال يكــون اإلمــام شـــرطًا وقــد ُفــِرَض أنَّ

ــام  ــود اإلم ــع وج ــوب، إذ م ــو املطل ــاين ه ــف، والث ــذا خل ه

ــومًا  والشـــرائط الراجعــة إىلٰ  ــن اإلمــام معص ــف لــو مل يك املكلَّ

 .مل جيب التقريب

ب إىلٰ  :الســـادس واخلمســـون  اللطـــف الـــذي هـــو مقـــرِّ

ــد عــن املعصــية الــذي هــو الشـــرط يف التكليــف الطاعــة وم بعِّ

ل ــد األوَّ ــة بالقص ــي واجب ــام، فه ــمة اإلم ــو عص ــام ه ــام . إنَّ وإنَّ

ـا هـي الشــرط ألنَّ اإلمـام إنَّـام هـو لطـف مـن حيـث : قلنا إهنَّ

ته العملية للعلم والعمـل، فـال يصـلح أن يكـون نسـبته إليـه  قوَّ

ن اإلمكـان احلاصـل املكلَّفـني فيـه، فكـا ٰى اإلمكان، وإالَّ لسـاو

يف  باللطفيـة منــه، ألنَّ إمكـان الفعــل مـن الفاعــل أوىلٰ  هلـم أوىلٰ 

االشــرتاط ويف التقريــب مــن اإلمكــان مــن غــري الفاعــل، هــذا 

 .خلف

ــون ــابع واخلمس ــدَّ أن  :الس ــة ال ب ــل الوجودي ـــرائط الفع ش

ــل ــل بالفع ــلة للفاع ــون حاص ــل وال  تك ــل الفع ، وإالَّ مل حيص

ــ ــن اإلم ــب م ــدر التقري ــم يص ــة العل ــه العملي ت ــن قوَّ ام إالَّ م

ــًا  ب ــن مقرِّ ــل مل يك ــه بالفع ــلة في ــن حاص ــو مل تك ــل، فل والعم

ــة إىلٰ  ـــرائط الراجع ــد الش ــل عن ب،  بالفع ــرِّ ــه مق ــف، لكنَّ املكلَّ

 .هذا خلف

ـــة  :الثـــامن واخلمســـون اإلمـــام ال يصـــلح أن يكـــون علَّ

عي لشـيء، واإلمـام علَّـة يف فعـل املكلَّـف املكلَّـف بـه، وال نـدَّ 

ــة بــل مــع الشـــرائط العائــدة إىلٰ  ــة تامَّ ــه علَّ ــف، ولــيس  أنَّ املكلَّ

ــل،  ــالعلم والعم ــة ب ــه العملي ت ــل بقوَّ ــة بوجــوده وإنســانيته ب علَّ

 .فال بدَّ أن جيب له، وهو العصمة

جممــوع مــا يتوقَّــف عليــه الفعــل  :التاســع واخلمســون

ــه ــف ب ــب   املكلَّ ــه ونص ــم ب ــف والعل ــو التكلي ــف ه ــن املكلَّ م

والداللـة عليـه وانقيـاد املكلَّـف لـه وأمـره وهنيـه، فعنـد  اإلمام

ــدة إىلٰ  ـــرائط العائ ــف يبقــ اجــتامع الش ــىلٰ  ٰى املكلَّ ــًا ع ــا  موقوف م

ــًا  يرجــع إىلٰ  اإلمــام وأحوالــه، والتكليــف لــو كــان الفعــل ممكن

ـا لعـدم فعـل مـن اهللا تعـاىلٰ  باقيًا عـىلٰ  يتوقَّـف  حـدِّ اإلمكـان إمَّ

ــون  ــف، ويك ــل التكلي ــه فع ــب ]] ٢٠١ص [[ /علي ـــرطًا جي ش

ــه تعــاىلٰ  ــه علي مــن حيــث احلكمــة والتكليــف، فيكــون اهللا  فعل

قـد أخـلَّ بالشــرط الـذي مـن فعلـه وهـو ال جيـوز، ألنَّـه  تعاىلٰ 

ـا مـن جهـة املكلَّـف، وقـد . حيصل للمكلَّـف العـذر حينئـذٍ  وإمَّ

ـا مـن جهـة اإلمـام، فـال . إنَّه قـد اجتمعـت الشــرائط: قلنا وإمَّ

َض متــام املوقــوف عليــه، وهــو خــالف التقــدير، يكــون مــا ُفــرِ 

 فتعــنيَّ أن جيــب الفعــل مــع اجــتامع الشـــرائط العائــدة إىلٰ 

ــ ــع توقُّ ــف م ــىلٰ املكلَّ ــل ع ــع إىلٰ  ف الفع ــا يرج ــام واهللا  م اإلم

، ولـو مل يكـن اإلمـام معصـومًا مل جيـب، جلـواز أن ال يـأمر تعاىلٰ 

ــف وال ينهــاه ويــأمر باملعصــية وينهــاه عــن الط اعــة، ومــع املكلَّ

ــف عليــه الفعــل، ومــع  انتفــاء العصــمة ال حيصــل متــام مــا يتوقَّ

ــو  ــومًا، وه ــام معص ــون اإلم ــب أن يك ــل، فيج ــا حيص وجوده

 . املطلوب

ــة  :ونالســتُّ  ــة، وعلَّ ــة أو ذاتي ــة أو أكثري فاقي ــا اتِّ األســباب إمَّ

اإلمـام لقيــام املكلَّفــني بالتكــاليف ودفـع اهلــرج ورفــع املفاســد 
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ل فيحتـاج معـه ومـع الشــرائط . ني لـهمع انقياد املكلَّف ـا األوَّ أمَّ

ــدة إىلٰ  ــف إىلٰ  العائ ــة  املكلَّ فاقي ــباب االتِّ ــر، ألنَّ األس ــف آخ لط

ــاين، وإالَّ مل  ــن الث ــون م ــوز أن يك ــيح، وال جي ــلح للرتج ال تص

يكـن متـام اللطــف، فتعـنيَّ أن يكـون مــن الثالـث، وإنَّـام يكــون 

كنـًا، فـال يكـون سـببًا منه إذا كان معصـومًا، وإالَّ لكـان معـه مم

 .ذاتياً 

ة إىلٰ  :احلـادي والسـتّون الفعــل  املبـدأ الــذي ُخيـِرج مـا بـالقوَّ

ة، بـــل جيـــب أن يكـــون بالفعـــل،  ال جيـــوز أن يكـــون بـــالقوَّ

حتّقـق نقيضـه،  والشـيء حـال وجـوده نقيضـه ممتنـع بـالنظر إىلٰ 

ة العمليـة علـًام وعمـالً  واإلمـام هـو املخـِرج للمكلَّفـني يف القـوَّ

ــ ة إىلٰ م ــوَّ ــبة إىلٰ  ن الق ــَرض بالنس ــاٍل ُيف ــلِّ ح ــل يف ك ــلِّ  الفع ك

واجـب، وتـرك معصــيته يفـرض احتيـاجهم فيهــا إليـه، وذلــك 

تــه العمليــة علــًام وعمــالً،  حكــم عــامٌّ لكــلِّ واحــٍد بوســاطة قوَّ

ة، وال : فنقول جيـب أن يكـون ذلـك يف اإلمـام بالفعـل ال بـالقوَّ

قـًا يف كـلِّ حـاٍل  كـلِّ واجـب يف  بالنسـبة إىلٰ يكون نقيضـه متحقِّ

 .وقته وترك كلِّ معصية، وهذا هو وجوب العصمة

ـــا ممتنـــع اخلطـــأ أو جـــائزه، :ونالثـــاين والســـتُّ    النـــاس إمَّ

ل إذا مل يكــن مــن جهــة اإلمــام مل حيــتج إىلٰ  إمــام، والثــاين  واألوَّ

ــا ليبقــ هــو املحتــاج إىلٰ  ]] ٢٠٢ص [[ / عــىلٰ  ٰى اإلمــام، فإمَّ

ل باطــل، وإالَّ لــزم حتصـــيل حالــه جلــواز أو ليمت نـــع، واألوَّ

ــمة  ــع عص ــع م ــام يمتن ــوب، وإنَّ ــو املطل ــاين ه ــل، والث احلاص

اإلمكـان، وهـو ظـاهر، فـال  ٰى اإلمام، إذ مع عـدم العصـمة يبقـ

 .حيِّز االمتناع خيرج إىلٰ 

ــا منافيــة لفعــل الواجــب مــن  :ونالثالــث والســتُّ  اإلمامــة إمَّ

تـرك املعصـية، وتـرك املعصـية مـن حيـث هـو   حيث هو واجب

ــة ــة وال ملزوم ــه، أو ال منافي ــة ل ــًا . أو ملزوم ــال قطع ل حم واألوَّ

ـا علَّـة فيهـا، والعلَّـة يف الشــيء  بالضـرورة، وتثبـت علَّتـه، ألهنَّ

ــه ــة، . ال تنافي ــة العدال ــَرتط يف اإلمام ــل، وإالَّ مل ُيش ــاين باط والث

ــو  ــث ه ــن حي ــية م ــرك معص ــب أو ت ــه يف واج ت ــن علَّ ومل تك

بـة، ونحـن قـد واجب مـا أو  تـرك معصـية مـا، فـال تكـون مقرِّ

فتعــنيَّ الثــاين وهــو املطلــوب، . فرضــناها كــذلك، هــذا خلــف

ــل  ــتلزمة لفع ــذاهتا مس ــت ل ــة وكان ــت اإلمام ق ــه إذا حتقَّ وألنَّ

ــث هــو فعــل الواجــب وتــرك املعــايص مــن  الواجــب مــن حي

 ، ــلِّ ــة للك ــب أن تكــون ملزوم ــايص، فيج ــو تــرك املع ــث ه حي

لـول عـن علَّتـه، فيمتنـع اجـتامعهام مـع تـرك ف املعالمتناع ختلُّـ

واجب ما أو فعـل معصـية مـا، ألنَّ كـلَّ ملـزوم يمتنـع اجتامعـه 

 .مع نقيض الزمه، فوجبت العصمة، وهو املطلوب

ــدة، ألنَّــه معنــ :ونالرابــع والســتُّ  بــة مبعِّ  ٰى اإلمامــة مقرِّ

ــام،  ــت يف اإلم ق ــد حتقَّ ــت، وق ــا وجب ــواله مل ــه ل ــف، وألنَّ اللط

ـدة عـن املعـايص، والفعـل حـال فتكون مرجِّ  حة للطاعـات مبعِّ

ــة أوىلٰ  ــال املرجوحي ــع، فح ــاوي ممتن ــالتس ــع حتقُّ ــرك ، فيمتن ق ت

م معها منه، وهو املطلوب  .واجب أو فعل حمرَّ

ــام  :وناخلــامس والســتُّ  ــف مطيعــًا لإلم ــام لــو كــان املكلَّ كلَّ

ــة إىلٰ  ب ــة مقرِّ ــت اإلمام ــان  كان ــية ك ــن املعص ــدة ع ــة مبعِّ الطاع

تقـدير عـدم اختيـار اإلمـام للطاعـة  ام معصـومًا، وإالَّ عـىلٰ اإلم

بـة، فـإذا مل  واختياره املعصـية وقهـره عليهـا مل تكـن اإلمامـة مقرِّ

يكــن اإلمــام معصــومًا كــان هــذا التقــدير ممكــن االجــتامع مــع 

م، فـال يكـون التـايل الزمـًا عـىلٰ  م الشـرطية التـي هـي مقـدَّ  مقدَّ

ــهــذا التقــدير، فــال تكــون الشـــرط ة وإالَّ مل يكــن اإلمــام ية كّليَّ

ــال أو إىلٰ  ــب يف ح ــه التقري ــراد من ــيس امل ــًا، إذ ل ــض  واجب بع

ــبة  ــل يف كــلِّ األحــوال بالنس ــبعض املكلَّفــني، ب ــات أو ل الواجب

ــد  إىلٰ  ـــرط بع ــام الش ــه مت ــني، وألنَّ ــلِّ املكلَّف ــات لك كــلِّ الواجب

ـــف، وإالَّ لوجـــب لطـــف  آخـــر ]] ٢٠٣ص [[ /طاعـــة املكلَّ

ــده، و ــاهر، بع ــو ظ ، وه ــقٌّ م ح ــدَّ ــن املق ــًا، لك ــل إمجاع ــو باط ه

 .فالتايل مثله

ــف مطيعــًا يف  :ونالســادس والســتُّ  ــام كــان املكلَّ ــا كلَّ دائــًام إمَّ

بــة إىلٰ  ــدة  مجيــع أقوالــه وأفعالــه كانــت اإلمامــة مقرِّ الطاعــة مبعِّ

عــن املعصــية، أو ال يكــون اإلمــام معصــومًا مانعــة اجلمــع، ملــا 

ر يف املنطق مـن اسـتلزام امللزوميـة الكّليـة مانعـة اجلمـع مـن  تقرَّ

ل صــادق بالضـــرورة،  ــايل، لكــن األوَّ م ونقــيض الت عــني املقــدَّ

 .فتعنيَّ كذب التايل، فيجب أن يكون اإلمام معصوماً 

ـا لـيس كلَّـام كـان املكلَّـف مطيعـًا  :ونالسابع والستُّ  دائـًام إمَّ

ــوماً  ــام معص ــون اإلم ــدة، أو يك ــة مبعِّ ب ــة مقرِّ ــة  فاإلمام مانع

ــوِّ  ــة اخلل ــالً مانع ــتلزم منفص ــلة تس ــلَّ متَّص ــّو، ألنَّ ك ــن  خل م

ل كــاذب قطعــًا، فتعــنيَّ  م وعــني التــايل، لكــن األوَّ نقــيض املقــدَّ

 .صدق الثاين، وهو املطلوب

إنَّـام أوجبنــا اإلمامــة لـدفع املفســدة التــي  :ونالثـامن والســتُّ 

ــأ املكلَّــف مــع قبولــه وحتصــيل  يمكــن حصــوهلا مــن خط

ة املناسـبة مـن فعلـه للمكلَّـف بـه، إذ لـو مل ُجيـَزم اخلطـأ املصلح

شــيء مـن املكلَّفـني مل جتـب اإلمامـة، فلـو مل يكـن اإلمـام  عىلٰ 
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ــك  ــة لتل ــة الدافع ــل العلَّ ــة مل حتص ــود اإلمام ــع وج معصــومًا م

املفســدة واملحّصــلة للمصــلحة مــع زيــادة مفســدة منهــا، وهــو 

ــىلٰ  ــف ع ــه املكلَّ ــه ومحل ــواز خطئ ــأ فامل ج ــة اخلط ــدة املمكن فس

 .احلصول من إمهاهلا ممكنة مع زيادة مفسدة

ه مـــن وجـــوه رشط الوجـــوب خلـــوُّ  :ونالتاســـع والســـتُّ 

ب املكلَّـف  املفاسد، فلـو مل يكـن اإلمـام معصـومًا جلـاز أن ُيقـرِّ

املعصــية، وهــذا وجــه مفســدة، وال مــانع لــه، إذ اإلمامــة ال  إىلٰ 

أنَّ إجيــاب طاعــة تنــايف فعــل املعــايص وإالَّ لــزم هبــا، وال ريــب 

املعصـية وتقريبـه منهـا مـع عـدم  من جيوز منه دعـاء املكلَّـف إىلٰ 

مـــانع لـــه، إذ لـــيس إالَّ اإلمامـــة وهـــي زيـــادة يف التمكـــني، 

 .ومتكينه من مفسدة ال يمكن منه إجياهبا

ا ال  :السبعون وجـوب اإلمامـة مـع عـدم عصـمة اإلمـام ممـَّ

ل ثابــت فينتفــي الثـا ــا التنــايف فــألنَّ جيتمعـان دائــًام، واألوَّ ين، أمَّ

ــا أن يســتلزم وجــوب اإلمامــة أو  ــف إمَّ جتــويز اخلطــأ مــن مكلَّ

ــمة  ــاين يســتلزم العص ــي الوجــوب، والث ل يســتلزم نف ال، واألوَّ

ــن  ــأ م ــوز اخلط ــمة ال جي ــدم العص ــع ع ــه م ــل، ألنَّ أو التسلس

ـــىلٰ  ـــريه، ]] ٢٠٤ص [[ / اإلمـــام ع ـــه غ ـــزم ب ـــه، وأن يل نفس

ــ ــا أن يس ــد، فإمَّ ــب آك ــزم فاملوج ــر فيل ــام آخ ــوب إم تلزم وج

: وإنَّـام قلنـا. التسلسل وهـو حمـال، أو العصـمة، وهـو املطلـوب

ـــي  ـــوب ينتف ـــتلزم الوج ـــأ ال يس ـــويز اخلط ـــان جت ـــه إذا ك إنَّ

ـا مـن كـلِّ  الوجوب، ألنَّ املقتضــي لـيس إالَّ جتـويز اخلطـأ، فإمَّ

اخلطـــأ  املكلَّفـــني، وهـــو باطـــل الســـتحالة اجـــتامعهم عـــىلٰ 

ــق املقتضـــي لإلمامــة، أو مــن عنــدهم، فكــان يلــز م أن ال يتحقَّ

ــود ــو املقص ــهم، وه ــن . بعض ــرَّ م ــامَّ م ل فل ــوت األوَّ ــا ثب وأم

 .وجوهبا

ــبعون ــادي والس ــودًا أو  :احل ــوم موج ــون معص ــًام أن يك دائ

مانعــة خلــّو، إذ التكليــف وجتــويز اخلطــأ   جيــب نصــب اإلمــام

ب إىلٰ  ــد عــن املعصــية، أل موجــب للطــف املقــرِّ ــا الطاعــة املبعِّ ّن

ــام جيــب عــىلٰ  بيَّنّــا هــذا التقــدير،  ذلــك يف وجــوب اإلمامــة، وإنَّ

ــة وعــني املعلــول مانعــة اخللــّو، وإالَّ النفــكَّ  وبــني نقــيض العلَّ

كلَّـام مل يكـن معصـوم : فنقـول. املعلول عن العلَّـة، هـذا خلـف

ــومًا  ــام معص ــن اإلم ــام، وإذا مل يك ــب إم ــب نص ــًا وج ق متحقِّ

ـا األوَّ  ل فيسـتلزم حتصـيل احلاصـل، أو وجب نصـب إمـام، فأمَّ

 .غريه فيلزم التسلسل

 ٰى ُوِجــَدت القــدرة والــداعي وانتفــ ٰى متــ :الثــاين والســبعون

، واإلمــام لــيس املــراد  الصــارف واإلرادة وجــب وجــود الفعــل

منه هـو إجيـاد القـدرة للمكلَّـف، بـل إلجيـاد الـداعي واإلرادة، 

ــو ــول هــو الــداعي واإلرادة وجــب أن يك ن فــإذا كــان املعل

ــام إىلٰ  ــداعي لإلم ــو ال ــة ه ــومًا، ألنَّ العلَّ ــام معص ــة  اإلم الطاع

ــائز  ــاج هــو ج ــًا، ألنَّ املحت مــع انتفــاء الصــارف، فيكــون واجب

تـه وهـي داعـي اإلمـام  اخلطأ حيـث إنَّ داعيـه ممكـن فتكـون علَّ

 ٰى وألنَّـه سـاو. فيكون واجبـًا، وإذا كـان واجبـًا ثبـت املطلـوب

ــن ــأ مل يك ــواز اخلط ــف يف ج ــة أوىلٰ  املكلَّ ــدمها بالعّلي ــي أح  داع

ــف عــن طاعــة مســاويه يف  لتســاوهيام يف اإلمكــان، ولنفــرة املكلَّ

ــه،  ــاع فاعل ب ــن اتِّ ــف ع ــر املكلَّ ــأ ُينفِّ ــأ، وألنَّ اخلط ــواز اخلط ج

 .ولسقوط حملِّه من القلوب

ــبعون ــث والس ــا  :الثال ــوم مل ــري معص ــام غ ــان اإلم ــو ك ل

م مثلـه : بيـان املالزمـة. حسـنت اإلمامـة، والتـايل باطـل، فاملقـدَّ

ـــدم  ـــع ع ـــف م ـــدرة والتكلي ـــود الق ]] ٢٠٥ص [[ /أنَّ وج

ب قبــيح، وإالَّ ملــا وجبـت اإلمامــة، لكــن اإلمــام  وجـوب املقــرِّ

ــه  ــث قدرت ــن حي ــانيته، وال م ــث إنس ــن حي ب م ــرِّ ــيس بمق ل

ــني،  ــادة يف التمك ــي زي ــث ه ــن حي ــة م ــه، وال اإلمام وتكليف

ــًا للتقريــب، فــإنَّ  ــق الرياســة لــيس موجب ــض  وألنَّ مطل بع

ــة فُ  ــي ُأميَّ ــة كبن ــوا اإلمام ع ــذين ادَّ ــاء ال ــة الرؤس ــاق يف غاي ّس

ــهم  ــالة وبعض ــم يف الص ــداء هب ــحُّ االقت ــث ال يص ــور بحي الفج

ــام يكــون مــن حيــث قربــه مــن الطاعــة وفعلــه  بغــاة، فتقريبــه إنَّ

إّياها، والقرب لـيس لذاتـه، وال مـن حيـث التكليـف، وال مـن 

ــ ــالح للرتج ــري ص ــه غ ــدرة، ألنَّ ــث الق ــا حي ــده، وإالَّ مل يح وح

ـــنيَّ  ـــًا، فتع ـــمة أيض ـــتلزامه العص ـــة، والس ـــت اإلمام وجب

ـا إمـام آخـر أو العصـمة، وهـو ٰى الوجوب مـن جهـة ُأخـر ، فإمَّ

 .املطلوب

ــة  املمكــن مــن حيــث هــو حمتــاج إىلٰ  :الرابــع والســبعون علَّ

مـن حيـث اإلمكـان، وال يمكـن أن يكـون ذلـك هـو   مغايرة له

هــو الواجــب، وداعــي املكلَّفــني هــو املمتنــع، فتعــنيَّ أن يكــون 

ــاج إىلٰ  ــي املحت ــه داع ــؤثِّر في ــاده، وامل ــام يف إجي ــام إىلٰ   اإلم  اإلم

الطاعــات وصــارفه عــن املعــايص، فيكــون واجبــًا، وعنــد 

 .وجود القدرة والداعي وانتفاء الصارف جيب الفعل

 تـتمَّ  ٰى اإلمامـة هلـا عمـود وأعـوان حتـَّ :اخلامس والسـبعون

ــف ألوامــره ونواهيــهفائــدهتا، وقبــول ا ــا العمــود. ملكلَّ فهــو : أمَّ

ــ ــة الدالَّ ــىلٰ احلجَّ ــاب  ة ع ــه، وإجي ــه وفعل ــة قول ــدقه، وحّجي ص
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ــا األدلَّــة التفصــيلية عــىلٰ  طاعتــه عــىلٰ   املكلَّــف، وذلــك إمَّ

 خصوصــيات املســائل وهــو حمــال، وإالَّ مل جيــب ذلــك إالَّ عــىلٰ 

ــنيَّ أن ي ــة، فتع ــد يف اإلمام ــريم التقلي ــد، فتح ــىلٰ املجته ــون ع  ك

كلِّ أقواله وأفعاله من حيـث هـي أقوالـه وأفعالـه، ولـو مل يكـن 

ــق الداللــة عــىلٰ  ذلــك لقيــام االحــتامل يف كــلِّ  معصــومًا مل تتحقَّ

ا األعوان. فعل ـا مـن غـريه كـنصِّ : وأمَّ فهـو أقـوال وأفعـال، إمَّ

ــيِّ  ــاىلٰ  النب ــه أو اهللا تع ــام قبل ــن  أو اإلم ــو مل يك ــه، ول علي

ــن ــا حس ــومًا مل ــع  معص ــه يف مجي ــوب طاعت ــه لوج ــنصُّ علي ال

العبـادة،  أقواله وأفعاله أو مـن أحوالـه كتنّسـكه ومواظبتـه عـىلٰ 

ولو مل يكـن معصـومًا لكانـت أفعالـه مفـردة يف حـال مـا، لكـن 

ــًا للــداعي أو إطاعــة  ــًا موجب ب ــًام مقرِّ اإلمــام جيــب أن يكــون دائ

ــف بــأن قصــد ــق املكلَّ ــف، أو مــن نفــس قولــه بــأن يتحقَّ ه املكلَّ

ص [[ /بألفاظـــه معناهـــا ال يقصـــد اإلضـــالل وال اإلغـــراء 

ـــأن ]] ٢٠٦ ـــمة، وب ـــل إالَّ بالعص ـــك ال حيص ـــل، وذل باجله

ـة، وكـذا البحـث يف فعلـه،  ته وكونـه حجَّ ق املكلَّـف صـحَّ يتحقَّ

ق ذلك  .ولو مل يكن معصومًا ملا حتقَّ

ــف  :الســادس والســبعون اإلمــام ُحيتــاج إليــه لتكميــل املكلَّ

ــه العم ت ــر يف قوَّ ــع األوام ــل بجمي ــه العم ــل ل ــث حيص ــة بحي لي

هـا، هـذا هـو غايـة اإلمـام، الواجبة واالنتهـاء عـن املعـايص كلِّ 

ــه  ــل من ــا حص ة مل ــوَّ ــذه الق ــامالً يف ه ــام ك ــن اإلم ــو مل يك فل

 .التكميل، فيكون معصوماً 

لـو مل يكــن عـدم العصـمة علَّـة احلاجــة  :السـابع والسـبعون

ــام إىلٰ  ــأثري يف  اإلم ــدمها ت ــن لع ــة  مل يك ــة، ألنَّ علَّ ــدم احلاج ع

ــة، فجــاز مــع عــدمها ثبــوت احلاجــة لوجــود  العــدم عــدم العلَّ

املقتضـي هلا، ألنَّ كلَّ شيئني إذا ُنظِـَر إلـيهام مـن حيـث مهـا مهـا 

ــة جــاز انفكــاك  مــن غــري اعتبــار ثالــث لــو مل يكــن أحــدمها علَّ

اإلمــام  أحــدمها عــن اآلخــر، ولــو جــاز أن حيتــاج املكلَّفــون إىلٰ 

ــة والــدعاة مــع  تهم جلــاز أن حيتــاج األنبيــاء إىلٰ مــع عصــم األئمَّ

م ال يفعلـون شــيئًا مــن القبــائح،  ثبـوت عصــمتهم والعلــم بــأهنَّ

وهو معلـوم الفسـاد بالضــرورة، فتعـنيَّ أن تكـون علَّـة احلاجـة 

ارتفـاع العصــمة وجــواز فعــل القبـيح، فــال خيلــو حــال اإلمــام 

ــل ال ــومًا مأمونــًا منــه فع ــا أن يكــون معص قبــيح أو غــري إمَّ

إمـام آخـر، حلصـول  معصوم، والثـاين باطـل، وإالَّ الحتـاج إىلٰ 

ــة احلاجــة فيــه، وننقــل الكــالم إىلٰ  ذلــك اإلمــام ويتسلســل،  علَّ

إمـام آخـر، فـال بـدَّ  وبتقديره ال تنتفي علَّـة احلاجـة فيحتـاج إىلٰ 

 .من عصمة اإلمام

َض بوجهني  :اعُرتِ

ل ــىلٰ : األوَّ ــالم ع ــتم الك ــد بيَّن ــاج إىلٰ أنَّ  ق ــوم ال حيت  املعص

لتم يف ذلـك عـىلٰ  أمـر األنبيـاء، فِلـَم زعمـتم أنَّ كـلَّ  إمام، وعـوَّ

إمـام؟ ولِــَم ال جيـوز أن يعلــم  مـن ثبتـت عصـمته ال حيتـاج إىلٰ 

ــار  ــر اخت ــًا آخ ــه إمام ــب ل ــه إذا نص ــاده أنَّ ــض عب ــن بع اهللا م

ــ ــات، ومت ــع الواجب ــل مجي ــائح وفع ــلِّ القب ــن ك ــاع م مل  ٰى االمتن

 إمامًا مل خيرت ذلك، ويكون معصوما؟ينصب له 

لِــَم ال جيـوز أن حيتـاج املعصـوم مـع عصـمته الثابتـة : الثاين

فعــل الواجــب وتــرك  إمــام، فيكــون مــع وجــوده أقــرب إىلٰ  إىلٰ 

 القبيح؟

ل بــأنَّ هــذا التقــدير   ٰى أجــاب الســيِّد املرتضـــ عــن األوَّ

رتـه لـو وقـع مل يقـدح يف قولنـا  حيتـاج إنَّ املعصـوم ال: الذي قدَّ

ــمته إىلٰ  ــع عص ــمته مل  م ــام عص ــت باإلم ــن كان ــام، ألنَّ م اإلم

ــام احتــاج إليــه ليكــون  حيــتج إىلٰ  اإلمــام مــع عصــمته، وإنَّ

تســـتقّر لـــه العصـــمة بغـــري ]] ٢٠٧ص [[ /معصـــومًا، فلـــم 

ــه إىلٰ  ــع حاجت ــة، م ــا  اإلمام ــدًا مل ــون مفس ــام يك ــة، وإنَّ اإلمام

ــىلٰ  ــا ع ــك لن ــدنا موافقت ــ اعتم ــن عص ــوم مل تك ــة معص مته ثابت

عليـه  بيَّنّـاأنَّ مـا  عـىلٰ . إمـام باإلمام، وهـو مـع ذلـك حيتـاج إىلٰ 

ــة  ــوب حاج ــا وج لن ــا علَّ ــة، ألّن ــذه املعارض ــِقط ه ــدليل ليُس ال

ــاس إىلٰ  ــان  الن ــن ك ــأنَّ م ــينا ب ــمة، وقض ــدم العص ــوم بع املعص

ــام يقتضـــي إذا صــحَّ  معصــومًا ال جيــب حاجتــه إىلٰ  اإلمــام، وإنَّ

ــالتجويز  ــك، ف ــويز ذل ــة جت ــدناه، ألنَّ احلاج ــيام اعتم ــدح ف ال يق

 .اإلمام ال جتب للمعصوم إىلٰ 

ــه ال خيــلُّ معــه  ــَم أنَّ وعــن الثــاين بــأنَّ مــا فعلــه فــيام قــد ُعِل

بالواجب ُيغني ويكفي، وإذا ثبتـت هـذه اجلملـة بطـل مـا سـأل 

أنَّـه ال خيتـار شـيئًا  عنه، ألنَّ املعصـوم الـذي قـد علـم اهللا تعـاىلٰ 

ا فعلـه مـن األلطـاف التـي لـيس مـن مجلتهـا من القبائح عند مـ

 اإلمامة، هـو مسـتغن عـن إمـام يكـون عنـد وجـوده أقـرب إىلٰ 

 .ما ذكره

إنَّ هـذين االعرتاضـني فـيهام تسـليم املطلـوب، : وأنا أقـول

ــاج إىلٰ  ــوم حيت ــه إذا كــان املعص ــرب إىلٰ  ألنَّ ــون معــه أق  إمــام يك

 الطاعـــة وأبعـــد عـــن املعصـــية بحاجـــة غـــري املعصـــوم أوىلٰ 

 .وأوكد

ــدِّ  ــر ال ــرتض فخ ــىلٰ واع ــرازي ع ــه  ين ال ــدليل بأنَّ ــل ال أص

ــة يف اآلخــر جــاز  مبنــيٌّ عــىلٰ  أنَّ الشــيئني إذا مل يكــن أحــدمها علَّ
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انفكــاك كــلِّ واحــٍد مــنهام عــن اآلخــر، وأنــتم مل تــذكروا عليــه 

ة، بل أعدتم الـدعو ال غـري، وهـذا االحـتامل لـو مل يكـن  ٰى حجَّ

ــر ــودات الفتق ــن املوج ــال م ــه مث ــه إىلٰ  ل ــا  إبطال ــان، ألهنَّ الربه

ــرة إىلٰ  ــيَّة مفتق ــيس مــن  قض ــه ل ــا، فإنَّ ــدم ظهوره ــان لع البي

ــامــن الشــيئني غن واحــدٍ  املســتبعد أن يكــون كــلُّ  يف ذاتــه عــن  ي�

اآلخــر إالَّ أنَّ حقيقــة كــلِّ واحــٍد مــنهام تقتضـــي أن حيصــل هلــا 

ة اآلخـر، وهـذا االحـتامل لـه مثـال مـن  هذا الوصف أعني معيـَّ

ة وغريمهــا ال امل ــوَّ ة والبن ــودات، فــإنَّ اإلضــافات كــاألُبوَّ وج

اآلخـر،  يوجدان إالَّ معًا، مع أنَّـه لـيس لواحـٍد مـنهام حاجـة إىلٰ 

ر  ٰى األُخـــر اإلضـــافتني لـــو احتاجـــت إىلٰ  ٰى ألنَّ إحـــد لتـــأخَّ

وجــود املحتــاج عــن وجــود املحتــاج إليــه، فــال تكونــان معــًا، 

فاقـًا، ألّنـا نفـرض الكـ الم يف إضـافتني متامثلتـني وهو خلـف اتِّ

ام لــامَّ متاثلتـا لـو احتاجـت إحـدامها إىلٰ  ـة، فـإهنَّ ة واملامسَّ  كاألُخوَّ

ـــر ـــر ٰى األُخ ـــت األُخ ـــلُّ األُوىلٰ  إىلٰ  ٰى الحتاج ـــاج ك ، واحت

هــذا : ال يقــال]] ٢٠٨ص [[ . /نفســها، وهــو حمــال واحــدة إىلٰ 

لــامَّ : لالنوع من الـتالزم ال ُيعَقـل إالَّ يف اإلضـافات، ألّنـا نقـو

ــر  ــودات افتق ــن املوج ــثالً م ــتالزم م ــن ال ــوع م ــذا الن ــا هل رأين

 .الربهان انحصاره يف اإلضافات إىلٰ  ٰى دعو

قـــني خواجـــة نصـــري الـــدِّ  ين أجـــاب عنـــه أفضـــل املحقِّ

عـن غـريه لـيس  ي�ـاالطويس بـأنَّ املفهـوم مـن كـون الشــيء غن

ة وجوده مـع الغـري، وكـون البيـان هـو الـدعو ه بعينـ ٰى إالَّ صحَّ

ــدعو يــدلُّ عــىلٰ  ــاج إىلٰ  ٰى أنَّ ال برهــان،  واضــح بنفســه غــري حمت

ــر ــارة ُأخ ــره بعب ــد ذك ــام ُأعي ــي،  ٰى وإنَّ ــاس اللفظ ــع االلتب لريتف

ا املتضـايفان فلـيس كـلُّ واحـٍد مـنهام غن عـن اآلخـر كـام  ي�ـاوأمَّ

ه، ولــيس االحتيـاج بيــنهام دايــرًا كـام ألزمــه، بـل مهــا ذاتــان  ظنـَّ

احـٍد مـنهام صـفة بسـبب اآلخـر، وتلـك أفاد شـيء ثالث كـلُّ و

مضـافًا حقيقيـًا، فـإذن كـلُّ واحـٍد مـنهام  ٰى الصفة هي التي ُتسمّ 

ثـّم . حمتاج ال يف ذاتـه بـل يف صـفته تلـك، وهـذا ال يكـون دوراً 

مـا هـو املضـاف املشـهور  إذا ُأِخَذ املوصوف والصـفة معـًا عـىلٰ 

ــة ال يف كلِّ  ــنهام حمتاج ــدة م ــلُّ واح ــان ك ــدثت مجلت ــح ــا ب ل يف ه

بعضــها غــري املحتــاج  هــا بــل إىلٰ كلِّ  ، ال إىلٰ ٰى األُخــر بعضــها إىلٰ 

ــة األُوىلٰ  إىلٰ  ــون اجلمل ــر، وال يك ــنهام دائ ــاج بي ــنَّ أن االحتي ، فظ

ــىلٰ  ــنهام ع ــتالزم بي ــيس ال ــإذن ل ــذلك، ف ــة ك ــه  يف احلقيق وج

ــدمها إىلٰ  ــاج ألح ــىلٰ  االحتي ــر ع ــىلٰ  اآلخ ــه، وال ع ــبيل  مــا ظنَّ س

نَّ املعيَّـة التـي تكـون بـني املتضـايفني الـدور، فظهـر مـن ذلـك أ

ة عقليـة معناهـا  م بطالنـه، بـل هـي معيـَّ ليست من جنس ما تقدَّ

 .لهام معاً وجوب تعقُّ 

وفيه نظر، فـإنَّ كـلَّ واحـٍد مـن معلـويل العلَّـة إذا ُنظِـَر إليـه 

ــع  ــحُّ وجــوده م ــن اآلخــر، وال يص ــان مســتغنيًا ع ــه ك ت مــع علَّ

هــو البيــان  ٰى ن الــدعووكــو. عــدم اآلخــر هبــذا االعتبــار

ل، وال يــدلُّ عــىلٰ  مصــادرة عــىلٰ  ــد  املطلــوب األوَّ وضــوحه، وق

ر يف املنطــق عــن اســتعامله وكيــف يصــحُّ تســميته بالبيــان . ُحــذِّ

ــه مل يســتفد منــه شـــيء؟ واملضــافان قــد ُيعنــ هبــام تــارًة  ٰى مــع أنَّ

ــذات األب وذات  ــام ك ــافتان هل ــت اإلض ــان عرض ــذاتان اللت ال

ــن، وتــارًة نفــ املضــاف احلقيقــي  ٰى س العــرض، وُيســمّ االب

ــافة  ــع اإلض ــذات م ــن ال ــوع م ــارًة املجم ة، وت ــوَّ ة والبن ــاألُبوَّ ك

املضــاف املشــهور، وبحثنــا يف اإلضــافة  ٰى احلقيقيــة، وُيســمّ 

 .احلقيقية

ــول ــان : فنق ــا ذات ة، ومه ــوَّ ة والبن ــوَّ ــا األُب ــافتان مه ــا إض هن

ويســـتحيل انفكـــاك ]] ٢٠٩ص [[ /وجوديتـــان عنـــدهم، 

 م إحـدامها عـىلٰ ، ومهـا معـًا ال يمكـن تقـدُّ ٰى ا عن األُخرإحدامه

ــر ــنهام،  ٰى األُخ ــاج بي ــذهني، وال احتي ــي وال ــود العين يف الوج

ألنَّـه إن كــان مــن الطـرفني لــزم الــدور، وإن كـان مــن أحــدمها 

ة  مًا، وهـو ينـايف املعيـَّ رًا، واملحتـاج إليـه متقـدِّ كان املحتاج متـأخِّ

ـــام امل: (فقولـــه. الذاتيـــة وهـــذا ال : (قولـــه ، إىلٰ )تضـــايفانوإنَّ

ـــه إىلٰ ) يكـــون دوراً  ـــري ب ـــام  ُيش ـــت هل ـــني عرض ـــذاتني اللت ال

دين  ــرَّ ــدمها جم ــن أو أح ــي ذات األب وذات االب ــافة، وه اإلض

ــبب  ــث، وهــو س ــاد شـــيء ثال ــان أف ام ذات ــإهنَّ عــن اإلضــافة، ف

ة بســبب  اإلضــافة، كالتوليــد ذات األب صــفة هــي صــفة األُبــوَّ

ة بســـبب ذات األب، ذات االبـــن، وذات اال بـــن صـــفة البنـــوَّ

وهاتان الصـفتان مهـا املضـاف احلقيقـي، فكـلُّ واحـٍد مـن ذات 

ــي  ــي ه ــل يف صــفته الت ــه، ب ــاج ال يف ذات ــن حمت األب وذات االب

اإلضافة احلقيقيـة العارضـة لـه ذات اآلخـر، ولـيس البحـث يف 

ــفتني ــاه، بــل يف الص رن ــذا كــام قرَّ ــّم إذا ُأِخــَذ : (وقولــه. ه ث

ــوف  ــاً املوص ــفة مع ــه ، إىلٰ )والص ــوب تعلُّ : (قول ــاموج ــا ) قه ممَّ

املضـــاف املشـــهوري، وهـــو الـــذات مـــع  ُيشـــري بـــذلك إىلٰ 

اإلضافة، ولـيس البحـث فيـه أيضـًا، بـل يف املضـاف احلقيقـي، 

ة التـي بـني املتضـايفني ليسـت مـن  ومل يظهر مـن ذلـك أنَّ املعيـَّ

ــتغناء أو ــتالزم مــع عــدم االس ــه مــن ال م بطالن  جــنس مــا تقــدَّ

ــي ومل  ــرفني، ألنَّ البحــث يف املضــاف احلقيق ــاج مــن الط االحتي
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ــاري ال  ــر اعتب ــافة أم ــدي أنَّ اإلض ــقُّ عن ــه، واحل ــذكر حكم ي

 .ق له خارجًا، وإالَّ لزم التسلسل، فال ترد املعارضة بهحتقُّ 

الغايـة مـن خلـق اإلنسـان هـو حصـول  :الثـامن والسـبعون

ــىلٰ  ــة، وأع ــة والعملي ة العلمي ــوَّ ــامل يف الق ة  الك ــوَّ ــب يف الق املرات

ة العمليــة يف العلــم هــو  العلميــة هــو العقــل املســتفاد، ويف القــوَّ

ــاع  ذلــك أيضــًا، ثــّم إصــابة الصــواب دائــًام، ويف العمــل االمتن

ــىلٰ  ــار ع ــّم االقتص ــل، ث ــل األفض ــيح وفع ــن القب ــب  ع الواج

لتحصــيل املرتبــة  وعــدم اإلخــالل بشـــيء منــه، واإلمــام 

ــب يف األُ  ــة، والرتغي ــون  وىلٰ الثاني ــزم أن يك ــا، فيل ــدعاء إليه وال

ـــة األُوىلٰ  ـــامالً يف املرتب ـــون ك ـــل، فيك ـــلح للتكمي ، وإالَّ مل يص

 .معصوماً 

ـــبعون ـــع والس ـــة  :التاس ـــرآن يف إبان ـــك الق ـــام رشي اإلم

ــاب   األحكــام، ــة والكت ــري متناهي ــام غ ــت األحك ـــامَّ كان ــه ل فإنَّ

ص [[ /متنــاٍه فلــم يمكــن للمجتهــد علــم األحكــام منــه، 

ــيج إىلٰ ]] ٢١٠ ــذلك احت ــىلٰ  فل ــع ع ــام امتن ــام، فك ــرآن  اإلم الق

ــىلٰ  ــع ع ــذا امتن ــل ك ــام حتقُّ  الباط ــذا اإلم ــن ه ــاواة م ــًا للمس ق

 .الوجه، فكان اإلمام معصوماً 

ــاء احلاجــة  :الثامنــون ــزم انتف لــو مل يكــن اإلمــام معصــومًا ل

ــامللزوم  ــل، ف ــالزم باط ــاقض، وال ــزم التن ــا فيل ــال ثبوهت ــه ح إلي

ــه ــة. مثل ــان املالزم ــة إىلٰ : بي ــه احلاج ــق وج ــه إذا حتقَّ ـــيء،  أنَّ ش

ـا أن يبقـفمع حتقُّ  وجـه احلاجـة، أو ينتفـي  ٰى ق ذلـك الشــيء إمَّ

ــوده ــرض وج ــع ف ــاج . م ــو املحت ــون ه ــزم أن ال يك ل يل واألوَّ

إليه، ألنَّ متـام املحتـاج إليـه مـا تنـدفع احلاجـة بوجـوده، فـإذا مل 

ــه، ــاج إلي ــام املحت ــن مت ــوده مل يك ــة بوج ــدفع احلاج ــا أن  تن فإمَّ

ل منتـٍف هنـا قطعـًا،  يكون شـيئًا غـريه ينضـمُّ إليـه أو ال، واألوَّ

إذ مـع فـرض طاعـة املكلَّـف لـه يف مجيـع مـا يـأمره وينهـاه يـتمُّ 

ــاج إىلٰ  ــرض، وال ُحيت ــه الغ ـــرع،  ب ــر الش ــال أوام ــريه يف امتث غ

والثــاين يقــع االســتغناء عنــه، إذ مــع وجــوده ال تنتفــي احلاجــة 

إليـه، فـال ُحيتـاج إليـه قطعـًا، إذ نسـبة وجـوده وال بانضامم غريه 

ــه إىلٰ  ــدة وعدم ــة واح ــاء احلاج ــول. انتف ــك فنق ر ذل ــرَّ : إذا تق

ــق إىلٰ  ــة إىلٰ  الطري ــوب احلاج ــه لطفــًا يف  وج ــو كون ــام ه اإلم

ــيح  ــل القب ــت أنَّ فع ــد ثب ــب، وق ــل الواج ــيح وفع ــاع القب ارتف

ن لـيس بمعصـوم، وقـد  واإلخـالل بالواجـب ال يكونـان إالَّ ممـَّ

ــل  ــواز فع ــمة وج ــاع العص ــي ارتف ــة ه ــة احلاج ــت أنَّ جه ثب

ــارت  ــا، وص ــالعلم بجهته ــة ب ــم باحلاج ــرتان العل ــيح، واق القب

وجــوب اإلمــام مــا ثبــت مــن كوهنــا لطفــًا، وجهــة  احلاجــة إىلٰ 

كوهنـا لطفــًا ارتفـاع العصـمة وجــواز فعـل القبــيح،  احلاجـة إىلٰ 

لـو مل فالنايف جهـة احلاجـة ومقتضـاها كالنـايف لـنفس احلاجـة، ف

اإلمـام،  يكن اإلمـام معصـومًا مل خيـرج عـن العلَّـة املحوجـة إىلٰ 

ومل تنــدفع احلاجــة بوجــوده، فيلـــزم االســتغناء عنــه حـــال 

ا بطالن الثاين فظاهر، للزوم التناقض. احلاجة إليه  .وأمَّ

ــب  ــأنَّ خالصــة كالمكــم هــو أنَّ املعصــوم ال جت َض ب اعــُرتِ

ـــه إىلٰ  ـــدك حاجت ـــاقض قواع ـــذا من ـــام، وه ـــري اإلم م، ألنَّ أم

ــااملــؤمنني  ــاة النبــيِّ   علي� ، ومــع ذلــك معصــوم يف حي

ـ بــه، وكــذلك القــول يف احلســن  اكــان حمتاجــًا إليــه ومؤمتـ�

ــني  ــؤمنني  واحلس ــري امل ــاة أم ــتم أنَّ . يف حي ــإن زعم ف

ــه (أمــري املــؤمنني  مل يكــن حمتاجــًا  )الســالم]] ٢١١ص [[ /علي

ــيِّ  إىلٰ  ــ النب ــن ال ــًا ع ــك خروج ــان ذل ــتم دِّ ك ين، وإن زعم

ــام  ــان خروجــًا عــن قاعــدتكم أنَّ اإلم ــه مل يكــن معصــومًا ك أنَّ

ل عمره إىلٰ   .آخره معصوم من أوَّ

ـــ ــيِّد املرتض ــاب الس ه( ٰى أج س اهللا رسَّ ــدَّ ــا  )ق ــام منعن ــا إنَّ بأّن

ــوم إىلٰ  ــة املعص ــ حاج ــه يف جتنُّ ــًا ل ــون لطف ــام يك ــيح إم ب القب

.  هــذا الوجــهوفعـل الواجــب، ومل نمنــع حاجتـه إليــه مــن غـري

ــام كــان يف تعليــل احلاجــة إىلٰ  ٰى أَال تــر إمــام يكــون  أنَّ كالمنــا إنَّ

لطفـًا يف االمتنــاع مـن املقبّحــات، ومل يكـن يف تعليــل غـري هــذه 

وإذا ثبتـــت هـــذه اجلملـــة مل يمتنـــع اســـتغناء أمـــري . احلاجـــة

ــاة النبــيِّ عنــه  املــؤمنني  ــاه،  لعصــمته يف حي فــيام ذكرن

ــتغنياً  ــن مس ــف  وإن مل يك ــيم وتوقي ــن تعل ــك م ــري ذل ــه يف غ عن

، مــع ومــا أشــبههام، وكــذلك القــول يف احلســن واحلســني 

ــام يف  ــام يكــون لطفــًا هل ــام مســتغنيان بعصــمتهام عــن إم أهنَّ

ــاجتهام إىلٰ  ــازت ح ــائح وإن ج ــن القب ــاع ع ــه  االمتن ــام للوج إم

 .الذي ذكرناه

لـــو مل يكـــن اإلمـــام معصـــومًا لـــزم  :احلـــادي والثامنـــون

م مثلـه، و العبث أنَّ الغايـة : بيـان املالزمـة. التـايل باطـل، فاملقـدَّ

هو ارتفـاع جـواز اخلطـأ، فـإذا مل يرتفـع ذلـك مل حتصـل الغايـة، 

 .فيكون إجيابه عبثاً 

ـنَّة ال تـدلُّ  :الثاين والثامنون أدلَّـة الشــرع مـن الكتـاب والسُّ

بنفســها الحتامهلــا، ولــذلك اختلفــوا يف معناهــا مــع اتِّفــاقهم يف 

ا داللــة، فــال بــدَّ مــن مبــنيِّ عــرف معناهــا اضــطرارًا مــن كوهنــ

ــِزل  ــع أن ال ُين ــه مل يمتن ــو جــاز خالف ــن إمــام، فل الرســول أو م
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يف الزمـان، فلـامَّ بطـل ذلـك مـن حيـث  ي�ـاكتابـًا وال نب اهللا تعاىلٰ 

إنَّـه ال بـدَّ مــن مبـنيِّ للمـراد بالكتــاب لالحـتامل احلاصـل فيــه، 

 .فكذلك القول يف اإلمام

 ض قاضـــي القضــاة عبــد اجلبّـار بــأنَّ هــذا مبنــيٌّ عــىلٰ اعـرت

ــدلُّ بظــاهره، وقــد  ــاأنَّ الكــالم ال ي ،  بيَّنّ ــدلُّ ــيام بعــد مــا بــه ي ف

مــا يلــزم عليهــا مــن  بيَّنّــاوأبطلنــا األقاويــل املخالفــة لــذلك، و

 .الفساد

ـــ ــيِّد املرتض ــه الس ــاب عن ــه( ٰى وأج ـــر اهللا وجه ــا  )نضَّ بأّن

ــ: لسـنا نقــول ة الشــرع حمتملــة غـري داّلــة بنفســها، إنَّ مجيـع أدلَّ

ــائق  ــًا حلق ــاهره مطابق ــان ظ ــدلُّ إذا ك ــا ي ــا م ــل فيه ص [[ /ب

ــه ]] ٢١٢ ــب ب ــأنَّ املخاط ــتدلِّ ب ــم للمس م العل ــدَّ ــة، وتق اللغ

ــري أن  ــن غ ــة م ــالف احلقيق ــد خ ــوز أن يري ــه ال جي ــيم، وأنَّ حك

ــه ــدلَّ علي ــذه . ي ــت هب ـــرع ليس ــة الش ــع أدلَّ ــبهة أنَّ مجي وال ش

ــفة، أل ــالً، الص ــنَّة جمم ــاهبًا ويف السُّ ــرآن متش ــم أنَّ يف الق ــا نعل ّن

وأنَّ العلامء من أهـل اللغـة قـد اختلفـوا يف املـراد هبـام، وتوقَّفـوا 

ـا مل يصــّح هلــم طريقــه، ومــالوا يف مواضــع إىلٰ   يف الكثــري ممـَّ

، فال بـدَّ واحلـال هـذه مـن مبـنيِّ للمشـكل طريقة الظنِّ واألوىلٰ 

ــة كقــول الرســول ومــرتجم للغــامض يكــون ق ، ولــه حجَّ

ـا : بعـد هـذا إالَّ أن يقـال ٰى وليس يبقـ إنَّ مجيـع مـا يف القـرآن إمَّ

ــول  ــن الرس ــان م ــه بي ــة أو في ــاهر اللغ ــوم بظ ــح  معل يفص

ـنَّة جاريـة هبـذا املجـر وهـذا قـول ُيعَلـم . ٰى عن املـراد، وإنَّ السُّ

ـــرورة، لوجــود مواضــع كثــرية مــن الكتــاب  بطالنــه بالض

نَّة ق كثـري مـن العلـامء وأعيـاهم القطـع فيهـا  د أشـكل عـىلٰ والسُّ

شـــيء بعينــه، ولــو مل يكــن يف القــرآن إالَّ مــا ال خــالف يف  عــىلٰ 

ن مـن دفعــه وهـو املجمــل الـذي ال شــكَّ يف  وجـوده وال ُيــتمكَّ

ــه إىلٰ  ــاىلٰ  حاجت ــه تع ــل قول ــاح مث ــان واإليض ــْن :  البي  ِم
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غري مـا ذكرنـاه وهـو كثـري، وإذا كـان ال بـدَّ مـن  ، إىلٰ ]٢٥و ٢٤

 ترمجته والبيان عـن املـراد بـه، فلـو سـلَّمنا أنَّ الرسـول قـد تـوّىلٰ 

 نــه ومل خيلــف منــه شــيئًا عــىلٰ البيــان م بيــان مجيــع مــا حيتــاج إىلٰ 

ــىلٰ  ــده ع ــاألمر بع ــائم ب ــه والق ــان خليفت ــه  بي ــا اقرتح ــة م هناي

اإلمـام  اخلصوم يف هـذا املوضـع، لكانـت احلاجـة مـن بعـده إىلٰ 

ــة  يف هـذا الوجــه ثابتـة، ألّنــا نعلــم أنَّ بيانـه  وإن كــان حجَّ

ـة أيضـًا عـىلٰ  عىلٰ   مـن شـافهه بـه وسـمعها مـن لفظـه فهـو حجَّ

ــأيت بعــ ــة مــن ي ــه، ونقــل األُمَّ ده ممَّــن مل يعاصـــره ويلحــق زمان

أنَّـه لـيس بضــروري، وأنَّـه غـري مـأمون  بيَّنّـالذلك البيان، وقد 

منهم العدول عنه، فال بدَّ مـع مـا ذكرنـاه مـن إمـام مـؤدٍّ لرتمجـة 

ــيِّ  ــن  النب ــا م ــَض عنّ ــامَّ ُغِم ــح ع ــرآن، وموضِّ ــكل الق مش

عصـوم مـع تسـليم أكثـر اإلمـام امل ذلك، فقـد ثبتـت احلاجـة إىلٰ 

 .قواعد املخالف

ــن  ــأنَّ م ــام ب ــة باإلم ــاة باملعارض ـــي القض ــرتض قاض اع

ــالتواتر أو ال، فــإن كــان  ــا أن ُينَقــل كالمــه إليــه ب غــاب عنــه إمَّ

ــًا يف  ــر أيض ــاين فليج ــان الث ــول، وإن ك ــر يف الرس ل فليج األوَّ

 .الرسول مثله

ص [[ /بـالفرق بـأنَّ اإلمـام  ٰى وأجـاب عنـه السـيِّد املرتضــ

 بخـالف مراع لبيانه، واإلمـام بعـده، فيـأمن فيـه التغـريُّ ]] ٢١٣

 .الرسول بعد

، وجيـــب  اإلمــام جيـــب أن ُيــؤتمَّ بــه :الثالــث والثامنــون

القبــول منــه واالنقيــاد لــه، فلــو مل يكــن معصــومًا مل ُيــؤَمن فــيام 

يــأمر وينهــاه أن يكــون قبيحــًا، وال جيــوز تكليــف الرعيَّـــة 

ه والتــزام طاعتــه، بــل إذا مل يكــن لالنقيــاد ملــن هــذه حالــ

ــدعو إىلٰ  ــدَّ وأن ي ــع أن يرت ــومًا ال يمتن ــيس  معص ــداد، ول االرت

بعد ثبـوت العصـمة إالَّ القـول بأنَّـه ال بـدَّ مـن إمـام منصـوص 

 .عليه يف كلِّ زمانٍ 

 :ار بوجوه عبد اجلبّ هذا القايض واعرتض عىلٰ 

ل بـ: األوَّ اع اإلمـام يف أنَّه إنَّام يلـزم هـذا لـو قلنـا بوجـوب اتِّ

كــلِّ شـــيٍء ولــيس، بــل اإلمــام عنــدنا هــو الــذي إليــه القيــام 

بــُأمور مبيَّنــة يف الشـــرع، والــذي يلــزم طاعتــه منــه بــه مــا بــنيَّ 

ــه قــال : الشـــرع حســن ذلــك، كــام روي عــن أيب بكــر أنَّ

أطيعــوين مــا أطعــت اهللا، فــإذا عصــيت اهللا فــال طاعــة يل (

: ال يقـال. يـأمر بـه فـيام كـان  ، وهـذه طريقـة عـيلٍّ )عليكم

حماربــة أو غريهــا، وهــم ال يعلمــون وجههــا،  إذا دعــا قومــًا إىلٰ 

نعـم، لـزم أن يكـون معصـومًا، ألنَّـه : فـإن قلـتم. يلزم طاعته به

ــاً  ــون قبيح ــه أن يك ــأمر ب ــيام ي ــاز ف ــذلك ج ــن ك وإن . إن مل يك

الواجــب : ألّنــا نقــول. ال، لــزم إفحامــه، فتنتفــي فائدتــه: قلــتم

باعــه فــيام  ــالقبيح، اتِّ ــم قبحــه، وإن كــان ال يمتنــع أمــره ب ال ُيعَل

الوجـه  حسـن مـن حيـث يفعلـه ال عـىلٰ  لكن فاعله مقـدم عـىلٰ 

ــيام ال  ــواله ف ــع م ــف أن يطي ــد مكلَّ ــام أنَّ العب ــبح، ك ــذي يق ال

 .الوجه املذكور، فكذا رعيَّة اإلمام يعلمه قبيحًا عىلٰ 
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ــأن ي: الثــاين ــف ب ــالة مكلَّ ــأموم يف الص ــت أنَّ امل ــد ثب ــع ق تَّب

اإلمــام إذا مل يعلــم أنَّ صــالته فاســدة، وال خيــرج مــن أن يكــون 

ــام  ــه إنَّ ز يف صــالة اإلمــام أن تكــون قبيحــة، ألنَّ مطيعــًا وإن جــوَّ

ــم  ــف أن يعل ــالة ومل ُيكلَّ ــان الص ــه يف أرك باع ــزم اتِّ ــف أن يل ُكلِّ

ــه، فكــذلك القــول يف اإلمــام ــاطن فعل هــذه الطريقــة  وعــىلٰ . ب

 .وي واألحكام وغريمهاجيري الكالم يف الفتا

يلــزم مــن قــوهلم أن ال ينقــاد الرعيَّــة لألُمــراء إذا مل : الثالــث

معصــومني ملثــل هــذه العلَّــة التــي ]] ٢١٤ص [[ /يكونــوا 

ذكروهــا، وإذا مل جتــب ألجــل ذلــك عصــمتهم ومل يمنــع ذلــك 

املعصــية، فكــذا  مــن وجــوب طــاعتهم مــا مل ُيعَلــم دعــاؤهم إىلٰ 

 .القول يف اإلمام

ل من وجوه واجلواب  :عن األوَّ

ل ــزم : األوَّ ــنه ل ــم حس ــيام ُيعَل ــه إالَّ ف باع ــب اتِّ ــو مل جي ــه ل أنَّ

ال أعلــم حســن هــذا إالَّ : إفحامــه، ألنَّ املكلَّــف يقــول لــه

ــة باعــه فــيام ال ُيعَلــم . بقولــك، وقولــك لــيس بحجَّ ووجــوب اتِّ

ــن  ــت م ــام لزم ــدة إنَّ ــدة، ألنَّ املفس ــه املفس ــدفع وج ــه ال ي قبح

ــف مــن أمــره بــالقبيح وجتــويز ارتكابــه اخلطــأ، عــدم أمــن امل كلَّ

ــة  ــيض املمكن ــتامل أو نق ــذا االح ــدفع ه ــذا إالَّ ب ــدفع ه وال ين

ــه، وهــذا هــو ـالضــ ــاع القبــيح علي رورية، فيجــب القــول بامتن

 .العصمة

ــاين ـــ: الث ــيِّد املرتض ــره الس ــا ذك ــاع  ٰى م ب ــوب اتِّ ــن أنَّ وج م

ن أن يتعبَّــد اهللا غـري املعصــوم فــيام ال ُيعَلــم قبحــه يســتلزم إمكــا

وجـه مـن الوجـوه، إلمكـان أن يكـون  بفعـل القبـيح عـىلٰ  تعاىلٰ 

ــزم  ــال، فيل ــك حم ــن ذل ــيته، لك ــه معص ــأمر ب ــذي ي ــك ال ذل

 .عصمته

أيضـًا، وهـو أنَّ اإلمــام  ٰى مـا ذكـره الســيِّد املرتضــ: الثالـث

إنَّام هو إمام يف مجيـع الـدين، ومـا مل يكـن متَّبعـًا فيـه مـن الـدين 

ــه ــن كون ــا،  خيــرج ع ــالف فيه ــة ال خ ــذه اجلمل ــه، وه ــًا في إمام

ــالق  ــذا اإلط ــة يف ه ــا، ألنَّ املنازع ــازع فيه ــٍد أن ين ــيس ألح فل

 .خرق اإلمجاع

ا ما رواه عـن أيب بكـر فـال يفيـد علـًام وال عمـالً، للمنـع  وأمَّ

الً، وأنَّـه خـرب واحـد ال يفيـد يف املسـائل العلميـة . من إمامتـه أوَّ

ـا أن ال وأيضًا فألنَّـه إذا ُبـنيِّ أ ـة فإمَّ نَّ كـلَّ مـا يقولـه لـيس بحجَّ

ـا أن  ـة يف اخلـرب املـذكور، وإمَّ ـة فـال حجَّ يكون شـيء منهـا حجَّ

ــة فــال يــدلُّ  ــة والــبعض اآلخــر لــيس بحجَّ يكـون الــبعض حجَّ

أيضًا، جلواز كونه مـن ذلـك الـبعض، واألصـل فيـه أنَّ اجلزئيـة 

ل، فحينئــــٍذ ال يمكــــن  ٰى ال تصـــلح كــــرب يف الشــــكل األوَّ

 .االستدالل

، فلــيس يف ذلــك )هــذه طريقــة أمــري املــؤمنني : (قولــه

، ومل يـذكر روايـة عنـه تقتضــي ذلـك، فـال ٰى الـدعو زيادة عـىلٰ 

ننـا فـام ظنّـه قيـام الداللـة عـىلٰ   داللة لنتكلَّم عليها، والـذي ُيؤمِّ

أنَّ اإلمــام جيــب أن يكــون معصــومًا  إمامتــه وقيامهــا عــىلٰ 

 .ينبه يف مجيع الدِّ  ٰى ومقتد

ــه ــان ال : (قول ــه وإن ك ــم قبح ــيام ال ُيعَل ــه ف باع ــب اتِّ الواج

ــع أمــره  ــىلٰ ]] ٢١٥ص [[ /يمتن ــدم ع ــه مق ــن فاعل ــالقبيح لك  ب

ــا)الوجــه الــذي يقــبح حســن مــن حيــث يفعلــه ال عــىلٰ  : ، قلن

ــىلٰ  ــًا ع ــل قبيح ــع الفع ــال أن يق ــاعلني  حم ــض الف ــن بع ــه م وج

نَّ ذلـك الوجـه مـن فاعـل آخـر وال يكـون قبيحـًا، أل ويقع عىلٰ 

ــام  ــا اإلم ــة إذا دع ــارات، فاملحارب ــوه واالعتب ــبح الوج ــة الق علَّ

إليه وفعلها وكانـت قبيحـة منـه مل يصـح منـه ألنَّـه عـامل بقبحهـا 

ــذا  ــني يف ه ــذلك، ألنَّ التمك ــم ب ــن العل ن م ــتمكِّ ــه م ــل ألنَّ ب

ــانوا متمكِّ  ــام إذا ك ــة اإلم ــم، ورعيَّ ــام العل ــوم مق ــاب يق ــني الب ن

ين قبحـت مـا يعـود بـه الفسـاد يف الـدِّ من العلم بقبح املحاربة و

ــ ــال لتمكُّ ــا يف احل ــوا وجهه ــنهم وإن مل يعلم ــم م ــن العل نهم م

ـــوا متمكِّ  نـــني، فكيـــف تكـــون بقبحهـــا، فـــال بـــدَّ وأن يكون

املحاربة قبيحة منه غـري قبيحـة مـنهم؟ ولـو سـلَّمنا جـواز عـدم 

نهم من العلـم بحـال املحاربـة يف القـبح أو احلسـن مل يقـدح متكُّ 

العلـم بحالـه مـن مجلـة مــا   نـوا مــنألنَّ الكـالم فـيام ُمكِّ  أيضـًا،

ولـو اسـتقام لـه مـا أراده مـن املحاربـة . فعلـه دعاهم اإلمام إىلٰ 

مل يستقم له مثلـه يف غريهـا مـن ُأمـور الـدين، ألنَّ اإلمـام ال بـدَّ 

بـه يف مجيـع مـا كـان  ٰى وأن يكون إمامـًا يف سـائر الـدين ومقتـد

ــة،  لنــا عليــه مــن  ومــا مل يكــن عــىلٰ معلومــًا وجهــه للرعيَّ مــا دلَّ

ــو دعــاهم إىلٰ  قبــل، فيلــزم عــىلٰ  ــا ال  هــذا أن ل ــة ممَّ غــري املحارب

عي كونـه حسـنًا أن يلـزم طاعتـه واالنقيـاد  يمكن املنـازع أن يـدَّ

ــف . ألمــره مــن حيــث وجــب االقتــداء بــه ــا العبــد فلــامَّ ُكلِّ فأمَّ

ـن مـن  العلـم بقبحـه طاعة مواله فـيام ال يعلمـه قبيحـًا، فـام متكَّ

ـا مـا ال سـبيل لـه إىلٰ  العلـم بحالـه  حكم مـا يعلمـه قبيحـًا، وأمَّ

، ولـيس هـذا حـال فيجوز أن ال يقبح منـه وإن قـبح مـن املـوىلٰ 

ن مـن  اإلمام، ألنَّ كالمنا عـىلٰ  باعـه فيـه فـيام ُيـتمكَّ مـا أمرنـا باتِّ

 .العلم بحاله، فال بد أن يكون القبيح منه قبيحًا منّا
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نَّ إمامـة الصـالة ليسـت بإمامـة حقيقـة، ألنَّـه أ: وعن الثاين

ــ ــا معن ــت فيه ــي ٰى مل يثب ــداء احلقيق ــة . االقت ــا إمام ــلَّمنا كوهن س

 ، حقيقــة، لكــن االقتــداء هنــا فــيام التكليــف فيــه منــوط بــالظنِّ

ــة االقتــداء لتحصــيل العلــم وإزالــة االحــتامل وإزالــة  وَثمَّ

 .الشكِّ والريب

ــث ــن الثال ــوىلٰ : وع ــري م ــ أنَّ األم ــام علي ــمة اإلم ه، ولعص

ــؤه  ــزل، وخط ــذة والع ــن املؤاخ ــاف م ــه خي ــاحمته ل ــدم مس وع

]] ٢١٦ص [[ /ووجــــوده،  ينجــــرب بنظــــر اإلمــــام 

ويستدرك بخـالف مـن ال واليـة عليـه، وال خيـاف مـن معاقبـة 

ــىلٰ  ــلِّط ع ــو املتس ــد وه ــه أح ــلِّطًا علي ــد متس ــيس أح ــامل ول . الع

ـة، ووال ـةوأيضًا فإنَّ اإلمـام واليـة متَّبعـة عامَّ . يـة األمـري خاصَّ

ـــ ــيِّد املرتض ــال الس ــون :  ٰى وق ــدَّ أن يك ــام ال ب ــداء بإم االقت

خمالفًا لالقتداء بكـلِّ مـن هـو دونـه مـن أمـري وقـاض وحـاكم، 

 ٰى اإلمامـــة أيضــًا ال بـــدَّ أن يكــون خمالفـــًا ملعنـــ ٰى وألنَّ معنــ

ــدَّ  اإلمــارة مــن غــري رجــوع إىلٰ  خــالف االســم، وإذا كــان ال ب

ــة بــني ا ــريهم يف مــن مزيَّ ــراء وغ ــاه مــن األُم إلمــام ومــن ذكرن

ــة يمكــن إثباهتــا إالَّ مــا ذكرنــاه ٰى معنــ وفيــه . االقتــداء فــال مزيَّ

بــاع غــري املعصــوم آٍت   نظــر، فــإنَّ املحــال الــالزم يف وجــوب اتِّ

هاهنا، وال ينفع هـذا يف دفعـه، وألّنـا نمنـع انحصـار املزيَّـة فـيام 

 .ذكرتم

ــون ــع والثامن ــ :الراب ــه ص ــام ل ــد: األُوىلٰ :  فاتاإلم ــه واح . أنَّ

. أنَّـه َيعـزل وال ُيعـَزل: الثالثـة. عليـه أنَّـه يـوّيل وال ُيـوّىلٰ : الثانية

غــريه طاعتــه، وال جيــب عليــه طاعــة غــريه  جيــب عــىلٰ : الرابعــة

. كالمــه وفعلــه كــلٌّ مــنهام دليــل: اخلامســة. حــال كونــه إمامــاً 

بعــدم  اعتقــاد الصــواب يف أفعالــه وأقوالــه، واجلــزم: السادســة

خمالفــه حتــلُّ : الثامنــة. ف املطلــقلــه التصـــرُّ : الســابعة. خطئــه

ــه إىلٰ  ــع إىلٰ أ حماربت ــه ن يرج د خمالفت ــرَّ ــه بمج : التاســعة. طاعت

ــيِّ  ــيم النب ــه كتعظ ــب تعظيم ـــرة. جي ــافظ : العاش ــه ح أنَّ

ـــرع ـــر]] ٢١٧ص [[ . /للش ــادي عش ــاد : احل ــة واجله املحارب

ــه ــأمره ودعائ ـــر. ب ــة عش ــه : الثاني ــدودأنَّ ــيم للح ــة . مق الثالث

ــه داع إىلٰ : عشـــر ــا أنَّ ب إليه ــات، مقــرِّ ـــر. الطاع ــة عش : الرابع

د عن املعاصـي  .مبعِّ

ر ذلــك فنقــول ة،  هــذه األشــياء مفتقــرة إىلٰ : إذا تقــرَّ العصــمَّ

ل ــا األوَّ بــه إىلٰ : أمَّ الطاعــة  فــألنَّ وحدتــه توجــب عــدم مــن ُيقرِّ

ــده عــن ــاج، فتنتفــي  وُيبعِّ ــه،  املعصــية، فــال حيت ــة احلاجــة في علَّ

ـا الثـاين. وهي عدم العصـمة فيـه فألنَّـه لـو مل يكـن اخلطـأ : وأمَّ

ــه ويف واليتــه  ــن واليت ــوّيل مــن ال حتس ــؤَمن أن ي ــًا مل ُي مأمون

ـا الثالـث. ين وفسـاد املسـلمنيسبب هلـالك الـدِّ  فألنَّـه إذا : وأمَّ

ل  ــوَّ ــاز أن ُيع ــو ج ــِزَل ه ــأ، وإذا ُع ــه اخلط ــن ارتكاب ــَزل أم مل ُيع

ـــا الرابـــع. صـــلح يف الواليـــةاأل العصـــمة  فحاجتـــه إىلٰ : وأمَّ

ــا إفحامــه، أو إمكــان : ظــاهرة، وإالَّ لــزم أحــد أربعــة ُأمــور إمَّ

وجــوب املعصــية يف نفــس األمــر، أو تكليــف مــا ال ُيطــاق، أو 

ــزم  ــوابه ل ــيام ُيعَلــم ص ــه ف ــه إن وجــب طاعت ــاقض، ألنَّ التن

ــو ــة إذن، ودع ــري حجَّ ــه غ ــه، ألنَّ قول ــدم امل ٰى إفحام ــف بع كلَّ

هــا، إن وجـب مطلقــًا لــزم إمكــان الظفـر بالــدليل ال يمكــن ردُّ 

وجوب املعصـية جلـواز أمـره هبـا، وإن كـان يف بعـض األحكـام 

ــه يف  ــب طاعت ــاق، وإن مل جت ــا ال ُيط ــف م ــزم تكلي ــنيَّ ل ــري مع غ

ــا اخلـامس. شــيء نـاقض وجـوب طاعتـه فألنَّـه لـو كــان : وأمَّ

ـا السـادس. علـه دلـيالً اخلطأ عليه جائزًا مل يكـن كالمـه وف : وأمَّ

فألنَّه لو جـاز عليـه اخلطـأ مل حيصـل اعتقـاد الصـواب يف أفعالـه 

وأقواله واجلـزم بعـدم خطئـه، لعـدم اجـتامع اجلـزم مـع إمكـان 

ــيض ــال. النق ــول: ال يق ــا نق ــات، ألّن ــتقض بالعادي ــوت : ين ثب

ــزم ــا، فيســتحيل اجل ]] ٢١٨ص [[ . /العــادة غــري معلــوم هاهن

ــا الســابع ف املطلــق يســتحيل مــن احلكــيم ألنَّ التصـــرُّ فــ: وأمَّ

أن جيعله ملن جيـوز منـه الظلـم والكفـر وأنـواع التعـّدي واخلطـأ 

ـــا الثـــامن. يف األقـــوال واألفعـــال فـــألنَّ خمالفـــة غـــري : وأمَّ

ــن اجلــزم  د خمالفتــه يف شـــيء كــان ال يمك املعصــوم بمجــرَّ

بإجياهبـــا للمحاربـــة والقتـــل، جلـــواز كـــون احلـــقِّ يف طـــرف 

ــا ــن أن املخ ــه يمك ــقِّ أو فاعل ــل احل ــون قاب ــزم أن يك لف، فيل

ـــرورة ــال بالض ــو حم ــك، وه د ذل ــرَّ ــه بمج ــب حماربت ــا . جي وأمَّ

واجـب يف كـلِّ حـاٍل، وغـري  فـألنَّ تعظـيم النبـيِّ : التاسع

والعقوبـة منـه، فـإن مل  املعصوم يمكن صـدور مـا يوجـب احلـدَّ 

ــراًء بــالقبيح، وإن وجبــ ــب مقابلتــه بالعقوبــة كــان إغ ت جي

عقوبتــه فــإن بقــي وجــوب التعظــيم اجتمــع النقيضــان، وإن مل 

ــامً  ــه دائ ــوب تعظيم ــم بوج ــاقض احلك ــيم ن ــب التعظ ــا . جي وأمَّ

فـــألنَّ غـــري املعصـــوم ال حيصـــل اجلـــزم بحفظـــه : العاشــــر

ــه ــي فائدت ــه، فتنتف ــوق بقول ــل الوث ــال حيص ـــرع، ف ــا . للش وأمَّ

إالَّ فــإنَّ اإلنســان ال يقتــل نفســه ويقتــل غــريه : احلــادي عشـــر

، بقول مـن يعـرف يقينـًا صـوابه، وأنَّـه ينـزل منزلـة النبـيِّ 

ــوم ــك إالَّ باملعص ــق ذل ـــر. وال يتحقَّ ــاين عش ــا الث ــألنَّ : وأمَّ ف
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ـــف  مقـــيم احلـــدود ال بـــدَّ وأن يســـتحيل عليـــه امليـــل واحلي

ــان  ، وإالَّ لك ــدِّ ــبب احل ــه س ــتحيل علي ، ويس ــدِّ ــة يف احل واملراقب

ـا الثالـث عشــر . ر املقـيم فيـهغريه مقيًام أيضًا، فـال ينحصــ وأمَّ

ـــر ــع عش ب إىلٰ : والراب ــرِّ ــألنَّ املق ــون  ف ــدَّ أن يك ــات ال ب الطاع

ــد عــن املعاصـــي ال بــدَّ أن  أقــرب مــن غــريه دائــًام إليهــا، واملبعِّ

 .يكون دائًام بعيدًا عنها، وهذا هو العصمة

مــع عــدم  وجــوب عصــمة النبــيِّ  :اخلــامس والثامنــون

ل ثابــت فينتفــي   ا ال جيتمعــان،وجــوب عصــمة اإلمــام ممَّــ واألوَّ

ـا . الثـاين خمـرب عــن  النافيـة فـألنَّ النبـيَّ ]] ٢١٩ص [[ /أمَّ

ــا  ٰى ومقتــد اهللا تعــاىلٰ  باعــه وطاعتــه، فإمَّ بفعلــه وقولــه وجيــب اتِّ

ــمة أو ال ــوب العص ــك وج ـــي ذل ل . أن يقتض ــان األوَّ ــإن ك ف

ــ ــام لتحقُّ ــمة اإلم ــب عص ــوج ــان الث ــه، وإن ك ــة في اين مل ق العلَّ

ــيِّ  ــمة النب ــب عص ــألنَّ كونــه . جت ل ف ــوت األوَّ ــا ثب وأمَّ

ة فـيام خيـرب بـه عـن اهللا تعـاىلٰ  يوجـب أن ال جيـوز عليـه مـا  حجَّ

ــة مــن الغلــط والســهو وغــري ذلــك، ولعــدم  يــنقض كونــه حجَّ

 .الوثوق حينئٍذ بقوله وفعله

ـــام وجـــب عصـــمة النبـــيِّ  :الســـادس والثامنـــون  كلَّ

، فالتـايل مثلـه، وا وجـب عصـمة اإلمـام م حـقٌّ ـا حّقيــة . ملقـدَّ أمَّ

م ٰ : فلقولــه تعــاىلٰ : املقــدَّ
َ َ
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، فلـو مل يكـن الرسـول معصـومًا ]١٦٥: النسـاء[ َ�ع

ـة، ألنَّ قـول الرسـول حينئـٍذ لـيس بـدليل  لكان للمكلَّـف حجَّ

ــاء  ــع انتف ــيض، وم ــه النق ــارة الحتامل ــت األم ــدليل وإن ثب ال

ــة ــق احلجَّ ــا املالزمــة فــألنَّ مــع عــدم إمــام معصــوم . تتحقَّ وأمَّ

ــ ــول،  ٰى يبق ـــر الرس ــذي مل يبص ــف ال ــة إذا املكلَّ ــف حجَّ للمكلَّ

ـنَّة، واملتشــابه واإلضــامر ومــا  واملجمـل موجــود يف القــرآن والسُّ

ب حينئـٍذ، وقـول غـري املعصـوم  حيتاج إىلٰ  التفسـري وعـدم املقـرِّ

ــي ــن ل ــو مل يك ــدليل، فل ــا ب ــابه ليس ــل واملتش ــدليل، واملجم س ب

ة املنفيَّة  .اإلمام معصومًا لثبت احلجَّ

ــون ــابع والثامن ــه  :الس ــن رعيَّت ــل م ــام أفض ــان اإلم ــام ك كلَّ

م حـقٌّ  ـا . ، فالتـايل مثلـهوجب أن يكون معصومًا، لكـن املقـدَّ أمَّ

ـــ ــو عص ــام ل ــألنَّ اإلم ــة ف ــك ٰى املالزم ــا يف تل ــا فإمَّ ــال م  يف ح

ــة  احلالـة يعصـــي كـلُّ  واحــد واحـد مــن النـاس، فتجتمــع األُمَّ

ــا أن ال  عــىلٰ  ــة اإلمجــاع، وإمَّ ــق يف أدلَّ اخلطــأ وهــو حمــال ملــا حتقَّ

يعصـي واحد ما، ففـي تلـك احلالـة غـري العاصــي أفضـل مـن 

ــال  ــة، ف ــن اإلمام ــرج ع ــل، فيخ ــام أفض ــري اإلم ـــي، فغ العاص

ــاد امل ــو الفس ــذا ه ة، وه ــتقرَّ ــه مس ــون إمامت ــرج تك ــع لله وق

ـا أن يكـون إمامـًا مـع . واملرج، ويلـزم تكليـف مـا ال ُيطـاق وإمَّ

وجــوب كــون اإلمــام أفضــل دائــًام مــع كونــه لــيس بأفضــل يف 

ــاقض ــو تن ــال، وه ــذه احل م. ه ــدَّ ــة املق ــا حّقي ــتحالة : وأمَّ فالس

ــىلٰ  ــول ع ــديم املفض ــاوي،  تق ــديم املس ــتحالة تق ــل، واس الفاض

ح، و  .العلم هبا رضوريالمتناع الرتجيح من غري مرجِّ

مـن   اإلمـام هـو احلامـل لكـلِّ مـن يعلمـه :الثامن والثامنـون

،  اجلــــائزي اخلطــــأ عــــىلٰ ]] ٢٢٠ص [[ /املكلَّفــــني  احلــــقِّ

ذلـك مـع  وارتكابه الشـريعة يف كلِّ حكـم وحـال، وقهـره عـىلٰ 

ــف مــن اخلطــأ، ومــع متكُّ  نــه، ومــانع كــلِّ متكُّ  نــه دائــًام فلــو مكلَّ

ــن  ــا مل يك ــًا م ــأ وقت ــيض أخط ــة نق ــة العامَّ ــًا، ألنَّ املطلق إمام

 .الدائمة، فخطؤه ملزوم للمحال، فيكون حماالً 

ــون ــع والثامن ــ :التاس ــان حتقُّ ــتحيل إمك ــع يس ـــيء م ق الش

ــدِّ  ــود ض ــرض وج ــ  هف ــان، وحتقُّ ــع النقيض ــه وإالَّ اجتم ق نقيض

األشـياء معانـدة لــه،  ٰى للخطـأ والنســيان، وأقـو فاإلمامـة ضـدٌّ 

إنَّـام قلنـا . حمـلٍّ واحـٍد ويف وقـٍت واحـدٍ  فيستحيل اجـتامعهام يف

ــدة مــن اخلطــأ واملعــايص،  باملعانــدة ألنَّ اإلمامــة هــي املبعِّ

ــد  ــه ومعان ــد عــن الشـــيء ولعدمــه مضــادٌّ ل واملقتضـــي للمبعِّ

لـه، فقـد ظهـر أنَّ حتّقـق اإلمامــة يف حمـلٍّ ملوجـب امتنـاع اخلطــأ 

 .عليه، وهذا هو العصمة

ام لــيس امتنــاع اخلطــأ، بــل هــو اإلمــ املحــوج إىلٰ  :التسـعون

املغني عنـه يف التقريـب والتبعيـد وال وجـوب اخلطـأ، وإالَّ لـزم 

ــان اخلطــأ  ــو إمك ــون ه ــاق، فبقــي أن يك ــف مــا ال ُيط تكلي

ــدِّ  ــن ح ــأ م ــِرج للخط ــو املخ ــام ه ــه، فاإلم ــه عدم ــل ب ليحص

ـــان إىلٰ  يف املعانـــدة يف  ٰى االمتنـــاع، وال شــــيء أقـــو اإلمك

ــا ــة االمتن ــن علَّ ــود م ــتحيل الوج ــة يس ــق اإلمام ــع حتّق ع، فم

 .اخلطأ، وهو املطلوب

اخلطــأ مــع اإلمامــة،  نســبة الوجــود إىلٰ  :احلــادي والتســعون

ـــه مـــع عـــدمها اإلمكـــان،  ـــا الوجـــوب وهـــو حمـــال، ألنَّ إمَّ

ـا  بـة إليـه، فكيـف تكـون علَّـة فيـه؟ وإمَّ ويستحيل أن تكون مقرِّ

ـا  .اإلمكان أيضـًا فوجودهـا كعـدمها، فيكـون إجياهبـا عبثـاً  وإمَّ

ترجيح العدم، لكن رجحـان غـري النهـي عـن الوجـوب حمـال، 

وإالَّ جلاز فـرض وجـود املرجـوح مـع علَّـة الرجحـان يف وقـت 

ــر  ــالوجود واآلخ ــوقتني ب ــد ال ــيح أح ــر، فرتج ــه يف آخ وعدم

ــًا إىلٰ  ــون حمتاج ــا أن يك ــدم إمَّ ــال  بالع ــاين حم ح أو ال، والث ــرجِّ م



 ١٥١  .............................................................................................  عصمة اإلمام/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العني 

ح، واألوَّ  ل يسـتلزم عـدم كـون مـا وإالَّ جلاز الرتجيح بـال مـرجِّ

ــ حــًا تام� ــِرَض مرجِّ ــو . ، هــذا خلــفاُف ــا االمتنــاع، وه وإمَّ

 .املطلوب

ـا تـرجيح عـدم اخلطـأ  :الثاين والتسـعون معلـول اإلمامـة إمَّ

اأو امتناع اخلطأ، وأ ـا عـىلٰ . مـا كـان يلـزم املطلـوب ي� التقـدير  أمَّ

ل فــــألنَّ أحــــد طــــريف املمكــــن مــــع  ]] ٢٢١ص [[ /األوَّ

ـــاوي  ـــة أوىلٰ التس ـــع املرجوحي ـــه، فم ـــتحيل وقوع ، وإذا يس

ــ ــأ انته ــود اخلط ــتحال وج ــاع إىلٰ  ٰى اس ــاين . االمتن ــان الث وإن ك

ـــة متـــ ـــ ٰى فــاملطلوب أظهـــر، ألنَّ العلَّ قـــت وجـــب حتقُّ ق حتقَّ

قــت اإلمامــة امتنــع اخلطــأ، وهــذا هــو  املعلــول، فــإذا حتقَّ

 .العصمة

ــعون ــث والتس ــىلٰ  :الثال ــف ع ــرض يتوقَّ ــلُّ ع ــتعداد  ك اس

ــ ــلِّ مس ــتعداد املح ــه، بوق باس ــامُّ   ل ــتعداد الت ــذي  واالس ــو ال ه

ـدة عـن   لـه، يوجد عقيبه بـال فصـل املسـتعدِّ  فاإلمامـة هـي املبعِّ

ـد عـن الشــيء منــاٍف لـه، ألنَّـه موجـب لــبطالن  اخلطـأ، واملبعِّ

ــ ــتعداد املتوقِّ ــة االس ــة منافي ـــيء، فاإلمام ــك الش ــه ذل ف علي

ـــ م امتنـــاع اآلخـــر، ق أحـــد املتنـــافيني يســـتلزللخطـــأ، وحتقُّ

 .فاإلمامة موجبة المتناع اخلطأ، وهو مطلوبنا

ــع والتســعون ـــيء إذا ُنِســَب إىلٰ  :الراب ــا أن  كــلُّ ش آخــر فإمَّ

ــتحيل  ــه يس ــًا ل ــون منافي ــا أن يك ــاين إمَّ ــه أو ال، والث ــون مثل يك

دة بـني النفــي  اجتامعـه معـه أو ال، وهـذه قســمة حاصــرة مـرتدِّ

ــات ــبَ . واإلثب ــة إذا ُنِس ــن  ت إىلٰ فاإلمام ــا م ــا أن يكون ــأ فإمَّ اخلط

ــاء  ــن انتف ــتعداده، ومل يك ــل اس ــا بط ــال، وإالَّ مل ــو حم ل وه األوَّ

مطلـــق اخلطـــأ واملاهيـــة املطلقـــة مـــن حيـــث هـــي غايـــة يف 

وجودها، وهـو ظـاهر، ألنَّ أحـد املثلـني ال يكـون عـدم املاهيـة 

املطلقــة مــن حيــث هــي غايــة يف وجودهــا، الســتحالة عــدمها 

ــل ــو مث ــه، إذ ه ــة،  مع ــة املطلق ــود املاهي ــتلزم وج ــوده يس فوج

ــا أن يكــون مــن الثالــث وهــو  فكيــف ُيطَلــب منــه العــدم؟ وإمَّ

حمال، وإالَّ مل يكن معهـا أبعـد، ألنَّ كـلَّ مـا يمكـن اجتامعـه مـع 

ــة وجــوده، فــال يكــون  ــًا لــه جيــامع علَّ الشـــيء ال يكــون منافي

ــود والعــدم أو رجحــان  معــه أبعــد، ولتســاوي نســبة الوج

ــود ــاين الوج ــن الث ــون م ــنيَّ أن يك ــًا، فتع ــ. قطع ــد وحتقُّ ق أح

ـــتامع  ـــن اج ـــر، وإالَّ ألمك ـــاع اآلخ ـــتلزم امتن ـــافيني يس املتن

 .النقيضني، وهو حمال

ــيس  :اخلــامس والتســعون ــًام، والعاصـــي ل ــام هــاٍد دائ اإلم

ــاصٍ  ــيس بع ــام ل ــة، فاإلم ــاٍد يف اجلمل ــغر. هب ــا الص ــه  ٰى أمَّ فألنَّ

ــر ــيس امل ــام، إذ ل ــن اإلم ــراد م ــٍت دون امل ــة يف وق ــه اهلداي اد من

. آخــر، وال يف حكــم دون حكــم آخــر، وال لــبعض دون بعــض

ــا الكــرب فــألنَّ العــايص ضــالٌّ مــا دام عاصــيًا، والضــالُّ  ٰى وأمَّ

 .ليس هباٍد ما دام ضاال� 

اإلمــــام مقــــيم  :الســــادس والتســــعون ]]٢٢٢ص [[ /

العمـل بـه دائـًام، وال شــيء مـن العـايص  حامـل عـىلٰ   للشـرع

ــاصٍ كــذل ــن اإلمــام بع ـــيء م ــيًا، فــال ش ــا دام عاص ــا . ك م أمَّ

ـا الكـرب. فظاهرة، ألنَّ الغايـة مـن اإلمـام ذلـك ٰى الصغر  ٰى وأمَّ

 .فظاهرة

العلَّــة الغائيــة يف اإلمامــة إنَّــام هــو  :الســابع والتســعون

ارتفاع اخلطـأ، والعلَّـة الغائيـة علَّـة بامهيتهـا معلولـة بوجودهـا، 

ــىلٰ  ــدلَّ ع ــاع ا ف ــت أنَّ ارتف ق ــد حتقَّ ــة، وق ــول اإلمام ــأ معل خلط

قــة يف حملِّهــا،  ــاع اخلطــأ مــا دامــت متحقِّ ــق ارتف اإلمامــة فيتحقَّ

 .وهو اإلمام، فيلزم العصمة

ــا أن  كــلُّ شـــيٍء إذا ُنِســَب إىلٰ  :الثــامن والتســعون غــريه فإمَّ

فــإذا ُنِســَب . ، أو ممكنــًا معــه يكــون واجبــًا معــه، أو ممتنعــًا معــه

ــأ إىلٰ  ــة، اخلط ــود  اإلمام ــب وج ــا أن جي ــا إمَّ ــرض حتّققه ــع ف فم

اخلطأ معها فتكون مفسدة، ألنَّـه بـدوهنا جـايز، فـإذا كـان معهـا 

ــف ــذا خل ــدة، ه ــت مفس ــًا كان ــًا . واجب ــا ممكن ــان معه وإن ك

ــو حمــال  ٰى تســاو وجودهــا وعــدمها، فانتفــت فائــدهتا، وه

 .وإن كان معها ممتنعًا ثبت املطلوب. قطعاً 

ــعون ــع والتس ــف ال :التاس ــبة إىلٰ املكلَّ ــه نس ــة ل ــع اإلمام   م

وارتفاع املعاصــي وهـو جـواز الفعـل والـرتك، فمـع   الطاعات

ــف أقــرب إىلٰ  ــا أن يصــري املكلَّ الطاعــة وأبعــد عــن  اإلمامــة إمَّ

املعصــية مــع متّكــن اإلمــام منــه وعلمــه بــه أو ال، والثــاين حمــال 

ـــف  ل، فكـــلُّ مكلَّ وإالَّ لكـــان وجـــوده كعدمـــه، فتعـــنيَّ األوَّ

ن  ــتمكَّ ــه إىلٰ ي ــام مــن تقريب ــية  اإلم ــن املعص ــده ع ــة وتبعي الطاع

ويعلم به جيـب لـه ذلـك، فيمتنـع عنـه املرجـوع، واإلمـام قـادر 

فـًا، فيجـب لـه ذلـك، فيمتنـع منـه  عىلٰ  نفسـه، وإالَّ مل يكـن مكلَّ

 .نقيضه بحيث ال ُيَعدُّ مقهورًا وال جمربًا، وهذا هو العصمة

ـ :املائة   ن اإلمـام مـن املكلَّـفامتناع اخلطأ واإلمامـة مـع متكُّ

الطاعـات وعلمـه  منعـه مـن املعـايص ومحلـه عـىلٰ  وقدرته عـىلٰ 

ــا أو ال،  ــزوم م ــنهام ل ــون بي ــا أن يك ــه إمَّ ــف ل ــة املكلَّ ــه وبطاع ب

والثــاين حمــال، وإالَّ يمكــن مــع ذلــك أن ال تقــع الطاعــة وتقــع 
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املعصــية، فتنتفــي فائــدة اإلمامــة، ألنَّ فائــدة اإلمــام مــع طاعــة 

ــف  ــه ومتكُّ املكلَّ ــىلٰ ل ــه ع ــه وقدرت ــه ومتكين ــىلٰ  ن ــه ع ــة  محل الطاع

ـق الطاعـة وتبعـد عـن املعصـية، فبقـي  ومنعه عن املعصـية يتحقَّ

ـــزوم ـــنهام ل ـــا أن يكـــون . أن يكـــون بي ]] ٢٢٣ص [[ /فإمَّ

ــأ، أو  ــع اخلط ــة لرف ــذكورة ملزوم ـــرطني امل ــع الش ــة م اإلمام

ــــرفني ــــن الط ــــتالزم م ــــالعكس، أو ال ــــث . ب ل والثال األوَّ

ـــاملطلو ق اإلمامـــة بـــان، والثـــاين حمـــال، وإالَّ لكـــان مـــع حتقُّ

ــ ــف لإلمــام ومتكُّ ــة املكلَّ ــده عــن وإطاع ــام مــن تبعي ن اإلم

ــف   الطاعــة، فكــان يمكــن أن املعصــية وتقريبــه إىلٰ  يكــون املكلَّ

ــو حمــال، وإالَّ  أبعــد عــن الطاعــة وأقــرب إىلٰ  املعصــية، وه

ــت فائدتــه ــن ال. النتف ــزوم املطلــوب م ــام قلنــا بل ثالــث وإنَّ

ــف  ل، ألنَّ امللـزوم اإلمامــة ومتّكــن اإلمـام مــن محــل املكلَّ واألوَّ

ــىلٰ  ــه،  ع ــف ل ــة املكلَّ ــية وإطاع ــن املعص ــده ع ــة وتبعي الطاع

ــق بــني  ــق يف اإلمــام، ألنَّ الطاعــة ال تتحقَّ والثالــث ال يتحقَّ

قــان، فثبـــت  ٰى اإلنســان ونفســه، فيبقــ الن، ومهــا متحقِّ األوَّ

  .املطلوب

 :ئة اخلامسةاملا ]]٢٢٥ص [[ /

ل ــ :األوَّ ــىلٰ   ن اإلمــاماإلمامــة مــع متكُّ ــف ع ــه املكلَّ  مــن محل

الطاعة وإبعـاده عـن املعصـية وعلمـه بـه سـبب لفعـل املكلَّـف 

ــن  ــون م ــا أن يك ــًا، فإمَّ ــية اتِّفاق ــن املعص ــه ع ــة، وامتناع الطاع

فاقيـــة، وهـــو حمــال، ألنَّ االتِّفـــاقي ال يـــدوم،  األســباب االتِّ

ه، ومــن األســباب الذاتيــة الدائمــة، وهــذا الســبب يــدوم تــأثري

 .وهو املطلوب

كلُّ إمـام جيـب إطاعتـه بالضــرورة مـا دام إمامـًا، إذ  :الثاين

ــاىلٰ  ــان اهللا تع ــه لك ــب طاعت ــو مل جت ــايل  ل ــه، والت ــًا لغرض ناقض

ــه م مثل ــدَّ ــل، فاملق ــة. باط ــان املالزم ــاىلٰ : بي ــب  أنَّ اهللا تع إذا نص

ـة إ مل  فعـل الطاعـات، ثــمّ  ىلٰ إمامـًا، وأوجـب عليـه الـدعاء لألُمَّ

إن شـــئتم فاقتــدوا بـــه : يوجــب علــيهم طاعتـــه، بــل قــال

ــرض  ــتقض الغ ــه، وان ــال، انتفــت فائدت وأطيعــوه، وإن شــئتم ف

ـــرورةً  ــري . ض ــام غ ــان إم ــو ك ــاهر، فل ــايل فظ ــالن الت ــا بط وأمَّ

معصوم لصـدق بعـض اإلمـام ال جتـب طاعتـه باإلمكـان حـني 

 ومًا يمكـن أن يــدعو إىلٰ هـو إمـام، ألنَّ اإلمــام إذا مل يكـن معصــ

معصــيته، فــإن وجــب وجبــت املعصــية حــال كوهنــا معصــية، 

ولــو صــدقت هــذه . وإن مل جتــب ثبــت املطلــوب. هــذا خلــف

الجتمـــع النقيضـــان، إذ احلينيـــة  املقّدمـــة مـــع صـــدق األُوىلٰ 

ــن األُوىلٰ  ــة، لك ـــروطية العامَّ ــاقض املش ــة تن ــا  املمكن ــادقة مل ص

هـا وهـو كـون اإلمـام غـري معصـوم فالثانيـة كاذبـة، فملزوم بيَّنّا

 .كاذب

 : هنا مقّدمات :الثالث

ــــه اهللا : األُوىلٰ ]] ٢٢٦ص [[ / ــــا أوجب ــــىلٰ  كــــلُّ م  ع

ــتحالة  ـــرورة، الس ــس األمــر بالض ــو واجــب يف نف ــف فه املكلَّ

ـــف ويـــأمره بشــــيء وال  أن يوجـــب اهللا ســـبحانه عـــىلٰ  املكلَّ

ــاً  ــان مغري ــر، وإالَّ لك ــس األم ــه يف نف ــه علي ــد أوجب ــون ق  يك

 .باجلهل والقبيح، ألنَّ اإللزام بام ليس بالزم قبيح رضورةً 

كلَّـام كـان طاعـة اإلمـام يف مجيـع األقـوال واألفعـال : الثانية

املكلَّـف يكـون  عـىلٰ  قـد أوجبـه اهللا تعـاىلٰ  ٰى التي يأمر هبـا وينهـ

 .املأمور به من جهة اإلمام واجبًا يف نفس األمر

بوسـاطة أمـر اإلمـام لـو كلُّ ما هو معصـية ال جيـب : الثالثة

ــِرَض  ــاىلٰ  -ُف ــاهللا تع ــاذ ب ــاىلٰ - والعي ــه اهللا تع ــال أن يوجب ، ، وحم

 .ينوإالَّ لزم التكليف بالضدَّ 

رع بعــد ـاألحكــام والشــ اإلمــام هــو املوقــف عــىلٰ : الرابعــة

 .، ومنه ُتستفاد أحكام الرشيعةالنبيِّ 

التكليـف باملحـال حمـال، وقـد ُبـنيِّ ذلـك يف علـم : اخلامسة

 .لكالما

ــًام يف مجيــع أوامــره : السادســة طاعــة اإلمــام واجبــة دائ

ــا أن جتــب دائــًام يف مجيــع األوامــر والنــواهي،  ــه إمَّ ونواهيــه، ألنَّ

ــض األوامــر والنــواهي دون  ــض األوقــات، أو يف بع أو يف بع

ــض، أو ال جتــب يف شـــيء، والكــلُّ حمــال ســو ل ٰى بع . األوَّ

ا الثاين والثالـث فـألنَّ ذلـك الـبع ـا أن يكـون معـه أو وأمَّ ض إمَّ

ــا اســتحالته  رن ــاين يســتلزم التكليــف باملحــال، وقــد قرَّ ال، والث

ــًا باســمه كــام يقــال ــا أن يكــون معيَّن ل إمَّ يف الفعــل : منــه، واألوَّ

مــا يظنّــه : الفــالين أو يف الوقــت الفــالين، غــري ذلــك كــام يقــال

ــ ــت يظنُّ ــوابًا يف وق ــف ص ــىلٰ املكلَّ ــو  ه ع ــتقيم، وه ــال املس احل

ــ ــوجهنيباط ــدمها: ل ل ــف : أح ــه، إذ املكلَّ ــتلزم إفحام ــه يس أنَّ

ــه ــول ل ــي : يق ــل يف ظنّ ــيام حص ــك إالَّ ف باع ــيلَّ اتِّ ــب ع إّين ال جي

ــنُّ  ــه الظ ــّل مراتب ــم، وأق ــه أو أعل ــيب في ــك مص ــت  بأنَّ يف وق

ــ ــك أو أظنُّ ــذا أعلم ــل يفَّ ه ــتقيم وإن مل حيص ــال املس ك يف احل

ـــم مـــن الظـــّن، فينقطـــع اإلمـــام، إذ حصـــول الظـــنِّ وا لعل

ــة  ــن إقام ــي ال يمك ــدانيات الت ــان ]] ٢٢٧ص [[ /الوج الربه

ـــاحبها ـــل لص ـــام حيص ـــا وإنَّ ـــانيهام. عليه ف : وث ـــرِّ ـــه املع أنَّ
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ــف أن ــة كــان للمكلَّ : يقــول  لألحكــام، فــإذا مل يكــن قولــه حجَّ

إّين ال أعــرف هــذا احلكــم وإصــابتك إالَّ بقولــك، وقولــك 

ـة عنـدي، فينقطـع اإلمـام أ ده لـيس حجَّ يضـًا، فـال فائـدة بمجرَّ

ـة والرابــع حمــال قطعــًا، وإالَّ لكــان وجــوده . يف نصــبه البتـَّ

ــًام يف كــلِّ  ــه دائ ــو وجــوب طاعت ل، وه ــه، فتعــنيَّ األوَّ كعدم

 .األوامر والنواهي مطلقاً 

ر ذلـك فنقـول املكلَّـف  كـلُّ مـا أوجبـه اإلمـام عـىلٰ : إذا تقرَّ

مـا أوجبـه اهللا  عليـه مـن املقّدمـة الثانيـة، وكـلُّ  أوجبه اهللا تعـاىلٰ 

ـــف فهـــو واجـــب عليـــه يف نفـــس األمـــر  عـــىلٰ  تعـــاىلٰ  املكلَّ

ــن األُوىلٰ  ـــرورة م ــىلٰ بالض ــام ع ــه اإلم ــا أوجب ــلُّ م ــتج ك  ، ين

ـــف فهـــو واجـــب عليـــه يف نفـــس األمـــر بالضــــرورة . املكلَّ

ل  ــيان أو ال، واألوَّ ــأ والعص ــه اخلط ــوز علي ــا أن جي ــام إمَّ فاإلم

جيــب نــاقض السادســة، يســتلزم جــواز أمــره باملعصــية، فــإن مل 

ــف  ــزوم التكلي ــة، ول ــاقض الثالث ــر ن ــس األم وإن وجبــت يف نف

بعــض مــا يــأمر بــه : باملحـال، وإن مل جتــب أمكــن صــدق قولنـا

ــة  ــيض النتيج ــو نق ــر، وه ــس األم ــب يف نف ــري واج ــام غ اإلم

اإلمـام  فقـد ظهـر أنَّ جـواز اخلطـأ عـىلٰ . الضـرورية، وهو حمال

ــنيَّ  ــال، فتع ــون حم ــال، فيك ــزوم للمح ــاع  مل ــو امتن ــاين، وه الث

 .اخلطأ والعصيان عليه، وهو املطلوب

هـذا الـدليل بأّنـا ال ُنسـلِّم أنَّ  اعرتض بعض الفضـالء عـىلٰ 

بعــض مــا يــأمر بــه اإلمــام بالفعــل غــري : إمكــان صــدق قولنــا

ـــرورية ال  ــدق الض ــت، وص ــري ثاب ــر غ ــس األم ــب يف نف واج

ــا  بعــض مــا: ينــايف يف إمكــان صــدقه، ألنَّ إمكــان صــدق قولن

ــدق  ــان ص ــر إمك ــس األم ــب يف نف ــري واج ــام غ ــه اإلم ــأمر ب ي

بعـض مـا يـأمر : القضيَّة، والذي ينايف أصـل القضـيَّة هـو قولنـا

بــه اإلمــام بالفعــل غــري واجــب يف نفــس األمــر باإلمكــان، وال 

ــدق األُوىلٰ  ــن ص ــزم م ــدق  يل ــان ص ــة، ألنَّ إمك ــدق الثاني ص

جــاز أن صـدق املوضـوع بالفعــل، بـل  القضـيَّة ال يتوقَّـف عــىلٰ 

ة بخالف الثانية  .يكون املحمول واملوضوع بالقوَّ

قــني خواجــة نصــري الــدِّ  ين حمّمــد أجــاب عنــه أفضــل املحقِّ

س اهللا (الطــويس  ــدَّ ه]] ٢٢٨ص [[ /ق ــويز : )ســـرَّ ــأنَّ هــذا جت ب

ــدق ــان ص ـــرورية، ألنَّ إمك ــيَّة الض ــل القض ــا يقاب ــوع م   لوق

ــة،  ــزوم للممكن ــل مل ــدقها بالفع ــواز ص ــو ج ــيَّة ه ــإنَّ القض ف

ــل  ــوع مقاب ــاع وق ــة، وامتن ــن املمكن ــصُّ م ــة أخ ــة العامَّ املطلق

ألنَّ إمكــان : (قولــه. القضــيَّة الصــادقة معلــوم بالضـــرورة

ــدق القضــيَّة ــوع املحمــول : (قولــه ، إىلٰ )ص ــون املوض أن يك

ة باطـل، ألنَّ ذلـك قريـب مـن صـدق إمكاهنـا ال إمكـان ) بالقوَّ

: ق إمكاهنـا، ومل نقـلإنَّـه قريـب مـن صـد: صدقها، وإنَّـام قلنـا

هــو صــدق إمكاهنــا، ألنَّ صــدق إمكاهنــا بــأن يكــون املوضــوع 

ــدق  ــان الص ة، وإمك ــالقوَّ ــول ب ــل املحم ــبعض بالفع ــذلك ال ل

ــرض  ــام يع ــاين ربَّ ل دون الث ــإنَّ األوَّ ــان، ف ــدق اإلمك ــري ص غ

ــا ــة، كقولن ــرض للقضــيَّة الفعلي ــام يع ــة ك ــري املمكن : للقضــيَّة غ

ة مـن حيـث إمكـان صـدقها بعض ج ب بالفعل، وهـذه القضـيَّ 

تقابل صدق الضــرورية مـن حيـث هـي صـادقة، ومـن حيـث 

ــام  ــها، إنَّ ــيَّة وال تناقض ــك القض ــس تل ــل نف ــل تقاب ــا بالفع كوهن

، وإذا كانــت مقابلــة تناقضـها لــو كانـت ممكنــة باإلمكــان العـامِّ 

الضـــرورية ال يمكــن اجتامعهــا معهــا ثبــت مطلوبنــا، إذ يمتنــع 

 .صدقها مع صدق الرضورية

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــذا ي ــأنَّ ه ــًا ب َض أيض ــُرتِ ــغ  واع ــمته يف التبلي عص

عصـــمته مطلقـــًا، ومطلـــوبكم  واألوامـــر والنـــواهي ال عـــىلٰ 

ل  ل، ألنَّ األوَّ ـــن األوَّ ـــري الزم م ـــاين غ ل، والث ـــاين ال األوَّ الث

نَّة يف األنبياء أعّم، وقد ذهب إىلٰ   .ذلك مجاعة من أهل السُّ

 :واجلواب عنه من وجهني

ل أنَّــه مل يقــل أحــد بــذلك يف صــورة اإلمــام، بــل  :األوَّ

ــائلني ــني ق ــاس ب ــًا، : الن ــمته مطلق ــدم عص ــال بع ــن ق ــنهم م م

ومــنهم مــن قــال بعصــمته مطلقــًا، فــالفرق قــول ثالــث باطــل 

 .خمالف اإلمجاع

ــاين ــام : الث ــهوة، وربَّ ــدرة والش ــو الق ــل ه ـــي للفع أنَّ املقتض

ـــن اهللا  ـــوف م ـــيس إالَّ اخل ـــانع ل ـــت اإلرادة، وامل ـــاىلٰ جلب  تع

الكــلِّ واحــدة،  والنهــي والتحــذير وحتــريم الفعــل، ونســبته إىلٰ 

ـــ ــإن اقتض ـــ ٰى ف ــع اقتض ــع  ٰى املن ــب املن ــع، وإن مل يوج يف اجلمي

كان الكـلُّ ممكنـًا ومل يوجـب شـيئًا، لتسـاوي علَّـة احلاجـة إليـه 

 .ته ومعلوليتهاووجه عّليَّ 

لــو كــان اإلمــام غــري معصــوم  :الرابــع ]]٢٢٩ص [[ /

ــ ــهلصــدق كلَّ ــت طاعت ــا وجب ــومًا م ــام معص ــن اإلم ، إذ  ام مل يك

جعله إمامـًا مـن غـري وجـوب طاعتـه نقـض للغـرض، ويلزمـه 

ــام مل جيــب طاعــة اإلمــام كــان اإلمــام معصــومًا، ألنَّ : قولنــا كلَّ

ــون إذا  ــد يك ــه ق ــزوم، ويلزم ــاء املل ــب انتف ــالزم يوج ــاء ال انتف

نَّ كــان اإلمــام معصــومًا مل جيــب طاعتــه، وكــلُّ ذلــك حمــال، أل

وجــوب طاعــة اإلمــام إذا مل يكــن معصــومًا يقتضـــي وجــوب 
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ــا أن طاعتــه إذا كــان معصــومًا بطريــق األوىلٰ  ، فيصــدق دائــًام إمَّ

يكون اإلمـام معصـومًا أو ال جيـب طاعتـه مانعـة مجـع، ويلزمـه 

ــاقض  ــو ين ــه، فه ــت طاعت ــومًا وجب ــام معص ــان اإلم ــام ك كلَّ

 .الثانية

ان النبــيُّ غــري لــو كــان اإلمــام غــري معصــوم لكــ :اخلــامس

تقـدير عـدم عصـمة  ، ألنَّه لو كان النبـيُّ معصـومًا عـىلٰ  معصوم

هــذا التقـدير، وإذا كــان  اإلمـام لكـان عصــمة النبـيِّ ثابتــة عـىلٰ 

ــدم  ــة لع ــيِّ الزم ــمة النب ــون عص ــا أن تك ــو إمَّ ــال خيل ــذلك ف ك

ل . عصـمة اإلمــام أو ال تكـون الزمــة، وكالمهـا باطــل ــا األوَّ أمَّ

املالزمة بـني عـدم عصـمة اإلمـام وعصـمة النبـيِّ فألنَّه لو ثبت 

لثبتت املالزمة بني عـدم عصـمة النبـيِّ وعصـمة اإلمـام، وكـان 

كلَّام كان النبـيُّ غـري معصـوم كـان اإلمـام معصـومًا، ألنَّ انتفـاء 

الــالزم يســتلزم انتفــاء امللــزوم، لكــن الــتالزم حمــال، ألنَّ 

ــا ال جي ــيِّ ممَّ ــمة النب ــدم عص ــع ع ــام م ــمة اإلم ــان، ألنَّ عص تمع

تقـدير  بالعصمة مـن اإلمـام، لعـدم القائـل بـه، فعـىلٰ  النبيَّ أوىلٰ 

عدم عصـمة النبـيِّ ينتفـي عصـمة اإلمـام قطعـًا، ألنَّـه تـابع لـه 

ـه إنَّـام قلنـا. وخليفته ا الثـاين فألنَّ تقـدير عـدم عصـمة  عـىلٰ : وأمَّ

ــ. اإلمـام، وال نعنــي باملالزمــة إالَّ هــذا القـدر، وفيــه نظــر ه وألنَّ

ــىلٰ  ــيِّ ع ــمة النب ــوب عص ــالم وج ــت يف الك ــد ثب ــدير  ق ــلِّ تق ك

. دائًام، فكلَّام ثبت عدم عصـمة اإلمـام ثبـت عصـمة النبـيِّ دائـامً 

تقــدير عــدم عصــمة اإلمــام لــو مل يكــن النبــيُّ  وألنَّ عــىلٰ 

ـــف طريـــق إىلٰ  ـــة معصـــومًا مل يكـــن للمكلَّ وألنَّ . العلـــم البتَّ

ــل م ــره، النائــب إذا مل يكــن معصــومًا واألص عصــوم بخــرب بنظ

ا مع عدمه فال يمكـن التحـرُّ  ز مـن اخلطـأ مطلقـًا أصـالً، هـذا أمَّ

 .خلف

ــال ــىلٰ : ال يق ــيِّ ع ــمة النب ــدم عص ــاء ع ــدم  انتف ــدير ع تق

 عصمة اإلمـام املـانع، وهـو أنَّ النبـي هـو املخـرب عـن اهللا تعـاىلٰ 

ــيُّ  ــه إالَّ النب ــومًا مل الــذي ال يمكــن أن يعمل ــو مل يكــن معص ، فل

ــل الو ــرب حيص ــام املخ ــالف اإلم ــوق، بخ ــن ]] ٢٣٠ص [[ /ث ع

ــه  ــم من ــه والعل ، وهــو إنســان يمكــن غــريه الوصــول إلي النبــيِّ

ـــواتر  ـــف بت باإلحســـاس، فـــيمكن حصـــول الوثـــوق للمكلَّ

ــيِّ  ــه بخــالف النب ــولاملخــربين عن : ، ألنَّ للمســتدلِّ أن يق

ــق عــىلٰ  مــا ذكرنــاه مــن التقــدير، فــإنَّ  ال ُنســلِّم أنَّ املــانع متحقِّ

ــس لــه، فــإنَّ شـــرط عصــمته للوثــوق ا حلــافظ للشـــرع كاملؤسِّ

ــيهام،  ــدة ف ــال فائ ــافظ، وإالَّ ف ــمة احل ـــرط عص ــوق ]و[ش الوث

بكثـرة املخـربين ينفـي كـون اإلمــام هـو احلـافظ للشــرع، ألّنــا 

ال نعنــي باحلــافظ إالَّ الــذي حيصــل الوثــوق بقولــه واجلــزم بــه، 

و خــالف فيكــون احلــافظ هــو املجمــوع ال اإلمــام وحــده، وهــ

 .التقدير

 :هنا مقّدمات :السادس

ــة، لقولــه : األُوىلٰ  تــي عــىلٰ «: اإلمجــاع حجَّ  ال جتتمــع ُأمَّ

 .، وألدلَّة اإلمجاع»الضاللة

ــة ــاىلٰ : الثاني ــب اهللا تع ــا أوج ــلُّ م ــه  ك ــتامع علي ــة االج األُمَّ

م النزاع فيه، فإنَّه يكون حق�   .اوقبوله، وحرَّ

ــة ــاىلٰ : الثالث ــب اهللا تع ــىلٰ  أوج ــر  ع ــال أوام ــة امتث ــة كافَّ األُمَّ

ــه ال اإلمــام كلِّ  ــه، ألنَّ طاعت ــه وأفعال ة أقوال ــه وصــحَّ هــا ونواهي

ــىلٰ  ــالبعض ع ــتصُّ ب ــه  خت ــع أفعال ــون مجي ــرارًا، فيك م م ــدَّ ــا تق م

ــة صــحيحة لــيس شـــيء منهــا بخطــأ، وهــذا هــو  وأقوالــه حقَّ

 .العصمة

ــام كــان نــزاع اإلمــام حرامــًا بالضـــرورة، ومــع :  الســابع كلَّ

، وج م حـقٌّ وب إنكار كـلِّ منكـر كـان اإلمـام معصـومًا، واملقـدَّ

ــه لــو مل يكــن اإلمــام معصــومًا . فالتــايل مثلــه ــا املالزمــة فألنَّ أمَّ

ــاين  ــاره أو ال، والث ــب إنك ــا أن جي ــاملنكر، فإمَّ ــأيت ب ــن أن ي ألمك

ــوب  ــتلزم وج ل يس ــر، واألوَّ ــلِّ منك ــار ك ــوب إنك ــاقض وج ين

 .نزاعه، وهو نقيض القضيَّة األُوىلٰ 

ــامن ــة  :الث ة العملي ــوَّ ــف يف الق ــلِّ مكلَّ ــافع لك ــام ن ــلُّ إم ك

ــض  ــدق بع ــوم لص ــري معص ــام غ ــان اإلم ــو ك ـــرورة، فل بالض

ـــه يمكـــن أن يـــدعو  اإلمــام يمكـــن أن ال يكـــون نافعـــًا، ألنَّ

ـــرك  الطاعـــة وإىلٰ  املعصـــية أو ال يـــدعوه إىلٰ  املكلَّـــف إىلٰ  ت

، وىلٰ املعصـــية، فـــال يكـــون نافعـــًا، لكـــن الثانيـــة نقـــيض األُ 

ــــدق األُوىلٰ  ــــة،  فص ــــذب الثاني ــــتلزم ك ]] ٢٣١ص [[ /يس

 .فيكون ملزومها كاذباً 

ــع ــلُّ  :التاس ـــرورة، وك ــارِّ بالض ــام بض ــن اإلم ـــيء م ال ش

غري معصوم ضارٌّ باإلمكـان العـاّم، ينـتج ال شــيء مـن اإلمـام 

ـــرورة ــوم بالض ــري معص ــغر. بغ ــا الص ــام  ٰى أمَّ ــام إنَّ ــألنَّ اإلم ف

. اودفـع ضــرره، فمحـال أن يكـون ضـار�  وجب لنفـع املكلَّـف

ــرب ــا الك ــل عــىلٰ  ٰى وأمَّ ــوم يمكــن أن حيم ــري املعص  فــألنَّ غ

ـــي ــت . املعاص ــه إذا كان ــق أنَّ ــنيِّ يف املنط ــام ُب ــاج فل ــا اإلنت وأمَّ

ــة  ٰى إحــد ــاين تكــون النتيج املقــّدمتني ضـــرورية يف الشــكل الث

ــا  ـــرورة ونفيه ــدامها بالض ـــرورة إلح ــوت الض ـــرورية، لثب ض
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ــن  ــرع ــن  ٰى األُخ ــة م ــاس يف احلقيق ــون القي ـــرورة، فيك بالض

 .رضوريتني

ـــر ــبيل : العاش ــه س ــه وأفعال ــه وأقوال ــام ونواهي ــر اإلم أوام

باعـه عـىلٰ  املؤمنني املـؤمنني كافَّـة، وسـبيل املـؤمنني  ، لوجـوب اتِّ

، فيمتنـع منـه اخلطـأ، وهـذا هـو  ، فكلَّـام يصـدر مـنهم حـقٌّ حقٌّ

 .العصمة

ــه  اإلمجـاع مـع خمالفـة اإلمـام ال ينعقـد :احلـادي عشــر ، ألنَّ

ــه جيــب عــىلٰ  ــة، ألنَّ ــة وســيِّدهم، وقولــه وحــده حجَّ  كبــري األُمَّ

ــة إالَّ هــذا، فقولــه وفعلــه  باعــه، وال نعنــي باحلجَّ ــة اتِّ ــة كافَّ األُمَّ

ــة، فهــو بمنزلــة كــلِّ  ــة، وفعــل كــلِّ األُمَّ بمنزلــة قــول كــلِّ األُمَّ

ـــة معصـــومة، ف ـــة، وكـــلُّ األُمَّ ـــام األُمَّ يلـــزم أن يكـــون اإلم

 .معصوماً 

ـا أن يكـون واجـب اخلطـأ أو جـائز  :الثـاين عشــر اإلمـام إمَّ

الن بــاطالن، فتعــنيَّ  اخلطــأ أو ممتنــع اخلطــأ، والقســامن األوَّ

ل فألنَّـه يكـون حينئـٍذ أسـوء حـاالً مـن . الثالث ا بطـالن األوَّ أمَّ

ـة جيـوز علـيهم اخلطــأ ـة، إذ األُمَّ ـا الثـاين ف. األُمَّ ألنَّـه يكــون وأمَّ

ة يف علَّة احلاجـة إىلٰ   إمـام هلـم دونـه اإلمـام، فتعـنيُّ  مساويًا لألُمَّ

ــال  ــرجيح ب ــم ت ــم دوهن ــًا هل ــه إمام ح، وتعيين ــرجِّ ــال م تــرجيح ب

ح أيضاً   .مرجِّ

اإلمامــة مــع عــدم العصــمة ال جيتمعــان يف  :الثالــث عشـــر

ل ثابــت، فينتفــي الثــاين ــا املنافــاة. حمــلٍّ واحــٍد، واألوَّ ألنَّ فــ: أمَّ

ـــدور أو   اجـــتامعهام يف حمـــلٍّ واحـــٍد يســـتلزم التسلســـل أو ال

بالواجـــب أو الرتجـــيح بـــال  التنـــاقض أو إخـــالل اهللا تعـــاىلٰ 

ح، والكـلُّ باطـل ـا املالزمـة فألّنـا قـد . مرجِّ أنَّ اإلمامـة  بيَّنّـاأمَّ

ــا عــىلٰ ]] ٢٣٢ص [[ / ــة  عنــدنا أو عــىلٰ  اهللا تعــاىلٰ  واجبـة إمَّ األُمَّ

ــة وجوهبـا جـواز اخلطــأ عـىلٰ عنـد آخـرين، وع املكلَّـف، وهــو  لَّ

ــا أن جيــب لــه  عــدم العصــمة، فــإذا مل يكــن اإلمــام معصــومًا إمَّ

ـــدور أو  ـــل أو ال ـــتلزم التسلس ل يس ـــر أو ال، واألوَّ ـــام آخ إم

إمام معصـوم، فيكـون هـو اإلمـام لالسـتغناء بـه عـن  ينتهي إىلٰ 

ــدم  ــوم، وع ــري املعص ــه بغ ــتغناء عن ــدم االس ــوم وع ــري املعص غ

ــة وجــ ــه ووجــوب قبــول قــول املعصــوم، فإمام ــول قول وب قب

ــي ــًا فتنتف ــون عبث ــوم تك ــري املعص ــد . غ ــتلزم أح ــاين يس والث

ــرين ــاىلٰ : األم ــالل اهللا تع ــا إخ ــو  إمَّ ــه وه ــع امتناع ــب م بالواج

ق علَّـة الوجـوب يف اإلمـام مـع عـدم إمـام لـه، أو تناقض لتحقُّ 

ـة عـىلٰ  وا مامـًا فـأخلُّ اخلطـأ حيـث مل جيعلـوا لـه إ اجتامع كلِّ األُمَّ

ــة يســتحيل اجتامعهــا عــىلٰ  وهــو . اخلطــأ بالواجــب، لكــن األُمَّ

ــة وهــو تنــاقض . تنــاقض أيضــاً  ــا عــدم كــون مــا ُفــِرَض علَّ وأمَّ

ــه  ــام ال يوجب ــام وباإلم ــب اإلم ــام يوج ــري اإلم ــان يف غ وإن ك

ــة،  ــة احلاج ــاوهيام يف علَّ ح، لتس ــرجِّ ــري م ــن غ ــيح م ــزم الرتج ل

لـيس بعلَّـة علَّـة، ألنَّـه حينئـٍذ ال  كـون مـا وهذا أيضًا راجـع إىلٰ 

ــتامع  ــان اج ــه، وإذا ك ــتمُّ بدون ــدليل ال ي ــة، وال ــة تامَّ ــون علَّ يك

اإلمامــة مــع عــدم العصــمة يف حمــلٍّ واحــٍد مســتلزمًا للمحــال 

ل فظـاهر، لتحقـق اإلمامـة إلمـام . كـان حمـاالً  ـا ثبـوت األوَّ وأمَّ

 .بعينه

 عــاىلٰ عــدم عصــمة اإلمــام مــع عــدم كونــه ت :الرابــع عشـــر

ا ال جيتمعـان، ل  ناقضًا للغـرض ممـَّ . والثـاين ثابـت، فينتفـي األوَّ

ــايف ــان التن ــه : بي ــن من ــأ واألم ــاع اخلط ــام ارتف ــدة اإلم أنَّ فائ

ووثوق املكلَّف، فإذا مل يكـن معصـومًا مل يثـق املكلَّـف بـه، فلـم 

ــه داع إىلٰ  ــاىلٰ  حيصــل ل ــب اهللا تع ــإذا أوج ــه، ف ــول قول ــة  قب طاع

ــه  ــل من ــان إمــام ال حيص ــه، وإن ك ــًا لغرض ــان ناقض ــرض ك الغ

ا ثبوت الثاين فظاهر. معصومًا ثبت عدم العصمة  .وأمَّ

ـــر ــامس عش ــاىلٰ  :اخل ــن اهللا تع ــام مل يك ــرض  كلَّ ــًا للغ ناقض

ــه ــايل مثل ، فالت ــقٌّ م ح ــدَّ ــومًا، واملق ــام معص ــان اإلم ــان . ك بي

أنَّ كلَّ مانعـة مجـع تسـتلزم متَّصـلة مـن عـني أيِّ جـزٍء : املالزمة

 .ونقيض اآلخركان، 

ـــر ــادس عش ــان اهللا  :الس ــومًا ك ــام معص ــن اإلم ــام مل يك كلَّ

ــاىلٰ  ــرض، تع ــًا للغ ــه  ناقض م مثل ــدَّ ــل، فاملق ــايل باط ــان . والت بي

ــام مل يكــن اإلمــام : املالزمــة ــه كلَّ ــومًا مل ]] ٢٣٣ص [[ /أنَّ معص

ــف وثــوق بقولــه، بــل جيــوز أن يكــون اهلــالك يف  حيصــل للمكلَّ

ــ ــا ُينفِّ ــه، وذلــك ممَّ ــه داع إىلٰ قول  ره عــن الطاعــة، فــال حيصــل ل

قبول قوله، والغـرض مـن نصـب اإلمـام قبـول املكلَّـف قولـه، 

د قولـه، ومـع عـدم عصـمة اإلمـام ال  وحصـول الـداعي بمجـرَّ

ــًا  ــوم نقض ــري املعص ــام غ ــب اإلم ــون نص ــك، فيك ــل ذل حيص

 .للغرض

كلَّام كـان اإلمـام غـري معصـوم كـان املكلَّـف  :السابع عشـر

، وكلَّـام كـان كـذلك كـان  معصـيته وأقـرب إىلٰ  أبعد عن طاعتـه

ــان  ــام ك ــتج كلَّ ــال، ين ــًا باملح ــالعكس تكليف ــف ب ــف املكلَّ تكلي

اإلمام غري معصـوم كـان تكليـف املكلَّـف بطاعتـه والبعـد عـن 

ــال ــك حم ــاالً، وذل ــيته حم ــغر. معص ــا الص ــف  ٰى أمَّ ــألنَّ املكلَّ ف

ــ ــون تكليف ــة، فيك ــد للرعيَّ ــاواته للمجته ــد مس ــٍذ يعتق ه حينئ
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ح، والرتجـيح  طاعته من دون العكـس ترجيحـًا مـن غـري مـرجِّ

ح حمـال، فيعتقـد أن تكليفـه طاعتـه حمـال، وذلـك  من غري مـرجِّ

ـا الكـرب. معصـيته يستلزم البعـد عـن طاعتـه والقـرب إىلٰ   ٰى وأمَّ

ــف  ــزوم تكلي ــود املل ــع وج ــالزم م ــيض ال ــف نق ــألنَّ تكلي ف

ــتامع ــال، المتنــاع االج ــو حم ــال، إذ ه ــا. باملح اســتحالة  وأمَّ

النتيجة فألنَّ نصـب اإلمـام مـع عـدم التكليـف بقـرب املكلَّـف 

ــف  عــن طاعتــه والبعــد عــن معصــيته مانعــة اجلمــع، ألنَّ املكلَّ

ح،  يعتقد مساواته لـه، وقولـه مسـاٍو لقولـه، فرتجـيح بـال مـرجِّ

املكلَّـف  وذلك يستلزم بعـده عـن طاعتـه، فلـو كلَّـف اهللا تعـاىلٰ 

مع بـني جزئـي مانعـة اجلمـع وهــو بـذلك كـان تكليفـًا لـه بــاجل

 .حمال، وإن مل ُيكلِّفه كان نصبه ينفي اإلمام ونصبه

ـا أن يكـون اإلمـام غـري معصـوم، أو : الثامن عشــر دائـًام إمَّ

 .طاعته وأبعد عن معصيته عبثاً  يكون املكلَّف أقرب إىلٰ 

ا أن يكون اإلمام معصومًا أو ال يوجـب : التاسع عشـر دائًام إمَّ

طاعتـه وأبعـد عـن معصـيته  املكلَّف كونه أقرب إىلٰ  عىلٰ  اهللا تعاىلٰ 

م  مانعة خلّو، ألنَّ كلَّ متَّصلة تستلزم مانعة خلّو من نقـيض املقـدَّ

ل ثابتاً ـوعني التايل، والثاين منتٍف بالض  .رورة، فيكون األوَّ

ـــرون ــبه  :العش ــان نص ــوم ك ــري معص ــام غ ــان اإلم ــام ك كلَّ

ــدَّ  ــل، فاملق ــايل باط ــن الت ــًا، لك ــهعبث ــة. م مثل ــان املالزم أنَّ : بي

]] ٢٣٤ص [[ /املكلَّــف يعتقـــد مـــن طاعتــه الرتجـــيح بـــال 

ـر عـن طاعتـه، بـل حييلهـا، فيكـون نصـبه  ح، وذلك ممَّا ُينفِّ مرجِّ

ا بطالن التايل فظاهر. عبثاً   .وأمَّ

ــا أن يكــون اإلمــام غــري :  احلــادي والعشـــرون دائــًام إمَّ

اجلمــع، ألنَّ كــلَّ معصــوم أو ال يكــون نصــبه عبثــًا مانعــة 

ــايل،  م ونقــيض الت متَّصــلة تســتلزم مانعــة مجــع مــن عــني املقــدَّ

ل  .لكن الثاين ثابت بالرضورة، فينتفي األوَّ

ــا أن يكــون اإلمــام معصــومًا أو :  الثـاين والعشـــرون دائــًام إمَّ

يكون نصـبه عبثـًا مانعـة خلـّو، ألنَّ كـلَّ متَّصـلة تسـتلزم مانعـة 

م و ــدَّ ــيض املق ــن نق ــّو م ــٍف خل ــاين منت ــن الث ــايل، لك ــني الت ع

ل ثابتاً   .بالرضورة، فيكون األوَّ

كلَّــام كــان اإلمــام غــري معصــوم :  الثالــث والعشـــرون

ح، لكــن التــايل باطــل،  تــرجيح أحــد طــريف املمكــن بــال مــرجِّ

ــه م مثل ــان املالزمــة. فاملقــدَّ ــاواته : بي ــه مــع مس ــب طاعت ــه جي أنَّ

تسـاوهيام، وهـذا  للمكلَّف، وال جيـب عليـه طاعـة املكلَّـف مـع

ح ا بطالن التايل فظاهر. هو الرتجيح بال مرجِّ  .وأمَّ

ــام كــان اإلمــام غــري معصــوم فــدائًام : الرابــع والعشـــرون كلَّ

ا أن جتـب طاعتـه دائـًام، أو ال جتـب طاعتـه دائـًام، أو جتـب يف  إمَّ

ــام وجبــت طاعتــه دائــًام أمكــن وجــوب  وقــت دون وقــت، وكلَّ

ــام مل جتـب طاعتــه دائـًام كــان املعصـية أو اجــتامع النقيضـني ، وكلَّ

ــام وجبــت يف وقــت  نصــبه عبثــًا واجتمــع النقيضــان أيضــًا، وكلَّ

ــاين  ــه، والث ــت خطئ ــابته أو يف وق ــت إص ــا يف وق ــر فإمَّ دون آخ

ل يلـزم إفحامـه، ينـتج كلَّـام كـان كــان  يسـتلزم التنـاقض، واألوَّ

ــا أن يمكــن وجــوب املعصــية أو  اإلمــام غــري معصــوم فــدائًام إمَّ

ون نصــبه عبثــًا أو يلــزم إفحامــه أو اجــتامع النقيضــني، يكــ

م مثلـه أنَّ األمـر  ٰى بيـان الصـغر. والتايل بأقسـامه باطـل، فاملقـدَّ

ــىلٰ  ــة ع ــذه الثالث ــن ه ــو م ــذه  ال خيل ــدق ه ــدير، وص ــذا التق ه

تقــدير  القضــيَّة التــي هــي مانعــة اخللــّو، بــل هــي حقيقتــه عــىلٰ 

ــاهراً  ــًا ظ ــدقًا الزم م ص ــدَّ ــ. املق ــا الك ــوب  ٰى ربوأمَّ ــألنَّ وج ف

طاعته دائًام مـع إمكـان أمـره باملعصـية أمكـن أن جيـب املعصـية 

ــب ــأمره وإالَّ مل جت ــت ب ــىلٰ   إن وجب ــب ع ــًام أو وج ــه دائ  طاعت

املكلــف الفعــل ومل جيــب عليــه، وكالمهــا يســتلزم اجــتامع 

ــث يف  ــتلزم العب ــًام يس ــه دائ ــوب طاعت ــدم وج ــني، وع النقيض

ــ]] ٢٣٥ص [[ / ــه إمام ــدم كون ــبه وع ــة نص ــرتض الطاع ًا مف

ــابته  ــت إص ــه يف وق ــوب طاعت ــني، ووج ــتامع النقيض ــو اج وه

ـة حتـَّ ـا بقولـه ولـيس بحجَّ ُيعَلـم إصـابته، فيكـون  ٰى املعلومة إمَّ

ــزم  ــاالً، فيل ــون حم ــال فيك ــدور املح ــة لل ــابته ملزوم ــة إص علَّ

ــف ــال املكلَّ ــإذا ق ــف، ف ــاد املكلَّ ــا باجته ــًا، وإمَّ ــه أيض : إفحام

ــابت ــم إص ــدت ومل أعل ــاً اجته ــه أيض ــزم إفحام ــع، فيل . ك انقط

ا اإلنتاج فلام ظهر يف القياس املنطقي  .وأمَّ

كلَّـام كـان كـلُّ مـن اجـتامع النقيضـني :  اخلامس والعشــرون

ــية  ــوب املعص ــان وج ــه وإمك ــام وإفحام ــب اإلم ــث بنص والعب

ــب أو  ــري واج ــام غ ــب اإلم ــون نص ــا أن يك ــدائام إمَّ ــاالً، ف حم

، فالتـايل الـذي يكون معصـومًا مانعـة خلـّو، لكـن امل م حـقٌّ قـدَّ

ـة صـادقة ـا املالزمـة فألّنـا . هو املنفصلة املانعة اخللـّو حقَّ  بيَّنّـاأمَّ

ــت  ــإذا كان ــياء، ف ــذه األش ــزوم هل ــام مل ــمة اإلم ــدم عص أنَّ ع

ــب  مسـتحيلة يلــزم امتنــاع اإلمــام غــري املعصــوم، وامتنــاع املركَّ

ــ ــا أن يكــون هــذا االمتن ــه، فإمَّ ــاع أحــد أجزائ اع مســتلزم المتن

م  ــا حّقيــة املقــدَّ وجــوب اإلمــام أو االمتنــاع عــدم عصــمته، وأمَّ

، وهـي بيِّنـة أيضـًا بنفسـها، حيتـاج بعـض ٰى ها فيام مضــبيَّنّافقد 

ــبهة إىلٰ  ــه ش ــرض ل ــن ع ــيَّة  م ــذه القض ــت ه ــا، وإذا ثبت ــه م تنبي
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لكـن عـدم وجـوب نصـب اإلمـام باطـل : فنقـول املانعة اخللـوِّ 

 .أن يكون معصوماً  من وجوب نصبه، فيجب بيَّنّاملا 

ــا أن يكــون اإلمــام معصــومًا  :الســادس والعشـــرون إمَّ

ــت  ــومًا يف وق ــون معص ــًام، أو يك ــوم دائ ــيس بمعص ــًام، أو ل دائ

ــون  ــًام أمكــن أن يك ــيس بمعصــوم دائ ــام كــان ل دون آخــر، وكلَّ

ــت  ــومًا يف وق ــان معص ــام ك ــه، وكلَّ ــًا لغرض ــبحانه ناقض اهللا س

ناقضــًا للغــرض، ولــزم  دون وقــت أمكــن أن يكــون اهللا تعــاىلٰ 

ـا أنَّ اإلمـام معصـومًا  إفحامه، أو تكليف مـا ال ُيطـاق، ينـتج إمَّ

ــتج  دائــًام أو يكــون اهللا تعــاىلٰ  ناقضــًا للغــرض مانعــة خلــّو، وين

ــون اهللا  ــن أن يك ــومًا أو يمك ــام معص ــون اإلم ــا أن يك ــًا إمَّ أيض

ناقضـًا للغـرض، أو ُيفَحـم اإلمـام، أو يكـون تكليـف مـا  تعاىلٰ 

ــا الصــغر. اق واقعــاً ال ُيطــ . فصــدقها مانعــة اخللــّو ظــاهر ٰى أمَّ

ــا صــدق املالزمــة األُوىلٰ  ب إىلٰ   وأمَّ  فألنَّــه يمكــن أن ال ُيقــرِّ

ناصـبًا إلمـام  الطاعة يف وقـت مـن األوقـات، فيكـون اهللا تعـاىلٰ 

ــا . ال حيصـل منـه الغـرض البتَّـة، فهــذا هـو نقـض الغـرض وأمَّ

ب إىلٰ  صدق املالزمـة الثانيـة فألنَّـه يمكـن الطاعـة يف  أن ال ُيقـرِّ

ـــون  ـــرض أن يك ـــع أنَّ الغ ـــمته م ـــدم عص ـــت ع ص [[ /وق

ــض ]] ٢٣٦ ــان نق ــزم إمك ــه، فيل ــات إمامت ــع أوق ــًا يف مجي ب مقرِّ

ــاً  ــرض أيض ــا أن . الغ ــف إمَّ ــألنَّ املكلَّ ــة ف ــة الثالث ــا املالزم وأمَّ

ُيميِّــز بــني وقــت عصــمته وعــدم عصــمته بقولــه، وقولــه لــيس 

ــ ــت عص ــة إالَّ وق ــع بحجَّ ــه، فينقط ــم إالَّ من ــو ال ُيعَل مته، وه

ــز  ــف، وإن مل يمكــن التميي ، وكــذا إن كــان باجتهــاد املكلَّ النبــيُّ

ـا اإلنتـاج فقـد ظهـر . للمكلَّف يكـون تكليفـًا بـام ال ُيطـاق وأمَّ

ــتلزم  ــزوم يس ـــيء واملل ــن الش ــّو ع ــاع اخلل ــإنَّ امتن يف املنطــق، ف

ن النتيجتـان امتناع اخللّو عنـه وعـن الـالزم، فـإذا صـدقت هاتـا

ناقضــًا للغــرض حمــال،  لكــن كــون اهللا تعــاىلٰ : فنقــول يف األُوىلٰ 

كـلُّ واحـٍد مـن : ويف الثانيـة نقـول. فتكون عصمة اإلمـام ثابتـة

 .اجلزئني اآلخرين حمال، فتعنيَّ عصمة اإلمام

ـــا أن يكـــون اإلمـــام معصـــومًا  :الســـابع والعشــــرون إمَّ

ـــرورة ــوم بالض ــيس بمعص ــون ل ـــرورة، أو يك ــون بالض ، أو يك

ــومًا،  ــون معص ــن أن ال يك ــومًا ويمك ــون معص ــن أن يك يمك

وكلَّـام كــان لــيس بمعصــوم بالضـــرورة أمكــن أن يكــون ذلــك 

ــام كــان  اإلمــام إمامــًا مــع وجــود الــنصِّ عليــه أو اإلمجــاع، وكلَّ

ــن أن ال  ــون أمك ــن أن ال يك ــومًا ويمك ــون معص ــن أن يك يمك

ــا أن ي كــون اإلمــام معصــومًا يكــون إمامــًا دائــًام، ينــتج دائــًام إمَّ

ـا . بالضـرورة أو يمكـن أن ال يكـون إمامـًا دائـًام مانعـة خلـوّ  أمَّ

ـــغر ـــدق  ٰى الص ـــا ص ـــاهر، وأمَّ ـــّو ظ ـــة خل ـــدقها مانع فص

ـــدعو إىلٰ  ـــن أن ال ي ـــري املعصـــوم يمك ـــألنَّ غ  الشــــرطيتني ف

ــًا، وإالَّ  ــن إمام ــالً مل يك ــًا أص ب ــن مقرِّ ــإذا مل يك ــًام، ف ــة دائ الطاع

ــاً  ــه عبث ــت إمامت ــول. لكان ــة فنق ــت النتيج ق الثــاين : وإذا حتقَّ

حمال، ألنَّه لو أمكـن أن ال يكـون إمامـًا دائـًام مـع وجـود الـنصِّ 

ــق إىلٰ  ــف طري ــن للمكلَّ ــاع مل يك ــه أو اإلمج ــه  علي ــة إمامت معرف

ــاالً،  ــة حم ــذه املعرف ــف هب ــون تكليــف املكلَّ ــة، فيك أصــالً والباتَّ

ــام ــون اإلم ــو أن يك ل، وه ــنيَّ األوَّ ــب، فتع ــال جي ــومًا  ف معص

 .بالرضورة

ـــرون ــامن والعش ــام :الث ــب اإلم ــب نص ــا أن جي ــًام إمَّ أو   دائ

ــرق  ــًا أو خ ــار إمام ــًام بعــد أن ص ــًا دائ ــون إمام يمكــن أن ال يك

ــنيَّ  ــاطالن، فتع ــران ب ــامن اآلخ ــّو، والقس ــة خل ــاع مانع اإلمج

ل ـا أن جتـب عصـمته دائـًام، . األوَّ ا منع اخللـو فـألنَّ اإلمـام إمَّ أمَّ

ـــرأو ال جتـــب  ـــًام، أو يف وقـــت دون وقـــت آخ . عصـــمته دائ

ــاين، إذ  ل هــو أحــد أجــزاء املنفصــلة، والثــاين يســتلزم الث واألوَّ

ب إىلٰ  ــًام يســتلزم جــواز أن ال ُيقــرِّ الطاعــة يف  عــدم عصــمته دائ

شـيء مـن األوقـات فـال يكـون إمامـًا، وإالَّ ألمكـن أن يكـون 

ــاىلٰ ]] ٢٣٧ص [[ /اهللا  ــ تع ــتحالة ال ــرض، واس ــًا للغ الزم ناقض

. والثالـث يســتلزم خــرق اإلمجــاع. اســتحالة امللــزوم تـدلُّ عــىلٰ 

ا بطالن األخري فظاهر من ذلك أيضاً   .وأمَّ

ـــرون ــع والعش ــاىلٰ  :التاس ــض اهللا تع ــان نق ــام ك ــرض  كلَّ الغ

 ، ــقٌّ م ح ــام معصــومًا، لكــن املقــدَّ ممتنعــًا وجــب أن يكــون اإلم

 م التقريــب إىلٰ أنَّ املـراد مــن اإلمــا: بيــان املالزمــة. فالتـايل مثلــه

الطاعة، وعدم عصـمته يسـتلزم إمكـان عـدم ذلـك منـه، فيلـزم 

الغــرض، ألنَّ إمكــان امللــزوم يســتلزم  إمكــان نقــض اهللا تعــاىلٰ 

ا حّقية املقدم فلام ُبنيِّ يف علم الكالم. إمكان الالزم  .وأمَّ

ــا أن يكــون اإلمــام معصــومًا أو يمكــن،  :الثالثــون ــًام إمَّ دائ

 ُيطــاق واقعــًا، أو اإلغــراء باجلهــل مــن أو يكــون تكليــف مــا ال

مانعـة اخللـّو،  اهللا تعـاىلٰ  ، أو يكـون العبـث جـائزًا عـىلٰ اهللا تعاىلٰ 

ل ٰى والكــلُّ ســو ل باطــل، فتعــنيَّ ثبــوت األوَّ ــا صــدق . األوَّ أمَّ

ــىلٰ  ــومًا أو ال، وع ــام معص ــون اإلم ــا أن يك ــه إمَّ ــلة فألنَّ  املنفص

املعصــية  أن يــدعو إىلٰ الثــاين يكــون اإلمــام جــائز اخلطــأ، فجــاز 

ب إىلٰ  الطاعة، فينتفـي كونـه لطفـًا ووجـه احلاجـة إليـه،  وال ُيقرِّ

ــ ــا أن يبق ــىلٰ  ٰى فإمَّ ــث ع ــوز العب ــًا فيج ــون عبث ــه فتك اهللا  إمامت
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ــا أن يكـــون املكلَّــف مكلَّفـــًا تعــاىلٰ  ، وإن مل تبــَق إمامتـــه فإمَّ

بمعرفة ذلك من غـري طريـق إليـه فيكـون تكليفـًا بـام ال ُيطـاق، 

فــًا و هـو يسـتلزم إمكـان تكليــف مـا ال ُيطـاق، وإن مل يكـن مكلَّ

ــاىلٰ  ــون اهللا تع ــك فيك ــة ذل ــر  بمعرف ــل، ألنَّ األم ــًا باجله مغري

باعه دائًام مـع عـدم وجوبـه يف بعـض األوقـات يكـون إغـراًء  باتِّ

ــل ــم . باجله ر يف عل ــرَّ ــد تق ل فق ــري األوَّ ــل غ ــالن الك ــا بط وأمَّ

 .الكالم

ــام :احلـادي والثالثـون كـان واجبــًا   وجـب نصـب اإلمــام كلَّ

ــا عــىلٰ  اهللا أو  يف نفــس األمــر بالضـــرورة، ألنَّ الوجــوب هنــا إمَّ

ة، وعىلٰ  عىلٰ  كـلِّ واحـٍد مـن التقـديرين فخالفـه حمـال،  كلِّ األُمَّ

وكلَّـام كــان اإلمـام غــري معصـوم أمكــن انتفـاء وجــه الوجــوب 

نصـب  دائًام، وكلَّـام أمكـن انتفـاء الوجـوب دائـًام فكلَّـام وجـب

ـــرورة  ــه معصــومًا بالض ــا كون ــرين الزم، إمَّ اإلمــام فأحــد األم

ال جيــب نصـب اإلمــام حــني وجــوب : أو إمكـان صــدق قولنــا

ــه عــىلٰ  ــا أن يكــون  نصــبه، ألنَّ تقــدير وجــوب نصــب اإلمــام إمَّ

معصــومًا أو ال، والثــاين يســتلزم إمكــان انتفــاء وجــه الوجــوب 

عـن الشـــيء،  املسـتلزم إلمكـان انتفـاء الوجــوب وعـدم اخللـوِّ 

عنــه وعــن  اخللــوِّ ]] ٢٣٨ص [[ /وامللــزوم يســتلزم انتفــاء 

تقـدير صـدق وجـوب نصـب  الالزم، لكـن صـدق الثـاين عـىلٰ 

اإلمـــام حمـــال، ألنَّ الوقتيــــة املطلقـــة والوقتيـــة املمكنــــة 

ــدق  ــتحيل أن يص ــبه يس ــوب نص ــني وج ــتان، وألنَّ ح متناقض

ــنيَّ عــىلٰ  ــبه، فتع ــدم نص ــدق ا إمكــان ع ــدير ص ــذا التق ل، ه ألوَّ

 .فيكون معصومًا بالرضورة، وهو املطلوب

كلَّـام مل تكـن عصـمة اإلمـام واجبـة أمكـن  :الثاين والثالثون

ــاء  ــن انتف ــام أمك ــت، وكلَّ ــلِّ وق ــوب يف ك ــه الوج ــاء وج انتف

الوجوب السـتحالة وجـوب املعلـول مـع إمكـان العلَّـة، ينـتج 

كلَّام مل يكن عصمة اإلمـام واجبـة أمكـن انتفـاء وجـوب نصـب 

اإلمــام، فقــد ظهــر أنَّ وجــوب اإلمــام ال جيــامع عــدم وجــوب 

ـــب،  ـــوب النص ـــزوم لوج ل مل ـــمة، ألنَّ األوَّ ـــب العص نص

ــايف  والثــاين يســتلزم إمكــان عدمــه، وتنــايف اللــوازم يســتلزم تن

ل ثابت، فينتفي الثاين  .امللزومات، واألوَّ

ــون لــو مل يكــن اإلمــام معصــومًا أمكــن أن  :الثالــث والثالث

ــاً  ب ــون مقرِّ ــبه  إىلٰ  يك ــان نص ــة، فك ــن الطاع ــدًا ع ــية ومبعِّ املعص

مفسدة حـني وجـوب نصـبه، وكلَّـام كـان نصـب اإلمـام واجبـًا 

بـًا إىلٰ  ـدًا عـن املعصـية بالضـ كان مقرِّ رورة مـا دام ـالطاعـة ومبعِّ

واجبـــًا، وإالَّ النتفـــت فائـــدة الوجـــوب، فيكـــون الوجـــوب 

ميهام عبثـًا، ويلــزم مــن هـاتني املقــّدمتني مــع اسـتثناء عــني  مقــدَّ

 .اجتامع النقيضني

ــون ــع والثالث ــن  :الراب ــومًا مل يك ــام معص ــن اإلم ــو مل يك ل

ــاذب، ــادق والك ــني الص م   الفــرق ب ــدَّ ــل، فاملق ــايل باط ــن الت لك

أنَّ اإلمــام إذا مل يكــن معصــومًا أمكــن أن : بيــان املالزمــة. مثلــه

ب إىلٰ  ــرِّ ــ ُيق ــا وينه ــأمر هب ــية وي ــا أن ٰى املعص ــة، فإمَّ ــن الطاع   ع

ــ ــىلٰ  ٰى يبق ــًا ع ل  إمام ــه أو ال، واألوَّ ــب طاعت ــدير فتج ــذا التق ه

ــىلٰ  ــي ع ــاين إذا بق ــك، والث ــدِّ ذل ــام لض ــال، ألنَّ اإلم ــواه  حم دع

العلـم بـه، فيمتنـع الفـرق بـني  وحكمه وال طريق للمكلَّـف إىلٰ 

ــو ــاذب يف دع ــادق والك ــال،  ٰى الص ــك حم ــن ذل ــة، لك اإلمام

 .فعدم عصمة اإلمام حمال

ــون ــامس والثالث ــو :اخل ــم  ل ــومًا مل يعل ــام معص ــن اإلم مل يك

بــة إىلٰ  ــف هــل طاعتــه مقرِّ ــدة عــن املعصــية أو  املكلَّ الطاعــة مبعِّ

ــة إىلٰ  ب ــه مقرِّ ــه ال  طاعت ــة، إذ إمامت ــن الطاع ــدة ع ــية مبعِّ املعص

ص [[ /متنع مـن ذلـك، ألنَّـه غـري معصـوم حينئـٍذ، وال طريـق 

ـرات  حينئٍذ لـه إىلٰ ]] ٢٣٩ عـن معرفـة ذلـك، وهـذا أعظـم املنفِّ

باعه، فيكون نصب غري معصوم نقضًا للغرض  .اتِّ

ــون ــم  :الســادس والثالث لــو مل يكــن اإلمــام معصــومًا مل يعل

ــه إىلٰ  ــق ل ــدة، وال طري ــه أو مفس ــلحة ل ــه مص باع ــف أنَّ اتِّ  املكلَّ

ــدة،  ــه مفس ــوز كون ــة، ومعهــا جي ــق إالَّ اإلمام العلــم، إذ ال طري

، فتنتفـي شـاقِّ ومع هذا يسـتحيل اتِّبـاع املكلَّـف لـه وتكليـف امل

 .فائدته

ــون ــابع والثالث ــع  :الس ــومًا المتن ــام معص ــن اإلم ــو مل يك ل

ة كالمــه، وذلــك  الوثــوق بوعــده ووعيــده وأمــره وهنيــه وصــحَّ

باعه، فال فائدة يف نصبه  .من أعظم املنفِّرات عن اتِّ

ــامن والثالثــون ــومًا لكــان  :الث ــو مل يكــن اإلمــام معص ل

ــه ــم بتقريب ــا للعل ــه إمَّ باع ــوب اتِّ ــن  إىلٰ  وج ــده ع ــة وتبعي الطاع

ــال وإالَّ  ــث حم ــك، والثال ــان ذل ، أو إلمك ــنِّ ــية، أو للظ املعص

غريه، وكـان جيـب أنَّ كـلَّ أحـد يتَّبـع غـريه مـع إمكـان  ٰى لساو

غـريه مـن املجتهـدين، فكـان  ٰى ذلك، والثـاين حمـال وإالَّ لسـاو

ــم ذلــك  ــام ُيعَل ل، وإنَّ ح، فتعــنيَّ األوَّ ــال مــرجِّ تعيينــه ترجيحــًا ب

 .امتناع النقيض فهو معصومب

ــون ــع والثالث ــومًا أو  :التاس ــام معص ــون إم ــا أن يك ــًام إمَّ دائ

تقـدير كوهنـا  يمكن أن ُحيِبَّ املعصـية حـال كوهنـا معصـية عـىلٰ 
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مفســدة وانتفــاء وجــوه احلســن فيهــا واجــتامع وجــوه املفاســد، 

باعــه فيــه وبــني مــا ال جيــب  أو مل يكــن الفــرق بــني مــا جيــب اتِّ

باعه فيه مانعـة خلـّو، ألنَّـه إذا مل يكـن اإلمـام معصـومًا أمكـن  اتِّ

هـذا التقـدير املـذكور فيهـا، فـإن وجبـت  أن يأمر باملعصية عـىلٰ 

ــه احلــافظ للشـــرع وهــو املميِّــز  لــزم الثــاين، وإن مل جيــب مــع أنَّ

د قولـه يمكـن معـه أن  بني احلالل واحلـرام لـزم الثالـث، إذ جمـرَّ

لكـــن القســـمني يكــون معصـــية، فـــال حيصـــل العلـــم بـــه، 

ل، وهو املطلوب  .األخريين باطالن قطعًا، فتعنيَّ األوَّ

ــون ــالل :األربع ــوم ض ــري املعص ــب غ ــالل  نص ــلُّ ض ، وك

ـة، فيسـتحيل  يستحيل وقوعـه مـن اهللا تعـاىلٰ  أو مـن إمجـاع األُمَّ

ـة، وكـلُّ  نصب غـري املعصـوم مـن اهللا تعـاىلٰ  أو مـن إمجـاع األُمَّ

ـة  من ال يكون نصـبه مـن اهللا تعـاىلٰ  ص [[ /وال مـن إمجـاع األُمَّ

ح، ]] ٢٤٠ ال يكـــون إمامـــًا، وإالَّ لـــزم الرتجـــيح بـــال مـــرجِّ

ـا . واجتامع النقيضـني، وانتفـاء الفائـدة فيـه، ووقـوع املفاسـد أمَّ

الطاعــة  فــألنَّ نصــب اإلمــام إنَّــام هــو للتقريــب إىلٰ  األُوىلٰ 

ــبب  ــو س ــام ه ــد إنَّ ــب والتبعي ــية، والتقري ــن املعص ــد ع والتبعي

ده أمــره بالطاعــة وإلزامــه هبــا وهنيــه عــن املعصــية وجتــرُّ ذلــك 

عنهــا، وذلــك مــن غــري املعصــوم ممكــن ال واجــب، فلــو كــان 

غري املعصوم إمامـًا لكـان قـد ُجِعـَل اإلمكـان علَّـة يف الوجـود، 

ــ ــلح للعّليَّ ــان ال يص ــن اإلمك ــالم، لك ــم الك ــت يف عل ــا ثب ة مل

ة، وهـذا فنصب غري املعصوم يسـتلزم جعـل مـا لـيس بعلَّـة علَّـ

ا املقّدمة الثانية فظاهرة. ضالل  .وأمَّ

لــو كـان إمكـان التقريــب كافيـًا لكــان  :احلـادي واألربعـون

ــرُّ  ــان التق ــانني إمك ــاوي اإلمك ــًا لتس ــف كافي ــس املكلَّ ب يف نف

واالحتاملني وزيـادة احـتامل الكـذب يف الغـري، ولـو كـان كافيـًا 

كـون لكان نصب اإلمـام وإجيـاب طاعتـه خاليـًا عـن لطـف، في

ه إنَّام وجب لكونه لطفاً   .حماالً، ألنَّ

ــاين واألربعــون ــان اإلمــام غــري معصــوم :الث ــام ك ــدائًام   كلَّ ف

ـــاو ـــا أن يتس ــــي  ٰى إمَّ ـــه املقتض ـــه يف الوج ـــب وعدم الواج

ــايل  ــه أصــالً، لكــن الت ــدة في للوجــوب أو إجيــاب شـــيء ال فائ

ــه م مثل ــدَّ ــان املالزمــة. باطــل، فاملق ــو: بي ــان التقريــب ل  أنَّ إمك

نصـب اإلمـام  ٰى كان كافيًا لكـان إمكـان القـرب كافيـًا، فتسـاو

ــا أن يكــون إجيابــه ال للتقريــب  وعدمــه يف وجــه الوجــوب، وإمَّ

ـا بطـالن . وال غريه إمجاعـًا، فيلـزم إجيـاب شــيء ال لفائـدة وأمَّ

 .التايل فقد ظهر يف علم الكالم

ــام كــان اإلمــام غــري معصــوم :الثالــث واألربعــون فــدائًام   كلَّ

ــ ح أو يكــون كــلُّ واحــد مــن إمَّ ا أن يمكــن الرتجــيح بــال مــرجِّ

ــىلٰ  ــا ع ــه إمَّ ــًا برأس ــاس إمام ــة  الن ــع مانع ــدل أو اجلم ــبيل الب س

ــه  ــب إلي ــبة التقري ــان نس ــومًا ك ــن معص ــه إذا مل يك ــّو، ألنَّ خل

ــق يف  ٰى باإلمكــان الحــتامل النقــيض، فلــو كفــ واإلمكــان متحقِّ

لنـاس مـع تسـاوهيم كلِّ واحٍد، فإن ثبـت إمامتـه مـن دون كـلِّ ا

ح، أو أن يكـون كـّل  يف وجه الوجـوب لـزم الرتجـيح بـال مـرجِّ

ا عىلٰ  وبيـان بطـالن التـايل . اجلمـع البـدل أو عـىلٰ  واحد إمامًا إمَّ

ـــا الثـــاين والثالـــث  ــــروري، وأمَّ ل فض ـــا األوَّ ظـــاهر، أمَّ

ــام  ــل بطالهن ــاع، ب ــرق اإلمج ــتلزامه خ ــًا، والس ـــروري أيض فض

 .رضوري أيضاً 

ــال ــاىلٰ : ال يق ــل اهللا تع ــن فع ــة م ــادر  اإلمام ــدكم، واهللا ق عن

ــىلٰ  ــد  ع ح أح ــرجِّ ــوز أن ُي ــدكم جي ــادر عن ــدور، والق ــلِّ مق ك

ح، فكيــــف يمكــــنكم ]] ٢٤١ص [[ / مقدوراتــــه ال ملــــرجِّ

ح هنــا؟ ثــّم هــذا ســؤال  احلكــم باســتحالة الرتجــيح بــال مــرجِّ

ــة لإلمامــة  وارد عــىلٰ  كــلِّ تقــدير، إذ كــلُّ مــن اختــاره مــن األُمَّ

 .هذا السؤال عليه، فيكون باطالً، ألنَّه ال بدَّ من واحدٍ  يرد

ــول ــا نق ــاىلٰ : ألّن ــه تع ــىلٰ  أفعال ــمني ع ــري : قس ــدمها غ أح

ل جيــوز . األحكــام اخلمســة، وثــانيهام األحكــام اخلمســة فــاألوَّ

ح فيـه لتخصـيص وقـت خلقـه بقدرتـه  منه الرتجـيح بـال مـرجِّ

ـا الثـاين فـال جيـوز فيـه اإلجيـاب والتحـر يم بغـري وجـوه به، وأمَّ

ر ذلــك يف علــم الكــالم . تقتضــيه، وإالَّ لكــان ظلــًام، وقــد تقــرَّ

ا قوله سؤال باطل، ألنَّه يرد عـىلٰ  بـل هـو : كـلِّ تقـدير، قلنـا وأمَّ

، ألنَّه وارد عىلٰ   .كلِّ تقدير سؤال حقٍّ

ــام كــان اإلمــام غــري معصــوم، :الرابــع واألربعــون فــدائًام   كلَّ

ا أن يكـون الوجـوب رشعيـاً  حمضـًا كـام تقولـه األشـاعرة، أو  إمَّ

ــر ــورة دون ُأخ ــا يف ص ــة بمعلوهل ــة التامَّ ــاء العلَّ ــة  ٰى اقتض مانع

م مثلـه أنَّـه إذا : بيـان املالزمـة. خلّو، لكـن التـايل باطـل، فاملقـدَّ

ــرض أو ال،  ــب لغ ــا أن جي ــو إمَّ ــال خيل ــام ف ــب اإلم ــب نص وج

ـا أن جيـب لذ اتـه والثاين يسـتحيل يف الوجـوب العقـيل، ألنَّـه إمَّ

ــىلٰ  ــتمل ع ــال أن ال يش ــث، وحم ــا عب ــريه، أو كالمه ــة  أو لغ غاي

وغرض وإالَّ لكان عبثـًا، وهـذا الوجـوب لـه غايـة غـري الفعـل 

ــق عــىلٰ  ــام يتحقَّ : قــول األشــاعرة إمجاعــًا مــن مثبتــي الغايــة، وإنَّ

ل مـــن املنفصـــلة،   إنَّ الوجـــوب رشعـــي حمـــض، فثبـــت األوَّ

ــد ــب والتبعي ل فلــيس إالَّ التقري ــا  واألوَّ ــيهام وم ــل إل ــا يوص وم
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يتوقَّفان عليه إمجاعًا، فلـو كـان غـري معصـوم لكـان كـون ذلـك 

ة املحضة كافيـًا، لكـن الكـّل يتشـارك يف ذلـك، وهـذا هـو  بالقوَّ

ــرين ــد األم ــزم أح ــوب، فيل ــة يف الوج ــة التامَّ ــ: العلَّ ــا حتقُّ ق إمَّ

ــ ــة مــع ختلُّ ــة التامَّ ف اإلمامــة لكــلِّ واحــٍد واحــٍد، ووجــود العلَّ

ا بطـالن التـايل فلـام ُبـنيِّ يف علـم الكـالم مـن . وهلا عنهامعل وأمَّ

ــ ــتحالة ختلُّ ــان، واس ــبح عقلي ــن والق ــن أنَّ احلس ــول م ف املعل

 .علَّته التامَّة

ــا أن يكــون اإلمــام معصــومًا  :اخلــامس واألربعــون دائــًام إمَّ

ـــاىلٰ  ـــنيِّ اهللا تع ـــه  أو ُيع ـــاويني يف الوج ـــد املتس ـــوب أح لوج

ــع  ــوب م ـــي للوج ــه، أو املقتض ح ــدم مرجِّ ]] ٢٤٢ص [[ /ع

ــة  ــه مانع ــاوهيام يف الوج ــع تس ــريه م ــب وغ ــني واج ــري ب التخي

ــه م مثل ــدَّ ــل، فاملق ــايل باط ــن الت ــّو، لك ــة. خل ــان املالزم أنَّ : بي

الوجــه حينئــٍذ إمكــان التقريــب، ولــيس خيــتصُّ بــه اإلمــام بــل 

ا أن جيـب طاعتـه عينـًا فيلـزم إجيـاب أحـد  يساويه غريه فيه، فإمَّ

حــه، املتســاو يني يف الوجــه املقتضـــي للوجــوب مــع عــدم مرجِّ

وإن ُخــريِّ بينــه وبــني طاعــة غــريه مــن اخللــّو لــزم التخيــري بــني 

الواجب وغـري الواجـب، وهـو باطـل ملـا ُبـنيِّ يف علـم الكـالم، 

 .فإنَّ عدم إجياب طاعته حمال، وإالَّ خلرج عن اإلمامة

ــون ــادس واألربع ــوم :الس ــري معص ــام غ ــان اإلم ــام ك مل   كلَّ

ــىلٰ  ــًا ع ــن إمام ــتلزامه  يك ــل الس ــايل باط ــه، والت ــدير إمامت تق

ــه م مثل ــدَّ ــني، فاملق ــتامع النقيض ــة. اج ــان املالزم ــتحالة : بي اس

ــة  ــًا، وال طاع ــه عين ــب طاعت ــال يوج ح، ف ــرجِّ ــال م ــيح ب الرتج

ــون  ــة، فــال يك ــه البتَّ ــب طاعت ــًا، فتعــنيَّ أن ال يوج الكــلِّ إمجاع

 .إمامًا قطعاً 

ــا لذاتـــه كـــلُّ  :الســابع واألربعــون أو   واجــب عينـــًا فإمَّ

ل  ملصـــلحة ال حتصـــل إالَّ منـــه، واإلمامـــة ليســـت مـــن األوَّ

إمجاعًا، فهي مـن الثـاين، وكلَّـام كـان كـذلك موجبـًا للمصـلحة 

مع قبول املكلَّف، إذ لـو بقيـت ممكنـة معهـا مل يكـن هلـا ُبـدٌّ مـن 

ــو  ــريه فه ــا غ ــد، فأمَّ ــب مل يوج ــا مل يوج ــبب م ــبب، والس الس

قدير أو ال لسـبب فيلـزم اسـتغناء املمكـن عـن املـؤثِّر خالف الت

ــد  ــب والتبعي ــة إالَّ التقري ــلحة يف اإلمام ــال، وال مص ــو حم وه

إمجاعًا، فيجـب أن يكـون موجبـًا هلـام مـع قبـول املكلَّـف، ومـع 

ــًا، هــذا  ــل يكــون معــه ممكن ــًا، ب عــدم العصــمة ال يكــون موجب

ــف كـلُّ إمــام مـع قبـول امل: خلـف، فتصـدق معنــا مقـّدمتان كلَّ

ـدًا، وال شــيء مـن غـري املعصـوم مـع  بـًا مبعِّ جيب أن يكون مقرِّ

ـــيء  ــتج ال ش ــدًا، ين ــًا مبعِّ ب ــب أن يكــون مقرِّ ــف جي قبــول املكلَّ

 .من اإلمام بغري معصوم، وهو املطلوب

ــ :الثـامن واألربعـون ق كلَّـام وجـب لكونـه لطفـًا وجـب حتقُّ

ــده، ــام مل يكــن اإلمــام معصــومًا مل   اللطــف عن ــوكلَّ ق جيــب حتقُّ

ـا أن جيـب اإلمـام ال  اللطف عنده، ويلـزم ذلـك صـدق دائـًام إمَّ

ــًا، أو يكــون معصــومًا، أو ال جيــب نصــب اإلمــام،  ــه لطف لكون

 ٰى وصـدق هـذه املنفصـلة مانعـة خلــّو ظـاهر، لكـن الكـّل ســو

 .الثاين باطل، فتعنيَّ عصمته

ــون ]]٢٤٣ص [[ / ــع واألربع ــام  :التاس ــن اإلم ــام مل يك كلَّ

ــة احلاجــة إىلٰ معصـومًا  املــؤثِّر هــو اإلمكــان، والتــايل  مل يكــن علَّ

ــه م مثل ــدَّ ــل، فاملق ــة. باط ــان املالزم ــن : بي ــام إذا مل يك أنَّ اإلم

ــؤثِّر  ــًا ال ُي ــد بالنســبة إليــه ممكن معصــومًا كــان التقريــب والتبعي

فيه إالَّ اإلمـام، وإالَّ مل جيـب بعينـه، لكـن ال جيـب لإلمـام إمـام 

ــا ــو حم ــل وه ــة وإالَّ تسلس ــاوون يف علَّ ــلُّ يتس ــه فالك ل، ومع

ــة  احلاجــة، فيلــزم إمــام آخــر خــارج، واخلــارج عــن كــلِّ األئمَّ

ــون  ــومًا، فيك ــون معص ــام يك ــه إم ــع كون ــومني م ــري املعص غ

قـًا وال  إثبات ُأولئك عبثـًا، هـذا خلـف، فيكـون اإلمكـان متحقِّ

. حاجة، فال يكـون علَّـة احلاجـة هـي اإلمكـان، وهـو املطلـوب

ــالن ــا بط ل،  فأمَّ ــي األوَّ ــالم، فينتف ــم الك ــاهر يف عل ــايل فظ الت

 .وهو املطلوب

ــري معصــوم، :اخلمســون ــون اإلمــام غ ــا أن يك ــون   إمَّ أو يك

ــة احلاجــة اإلمكــان مانعــة مجــع، ألنَّ كــلَّ منفصــلة تســتلزم  علَّ

م ونقـيض التـايل، لكـن الثـاين ثابـت ملـا  مانعة مجع من عني املقدَّ

لُبنيِّ يف علم الكالم، فينتفي األ  .وَّ

ــومًا  :احلــادي واخلمســون ــا أن يكــون اإلمــام معص ــًام إمَّ دائ

ــّو، ألنَّ كــلَّ  ــة اخلل ــان مانع ــون علَّــة احلاجــة اإلمك أو ال تك

ــن  ــايل، لك ــني الت ــن نقــيض وع ــة خلــّو م متَّصــلة تســتلزم مانع

 .ل، وهو املطلوبالثاين منتٍف، فتعنيَّ األوَّ 

ــون ــاين واخلمس ــ :الث ــًا فإمَّ ــه لطف ــب لكون ــا جي ــلُّ م ا أن ك

ــه ــون لطفيت ل   تك ــالوجوب، واألوَّ ــان أو ب ــه باإلمك ــلة ل حاص

غري كـاٍف، فـإنَّ الفعـل ال جيـب إلمكـان كونـه لطفـًا، بـل ألنَّـه 

ــال أن  ــًا، فمح ــه لطف ــب لكون ــام جي ــام إنَّ ــل، واإلم ــف بالفع لط

ــون  ــام يك ــالوجوب، وإنَّ ــل ب ــض، ب ــان املح ــه اإلمك ــون ل يك

 .كذلك إذا كان معصوماً 

ـــون ـــث واخلمس ـــف إىلٰ  :الثال ـــبة اللط ـــام نس ـــا   اإلم إمَّ
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ــاع ــان، أو باالمتن ــالوجوب، أو باإلمك ــال، وإالَّ . ب ــث حم والثال

والثـاين يسـتلزم عـدم وجوبـه، ألنَّـه ال يكفـي يف . امتنع وجوبـه

ـــان ـــل باإلمك ـــه للفع ـــوب ثبوت ـــه الوج ـــو . وج ل ه واألوَّ

بــًا إىلٰ  املعصــية،  املطلــوب، إذ غــري املعصــوم جــاز أن يكــون مقرِّ

 .ن لطفاً فال يكو

]] ٢٤٤ص [[ : /هنــــا مقــــّدمات :الرابــــع واخلمســــون

ـــاً : األُوىلٰ  ـــه لطف ـــب اإلمـــام لكون ـــام وج ـــة. إنَّ ـــه : الثاني وج

ــ ــوب مت ــ ٰى الوج ــ ٰى انتف ــتحيل  ٰى انتف ــول يس ــوب، إذ املعل الوج

الضــرورية والدائمـة مالزمتـان : الثالثـة. بقاؤه مع عـدم العلَّـة

 .ملا ثبت يف املنطق اآليل

ـا أن يكـون اإلمـام لطفـًا دائـًام، أو : قـولإذا تقرر ذلـك فن إمَّ

لــيس بلطــف دائــًام، أو يكــون لطفــًا يف وقــت دون وقــت آخــر، 

والثـاين يســتلزم نفـي وجوبــه، والثالـث يســتلزم كونـه إمامــًا يف 

باعــه يف وقــت دون آخــر،  وقــت دون وقــت آخــر، ووجــوب اتِّ

م، وإالَّ لــزم تكليــف مــا ال ُيطــاق أو انتفــا ء وهــو حمــال ملــا تقــدَّ

م يف املقّدمـة  ل، وكـلُّ دائـم رضوري ملـا تقـدَّ فائدته، فتعـنيَّ األوَّ

ـــًا إذا كـــان معصـــومًا، وهـــو  ـــام يكـــون رضوري الثالثـــة، وإنَّ

 .املطلوب

ــام مل يكــن اإلمــام معصــومًا فــدائًام  :اخلــامس واخلمســون كلَّ

ــة  ــر مانع ــت دون آخ ــًام أو يف وق ــام دائ ــيس بإم ــون ل ــا أن يك إمَّ

ــان  ــه إن ك ــّو، ألنَّ ــون خل ــه املكلَّف ــو أطاع ــدًا ل ــًا مبعِّ ب ــو مقرِّ ه

ـا دائـًام أو يف  م، وإن مل يكـن كـذلك فإمَّ فيكون معصـومًا ملـا تقـدَّ

ـا دائـًام أو يف وقـت، لكـن التـايل  وقت، فيخـرج عـن اإلمامـة إمَّ

م مثله م، فاملقدَّ  .باطل ملا تقدَّ

كلَّــام مل يكــن اإلمــام معصــومًا مل  :الســادس واخلمســون

ز جيزم املكلَّف  ز ذلـك وُجيـوِّ بـًا أو لطفـًا لـه، بـل ُجيـوِّ بكونـه مقرِّ

كـان كـذلك حصـل لـه نفـرة عـن  ٰى أن يكون مفسـدة لـه، ومتـ

ــه داع، فينتفــي فائــدة نصــبه، فيلــزم نقــض  باعــه ومل حيصــل ل اتِّ

 .الغرض

ــون ــابع واخلمس ــون  :الس ــاز أن يك ــوم ج ــري املعص ــاع غ ب اتِّ

ـــر�  ــًا مض ــامهلك ـــرر املتوقَّ ــن الض ــرتاز ع ــب،  ع، واالح واج

باعــه وطاعتــه،  فكلَّـام كــان اإلمــام غــري معصــوم وجــب تــرك اتِّ

ــام كــان  وكلَّـام كــان كــذلك انتفــت فائدتــه ولــزم التنــاقض، فكلَّ

اإلمام غري معصوم انتفـت فائدتـه ولـزم التنـاقض، لكـن التـايل 

م  .باطل قطعًا، فكذلك املقدَّ

ــون ]]٢٤٥ص [[ / ــامن واخلمس ــام  :الث ــن اإلم ــام مل يك كلَّ

ــوماً  ــام  معص ــلُّ إم ــون، وك ـــرر املظن ــًا للض ــه ارتكاب باع ــان اتِّ ك

باعــه دفــع للضـــرر املظنــون، فلــو كــان اإلمــام غــري معصــوم  اتِّ

باعـه دفعـًا للضــرر املظنـون وارتكابـًا للضــرر املظنـون،  كان اتِّ

ــًا  ــون وارتكاب ـــرر املظن ــًا للض ــًا دفع ــون أيض ــه يك ــرك اتباع وت

باعــ ــن اتِّ ـــرر املظنــون، فيكــون كــلٌّ م باعــه للض ه وتــرك اتِّ

ــني ــا. مســتلزمًا للنقيض ــام قلن ـــرر : وإنَّ ــاب للض باعــه ارتك إنَّ اتِّ

ــىلٰ  ــة ع ــب غالب ــهوية يف األغل ة الش ــوَّ ــألنَّ الق ــون ف ة  املظن ــوَّ الق

العقليــة يف غــري املعصــوم، واقتضــاؤها تــرك الواجبــات وفعــل 

ة البشــ ــرك املكلفــات وفعــل  رية إىلٰ ـاملعــايص، ألنَّ ميــل القــوَّ ت

ــي هــي املعــايص املــالذِّ  ــا. الت ــام قلن ــب أن : وإنَّ إنَّ كــلَّ إمــام جي

ـــ ـــًا للض ـــه دفع باع ـــون اتِّ ـــد إىلٰ ـيك ـــه مرش ـــون فألنَّ  رر املظن

 .الصواب، وألنَّه فائدته، واستلزام تركه هلام ظاهر

ــام كــان اإلمــام غــري معصــوم :التاســع واخلمســون كــان   كلَّ

ــاً  ــاده حرام ته وفس ــحَّ ــف ص ــم املكلَّ ــيام ال يعل ــه ف باع ــن اتِّ ، لك

ــه م مثل ــدَّ ــايل باطــل إمجاعــًا، فاملق ــان املالزمــة. الت ــه : بي باع أنَّ اتِّ

 .رضر مظنون فيكون حراماً  حينئٍذ يشمل عىلٰ 

باعـه لطـف، أو  :ونالستُّ  ـا أن جيـزم املكلَّـف بـأنَّ اتِّ اإلمام إمَّ

ــاين  ــيهام، والث ز كل ــوِّ ــل ُجي ــنهام ب ــٍد م ــزم بواح ــدة، أو ال جي مفس

ــ ــتلزمان انتف ــث يس ــام والثال ل، وإنَّ ــنيَّ األوَّ ــبه، فتع ــدة نص اء فائ

 .تقدير العصمة يكون عىلٰ 

ـا أن جيــزم املكلَّــف بـأنَّ اإلمــام يــدعو  :وناحلـادي والســتُّ  إمَّ

ــث  ، أو إىلٰ  ٰى اهلــد إىلٰ  ــاين والثال ــيهام، والث ز كل الضــالل، أو ُجيــوِّ

باعــه وإىلٰ  يقتضــيان حصــول الــداعي للمكلَّــف إىلٰ   تــرك اتِّ

لتفــات إليــه، وهــو ينــاقض يف نصــبه، فتعــنيَّ خمالفتــه وعــدم اال

ل، وإنَّام يلزم ذلك عن تقدير العصمة  .األوَّ

ــتُّ  ــاين والس ــب  :ونالث ــومًا مل جي ــام معص ــن اإلم ــام مل يك كلَّ

ــاىلٰ  ــة اهللا تع ــذا  معرف ــل، فك ــايل باط ــن الت ــالً، لك ــدليل عق بال

م ــا كــان يف : بيــان املالزمــة. املقــدَّ أنَّ إمكــان وجــود الشـــيء إمَّ

ل يســتلزم أن يكتفــي بإمكــان ثبــوت اجلــ زم بــه أو ال، واألوَّ

الــدليل، والثــاين يســتلزم  الواجــب يف اجلــزم بــه فــال حيتــاج إىلٰ 

 .عدم االكتفاء بقوله يف اإلصابة إالَّ إذا كان معصوماً 

ــتُّ  ]]٢٤٦ص [[ / ــث والس ــري  :ونالثال ــام غ ــان اإلم ــام ك كلَّ

ة مكـا  معصوم ن مـا بالفعـل كان اجلـزم بلطيفتـه أخـذ مـا بـالقوَّ

مع إمكان عدمه، لكـن التـايل باطـل، ألنَّـه مـن بـاب األغـالط، 
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م ــدَّ ــذا املق ــب . فك ــمته يوج ــدم عص ــإنَّ ع ــاهرة، ف ــة ظ املالزم

 .املعصية وعكسه إمكان تبعيده عن الطاعة وتقريبه إىلٰ 

ـا   كلَّـام كـان اإلمـام غـري معصـوم :ونالرابع والسـتُّ  فـدائًام إمَّ

د اختيـار عـاص هلـا أو عــدم أن يمكـن وجـوب املعصـية بمجــرَّ 

ــاىلٰ  ــه اهللا تع ــا أوجب ــوب م ــىلٰ  وج ــميه  ع ــايل بقس ــف، والت املكلَّ

م أنَّ غــري املعصــوم يمكــن : بيــان املالزمــة. باطــل، فكــذا املقــدَّ

ــايل،  ــزم الت ل، وإالَّ ل ــزم األوَّ ــت ل ــإن وجب ــية، ف ــأمر باملعص أن ي

الَّ ألنَّ املكلَّف جيب عليـه طاعـة اإلمـام يف مجيـع مـا يـأمر بـه وإ

ــه فعــل مــا أمــره بــه ــا بطــالن . انتفــت فائدتــه، وجيــب علي وأمَّ

ــار  ل ظــاهر بــأنَّ املعصــية يســتحيل وجوهبــا باختي التــايل فــاألوَّ

 .عاص رضورًة، والثاين يستلزم اجلهل

ــتُّ  ــامس والس ــان  :وناخل ــًا ك ــام واجب ــب اإلم ــان نص ــام ك كلَّ

عدمــه أشــّد حمــذورًا مــن وجــوده يف حتصــيل الغايــة منــه 

ـــام مل يكـــن معصـــومًا كـــان وجـــوده أشـــّد بالضــــرورة ، وكلَّ

ـا  حمذورًا مـن عدمـه يف حتصـيل الغايـة منـه باإلمكـان العـاّم، أمَّ

ــدق األُوىلٰ  ــن أن  ص ــه يمك ــة فألنَّ ــدق الثاني ــا ص ــاهر، وأمَّ فظ

مـع ارتكـاب املعصـية   يأمر باملعصـية، فـإن اعتقـد وجوهبـا لـزم

ــواز ا ــام ج ــدم اإلم ــن ع ــزم م ــب، وإالَّ ل ــل املركَّ ــاب اجله رتك

ــب،  ــل املركَّ ــع اجله ــا م ــان ارتكاهب ــوده إمك ــن وج ــية وم املعص

والغايــة مــن اإلمــام البعــد عــن إمكــان فعــل املعصــية ونصــبه 

ــن  ــب، ويلــزم م ــٍذ يلزمــه إمكــان فعلهــا مــع اجلهــل املركَّ حينئ

ــام كــان اإلمــام غــري معصــوم كــان  صــدق هــاتني القضــيَّتني كلَّ

ة منــه عدمــه أشــّد حمــذورًا مــن وجــوده يف حتصــيل الغايــ

ــوده  ــان وج ــوم ك ــري معص ــام غ ــان اإلم ــام ك ـــرورة، وكلَّ بالض

م  أشـّد حمـذورًا مــن عدمـه يف حتصـيل الغايــة منـه، فيكـون مقــدَّ

ــان  ــذلك ك ــان ك ــام ك ــني، وكلَّ ــتلزمًا للنقيض ــيَّة مس ــذه القض ه

ــني  ــتامع النقيض ــان اج ــزم إمك ـــرورة وإالَّ ل ــاالً بالض ــدقه حم ص

ــام كــان عــدم العصــمة حمــاالً   كانــت العصــمة وهــو حمــال، وكلَّ

م . واجبة، وهـو املطلـوب وصـورة القيـاس فيـه أن نجعـل مقـدَّ

م األُوىلٰ  ــدَّ مًا ومق ــدَّ ــة مق ــنهام،  الثاني ــة بي ــدق املالزم ــًا، وتص تالي

ــا قــد ال يكــون إذا مل يكــن اإلمــام معصــومًا : وإالَّ لصــدق قولن

ــًام،  ــوم دائ ــام غــري معص ــبه، لكــن اإلم ــب نص ص [[ /ال جي

عــدم العصــمة قائــل بجــواز خطئــه، وهــذا ألنَّ القائـل ب]] ٢٤٧

اجلـواز ال خيــتصُّ وقــت دون آخــر بـل دائــًام، فيلــزم أن ال جيــب 

نصــبه يف اجلملــة، وهــو باطــل إمجاعــًا لــزم مــن فــرض صــدق 

ــان  ــال ك ــدقها املح ــرض ص ــن ف ــزم م ــيَّة، وإذا ل ــذه القض ه

 .صدقها حماالً، فيكون نقيضها

ــ :ونالســادس والســتُّ  ــام كــان نصــب اإلمــام واجب ًا كــان كلَّ

ــان  ــام ك ــًا، وكلَّ ــف واجب ــه املكلَّ ــو أطاع ــه ل ــة من ــول الغاي حص

ــة  ــه أو إطاع ــة من ــول الغاي ــن حص ــوم مل يك ــري معص ــام غ اإلم

املكلَّف واجبـًا، والـالزم مـنهام كلَّـام كـان نصـب اإلمـام واجبـًا 

م حـقٌّ دائـًام، فكـذا التـايل،  كان وليس غري معصـوم، لكـن املقـدَّ

 .فيكون معصوماً 

ال شـــيء مــن اإلمــام نصــبه عبــث  :ونالســابع والســتُّ 

بالضــرورة، وكـلُّ غـري معصــوم نصـبه عبـث باإلمكـان، ينــتج 

ال شـــيء مــن اإلمــام بغــري معصــوم بالضـــرورة، ويلزمــه كــلُّ 

ــوب ــو املطل ـــرورة، وه ــوم بالض ــام معص ــغر. إم ــا الص  ٰى أمَّ

ــىلٰ  ــاهرة، إذ يســتحيل العبــث ع اإلمجــاع،  أو عــىلٰ  اهللا  فظ

ا. ألنَّه ضالل فألنَّـه يمكـن عـدم تقريبـه مـن الطاعـة  ٰى الكرب أمَّ

وتبعيده عن املعصـية، وكلَّـام ال حتصـل الغايـة منـه ففعلـه عبـث 

ــا اإلنتــاج فلــام . بالضـــرورة أنَّ   يف املنطــق مــن أنَّ احلــقَّ  بيَّنّــاوأمَّ

ـــتج  ـــاين ين ـــكل الث ـــة يف الش ــــرورية واملمكن ـــتالط الض اخ

ــة لثبــوت الضـــرورة للضـــرورة بالضـــرور ــا رضوري ة وانتفائه

. الضـــروريتني بالضـــرورة، فريجــع القيــاس إىلٰ  ٰى عــن األُخــر

ا الزم النتيجـة فألّنـا قـد  يف املنطـق أنَّ السـالبة املعدولـة  بيَّنّـاوأمَّ

ــود  ــع وج ــول م ــلة املحم ــة املحصَّ ــتلزمة للموجب ــول مس املحم

 .املوضوع، لكن هنا املوضوع موجود

ــام كــان اإلمــام مظ :ونالثــامن والســتُّ  ــرًا للشـــريعة كلَّ ه

م  وكاشــفًا هلــا ال جــاعالً لألحكــام كــان معصــومًا، لكــن املقــدَّ

، فالتــايل مثلــه أنَّ اإلمــام جيــب طاعتــه يف : بيــان املالزمــة. حــقٌّ

ــومًا أمكــن أن يــأمر  مجيــع مــا يــأمر بــه، وإذا مل يكــن معص

ــا أن جيــب وحيــرم وهــو حمــال فيكــون التكليــف  باملعصــية، فإمَّ

ــ ــًا، أو ال جي ــال واقع ــدير، أو باملح ــالف التق ــو خ ــه وه ب طاعت

ــام  ــاعالً لألحك ــون ج ــأمره فيك ــية ب ــا معص ــن كوهن ــرج م خي

م فإمجاعية. كاشفًا هلا وهو خالف التقدير ا حّقية املقدَّ  .وأمَّ

ـــتُّ  ]]٢٤٨ص [[ / ـــع والس ـــب  :ونالتاس ـــان نص ـــام ك كلَّ

بــًا لــه  ــف، مقرِّ اإلمـام واجبــًا كــان طاعتــه دائـًام مصــلحة للمكلَّ

ــ ــام كــان مــن الطاعــة ومبعِّ دًا لــه عــن املعصــية بالضـــرورة، وكلَّ

بـًا مـن الطاعـة  طاعة املكلَّـف لـه مصـلحة للمكلَّـف دائـًام ومقرِّ

ــام  ــتج كلَّ ــومًا، ين ــان معص ـــرورة ك ــية بالض ــن املعص ــدًا ع ومبعِّ
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ــ ــومًا بالض ــان معص ــًا ك ــام واجب ــب اإلم ــن ـكــان نص رورة، لك

م حقٌّ فالتايل مثله مواملقّدمتان ظاهرتان ممَّ . املقدَّ  .ا تقدَّ

إنَّــام وجــب نصــب اإلمــام لكونــه لطفـــًا يف  :الســبعون

ـــام وجـــب عـــىلٰ  التكليـــف ـــًا يف  اهللا تعـــاىلٰ  ، وكلَّ لكونـــه لطف

ــن  ــه ال حيس ــه، وبدون ــًا علي ــف موقوف ــون التكلي ــف يك التكلي

ـا أن يتوقَّـف فائدتـه عـىلٰ  فعـل  التكليف، وكلَّام كـان كـذلك فإمَّ

ــان  ــإن ك ــف أو ال، ف ــال املكلَّ ــن أفع ــىلٰ م ــب ع ل وج اهللا  األوَّ

ــاىلٰ  ــىلٰ  تع ــه ع ــف  إجياب ــمَّ اللط ــف ت ــل املكلَّ ــإذا فع ــف، ف املكلَّ

وحصـــل امللطـــوف فيـــه بالضــــرورة، وإن كـــان الثـــاين تـــمَّ 

أو مـن  اللطف وحسـن امللطـوف فيـه، وكلَّـام مل يفعـل اهللا تعـاىلٰ 

التكليـف بالفعـل  ٰى يتعلَّق بفعله متـام اللطـف ذلـك الفعـل انتفـ

 .املكلَّف عىلٰ 

ر ذلك فنقول مـا يتوقَّـف عليـه حصـول الغايـة مـن : إذا تقرَّ

لطف اإلمـام الـذي مـن فعـل املكلَّـف هـو طاعتـه لـه يف مجيـع 

ــول ــواهي، فنق ــر والن ــذل: األوام ــك وب ــف ذل ــل املكلَّ   إذا فع

ل  ــا أن يــتمَّ لطفيــة اإلمــام بالضـــرورة أو ال، واألوَّ الطاعــة، فإمَّ

ــ ــن القط ــمة، وإالَّ مل يمك ــتلزم العص ــام، يس ــة اإلم ــتامم لطفي ع ب

وإن كان الثاين فيكون عـدم اللطـف املوقـوف عليـه الفعـل مـن 

ــاىلٰ  ــل  اهللا تع ــف بالفع ــف املكلَّ ــي تكلي ــام، فينتف ــن اإلم أو م

فــًا بالفعــل، فلــو مل يكــن اإلمــام معصــومًا  ٰى بحيــث ال يبقــ مكلَّ

ــف عــن التكليــف بالفعــل مــع حصــول  أمكــن أن خيــرج املكلَّ

م املكلَّـف بخروجـه عنـه، وهـذا هـو األمر الظـاهر، وعـدم علـ

 .بعينه تكليف ما ال ُيطاق

ــام كــان اإلمــام غــري معصــوم :احلــادي والســبعون مل يبــَق   كلَّ

للمكلَّــف وثـــوق ببقـــاء تكليفـــه بالواجبـــات الشــــرعية وال 

اجلـزم، ألنَّـه لـيس هلـذا األمـر إالَّ اإلمـام وإخبـار  طريق لـه إىلٰ 

ــه مكلَّ  ــدم بقائ ــل ع ــام حيتم ــام، ومعه ــاز اإلم ــل وج ــًا بالفع ف

ــف  ــاء التكلي ــوق ببق ــه وث ــَق ل ــه، وإذا مل يب ــه وزوال ــه عن خروج

ــون مكلَّفــًا كــان مــن الطاعــة أبعــد، فــإنَّ  ز أن ال يك ــوَّ وج

ة وميــل البشـــر إىلٰ  تركــه وارتكــاب  التكليــف فيــه كلفــة ومشــقَّ

ــر مــن ]] ٢٤٩ص [[ / ــبه أكث ــدة نص ــون مفس ــايص، فيك املع

 .مفسدة تركه

ــبعون ــاين والس ــف اإل :الث ــد التكلي ــَب لتأكي ــام ُنِص ــام إنَّ م

ــال  ــه، ف ــل زوال ــوم قــد حيص ــب غــري املعص ولتاممــه، ومــن نص

 .يصلح لإلمامة

ـــبعون ـــث والس ـــل  :الثال ـــف بالفع ـــان املكلَّ ـــام إلتي اإلم

، ومن نصـب اإلمـام غـري املعصـوم حيصـل اخللـل يف  املكلَّف به

ــذا  ــل، وه ــف بالفع ــالل املكلَّ ــل إخ ــف، فيحص ــس التكلي نف

 .ةيناقض الغاي

نصــب اإلمــام بعــد اســتجامع الشـــرائط  :الرابــع والســبعون

ــاىلٰ  ــه تع ــي مــن فعل ــف الت ــل املكلَّ ــربة يف فع ــام،  املعت ــري اإلم غ

، فـال بيَّنّـاونصب اإلمام غـري املعصـوم قـد ينفـي التكليـف كـام 

 .تكون اإلمامة بعد استجامع الرشائط التي من فعله

ــام يــرد عــىلٰ : ال يقــال مامــة مــن قــول مــن جيعــل اإل هــذا إنَّ

ــا إذا ُجعلــت اإلمامــة مــن فعــل املكلَّفــني فــال، فعلــه تعــاىلٰ  ، أمَّ

ة الثاين بيَّنّاوقد  ل وصحَّ  .يف الكالم بطالن األوَّ

ــول ــا نق ــاقــد : ألّن ــالن الثــاين  بيَّنّ ــا الكالميــة بط يف كتبن

ــنيُّ  ــّم تع ل، ث ة األوَّ ــحَّ ــىلٰ وص ــدليل ع ــول  ال ، فنق ــمُّ ــه يع : وج

تصـلح أن تكـون نافيـة لـه، وإالَّ ملـا اإلمامة بعد التكليـف، فـال 

 .كانت بعده

، وغايـة  غايـة اإلمـام فعـل املكلَّـف بـه :اخلامس والسـبعون

ــب  ــن نص ها، لك ــدِّ ــببًا يف ض ــون س ــتحيل أن تك ـــيء يس الش

اإلمام غـري املعصـوم قـد يكـون سـببًا يف زوال أصـل التكليـف، 

ها  .فيبطل الفعل املكلَّف به، فيكون سببًا يف ضدِّ

ــادس وا ــبعونالس ــتحقِّ  :لس ــواب املس ــيل الث ــام لتحص  اإلم

، ونصـب اإلمـام غـري املعصـوم قـد يزيـل التكليـف،  بالتكليف

 .الثواب املستحقُّ  ٰى فال يبق

ــــف  :الســــابع والســــبعون كــــلُّ إمــــام إلمتــــام التكلي

ـــرورة، وال شـــيء مــن اإلمــام غــري املعصــوم إلمتــام  بالض

 .عصومالتكليف باإلمكان، ينتج ال يشء من اإلمام بغري م

ــه يســتحيل أن يكــون  :الثــامن والســبعون كــلُّ ذي غايــة فإنَّ

ـــام  ها، واإلم ـــدِّ ـــببًا يف ض ـــل ]] ٢٥٠ص [[ /س ـــه تكمي غايت

التكليف بفعل املكلَّف ما ُكلِّـف بـه، وغـري املعصـوم قـد يكـون 

 .، فيستحيل أن يكون إماماً بيَّنّاسببًا يف ضدِّ ذلك كام 

ــبعون ــان اإلمــام وا :التاســع والس ــام ك ــام كلَّ ــًا كــان اإلم جب

بًا للتكليف ومظهـرًا ألثـره عـىلٰ  تقـدير إطاعـة املكلَّـف لـه،  مقرِّ

ــًا  ب ــام كــان اإلمــام غــري معصــوم فقــد ال يكــون اإلمــام مقرِّ وكلَّ

ــان  ــون إذا ك ــد يك ــزمهام ق ــره، ويل ــرًا ألث ــف وال مظه للتكلي

ــرًا  ــف وال مظه ــًا للتكلي ب ــام مقرِّ ــون اإلم ــًا ال يك ــام واجب اإلم

 .قض األوىلٰ ألثره، وهو ينا
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ــون ــف :الثامن ــل للتكلي ــام بمزي ــن اإلم ـــيء م ــدم   ال ش لع

ــن أن  ــوم يمك ــري معص ـــرورة، وكــلُّ غ ــه بالض ــف ب فعــل املكلَّ

ــوم  ــري معص ــام بغ ــن اإلم ـــيء م ــتج ال ش ــذلك، ين ــون ك يك

 .بالرضورة

، وإنَّــام هــو  اإلمــام تــابع للتكليــف :احلــادي والثامنــون

ــ ــان اإلم ــو ك ــب، فل ــام زال مل جي ــه، وكلَّ ــوم ألجل ــري معص ام غ

 .ألمكن أن يكون سببًا يف زواله

ــف املطيــع لــه أقــرب  :الثــاين والثامنــون كــلُّ إمــام فــإنَّ املكلَّ

وتــرك املنهــي عنــه بالضـــرورة، فلــو كــان   فعــل املــأمور بــه إىلٰ 

بعـض اإلمـام املكلَّـف إذا أطاعــه   اإلمـام غـري معصـوم لصــدق

واملحــال  ، فيجتمــع النقيضــان،مل يكــن كــذلك باإلمكــان العــامِّ 

 .نشأ من عدم العصمة

كـلُّ إمـام فإنَّـه منشـأ املصـلحة للمكلَّـف  :الثالث والثامنـون

يف الدين بالضــرورة، فلـو كـان اإلمـام غـري معصـوم أمكـن أن 

ــو حمــال . يكــون منشــًأ للمفســدة، فيجتمــع النقيضــان، وه

 .واملقّدمتان ظاهرتان

ونـاٍه ال شــيء مـن اإلمـام بـآمر باملعصـية  :الرابع والثامنـون

ــية  ــر باملعص ــوم آم ــري معص ــلُّ غ ـــرورة، وك ــة بالض ــن الطاع ع

وناٍه عن الطاعة باإلمكـان العـاّم، فـال شــيء مـن اإلمـام بغـري 

 .معصوم بالرضورة

ــون ــامس والثامن ــاىلٰ  :اخل ــن اهللا تع ــتحيل م ــا  يس ــل م أن جيع

بـًا إىلٰ  ، وغـري املعصـوم  يمكن أن يكـون سـببًا للضـدِّ مقرِّ الضـدِّ

]] ٢٥١ص [[ /بًا يف ضـــدِّ الفعـــل يمكـــن أن يكـــون ســـب

 .سببًا له املكلَّف به، فيستحيل أن جيعل له اهللا تعاىلٰ 

ــا حامــل املكلَّــف عــىلٰ  :الســادس والثامنــون  اإلمــام إمَّ

الطاعــة ومــانع لــه عــن املعصــية أو مكفــوف اليــد لعــدم طاعــة 

ــدة،  ــه فائ ــن ل ــة خلــّو، وإالَّ مل يك ـــر مانع ــة الناص املكلَّفــني وقلَّ

 .إلمام غري معصوم جلاز أن خيلو عن احلالنيفلو كان ا

إنَّــام وجــب اإلمــام لكونــه لطفــًا يف  :الســابع والثامنــون

بــًا إىلٰ   التكليــف ــدًا عــن املعصــية، فيســتحيل أن  مقرِّ الطاعــة مبعِّ

يكــون بضــدِّ ذلــك، وكــلُّ غــري معصــوم ال يســتحيل أن يكــون 

 .بضدِّ ذلك، فيستحيل أن يكون اإلمام غري معصوم

ــام كــان اإلمــام غــري معصــوم مل ينتــِف  :والثامنــونالثــامن  كلَّ

ــف عــىلٰ  ــة املكلَّ ــه اهللا تعــاىلٰ  حجَّ ــام وجــب لكون ، ألنَّ اإلمــام إنَّ

ــ ــف حتَّ ــل التكلي ــه فع ــف علي ــًا يتوقَّ ــف إىلٰ  ٰى لطف ب املكلَّ ــرِّ  ُيق

الفعــل املكلَّــف بــه، فــإذا مل يكــن اإلمــام معصــومًا أمكــن أن ال 

ـق ذلــك اللطــف، بــل يمكـن أ ــا يتحقَّ ن يبعــد عــن الطاعــة، فإمَّ

ــة  ــع فحجَّ ــإن وق ــع، ف ــل أو ال يق ــرض بالفع ــذا الغ ــع ه أن يق

املكلَّف ظـاهرة لـيس فيهـا لـبس، إذ مل حيسـن التكليـف إالَّ مـع 

املكلَّـف  ذلك اللطف، فإذا مل يفعـل ذلـك اللطـف مل جيـب عـىلٰ 

اهللا  مرتكبـًا للقبـيح تعـاىلٰ  فعل ما ُكلِّـف بـه، وإالَّ كـان اهللا تعـاىلٰ 

قــًا،  ان ذلــك علــو� عــ ــق كــان اإلمكــان متحقِّ كبــريًا، وإن مل يتحقَّ

فلــم جيــزم املكلَّــف بوقــوع شـــرط التكليــف، فــال جيــزم 

ــتامل، وال  ــذا االح ــي ه ــه إالَّ بنف ــق ل ــه، وال طري ــالتكليف ل ب

ـق مل ينتـِف  وأيضـًا فـإنَّ . ينتفي إالَّ بعصـمة اإلمـام، فـإذا مل يتحقَّ

ــدعو إىلٰ  ــاز أن ي ــد� امل اإلمــام إذا ج ــون ض ــية، وجــاز أن يك  اعص

باعــه عــىلٰ  ضـــرر مظنــون، وقــد ُأمــر  لــذلك اللطــف اشــتمل اتِّ

باعـه عـذر، لكـن التــايل  بـدفع الضــرر املظنـون، فلـه يف تــرك اتِّ

م مثله  .باطل قطعًا، فاملقدَّ

ــون ــع والثامن ــوم  :التاس ــري املعص ــة غ ــان الزم إمام ــام ك كلَّ

ــن  ــة، لك ــوم منتفي ــري املعص ــة غ ــان إمام ــًا ك ، منتفي ــقٌّ م ح ــدَّ املق

ــا املالزمــة فظــاهرة، إذ انتفــاء الــالزم يوجــب . فالتــايل مثلــه أمَّ

ــا انتفــاء الــالزم فــألنَّ إمامــة غــري املعصــوم . انتفــاء امللــزوم وأمَّ

تســتلزم التكليــف بارتفــاع النقيضــني، وارتفــاع النقيضـــني 

بــاع غــري املعصــوم وطاعتــه : بيــان اســتلزامها ذلــك. حمــال أنَّ اتِّ

ـــر ــاب الض ــام ارتك ــون ك ــار املظن ــه بيَّنّ باع ــرك اتِّ ص [[ /، وت

ــــرر ]] ٢٥٢ ـــن الض ـــرتاز ع ـــذلك، واالح ـــه ك ـــرك طاعت وت

باعه وترك طاعته  .املظنون واجب، فيجب ترك اتِّ

ــا أن يكــون إمامــة غــري املعصــوم منتفيــة  :التســعون دائــًام إمَّ

ــاين  ــن الث ــّو، لك ــة خل ــا مانع ــاء الزمه ــع انتف ــة م ــون ثابت أو تك

ــت األوَّ  ــال، فثب ــلة. لحم ــدق املنفص ــان ص ــري : بي ــة غ أنَّ إمام

ــه  بــاع غــري املعصــوم وحتريمــه، ألنَّ املعصــوم تســتلزم وجــوب اتِّ

ــا يشــتمل عــىلٰ  يشــتمل عــىلٰ  ـــرر مظنــون، وفعــل م ـــرر  ض ض

باعـه حـرام لإلمامـة، وواجـب لتحـريم  مظنون حـرام، وتـرك اتِّ

ـا أن باعه، وهذا الـالزم منتـٍف، ألنَّـه مجـع بـني النقيضـني، فإمَّ  اتِّ

يكـون إمامـة غـري املعصـوم ثابتـة أو ال خيلـو احلـال مـنهام، فـإن 

كـلِّ تقـدير لـزم األمـر الثـاين،  كانت ثابتة والزمهـا منتـٍف عـىلٰ 

ل ــا اســتحالة الثــاين فظــاهرة، . وإن كانــت منتفيــة لــزم األوَّ وأمَّ

 .إذ وجود امللزوم مع انتفاء الالزم حمال

ــا يف اإلمــام رشط للتكليــف وســبب  :احلــادي والتســعون م
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، وإالَّ ملــا وجــب، فيســتحيل أن يكــون مانعــًا،  فعــل املكلَّــف بــه

ــون  ــال أن يك ــًا، فمح ــون مانع ــن أن يك ــوم يمك ــري املعص وغ

 .اإلمام غري معصوم

ــعون ــاين والتس ب إىلٰ  :الث ــرِّ ــام مق ــن  اإلم ــد ع ــة ومبعِّ الطاع

ــة البعـد عنــه  ــة االسـتعداد للشـــيء بالـذات وعلَّ املعصـية، وعلَّ

ــان ال يمكــن اجــتامعهام يف أو االســتعداد لضــ ــذات متنافي ه بال دِّ

ــدًا عنــه أو  حمــلٍّ واحــٍد بــأن يكــون معــدُّ  الشـــيء بالــذات ومبعِّ

ه يف احلـــال، وعـــدم العصـــمة معـــّد لتحصـــيل  امعـــد�  بضـــدِّ

املعايص وعـدم الطاعـات مـع الشـهوة والنفـرة، فـال يمكـن أن 

ها بالـذات مـع طاعـة املكلَّـ ة لضـدِّ ف، جيتمع مع اإلمامـة املعـدَّ

 .فال يمكن إمامة غري املعصوم

اإلمامــة ملنــع عــدم العصــمة مــع قبــول  :الثالــث والتســعون

ــف أوامــره ونواهيــه ، وهــذا الشـــرط ال يكــون شـــرطًا يف  املكلَّ

يقبـل أوامـر : يقـال ٰى اإلمام نفسه، ألنَّه ليس لـه إمـام آخـر حتـَّ

ــه  ــر نفس ــان ألوام ــال اإلنس ــق امتث ــه، وال يتحقَّ ــام ونواهي اإلم

ــالونواه ــه، ألنَّ اآلمــر واملــأمور متغــايران، وال يمكــن أن يق : ي

ــر اهللا تعــاىلٰ  واختيــاره للطاعــة، وإالَّ  الشـــرط امتثالــه ألوام

لكان خاليـًا عـن اللطـف، فتكـون مانعـة مـن عـدم العصـمة يف 

ـ ق الشــيء مـع املـانع لـه أو حقِّ اإلمـام مطلقـًا، ويسـتحيل حتقُّ

ــة  ع عــدم العصــمة عدمــه، فيســتحيل اجــتام]] ٢٥٣ص [[ /علَّ

ـ : وإنَّـام قلنــا. ق اإلمامــة يف حمـلٍّ واحــٍد، وهـو املطلــوبمـع حتقُّ

ــة  ــًا، ألنَّ اإلمام ــمة مطلق ــدم العص ــن ع ــة م ــة مانع إنَّ اإلمام

ــف،  ــلِّ مكلَّ ــية لك ــن املعص ــد ع ــة والتبعي ــن الطاع ــب م للتقري

كــلِّ طاعــة وكــلِّ معصــية يف  وإالَّ مل جيــب باملعصــية بالنســبة إىلٰ 

 .كلِّ وقت

ــعونالر ــع والتس ــانع  :اب ـــيء أو امل ــون الش ــا أن يك ــًام إمَّ دائ

قتــني يف حمــلٍّ واحــٍد يف وقــٍت واحــٍد أو   منــه ــة عدمــه متحقِّ وعلَّ

يكــون اإلمــام معصــومًا مانعــة خلــّو، ألنَّ اإلمامــة مانعــة مــن 

ــام مل  ــا أن يكـون اإلمــام معصــومًا أو ال، وكلَّ عـدم العصــمة، فإمَّ

ـة عدمـه، يكن اإلمام معصـومًا اجتمـع الشــ يء مـع مانعـه وعلَّ

وامتناع اخللّو عـن الشــيء وامللـزوم يسـتلزم امتنـاع اخللـّو عـن 

ا ُينبِّـه عليـه أنَّـه  ل منتـٍف قطعـًا، وممـَّ الشـيء والالزم، لكـن األوَّ

ـا كـون املـانع: لوال انتفاؤه لزم أحد األمـرين لـيس بامنـع، أو   إمَّ

ــ ــا حم ــًا، وكالمه ــًا منتفي ــد ثابت ـــيء الواح ــون الش ــت ك ال، فثب

 .الثاين، وهو املطلوب

ــامس والتســعون ــون اإلمــام لــيس  :اخل ــا أن يك ــًام إمَّ دائ

أو يســتحيل اجــتامع الشـــيء مــع املــانع مــن وجــوده   بمعصــوم

وعلَّة عدمه مانعـة مجـع، إذ اإلمامـة مانعـة مـن عـدم العصـمة، 

ويستلزم العلَّة يف عـدم العصـمة، أو تكـون هـي علَّـة فيـه، فلـو 

ــري ــام غ ــان اإلم ــاين  ك ــامن، والث ــذان احلك ــع ه ــوم مل جيتم معص

ل  .ثابت قطعًا، فينتفي األوَّ

ــعون ــادس والتس ــًا  :الس ــوم إمام ــري املعص ــب لغ ــلُّ ناص ك

ــئ ــاىلٰ  خمط ــًا،  ، واهللا تع ــون خمطئ ــتحيل أن يك ــة يس ــلُّ األُمَّ أو ك

 ينتج ناصـب غـري املعصـوم إمامـًا يسـتحيل أن يكـون اهللا تعـاىلٰ 

ــة، وكــلُّ  وال كــلُّ  مــن ال ينصــبه اهللا تعــاىلٰ  وأن يكــون كــلُّ األُمَّ

ــتحيل أن  ــوم يس ــري املعص ــًا، فغ ــون إمام ــتحيل أن يك ــة يس األُمَّ

ــاً  ــون إمام ــان األُوىلٰ . يك ــتلزم : بي ــوم تس ــري املعص ــة غ أنَّ إمام

م ــدَّ ــا تق ــه مل ــة عدم ــه أو علَّ ــع مانع ـــيء م ــتامع الش ــا . اج وأمَّ

ــا الثالثــة فــألنَّ ناصــب اإلمــام لــ. فظــاهرة ٰى الكــرب يس إالَّ وأمَّ

 .أو اإلمجاع النصَّ 

ــعون ــابع والتس ــوم :الس ــري املعص ــام غ ــب اإلم ــا أن   ناص إمَّ

ــل  ــن أن جيع ــدَّ ]] ٢٥٤ص [[ /يمك ــد الض ــبب أح ــببًا س ين س

، أو يمكـن بـأن يكـون مغريـًا  يف اآلخر حـال كونـه سـببًا للضـدِّ

ــو  ــأ، وه ــلُّ خط ــاق، والك ــام ال ُيط ــًا ب ف ــون مكلَّ ــل، أو يك باجله

ـة حمـال وعـىلٰ  اهللا تعـاىلٰ  عـىلٰ  ـا املالزمـة فـألنَّ غــري . كـلِّ األُمَّ أمَّ

ــدعو إىلٰ  ــن أن ي ــوم يمك ــ املعص ــا أن يبق ــية، فإمَّ ــًا  ٰى املعص إمام

ــدًا فيكــون قــد ُجِعــَل ســبب أحــد الضــدَّ  بــًا مبعِّ ين ســببًا يف مقرِّ

ـا أن ال يبقـ. اآلخـر حـال كونـه سـببًا يف الضـدِّ  إمامـًا مــع  ٰى وإمَّ

ـا . يعزلـه، فيكـون مغريـًا بـالقبيح أنَّه نصَّ عليـه ونصـبه ومل وإمَّ

ــف بعــدم قبولــه قولــه وعــدم االلتفــات إليــه يف  أن ُيكلِّـف املكلَّ

ــه  ــك إالَّ بقول ــم ذل ــه ال يعل ــع أنَّ ــه م ــيانه وارتكاب ــت عص وق

ــه القــاهر  لكونــه هــو احلــافظ للشـــرع واملبــنيِّ لألحكــام مــع أنَّ

مكـان احلاكم ال يمكن خمالفتـه، فيلـزم تكليـف مـا ال ُيطـاق، وإ

 .املحال حمال

ــال ــرق : ال يق ــوع، وف ــان الوق ــوع ال إلمك ــذا الزم للوق ه

 .بني الوقوع بالفعل وبني إمكان الوقوع

ـــول ـــا نق ـــزوم،   :ألّن ـــان املل ـــالزم الزم إلمك ـــان ال إمك

والســـتحالة اســـتلزام املمكـــن املحـــال، وإالَّ لـــزم اســـتحالة 

املمكــن وإمكــان املحــال، لكــن ذلــك لــيس بممكــن، بــل هــو 

ة، فيستحيل وعىلٰ  اهللا تعاىلٰ  حمال عىلٰ   .كلِّ األُمَّ
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 عـدم وقـوع اخلطـأ ال عـىلٰ  أدلَّة اإلمجـاع دلَّـت عـىلٰ : ال يقال

ــىلٰ  ــرد ع ــال ي ـــرورية، ف ــة والض ــني الدائم ــرق ب ــتحالته للف  اس

ة تقدير كون اإلمام نصب كلِّ   .األُمَّ

ــول ــا نق ــد : ألّن ــاق ــب  بيَّنّ ــتناد نص ــتحالة اس ــالم اس يف الك

ــام إىلٰ  ــاىلٰ ا اإلم ــه تع ــن فعل ــو م ــل ه ــني، ب ــة . ملكلَّف ــًا أدلَّ وأيض

ـة حسـن، وكـلُّ مـا هـو  اإلمجاع دلَّت عىلٰ  أنَّ كـلَّ مـا فعلتـه األُمَّ

ــىلٰ  ــالب ع ــتحالة االنق ـــرورة، الس ــن بالض ــو حس ــن فه  حس

ــان ــا عقلي ــبح، ومه ــن والق ــي . احلس ــر يف اإلهل ــد ظه ــًا ق وأيض

 .تالزم الرضوري والدائم

 اهللا طاعـــة اإلمـــام عـــىلٰ  إذا أوجـــب :الثـــامن والتســـعون

ــف ــه داع إىلٰ   املكلَّ ــوم، ول ــري معص ــو غ ــره، وه ــع أوام  يف مجي

ــو  ــع، وه ــوم يف املن ــري املعص ــي غ ــانع ال يكف ــه م ــية، ول املعص

ــار  األمــر والعقــل، فيكــون إضــالل اهللا تعــاىلٰ  ــتمُّ بإخب ــد ي للعب

إنســان غــري مكلَّــف، وال ينــدفع بــداعي احلكمــة، ألنَّــه ال 

حـتامل إتيـان إنسـان غـري معصـوم باملعصـية ال يندفع إالَّ بعدم ا

 .غري

املكلَّـف وجـه نقـض  جـواز اخلطـأ عـىلٰ  :التاسع والتسـعون

ــق إىلٰ  ــن طري ــف م ــدَّ للمكلَّ ــدم ورود  ال ب ــه، وع ـــي من التفّص

ــذا الوجــه، فــال حيســن  ــل عليــه مــن ه ]] ٢٥٥ص [[ /خل

هـذا الـنقض مـن مسـاويه فيـه  احلكيم أن يأمر بـأن يطلـب سـدَّ 

ــدواع ــل ويف ال ــادٍّ خلل ــدم س ــع ع ــل م ــورود اخلل ــية، ل ي املقتض

جــرب هــذا الــنقض، وقــبح  هــذا املســاوي وعــدم طريــق لــه إىلٰ 

 .هذا معلوم بالرضورة

وجـوب  ة عـىلٰ املائة السادسة من األدلَّة الدالـَّ ]]٢٥٧ص [[ /

 :عصمة اإلمام 

ل ـا أن يكـون  :األوَّ كلَّام كـان اإلمـام غـري معصـوم فـدائًام إمَّ

ــاىلٰ  ــري ســبب وال  اهللا تع ــن غ ــبيًا م ــد عقــدًا كس ــًا للعب ف مكلِّ

ــه صــواب وال  كاســب، أو يكــون مكلِّفــا للعبــد بــام ال يعتقــد أنَّ

ــه إىلٰ  ــق ل ــه طري م مثل ــدَّ ــل، فاملق ــايل باط ــابه، والت ــان . اكتس بي

ــة ــاد : املالزم ــًا باعتق ف ــف مكلَّ ــون املكلَّ ــا أن يك ــو إمَّ ــه ال خيل أنَّ

ل، صــواب أفعالــه وأوامــره ونواهيــه أو ال، و ل ملــزم لــألوَّ األوَّ

ح  إذ غري املعصـوم جيـوز عليـه اخلطـأ واألمـر باملعصـية، فـاملرجِّ

ــىلٰ  ــده ع ــف بع ــذي ال يتوقَّ ــواب ال ــون  للص ــا أن يك ح إمَّ ــرجِّ م

ــتلزم  ل يس ــف أو ال، واألوَّ ــد املكلَّ ــام عن ــول لإلم ــوم احلص معل

ــاّم، وإن مل  ح الت ــرجِّ ــود امل ــد وج ــرف عن ــوب الط ــمته لوج عص

تكليفـه بـذلك تكليفـًا بعقـد ذي سـبب مـن  يكن معلومـًا كـان

ـا أن يكـون حلصـوله للمكلَّـف  غري حصـول سـبب، والثـاين إمَّ

ــل أو لعــدم لزومــه يف  ــه تكليفــًا باحلاص ــف ب ــون التكلي فيك

الن  وجـــوب طاعـــة اإلمـــام أو هلـــا أو جلـــواز نقيضـــه، واألوَّ

ـا الثـاين فـألنَّ لطفيـة اإلمـا م، وأمَّ ل فلـام تقـدَّ ـا األوَّ م حماالن، أمَّ

وطاعتـه مـن املكلَّـف إنَّـام يـتمُّ بـذلك، والثالـث يسـتلزم اجلــزء 

كلَّفـه بطاعتـه يف مجيـع  الثاين من املنفصلة املـذكورة، ألنَّـه تعـاىلٰ 

أوامــره ونواهيــه، فــإذا جــاز اخلطــأ يف بعضــها أمكــن أن يكــون 

ـا بطـالن التـايل . قـد كلَّـف العبـد باخلطـإ والقبـيح اهللا تعاىلٰ  وأمَّ

ــاهر،  ــميه فظ ــف بقس ــاق وتكلي ــام ال ُيط ــف ب ل تكلي ألنَّ األوَّ

ــىلٰ  ــيح ع ــو قب ــل وه ــاىلٰ  باجله ــان اهللا تع ــتلزم إمك ــاين يس ، والث

 .النقيض عليه وهو حمال

ــال ــىلٰ : ال يق ــرد ع ــذا ال ي ــدكم أنَّ اهللا  ه ــذهبكم، ألنَّ عن م

ــاىلٰ  ــىلٰ  تع ــادر ع ــيح،  ق ــىلٰ ]] ٢٥٨ص [[ /القب ــادر ع ــر  وق األم

ــي عــن الط ــيح والنه ــاق باملعــايص والقب ــر بــام ال ُيط اعــة واألم

ــة خالفــًا  ــث احلكم ــن حي ــدرة وإن امتنــع م ــث الق ــن حي م

للنّظام، وكـلُّ مقـدور ممكـن، فـال يصـحُّ اسـتثناء نقـيض التـايل 

 .الذي هو املنفصلة إلمكاهنام

املحــال إمكــان ذلــك مــع فــرض احلكمــة، ألنَّ : ألّنــا نقــول

نَّـه وجود املمكن مع علَّة عدمـه مـن هـذه اجلهـة حمـال لذاتـه، أل

اجتامع النقيضني، فلـو كـان اإلمـام غـري معصـوم ألمكـن ذلـك 

ــالنظر إليهــا، ألنَّ ثبــوت  مــع فــرض وجــود حكمــة اهللا تعــاىلٰ  ب

كـلِّ تقـدير يمكـن  ة ثابتـة عـىلٰ تقدير املالزمـة الكّليـَّ امللزوم عىلٰ 

م يسـتلزم ثبـوت الـالزم عـىلٰ  ذلـك التقـدير،  اجتامعه مـع املقـدَّ

فـرض وجـوب طاعتـه يف كـلِّ وقـٍت وإمامة غـري املعصـوم مـع 

تقـدير حكمـة اهللا  وحاٍل يف كلِّ أمـر وهنـي لـو ثبـت لثبـت عـىلٰ 

 .اكّلي�  مع استلزامها املنفصلة املانعة من اخللوِّ  تعاىلٰ 

 :هنا مقّدمات :الثاين

كلُّ ذي سبب فال بدَّ لـه مـن سـبب تـامٍّ جيـب عنـده : األُوىلٰ 

 .املسبَّب

طفـًا يف واجـب ال يمكـن أن كـلُّ مـا وجـب لكونـه ل: الثانية

 .حيصل ذلك الواجب إالَّ به، وإالَّ ملا وجب

ــة ــب : الثالث ــًا يف تقري ــه لطف ــا لكون ــب علين ــا وج ــلُّ م ك

املكلَّــف غــري املعصــوم مــن الطاعــة يف واجــب ال لغــري ذلــك مل 

 .يقم غريه مقامه يف اللطفية يف ذلك الواجب، وإالَّ مل يتعنيَّ 
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ــة ــا ل: الرابع ــب علين ــام واج ــب اإلم ــًا يف تقري ــه لطف كون

 .املكلَّف غري املعصوم من الطاعة وتبعيده عن املعصية

ر ذلك فنقـول محـل املكلَّـف  عنـد قـدرة اإلمـام عـىلٰ : إذا تقرَّ

ـا أن يقـف السـبب  عىلٰ  الطاعة وتبعيده عـن املعصـية وعلمـه إمَّ

ح للفعـل املتعّقـب املسـتعقب لـه عـىلٰ  . شــيء آخــر أو ال املـرجِّ

بـًا بـل توقَّـف عـىلٰ والثاين حمـال، وإ شــيء آخـر،  الَّ مل يكـن مقرِّ

ل يســتلزم . عدمـه وكـان جيـب، وعــدم وجوبـه يـدلُّ عــىلٰ  واألوَّ

ــىلٰ  ــف ع ــا أن ال يتوقَّ ــده، وإالَّ فإمَّ ــوب عن ــر  الوج ـــيء آخ ش

، هـذا خلـف، وكلَّـام كـان فيكون ذو السبب ليس لـه سـبب تـامٌّ 

ــذ ــتامع ه ــد اج ــيح عن ــب الرتج ــوم مل جي ــري املعص ــام غ ه اإلم

ـــياء،  ـــالن ]] ٢٥٩ص [[ /األش ـــتلزم بط ـــايل يس ـــالن الت وبط

م  .املقدَّ

ــول ــف : فنق ــم املكلَّ ــف وعل ــام والتكلي ــود اإلم ــد وج عن

ــىلٰ  ــام ع ــدرة اإلم ــىلٰ   وق ــف ع ــل املكلَّ ــن  مح ــه ع ــة وردع الطاع

ـا أن يبقـ رجحـان  ٰى املعصية وعلـم اإلمـام وانتفـاء املـانع لـه، إمَّ

ـــف يف ن ـــن املكلَّ ـــه م ت ـــل أو علَّ ـــود الفع ـــر، وج ـــس األم ف

ــىلٰ  ــوف ع ــر موق ــس األم ــه يف نف ــرتك في ــة ال ـــيء  ومرجوحي ش

ــه  ــر لكون ــك اآلخ ــب ذل ــال، وإالَّ لوج ــاين حم ــر أو ال، والث آخ

ــًا،  ــام كــان كــذلك كــان واجب ــه، وكلَّ ــتمُّ الفعــل بدون ــًا ال ي لطف

ــىلٰ  ــب ع ــن ال جي ــاىلٰ  لك ــذه  اهللا تع ــن ه ــارج ع ــر خ ـــيء آخ ش

ـــا أن جيـــب ا. األشـــياء ـــف فإمَّ ـــوإن مل يتوقَّ ب لرتجـــيح املتعقِّ

ــه ال  ــاين حمــال، ألنَّ املســتعقب للفعــل والــرتك عنــده أم ال، والث

ـا أن يكـون  سبب غـري مـا ذكرنـاه، وإالَّ كـان موقوفـًا عليـه، فإمَّ

، والثـاين حمـال أو ال يكـون لـه سـبب تـامٌّ  هذا هو السـبب التـامُّ 

ل ــنيَّ األوَّ ل، فيتع م يف األوَّ ــدَّ ــا تق ــب . مل ــذلك وج ــان ك وإذا ك

ــمة ــورة  عص ــام يف ص ــدرة اإلم ــة، وق ــود اإلمام ــام لوج اإلم

ـق  ـق السـبب التـاّم دائـًام فيتحقَّ فـًا فيتحقَّ نفسه، وإالَّ مل يكـن مكلَّ

 .املسبب ويمتنع نقيضه، وال نعني بالعصمة إالَّ ذلك

اإلمامــة لطــف للغــري وســبب يف صــورة الغــري ال : ال يقــال

 .يف نفسه، وإالَّ لكان إمامًا لنفسه وقاهرًا لنفسه

األمـر والنهـي والقـدرة والعلـم يف حـقِّ اإلمـام : ألّنا نقـول

ل حصــل الســبب التــامُّ  ، وهــو كــاٍف أو ال، فــإن كــان األوَّ

ــا أن يكــون املوقــوف عليــه  ــوب، وإن كــان الثــاين فإمَّ املطل

حاصـــالً لإلمـــام أو ال، والثـــاين حمـــال، وإالَّ لـــزم اإلخـــالل 

ــبب  ــول الس ــتلزم حص ل يس ــب، واألوَّ ــاللطف الواج ــامِّ ب . الت

ــل  ــام وبعم ــا لإلم ــامٌّ بوجوده ــف ع ــة لط ــإنَّ اإلمام ــًا ف وأيض

هبـا مـن غريهـا، والثـاين مسـتلزم  ٰى اإلمام ومحله لغـريه فاسـتغن

ــوم  ــري معص ــام غ ــان اإلم ــو ك ــود، فل ل املقص ــود واألوَّ الوج

ق مـا جيـب عنـده األفعـال، فيلـزم املحـال، لكان معصومًا لتحقُّ 

 .لوب أيضاً وهو اجتامع النقيضني، وحتصيل املط

ــث ــيل  :الثال ــوم يف حتص ــري معص ــلِّ غ ــف لك ــة لط اإلمام

ــة االحتيــاج  ومنــع املعاصـــي، لتســاوي الكــلِّ   الواجبــات يف علَّ

ــان  ــام ك ــًا، وكلَّ ــب عين ــا، وإالَّ مل جي ــا مقامه ــام غريه ــدم قي وع

ــىلٰ  ــادرًا ع ــام ق ــىلٰ  اإلم ــف ع ــل املكلَّ ــن  مح ــاده ع ــة وإبع الطاع

ــا أن نجيــب املعصـية عاملــًا بـذلك وجــب حتقــق ذلـ ك، وإالَّ فإمَّ

ح ]] ٢٦٠ص [[ / عـــىلٰ  ٰى أو يبقـــ رصافـــة اإلمكـــان أو يـــرتجَّ

 .الداعي، والثاين حمال، وإالَّ النتفت فائدته بالنسبة إىلٰ 

ــع ــور  :الراب ــد األُم ــزم أح ــومًا ل ــام معص ــن اإلم ــو مل يك ل

ـ: األربعة ا كـون ذي السـبب ال سـبب تام� لـه، أو جعـل غـري  اإمَّ

و عـدم إجيـاب مـا يتوقَّـف عليـه الفعـل مـن ذي السبب سببًا، أ

ــًا  ــوب عين ــه الوج ــاويني يف وج ــد املتس ــاب أح ــف، أو إجي اللط

ــي  ــل، فينتف ــامه باط ــالزم بأقس ــّو، وال ــة خل ح مانع ــرجِّ ــال م ب

ا املالزمـة فإنَّـه ال طريـق للمكلَّـف إىلٰ . امللزوم حتصـيل احلـقِّ  أمَّ

ـا والقرب من الطاعـة والبعـد عـن املعصـية إالَّ اإلمـام، أل نَّـه إمَّ

ــبب  ــري الس ــل غ ــتلزم جع ــاين يس ــًا أو ال، والث ــون طريق أن يك

ل  ـــا أو ال، واألوَّ ـــا مقامه ـــوم غريه ـــا أن يق ل إمَّ ـــببًا، واألوَّ س

ــال  ــًا ب ــوب عين ــد املتســاويني يف وجــه الوج يســتلزم إجيــاب أح

ـا أن يتوقَّـف بعـدها عـىلٰ  ح، والثـاين إمَّ شــيء آخـر أو ال،  مرجِّ

ــ ــدم وج ــتلزم ع ل يس ــل واألوَّ ــف فع ــذي يتوقَّ ــف ال وب اللط

ــ ــببًا تام� ــون س ــا أن يك ــاين إمَّ ــه، والث ــب علي ب  االواج يتقــرَّ

ــون ذي  ــتلزم ك ــاين يس ــقَّ أو ال، والث ــم احل ــا ويعل ــف معه املكلَّ

ــ ــبب تام� ــومًا،  االســبب ال س ــون معص ــزم أن يك ل يل ــه، واألوَّ ل

ــ ــا مــع طاعــة اإذ ال تكــون إمامــة غــري املعصــوم ســببًا تام� ، ألهنَّ

ــةاملك ــن الطاع ــه م ب ــن أن ال ُيقرِّ ــره يمك ــه ألوام ــف وامتثال . لَّ

ا بيان بطالن الالزم بأقسامه فظاهر  .وأمَّ

ــف لإلمــام :اخلــامس   إمامــة غــري املعصــوم مــع طاعــة املكلَّ

وامتثــال أوامــره لــيس طريقـــًا للجــزم بالنجــاة والتقريـــب 

م، فيلـزم أن ال يكـون  والتبعيد، وال طريق غـري اإلمامـة ملـا تقـدَّ

ــق إىلٰ للم ــف طري ــه، وهــذا  كلَّ ة أفعال ــحَّ ــة نجاتــه وص معرف

 .حمال
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ــف  :الســادس ــة املكلَّ ــه وطاع ــة علي ــام والدالل ــب اإلم نص

ــره ــع أوام ــه يف مجي ــه   ل ــالً جعل ـــيء أص ــه يف ش ــدم خمالفت وع

ــ ــد، فلــو مل يكــن اإلمــام  االشــارع ســببًا تام� يف التقريــب والتبعي

كلَّـام أمكـن معصومًا ألمكن انفكـاك التقريـب والتبعيـد منـه، و

ــون  ــه أن يك ــل غايت ــًا، ب ــببًا ذاتي ــن س ــه مل يك ــره عن ــاك أث انفك

 كلَّـام كـان اإلمــام غـري معصـوم كـان اهللا تعــاىلٰ : فنقـول. أكثريـاً 

قد جعل السبب األكثـري أو االتِّفـاقي سـببًا ذاتيـًا، لكـن التـايل 

م باطل الشتامله عىلٰ   .الضالل، فكذا املقدَّ

م فــإنَّ طاعــة املكلَّفــني لــه كــلُّ إمــا :الســابع ]]٢٦١ص [[ /

بالضـــرورة، وال شـــيء مــن غــري   مــع نصــبه كافيــة يف اللطــف

ــف  ــاٍف يف اللط ــبه بك ــع نص ــه م ــني ل ــة املكلَّف ــوم طاع املعص

ـــوم  ـــري معص ـــام بغ ـــن اإلم ــــيء م ـــتج ال ش ـــان، ين باإلمك

ــا الصــغر. بالضـــرورة ــه لــوال ذلــك لكــان اهللا تعــاىلٰ  ٰى أمَّ  فألنَّ

ـا . ف عليـه التكليـف، وهـو حمـالباللطف الـذي يتوقَّـ خمال�  وأمَّ

عـن الطاعـة  ٰى املعصـية وينهـ فألنَّه يمكـن أن يـدعو إىلٰ  ٰى الكرب

 .أو هيمل، فيمكن أن ال يكون كافيًا يف اللطف

  اإلمـام غـري املعصـوم يمكـن أن خيـرج عـن اللطـف :الثامن

وال يقوم به، فإن بقـي إمامـًا مل حيصـل اللطـف، وكـان قـد ُأقـيم 

ــه اللطــف مقامــه، وهــو حمــال مــا لــيس بلطــف وال  حيصــل من

ـب، وإن مل يبـَق إمامـًا فـإن  الشتامله عـىلٰ  العبـث أو اجلهـل املركَّ

مل ينصـب غـريه خـال عـن اللطـف الواجـب، وإن نصـب إمامــًا 

غريه مع عـدم داللـة عليـه وال تعريـف املكلَّـف ذلـك ليسـتلزم 

ــلُّ  ــو أو ك ــه إالَّ ه ف إلمامت ــرِّ ــاق، إذ ال مع ــا ال ُيط ــف م تكلي

ـة، وذلـك ُيـا اهلـرج واملـرج والفـتن، وهـو عـني مـا  ؤّدي إىلٰ ألُمَّ

 .لزم من املحال

ــع ــت  :التاس ــت كان ــلِّ وق ــة يف ك ــة ثابت ــت اإلمام ــام كان كلَّ

ــذلك  ــان ك ــام ك ــًام، وكلَّ ــف دائ ــا يف التكلي ــًا إليه ــًا حمتاج لطف

 أو عــىلٰ  اهللا تعــاىلٰ  اســتحال أن خيلــو عنهــا وقــت لوجوهبــا عــىلٰ 

ــىلٰ  ــة ع ــول األُمَّ ــري الق ــام غ ــان اإلم ــام ك ــا خطــأ، وكلَّ ني، فإمهاهل

معصــوم أمكــن أن خيلــو وقــت مــا عــن اللطــف، إذ اللطــف ال 

ــىلٰ  ــه ع ــل بدعائ ــة، ب ــام خاصَّ ــب اإلم ــتمُّ بنص ــة  ي ــدير إطاع تق

املكلَّـف لــه، وهـذا يمكــن أن خيـلَّ بــه غـري املعصــوم، واجــتامع 

 .املمكنة املناقضة للضـرورية معها حمال

 إىلٰ   سـببًا موصـالً للمكلَّـف ه اهللا كـلُّ مـا جعلـ :العاشـر

ــف حصــوهلا عليــه، وإنــام حتصــل  غايــة مطلوبــة لــه تعــاىلٰ  يتوقَّ

ــب  ــون واج ــدَّ وأن يك ــال ب ــريه، ف ــن غ ــه ال م ــة من ــك الغاي تل

ــن  ــل إالَّ م ــي ال حتص ــة الت ــك الغاي ــب تل ــا أو بطل ــة إليه التأدي

ذلك السبب دائًام مـن املكلَّـف مـع عـدم حصـوهلا منـه دائـًام، إذ 

كــان حصــوهلا منـه دائــًام لكانــت سـببًا ذاتيــًا، إذ كــلُّ ســبب  لـو

ــًا، وكــلُّ ســبب ذايت جيــب حصــوله  يــؤّدي إىلٰ  مســبَّبه دائــًام ذاتي

ــف ــذا خل ــه، ه ــرض عدم ــع ف ــه م ــببه . من ــد س ــرب والبع والق

ــه،  ــًا عن ــون واجب ــه، فيك ــف ل ــة املكلَّ ــع طاع ــام م ص [[ /اإلم

 .وكلُّ من ليس بمعصوم ال جيب عنه]] ٢٦٢

ــا  :عشــراحلـادي  ـا أن يكـون اإلمـام معصـومًا، وإمَّ دائـًام إمَّ

 أن خيـرج الواجــب عــن كونــه واجبـًا حــال كونــه مشــتمالً عــىلٰ 

وجــه يقتضـــي وجوبــه، أو خيــرج الشـــرط عــن كونــه شـــرطًا، 

ب  ــرِّ ــه إذا مل ُيق ــّو، ألنَّ ــة خل ــاق مانع ــا ال ُيط ــف م ــزم تكلي إذ يل

ـا أن يبقـ الفعـل الـذي  ٰى املكلَّف من الطاعـة بـل هنـاه عنهـا فإمَّ

، فــإن مل يبــَق ثبــت ٰى هــذا اللطــف شـــرط فيــه واجبــًا أو ال يبقــ

ل، وإن بقــي وخــرج اللطــف عــن كونــه شـــرطًا لــزم  األوَّ

روط وحــال عـــدم ـالثــاين، وإن بقــي لــزم التكليـــف باملشــ

ــ ــذا ـالش ــل، فهك ــامه باط ــايل بأقس ــن الت ــث، لك ــو الثال رط وه

م  .املقدَّ

ـــر ــاين عش ــري :الث ــام غ ــان اإلم ــام ك ــومكلَّ ــن أن    معص أمك

يكــون الشـــرط معانــدًا حــال كونــه رشطــًا، لكــن التــايل باطــل 

م ــدَّ ــذا املق ــًا، فك ـــرطية. قطع ــان الش ــده : بي ــن تبعي ــه يمك أنَّ

املكلَّـف عـن املعصـية حـال كونـه إمامـًا رشطـًا يف التكليــف إذا 

 .مل يكن معصوماً 

ـــر ــث عش ــام احتــيج إليــه ألجــل عــدم  :الثال اإلمــام إنَّ

راد منه نفـي هـذا اخللـل مـع إطاعـة املكلَّـف لـه يف العصمة، فامل

ــومًا، إذ  ــام معص ــان اإلم ــذلك ك ــان ك ــام ك ــه، وكلَّ ــع أحوال مجي

 .ق فيهيستحيل أن يطلب نفي شـيء ممَّن هو متحقِّ 

  لطفية اإلمـام إنَّـام يـتمُّ بـام يرغـب املكلَّـف بـه :الرابع عشـر

باعـه فـيام يـأمره بـه و ينهـاه عنـه مـن املكلَّف الطالب للحقِّ يف اتِّ

ـره  األوامر والنواهي الشـرعية، وأن ال يصدر عـن اإلمـام مـا ُينفِّ

باعـه  ا ُيعـِدم رغبـة املكلَّـف لـه يف اتِّ عنه، وصدور املعصية منه ممـَّ

 .وُينفِّره عنه، فتستحيل عليه املعصية، وإالَّ النتفت فائدته

ــه :اخلــامس عشـــر ــدعو إلي ــا ي ــداعي ضــدَّ م   إذا ارتكــب ال

عـدم طاعتـه، فلـو ارتكـب اإلمـام  ظـم الـدواعي إىلٰ كان من أع

 .ةمعصية ما انتفت فائدته بالكّليَّ 
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باعـه مـن معرفـة  :السادس عشـر ال أعظـم يف النفـرة عـن اتِّ

ــف ــه   املكلَّ ــز عن ــه ال يتميَّ ــة، وأنَّ ــه احلاج ــه يف وج ــاو ل ــه مس أنَّ

 .بوجه، فال فائدة فيه

ــام كــان اإلمــام غــ :الســابع عشـــر ]]٢٦٣ص [[ / ري كلَّ

ــه باع ــب اتِّ ــا أن ال جي ــوم فإمَّ ــد   معص ــبحانه ق ــون اهللا س أو يك

ين مـع ثبـوت علَّـة الضـدِّ اآلخـر طلب من املكلَّف أحـد الضـدَّ 

ــىلٰ  ــف ع ــدرة املكلَّ ــدم ق ــل،  وع ــميه باط ــايل بقس ــا، والت إزالته

م ــا املالزمــة فــألنَّ اإلمــام إذا مل يكــن معصــومًا . فكــذا املقــدَّ أمَّ

ب ــن اتِّ ــرة ع ــب النف ــان موج ــرة ك ــب النف ــًا، ألنَّ موج ــه ثابت اع

ح، وعـدم  مساواته يف جـواز اخلطـأ، وطاعتـه تـرجيح بـال مـرجِّ

الوثوق بأقوالـه وأفعالـه، وكلَّـام كـان موجـب النفـرة ثابتـًا فـإن 

ل، وإن وجــب طاعتــه وجــب  مل جيــب طاعتــه ثبــت القســم األوَّ

ــ ــّدان بمعن ــرة ض ــة والنف ــن الرغب ــا، لك ــة فيه ــايف،  ٰى الرغب التن

ين مـع وجـود علَّـة الضـدِّ اآلخـر، لب أحـد الضـدَّ فيكون قد ط

 .ن املكلَّف من إزالتهاوعدم متكُّ 

ا  :الثامن عشـر ثبـوت التكليـف مـع إمامـة غـري املعصـوم ممـَّ

ل ثابـت قطعـًا، فينتفـي الثـاين ال جيتمعان : بيـان التنـايف. ، واألوَّ

ــىلٰ  ــوف ع ــو موق ــاملمكن، وه ــو ب ــام ه ــف إنَّ ــف  أنَّ التكلي اللط

ـا أن يثبـت الذي هو اإل مام، فـإذا كـان اإلمـام غـري معصـوم فإمَّ

ــه  ــتحال من ــف فاس ــبح التكلي ــاين ق ــان الث ــإن ك ــت، ف أو ال يثب

باعـه فـال يتَّبعـه، وإنَّـام تعاىلٰ  ، وإن ثبت فاملكلَّف لـه نفـرة عـن اتِّ

ــه ال يفعــل حتَّــ يفقــد هــذا اللطــف، ومــع  ٰى وجــب اللطــف ألنَّ

ــًا، فينت ــون لطف ــال يك ــل، ف ــف ال يفع ــذا اللط ــف ه ــي التكلي ف

ل فظاهر. النتفاء رشطه ا ثبوت األوَّ  .وأمَّ

ـــر ــع عش ــا  :التاس ــه ممَّ ــَق ل ــر مل يب ــول األث ــان حص ــام ك كلَّ

ــف عليــه االســتعداد القابــل كــان الفاعــل قــد وجــب مــن  يتوقَّ

ــع  ــل م ــوب الفاع ــي وج ــل، وإالَّ بق ــا فاع ــو هب ــي ه ــة الت اجله

ــل، وهــو خــالف التقــدير  وفاعــل التقريــب إىلٰ . اســتعداد القاب

الطاعة والتبعيد عن املعصـية هـو اإلمـام مـن جهـة أنَّـه مصـيب 

ـــف  ـــَق إالَّ اســـتعداد املكلَّ غـــري خمطـــئ، ومـــع وجـــوده مل يب

ــر اإلمــام  ــو قبولــه وامتثالــه أوام ــول، واســتعداده ه للحص

ونواهيه، فيلـزم وجـوب اجلهـة التـي هـو هبـا فاعـل لـه، وهـي 

هـذه عدم اخلطأ ومالزمـة الطاعـات وعـدم مقاربـة املعـايص، و

 .هي العصمة

ـــرون ــزم أحــد  :العش ــو كــان اإلمــام غــري معصــوم ل ل

ـا كـون اسـتعداد املحـلِّ مـع إمكـان جهـة الفاعليـة : األمرين إمَّ

ــف عليــه األثــر،  ــا ]] ٢٦٤ص [[ /التــي هــي مجلــة مــا يتوقَّ وإمَّ

كون اإلمـام لـيس متـام اللطـف الـذي يتوقَّـف عليـه التكليـف، 

م مثلـ ـا املالزمـة فـألنَّ اإلمـام . هوالتايل بقسميه باطـل، فاملقـدَّ أمَّ

ــا أن  ــة بالفعــل، فإمَّ تــه الكامل ــد مــن جهــة قوَّ ب املبعِّ هــو املقــرِّ

يكون إمكان فعل الطاعـات واالنتهـاء عـن املعـايص كافيـًا مـع 

ــان  ــإذا ك ــِف ف ل، وإن مل يك ــر األوَّ ــزم األم ــف، فيل ــال املكلَّ امتث

ون هـو اإلمام غري معصوم مل حيصـل منـه إالَّ اإلمكـان، فـال يكـ

ـا بطـالن التـايل . متام اللطف الـذي يتوقَّـف عليـه التكليـف وأمَّ

 .فظاهر

ـــرون ــادي والعش ــتحالة  :احل ــع اس ــام م ــمة اإلم ــدم عص ع

ا ال جيتمعـان، والثـاين ثابـت،   اجتامع املعلـول مـع عـدم علَّتـه ممـَّ

ل ــا املنافــاة فــألنَّ عــدم عصــمة اإلمــام يســتلزم . فينتفــي األوَّ أمَّ

م، واإلمكــان االكتفــاء بإمكــان ج هــة الفاعليــة بالفعــل ملــا تقــدَّ

هنـا، وإذا  جيامع السـلب، إذ املـراد باإلمكـان اإلمكـان اخلـاصُّ 

ــة  جــامع الســلب جــامع املعلــول الســلب، ألنَّ مــا جــامع العلَّ

ــه ت ــا . جــامع املعلــول، فيلــزم ثبــوت املعلــول مــع عــدم علَّ وأمَّ

 .ثبوت الثاين فظاهر

ـــرون ــاين والعش ــان اإل :الث ــام ك ــان كلَّ ــوم ك ــري معص ــام غ م

م مثلـه أنَّ : بيـان املالزمـة. املمكن واجبًا، والتـايل باطـل، فاملقـدَّ

عــدم عصــمة اإلمــام تســتلزم االكتفــاء باإلمكــان يف جهــة 

ــًا يف الوجــوب مــن جهــة الفاعــل، وهــو  الفاعليــة فيكــون كافي

واجب بالـذات مـن حيـث هـي ال يمكـن فـرض نقيضـه، فـال 

ت، وهـــذا هـــو يمكـــن فـــرض نقـــيض معلولـــه مـــع الـــذا

 .الوجوب

ــة، فــال ينــايف جــواز  هــذا وجــوب بــالنظر إىلٰ : ال يقــال العلَّ

 .فرض النقيض ال من هذه اجلهة، وال ينايف اإلمكان

يلـزم منـه أنَّـه حـال فـرض اإلمكـان يمتنـع معـه : ألّنا نقول

شـــيء آخــر، فــال يكــون  فــرض النقــيض مــن غــري التفــات إىلٰ 

 .إمكانًا بل وجوباً 

لــو كــان اإلمــام غــري معصــوم لكــان  :نالثالــث والعشـــرو

ــاء يف  ــام االكتف ــمة اإلم ــدم عص ــتلزم ع ــه إذا اس ــومًا، ألنَّ معص

 .جهة الفاعلية باإلمكان وجب به، فكان معصوماً 

، فكلَّـام  كلَّـام كـان اإلمـام غـري معصـوم :الرابع والعشــرون

ــب أن  ــه جي ــره ونواهي ــع أوام ــه يف مجي ــًا ل ــف مطيع ــان املكلَّ ك
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ـــومًا، وا ـــل، يكـــون معص ـــايل باط م ]] ٢٦٥ص [[ /لت ـــدَّ فاملق

ــه ــة. مثل ــان املالزم ــة : بي ــًا يف جه ــان كافي ــان اإلمك ــه إذا ك أنَّ

ــزم  ــأثري ل ــف كــاٍف يف متــام الت ــة، وهــو مــع قبــول املكلَّ الفاعلي

ــن  ــد ع ــات والبع ــن الطاع ــرب م ــو الق ــر، وه ــوب األث وج

ــت  ـــي ووجب ــت املعاص ــًام امتنع ــل دائ ــإذا حص ـــي، ف املعاص

ــه الطاعــات، لكــن التــايل  باطــل، إلمكــان أمــره باملعصــية وهني

 .عن الطاعة

 عــن الطاعــة وأمــر باملعصــية وجــب عــىلٰ  ٰى إذا هنــ: ال يقــال

املكلَّـف االتِّبـاع مـن حيـث امتثـال األمـر والنهـي ال مـن جهـة 

الطاعة واملعصـية، فـاملكلَّف مطيـع مـن حيـث امتثالـه لألمـر ال 

 .من جهة املعصية والطاعة وإن كان اإلمام عاصياً 

جهـة حسـن طاعـة اإلمـام هـو كـون املـأمور بـه : ّنا نقولأل

بــاع  طاعــة وكــون املنهــي عنــه قبيحــًا ال لذاتــه، فــإنَّ وجــوب اتِّ

الطاعـات وهنيـه عـن  اإلمام إنَّام هـو ألجـل تعريفـه ومحلـه عـىلٰ 

ــون  ــن أن يك ــال يمك ــه، ف ــأمور ب ــابع للم ــو ت ـــي، فه املعاص

ــف بامتثالــه فــاعالً للحســن واإلمــام فــاعالً  للقبــيح، فــإذا  املكلَّ

 .احلسن ٰى وجه احلسن انتف ٰى انتف

فقـد ال   كلَّام كـان اإلمـام غـري معصـوم :اخلامس والعشـرون

م[يكون عدم العلَّة علَّة عدم املعلول، والتايل باطل،  . مثلـه] فاملقدَّ

أنَّ عدم عصمة اإلمام يستلزم االكتفاء بإمكان جهة : بيان املالزمة

عليـة، فيكـون عـدم العلَّـة لـيس علَّـة الفاعلية اجلامعة لعدم الفا

ا بطالن التايل فظاهر يف علم الكالم. للعدم  .وأمَّ

لكـان   لـو كـان اإلمـام غـري معصـوم :السادس والعشــرون

وجوب املعلـول مـع إمكـان العلَّـة أو عـدم اللطـف الـذي هـو 

ــاىلٰ  ــة اهللا تع ــن جه ــف م ـــرط يف التكلي ــع  ش ــام م ــن اإلم أو م

ــف اإلمــام وام تثــال مجيــع أوامــره ونواهيــه، والتــايل طاعــة املكلَّ

م مثله أنَّ نصـب إمـام وحـده غـري : بيـان املالزمـة. باطل، فاملقدَّ

الطاعـة وبعـده عـن  كاٍف يف اللطـف، بـل مـع دعـاء اإلمـام إىلٰ 

ــا أن يكفــي فيــه اإلمكــان فيلــزم وجــوب املعلــول  املعصــية، فإمَّ

ــره ــع أوام ــه يف مجي ــف ل ــة املكلَّ ــد إطاع ــة عن ــان العلَّ ــع إمك  م

ــي  ــة والنه ــر بالطاع ــن األم ــدَّ م ــل ال ب ــي ب ــه، أو ال يكف ونواهي

ــون  ــل، فيك ــد ال حيص ــام ق ــة اإلم ــع طاع ــية، فم ــن املعص ع

ومــن جهــة  وتعــاىلٰ   مــن جهــة اهللا ســبحانه ٰى اللطــف قــد انتفــ

ــف، ويكــون معــذورًا، فيكــون  ــة للمكلَّ اإلمــام، فــال يــزاح العلَّ

ة  .له احلجَّ

ــدَّ يف اللطــف :الســابع والعشـــرون   مــن نصــب اإلمــام ال ب

ــف  ــق للمكلَّ ــه وإىلٰ  إىلٰ ]] ٢٦٦ص [[ /طري ــه  معرفت ــم بأنَّ العل

عــن املعصــية وال خيــلُّ بــه،  ٰى يــأمر بالطاعــة وال خيــلُّ بــه وينهــ

ـا عـىلٰ  وأنَّه ال يفعل ضـدَّ   ٰى سـبيل الوجـوب أو ُيكتفـ ذلـك، فإمَّ

فيــه باإلمكــان، والثــاين يســتلزم كــون اإلمكــان املتســاوي 

لرتجـيح واالعتقـاد بـال سـبب وحتسـني اجلهـل الطرفني سـببًا ل

ل، وهو العصمة  .وهو حمال، فيتعني األوَّ

ح أحــد طــريف املمكــن :الثــامن والعشـــرون ال بــدَّ أن   مــرجِّ

يكــون ذلـــك الطــرف واجبـــًا لــه، ألنَّ املتســـاوي الطـــرفني 

حًا ألحدمها  .بالنسبة إليه حمال بأن يكون مرجِّ

ــام كــان اإلمــ :التاســع والعشـــرون كــان   ام غــري معصــومكلَّ

ــىلٰ  ــه ع ــىلٰ  قدرت ــف ع ــل املكلَّ ــع  مح ــية م ــرك املعص ــة وت الطاع

ــوي  ــق الس ــه الطري ــحيح وارتكاب ــة الص ــان جترب ــه وإمك تكليف

ب للمكلَّـف إىلٰ  ـد عـن املعصـية، وهــذا  هـو املقـرِّ الطاعــة واملبعِّ

ــف نفســه، فيلــزم أن يكــون إجيابــه عبثــًا،  بعينــه متحّقــق يف املكلَّ

إجيابــه احلمــل بالفعــل، وإالَّ لـــزم أن ال إذ لــيس الفائــدة يف 

فًا بطاعة اإلمام وال الباغي  .يكون الكافر مكلَّ

ــون ـــيء  :الثالث ــذات الش ــا ل ــون إمَّ ــدَّ أن يك ــوب ال ب الوج

: كاملعرفـة أو ملصـالح ناشـئة منـه، واإلمامـة مـن الثـاين، فنقــول

ـا ال حتصــل تلــك املصــالح إالَّ منــه أو حتصــل تلــك املصــالح  إمَّ

مصـلحة تقتضــي الوجـوب  غـريه بحيـث يكـون كـلُّ منه ومن 

ــاو ــًا،  ٰى يتس ــه عين ــب إجياب ل يوج ــيلها، واألوَّ ــالن يف حتص الفع

ـــا أن يكـــون أحــدمها مشـــتمالً عـــىلٰ  مصـــلحة ال  والثــاين إمَّ

ــل،  ــون أفض ــه فيك ـــي ترجيح ــل تقتض ــوب ب ـــي الوج تقتض

ــا  فيجــب إجيــاهبام عــىلٰ  التخيــري وندبيــة اإلتيــان باألفضــل، وأمَّ

ــون  ــىلٰ أن يك ــتمالً ع ــدهم مش ــية  أح ــالح املقتض ــض املص بع

ر دون بعــض فـــال يوجــب الثـــاين إالَّ عنــد تعـــذُّ   للوجــوب

ل، هكـــذا ينبغـــي أن ُيفَهـــم الواجـــب املعـــنيَّ أو املخـــريَّ  األوَّ

 .البدل والذي عىلٰ 

ــول ــك فنق ر ذل ــرَّ ــوب : إذا تق ـــي وج ــي يقتض ــوه الت الوج

ــف ن قــة يف املكلَّ فســه كــام نصـب اإلمــام ووجــوب طاعتــه متحقِّ

ر، فجعلــه إمامــًا عليــه وإجيــاب طاعتــه عليــه عينــًا  ص [[ /تقــرَّ

 .مع مشاركته إّياه يف وجه الوجوب حمال]] ٢٦٧

لــزم أن   لــو كــان اإلمــام غــري معصــوم :احلــادي والثالثــون

ــث ال  ــان بحي ــف ك ــة أيِّ مكلَّ ــه وطاع ــارع بــني طاعت ــريِّ الش ُخي



 ١٧١  .............................................................................................  عصمة اإلمام/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العني 

ــف لــيس محــل  جيــب طاعتــه عينــًا، ألنَّ قــدرة اإلمــام عــىلٰ  املكلَّ

 ٰى شـرطًا مطلقًا، بل لو أطاعـه املكلَّـف، وكـلُّ واحـٍد هـذا املعنـ

ق فيه، فينتفي فائدة اإلمامة  .متحقِّ

تقـدير إمامـة غـري املعصــوم  ال جيـب التخيـري عـىلٰ : ال يقـال

 .للامنع، وهو كون اإلمام جيب أن يكون معيَّناً 

ـق عـىلٰ : ألّنـا نقـول قـدير تسـاوي ت ال ُنسـلِّم أنَّ املـانع متحقِّ

: اإلمــام وغــريه، فــإذا لــزم خــالف الصــارف مــن أمــر ال يقــال

 .استحالة ذلك األمر إنَّه ال مانع، بل ُيستَدلُّ من ذلك عىلٰ 

ــون ــاين والثالث ــاع  :الث ــتلزم ارتف ــوم تس ــري املعص ــة غ إمام

. ، فلـيس بواقـع، ينـتج إمامـة غـري املعصـوم غـري واقعـة الواقـع

ا الصـغر ـا تسـتلزم  ٰى أمَّ ـا تـرجيح أحـد : أحـد األمـرينفألهنَّ إمَّ

ـــية  ـــنهام املقتض ـــئة م ـــالح الناش ـــاويني يف املص ـــني املتس الفعل

ح، أو تســاوي اإلمــام وغــريه يف  للوجــوب مــن غــري مــرجِّ

ــع ــالف الواق ــا خ م، وكالمه ــدَّ ــا تق ــة مل ــوب الطاع ــا . وج وأمَّ

فـألنَّ كلَّـام اسـتلزم ارتفـاع الواقـع لـو كـان واقعـًا لـزم  ٰى الكرب

 .، وهو ظاهراجتامع النقيضني

ــام يســاوي الفعــل وعدمــه :الثالــث والثالثــون يف منشــأة   كلَّ

ــري  ــل غ ــان الفع ــوب ك ــية للوج ــت مقتض ــي ُجعل ــالح الت الص

واجب قطعًا، وإمامـة غـري املعصـوم للمكلَّـف تسـاوي عـدمها 

م، فيلزم أن ال تكون اإلمامة واجبة، هذا خلف  .فيها ملا تقدَّ

ــام كـان الشـــي :الرابـع والثالثــون ء وعدمــه متســاويني يف كلَّ

ــالح ــان   املص ــو ك ــه، فل ــتج إلي ـــيء ومل حي ــب الش ــة مل جي اللطيف

 .اإلمام غري معصوم لزم ذلك

ــون ــامس والثالث ــوم :اخل ــري معص ــام غ ــان اإلم ــو ك ــزم   ل ل

إجيـــاب الشــــيء مـــع مســـاواة عدمـــه لوجـــوده يف منشـــئية 

ــىلٰ  ــتامله ع ــع اش ــا م ــوب ألجله ــل الوج ــي ُجع ــالح الت  املص

ممفســدة ليســت يف عد ــذا املقــدَّ ــايل باطــل، فك ــه، والت ــان . م بي

ـــف : املالزمـــة أنَّ املقتضــــي قـــدرة اإلمـــام لـــو أطاعـــه املكلَّ

ــــواب،  ــــه يف الث ــــه ورغبت ــــه وعقل ]] ٢٦٨ص [[ /وتكليف

ــف مســاٍو لــه يف اجلميــع، واملفســدة الالزمــة مــن وجــود  واملكلَّ

ـه يمكــن إجبـاره عــىلٰ  املعصـية وكذبـه مــن غـري علــم  اإلمـام أنَّ

ــف،  ــىلٰ املكلَّ ــه ع ــار نفس ــق إجب ــة مل يتحقَّ ــو أراد الطاع ــه ل  فإنَّ

ق الكذب مع نفسه  .املعصية، وال يتحقَّ

ــون ــادس والثالث ــوم :الس ــري معص ــام غ ــان اإلم ــو ك ــزم   ل ل

إجيـاب أحــد الشـيئني املتســاويني يف منشـئية املصــالح مـع كــون 

رشط أكثــر دون اآلخــر، والتــايل باطــل،  أحــدمها حيتــاج إىلٰ 

ــه م مثل ــدَّ ــ. فاملق ــةبي ــىلٰ : ان املالزم ــام ع ــدرة اإلم ــب  أنَّ ق التقري

ــه ــف نفس ــالف املكلَّ ــف بخ ــة املكلَّ ـــروطة بطاع ــد مش . والتبعي

ا بطالن التايل فقد ظهر يف علم الكالم  .وأمَّ

 ٰى لســاو  لــو كــان اإلمــام غــري معصــوم :الســابع والثالثــون

 املكلَّفــني يف وجــه احلاجــة، لكــن دفــع حــاجتهم موقــوف عــىلٰ 

ــه، إذ ا ــريه يف دفــع حاجت ــي غ ــيل شـــيء ال يغن ــاج يف حتص ملحت

حتصـيله إالَّ بعـد اسـتغنائه وحتصـيله، فـإن كانـت إمامتـه دافعــة 

ــأ وإن مل  ــواز اخلط ــة ج ــه احلاج ــمة، إذ وج ــزم العص ــه ل حلاجت

ـ ق احتياجـه مل يـدفع حاجـة غـريه، فـال تكن دافعة حلاجـة، وحتقُّ

 .يصلح لإلمامة

ــام كــان اإلمــام غــري م :الثــامن والثالثــون ــا أن   عصــومكلَّ فإمَّ

ــاين  ــاالً، والث ــًا أو حم ــا ممكن ــره هب ــيته وأم ــرض معص ــون ف يك

ل يلـــزم يف فـــرض وقوعـــه حمـــال،  يســـتلزم العصـــمة، واألوَّ

ـا أن يكـون كلَّـام أطاعـه املكلَّـف يف مجيـع  فلنفرض أنَّه وقـع فإمَّ

أوامره ونواهيـه يف مجيـع األوقـات يكـون لـيس بمخطـئ دائـًام، 

ــًا يف ــا أن يكــون خمطئ ــه  وإمَّ ل يســتلزم كون ذلــك الوقــت، واألوَّ

بــاع املصــيب دائــًام أوىلٰ  معصـومًا، فيكــون أوىلٰ  بــاع، فــإنَّ اتِّ  باالتِّ

بــاع املخطــئ يف بعــض األوقــات خصوصــًا إذا مل ُيعــَرف   مــن اتِّ

ــق  ــف طري ــون للمكلَّ ــتلزم أن ال يك ــاين يس ــأه، والث ــت خط وق

ــد عــن املعصــية، إذ ذلــ إىلٰ  ب مــن الطاعــة واملبعِّ ك يكــون املقــرِّ

ــىلٰ  ــًا ع ــه،  موقوف ــق إالَّ ب ــبه وال طري ــب نص ــام، وإالَّ مل جي اإلم

لعــدم وجــوب ســواه، وهــو يف حــال أمــره باملعصــية ال يكــون 

ــق إىلٰ  ــف طري ــون للمكلَّ ــال يك ــًا، ف ــًا وال هادي ب ــاب  مقرِّ ارتك

ــف،  ــن التكلي ــرج ع ــًا فيخ ف ــون مكلَّ ــا أن ال يك ــواب، فإمَّ الص

ه إنَّـام جيـب للتكليـف فـإذا فال جيب اإلمام يف ذلك احلكـم، ألنَّـ

باعــه إذًا، وهــذا تكليــف بــام ال ُيطــاق بعينــه  ٰى انتفــ فــال جيــب اتِّ

ــي  ــه، وإن بق ــت عدم ــاع وق ب ــّني االتِّ ــدم تع ]] ٢٦٩ص [[ /لع

فًا كان تكليفًا بام ال ُيطاق، وهو حمال  .مكلَّ

ــام كــان اإلمــام غــري معصــوم :التاســع والثالثــون أمكــن   كلَّ

ــو ــف أن يك ــلِّ تكلي ــه يف ك ــف وعلم ــدرة املكلَّ ــع ق ــًا م ن قبيح

ووجــه وجــوب الفعــل، ألنَّ اإلمــام إذا أخطــأ فيــه وهــو لطــف 

يف التكليــف ال حيســن بدونــه، ولــيس لطفيتــه باعتبــار ذاتــه بــل 

بـه يسـتحيل أن  بإصابته، لكن التكليـف الـذي كلَّـف اهللا تعـاىلٰ 

 .يكون قبيحاً 
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ة حاجــة  :األربعــون إمامــة غــري املعصــوم تســتلزم شــدَّ

ة احلاجـة اسـتحال أن حيصـل بـه  كلَّفامل ، وكلُّ مـا اسـتلزم شـدَّ

ــ ــٰى الغن ــه الغن ــل ب ــتحال أن حيص ــا اس ــلُّ م ــبه  ٰى ، وك ــان نص ك

ــ ــان االســتلزام. حمــاالً  ٰى للغن ــاج إىلٰ : بي ــف حمت ب  أنَّ املكلَّ ــرِّ املق

ل لـه اإلصـابة وإىلٰ  وإىلٰ  رئـيس حيفظـه مـن جـور غـريه  من ُحيصِّ

فـإذا كـان اإلمـام غـري معصـوم ، عليه ودفع الظلـم مـن القـويِّ 

ــاج إىلٰ  ــاه إىلٰ  احت ــام دع ــه إنَّ ف أنَّ ــرِّ ــه إن  مع ــع ظلم ــة ودف الطاع

ظلمه، فـألنَّ التكليـف باتِّبـاع اإلمـام زيـادة يف التكليـف، لكـن 

ــه اخلطــأ،  معرفــة صــواب ذلــك ال يصــلح مــن اإلمــام الحتامل

ب آخر  .فال بدَّ من مقرِّ

ــون ــادي واألربع ــف :احل ــادة تكلي ــة زي ــام اإلمام ــع   لإلم م

إمـام أزيـد مـن  جواز خطـأه وكونـه غـري معصـوم، فحاجتـه إىلٰ 

 .حاجة املكلَّف

ــون ــاين واألربع ــ :الث ــف املتعلِّ ــان يف التكلي ــام إذا ك ق اإلم

ــه ــاج إىلٰ   بنفس ــالح  حيت ــريه وبمص ــق بغ ــذي يتعلَّ ــي ال ــام، فف إم

ــريه أوىلٰ  ــريه يف غ ق التكليــف املتعلِّــ  باالحتيــاج، فيســاوي غ

 د يف التكليـف عنـه بتـوّيل مصـالح غـريه، فهـو إىلٰ بالنفس، فيزيـ

ب أحوج لزيادة تكليفه  .املقرِّ

ة إىلٰ  :الثالــث واألربعــون   الفعــل كــلُّ مبــدأ ُخيــِرج مــا بــالقوَّ

ة، بـل ال بـدَّ وأن يكـون بالفعـل، واإلمـام  حمال أن يكـون بـالقوَّ

ة إىلٰ  ــوَّ ــة مــن الق تــه العملي ــرج للمكلَّــف يف قوَّ الفعــل يف  خم

كـلِّ واحـٍد مـن  فـال بـدَّ وأن يكـون بالفعـل بالنسـبة إىلٰ العمل، 

 .الواجبات، وهذا هو العصمة

  كــلُّ مبــدأ للكــامل فــإنَّ كاملــه بالفعــل، :الرابــع واألربعــون

ــف مــن حيــث عــدم العصــمة، فــال بــدَّ  ــل للمكلَّ واإلمــام مكمِّ

 .بالعصمة]] ٢٧٠ص [[ /وأن يكون كامالً بالفعل 

فــأراد اهللا   صــوم نــاقص،غــري املع :اخلــامس واألربعــون

ـــاىلٰ  ـــبحانه وتع ـــام،  س ـــل إالَّ باإلم ـــان ال يكتم ـــه، وك تكميل

ــام  ــامؤه اإلم ــت أس س ــه وتقدَّ ــت عظمت ــذي جلَّ ــب اهللا ال فنص

 .لتكميله، فال يمكن أن يكون ناقصاً 

لـزم أن   لـو كـان اإلمـام غـري معصـوم :السادس واألربعـون

ــل، ف ــايل باط ــر، والت ــة يف اآلخ ــني علَّ ــد املثل ــون أح م يك ــدَّ املق

ـــة : بيـــان املالزمـــة. مثلـــه أنَّ غـــري املعصـــوم قـــواهم العملي

ة  ــوَّ ــع أنَّ ق ــأموم، م ة امل ــوَّ ــاوية لق ــام متس ة اإلم ــوَّ ــاوية، فق متس

 .اإلمام علَّة

ــون ــابع واألربع ــزم  :الس ــوم ل ــري معص ــام غ ــان اإلم ــو ك ل

ــة،  أقــرب اســتعدادًا إىلٰ   إمكـان كــون املعلــول الوجــود مــن العلَّ

م مثلــهوالتــايل باطــل، فا أنَّ العصــمة : بيــان املالزمــة. ملقــدَّ

، فلـو كـان اإلمـام ٰى والفجور طرفـان، وبيـنهام مراتـب ال تتنـاه

ــه إىلٰ  ــرب من ــني أق ــض املكلَّف ــون بع ــزم أن يك ــوم ل ــري معص  غ

ته العملية علَّة  .الطاعة ولو يف بعض األزمان، لكن قوَّ

ــون ــامن واألربع ــوم :الث ــري معص ــام غ ــان اإلم ــو ك ــزم   ل ل

ــو ــان ك ــل، إمك ــة يف الفع ــود علَّ ــن الوج ــد ع ــان البعي ن اإلمك

ــه م مثل ــدَّ ــل، فاملق ــايل باط ــة. والت ــان املالزم ــام : بي ــام إنَّ أنَّ اإلم

ـــف غـــري معصـــوم، ويمكـــن لـــه  احتــيج إليـــه لكـــون املكلَّ

ــل ــمة، وفع ــرف   العص ــن ط ــه م ب ــة ُيقرِّ ــه العملي ت ــام بقوَّ اإلم

ــف،  العصــمة مهــام أمكــن بحيــث يوصــله إليهــا إن أطــاع املكلَّ

ــبة إىلٰ  ــون بالنس ــد تك ــا إىلٰ  فق ــرب منه ــا أق ــأموم م ــام،  م اإلم

ــل،  ــًة يف الفع ــرب علَّ ــود أق ــن الوج ــد م ــن األبع ــون املمك فيك

 .وهذا حمال

ـا   لـو كـان اإلمـام غـري معصـوم :التاسع واألربعـون لـزم إمَّ

ــايل  ــدور، والت ــان ال ــالغري أو إمك ــذات ب ــا بال ــون م ــان ك إمك

ــه م مثل ــدَّ ــل، فاملق ــميه باط ــان . بقس ــةبي ــع : املالزم ــام م أنَّ اإلم

ــة يف  ـا أن يكـون علَّ بـاقي مـا يتوقَّـف عليـه وجودهـا ال خيلـو إمَّ

ل  ــل، واألوَّ ــه بالفع ــوهلا ل ــف أو يف حص ــة للمكلَّ ــان الطاع إمك

ل، إذ إمكـان الطاعـة لـه لذاتـه، فلـو كـان معلــوالً  ملـزوم لـألوَّ

ل ــر األوَّ ــالغري، وهــو األم ــذات معلــوالً ب ــا بال . للغــري لكــان م

ـــف إذا مل يعلمهـــا إالَّ مـــن والثـــ اين ملـــزوم للثـــاين، ألنَّ املكلَّ

اإلمـــام، ومل يفعلـــه اإلمـــام ومل يدعـــه إليهـــا، ]] ٢٧١ص [[ /

ــَق  ــاق، وإن مل يب ــا ال ُيط ــف م ــزم تكلي ــف ل ــي التكلي ــإن بق ف

التكليف خـرج عـن التكليـف، فيخـرج الـدعاء عـن الوجـوب 

ــالم ــن اإلع رًا ع ــأخِّ ــوب مت ــون الوج ــا، فيك ـــرطية فيه  والش

ــو  ران عــن الوجــوب، وه ــأخِّ ــدعاء مت ــدعاء، واإلعــالم وال وال

ا بطالن التايل بقسميه فظاهر. األمر الثاين  .وأمَّ

بــًا بالفعــل :اخلمســون ــام جيــب لكونــه مقرِّ ، وإالَّ مل  اإلمــام إنَّ

ــه بالنســبة إىلٰ  ــق وجــوب طاعت ــه  يتحقَّ ــل جيــب لكون الكــافر، ب

ة ــالقوَّ ــًا ب ب ــه معنيــان. مقرِّ ــّم هــذا ل ــو أطاعــه : اأحــدمه: ث ــه ل أنَّ

ــن مــن محلــه عــىلٰ  ــف أو متكَّ ــف فعلهــا عــىلٰ  املكلَّ  الطاعــة وتوقَّ

ــاً  ب ــون مقرِّ ــن أن يك ــه، ألمك ــانيهام. تقريب ــل : وث ــو حص ــه ل أنَّ

اسـتجامع الشــرائط غـري التقريـب ومـا يتوقَّـف عليـه كــاإلرادة 
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ــ باملســتعقبة للفعــل مــع توقُّ . ف الفعــل عليــه لوجــب أن ُيقــرِّ

ـــراد األ ـــيس امل ـــتجامع ول ـــع اس ـــه م ـــن نقيض ل، وإالَّ ألمك وَّ

ــو ــف س ــل املكلَّ ـــرائط قب ــه،  ٰى الش ــف علي ــا يتوقَّ ــب وم التقري

ــل  ــف معــذورًا واإلمــام مهمــالً فينتفــي فائدتــه، ب فيكــون املكلَّ

ــام يكــون كــذلك لــو كــان معصــومًا، إذ غــري  املــراد الثــاين، وإنَّ

ب  .املعصوم يمكن أن ال ُيقرِّ

ــون ــادي واخلمس ــو :احل ــل موق ــىلٰ الفع ــا  ف ع ــط منه رشائ

ــق بــه، منهــا مــا هــو مــن فعــل : وهــو قســامن  اإلمــام ومــا يتعلَّ

املكلَّف كامتثـال أوامـره وطاعتـه والـداعي وغـري ذلـك، ومنهـا 

كنصـب اإلمـام أو مـن فعـل اإلمـام كقبولـه  ما هو فعـل اهللا 

الطاعــة مــع  اإلمامـة وتقريبــه عنــد احلاجـة ودعائــه ومحلــه عـىلٰ 

ـا أن يكـون ذلـك قدرته، فعدمـه إنَّـام يكـ ون بعـدم بعضـها، فإمَّ

 أو مـن فعـل اإلمـام، فعـىلٰ  من فعل املكلَّـف أو مـن فعلـه تعـاىلٰ 

ــ ــد أت ــون ق ــأن يك ل ب ــدم األوَّ ــدير ع ــا  ٰى تق ــع م ــف بجمي املكلَّ

يرجع إليه غري تـابع فعـل اإلمـام كـإرادة الفعـل فيكـون مـا هـو 

تابع لفعـل اإلمـام بحالـة لـو فعـل اإلمـام فعلـه لفعـل املكلَّـف 

ــ ــن حتقُّ ــو أمك ــك، ول ــب ذل ــالل بالواج ــان اإلخ ــاين لك ق الث

بــًا إىلٰ  الطاعــة حينئــٍذ مــع قدرتــه  بسـبب اإلمــام فــال يكــون مقرِّ

ــف لــه، فـال يكــون إمامــًا يف تلـك الصــورة، وهــو  وطاعـة املكلَّ

يمتنـــع فيلـــزم أن ال ُيعَلـــم إمامتـــه ]] ٢٧٢ص [[ /حمـــال، أو 

ــام ُيعَلـم ا ٰى حتـَّ متنــاع ذلــك مــع العلــم ُيعَلــم امتنــاع ذلــك، وإنَّ

بوجوب كونـه معصـومًا، وإنَّـام جتـب طاعتـه مـع العلـم بكونـه 

ــ ــف منــه مــع نصــب طريــق، والعلــم ال بــدَّ إمامــًا أو متكُّ ن املكلَّ

عصـمته،  فيه مـن املطابقـة، فتوقَّـف إمكـان العلـم بإمامتـه عـىلٰ 

 .وكذا إمامته، فإمامة غري املعصوم حمال

ــون ــاين واخلمس ــام  :الث ــان اإلم ــو ك ــومل ــري معص ــان   غ لك

ــه م مثل ــدَّ ــل، فاملق ــايل باط ــه، والت ــوده وعدم ــًا بوج ــان . لطف بي

ــة ــن : املالزم ــو ممك ــث ه ــن حي ــن م ــق املمك ــم حل ــلَّ حك أنَّ ك

ــاو ــة  ٰى تس ــن جه ــرفني م ــاوي الط ــه لتس ــوده وعدم ــه وج في

ــون  ــا أن يك ــًا، فإمَّ ــه لطف ــب لكون ــام وج ــام إنَّ ــان، فاإلم اإلمك

ــ ــه أو لتقريب ــان تقريب ــًا إلمك ــه لطف ــه كون ــو أطاع ــل ل ه بالفع

ــًا، ال  ــل ال مطلق ــه بالفع ــه أو تقريب ــن محل ــن م ــف أو متكَّ املكلَّ

ل  م، واألوَّ ــدَّ ــا تق ــال مل ــث حم ـــرطني، والثال ــذين الش ــار ه باعتب

فيـه وجـوده وعدمـه، وتعـنيَّ الثـاين، وإنَّـام  ٰى باطل، وإالَّ لتسـاو

 .يكون كذلك لو كان معصوماً 

ــا أن يكــون اإلمــ :الثالــث واخلمســون ــد إمَّ ام لــه لطــف زائ

ــب  ــالل بواج ــرام أو اإلخ ــل احل ــة فع ـــي مرجوحي ــا يقتض علين

أو ال، والثــاين يســتلزم مســاواته لبــاقي املكلَّفــني يف جــواز فعــل 

معصية، فيلـزم جـواز الكـذب يف التبليـغ، ويلـزم مـا ذكرنـا  كلِّ 

ل يســـتلزم عصـــمته، إذ اللطـــف الزائـــد  مـــن املحـــال، واألوَّ

 .حرام يقتضـي منع احلرام من حيث هو

ــون ــع واخلمس ــرين الزم :الراب ــد األم ــون  أح ــا ك ــو إمَّ ، وه

ــام  ــًا يف تقريــب اإلم ــام كافي التكليــف والقــدرة والعلــم يف اإلم

ــد  ب لنــا مــن الطاعــة واملبعِّ بحيــث ُيــؤثِّر مــا ُيــؤثِّر اإلمــام املقــرِّ

ــه ومتكُّ  ــه أو مــع قدرت ــا ل نــه مــن محــل عــن املعصــية مــع طاعتن

ــىلٰ  ــف ع ــدم إخ املكلَّ ــع ع ــك م ــد يف ذل ــب والتبعي ــه بالتقري الل

ـا أن يكـون لـه لطـف زائـد غـري خـارج  حال وال يف شـيء، وإمَّ

ــاىلٰ  ــر اهللا تع ــاره ذك ــك كاستحض ـــي ذل ــه يقتض ــادة  عن ــع زي م

ــا  معرفتـه، وباجلملـة شــيء مــن األلطـاف يقتضــي ذلـك، وإمَّ

ــام ــمة اإلم ــزم عص ــان يل ــا ك ــا. م ــام قلن ــرين : وإنَّ ــد األم إنَّ أح

ـــرط، الزم، ألنَّ املكلَّ  ــو ش ــذي ه ــف ال ــاوون يف اللط ــني متس ف

ــد  ــاوق ــو  بيَّنّ ــث ل ــف بحي ــة يف التكلي ــف للرعيَّ ــام لط أنَّ اإلم

ن  بـه مـن التكليـف الـذي يـتمكَّ ـن منـه قرَّ أطاعه املكلَّف أو متكَّ

ــام ]] ٢٧٣ص [[ / ــام إم ــيس لإلم ــث ل ــه، وحي ــه علي ــن محل م

ــإن  ــك أو ال، ف ــام يف ذل ــقِّ اإلم ــف يف ح ــي التكلي ــا أن يكف فإمَّ

ن الثـاين تعــنيَّ اللطـف الـذي يفعــل ذلـك الفعـل وإالَّ فعــل كـا

ـق وهـو قـدرة حمـلِّ   اللطـف عـىلٰ  التكليف ذلـك، والثـاين متحقِّ

فعلــه وإالَّ مل جيــب تكليفــه، ومــع  محـل املكلَّــف بــالتكليف عــىلٰ 

ــقِّ  ــذي يف ح ــف ال ــذا يف اللط ــل، وك ــوع الفع ــب وق ــك جي ذل

 .اإلمام أو التكليف، فيلزم عصمته

كــلُّ فعــل مــن فاعــل يســتحيل عليــه  :مســوناخلــامس واخل

فــإنَّ وجـوده ينــايف عــدم غايتـه وإالَّ كــان عبثــًا،   اخلطـأ واجلهــل

ـا مـن  ـا إمَّ واإلمامة فعل مـن فاعـل يسـتحيل عليـه اخلطـأ، ألهنَّ

ــة، وكالمهــا يســتحيل اخلطــأ علــيهام،  اهللا تعــاىلٰ  أو مــن كــلِّ األُمَّ

يـث لـو أطـاع والغاية من وجود اإلمامـة هـو كـون املكلَّـف بح

ن اإلمـام مـن محلـه مل خيـّل بشــيء مـن الواجبـات  اإلمام أو متكَّ

ح  مـات، وإالَّ لـزم الرتجـيح بـال مـرجِّ ومل يفعل شـيئًا مـن املحرَّ

ـق يف حـقِّ اإلمـام، فلـو مل يكـن  أو انتفت فائدتـه، والثـاين متحقِّ

معصومًا لزم انتفـاء الغايـة مـع وجـود الفعـل، ولكـن قـد قلنـا 

 .عهام، واإلمامة ثابتة، فيلزم العصمةباستحالة اجتام
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ــون ــان  :الســادس واخلمس ــومًا لك ــام معص ــن اإلم ــو مل يك ل

ولـزم التفـاوت يف اللطـف املعتـرب   لطفه أقّل مـن لطـف رعيَّتـه،

ـــه م مثل ـــدَّ ـــل، فاملق ـــايل باط ـــن الت ـــف، لك ـــان . يف التكلي بي

ــف هـو عبـارة عـن اإلمــام: الشــرطية   أنَّ اللطـف الـذي للمكلَّ

ـن اإلمـام مـن محـل املكلَّـف عـىلٰ بحالة لـو مت فعـل التكليـف  كَّ

ــات،  ــن الواجب ـــيء م ــّل بش ــك ومل خي ــف ذل ــن املكلَّ ــل م حص

اللطــف مل يمكــن لـــه  فاإلمــام إن ســاوانا يف االحتجــاج إىلٰ 

إمام، بل كـان لطفـه مـن األلطـاف النفسـانية، فـإن فعـل لطفنـا 

ــد املحــلُّ  ــ واحتَّ ــه رشط التكليــف، إذن ل ــق الشـــرط ألنَّ زم وحتقَّ

ــ ــالعصــمة لتحقُّ ق املعلــول، وإن مل ق العلَّــة املســتلزمة لتحقُّ

ــني يف  ــاوت املكلَّف ــزم تف ــص، فيل ــان أنق ــا ك ــل لطفن ــل فع يفع

ــف ــرب يف التكلي ــنيِّ يف . اللطــف املعت ــايل فقــد ُب ــا بطــالن الت وأمَّ

علــم الكــالم، وهــو ظــاهر، فــإنَّ التفــاوت يف الشـــرط يســتلزم 

فــًا، تفــاوهتم يف املرشــوط، فــال يكــون الــذ ي لطفــه أنقــص مكلَّ

 .لعدم الرشط

ــون ــابع واخلمس ــن  :الس ــومًا مل يك ــام معص ــن اإلم ــو مل يك ل

ــه م مثل ــدَّ ــل، فاملق ــايل باط ـــرط، والت ــدم الش ــًا لع ف ــان . مكلَّ بي

ــن : املالزمــة ــن معصــومًا مل يك ــه إذا مل يك ــه ]] ٢٧٤ص [[ /أنَّ ل

م، ولـيس لـه إمـام،  لطف كلطفنا، وإالَّ لكـان معصـومًا ملـا تقـدَّ

ــتغنو ــل، واس ــص مــن  ٰى إالَّ تسلس ــه أنق ــان لطف ــاين، فك بالث

ـا بطــالن . اللطـف املشـرتط يف التكليــف، فينتفـي التكليــف وأمَّ

 .التايل فألنَّ غري املكلَّف ال يصلح لإلمامة قطعاً 

لــو مل يكــن اإلمـام معصــومًا لــزم أحــد  :الثـامن واخلمســون

ا عـدم عمـوم وجـوب طاعتـه بالنسـبة إىلٰ   :األمرين كلَّفـني امل إمَّ

ــىلٰ  ــة ع ــتامع األُمَّ ــوب اج ــان وج ــام، أو إمك ــأ،  أو األحك اخلط

م مثلـه ـه إذا أخطـأ وأمـر : بيـان املالزمـة. والتايل باطل، فاملقـدَّ أنَّ

ــىلٰ  ــا أن جيــب ع ــاين إمَّ ــب أو ال، والث ــا أن جي ــه فإمَّ باع ــة باتِّ  األُمَّ

ــم، وأ ــذا احلك ــلِّ أو يف ه ــاالك ل،  ي� ــر األوَّ ــزم األم ــان ل ــا ك م

ا بطالهنام فظاهر. ل يستلزم األمر الثاينواألوَّ   .وأمَّ

ــن  :التاســع واخلمســون اإلمامــة هــي املقتضــية للتقريــب م

محـل  الطاعة والتبعيد عن املعصـية، فهـي مـع قـدرة اإلمـام عـىلٰ 

املكلَّف أو طاعتـه لـه مانعـة مـن املعصـية، واملـانع مـن الشــيء 

 .يستحيل اجتامعه معه

ـــرع :ونالســتُّ  ــافظ للش ــام ح ــاىلٰ   اإلم ــم اهللا تع ــود حك  لوج

يف كــلِّ واقعــة ملــا تبــنيَّ يف علــم الكــالم مــن وجــود التكليــف، 

ـنَّة والكتـاب بــه، فلـوال حـافظ للشــروع لــزم  وعـدم وفـاء السُّ

تأّخر البيان عن وقـت احلاجـة، فكـلُّ مسـألة يقـع فيهـا خـالف 

 جيــب أن ُيرَجــع فيهــا إليــه ويعمــل الكــلُّ بقولــه وجيمعــوا عــىلٰ 

ته ويفتـ ي بـه املجتهـدون، وكـلُّ مـن لـيس بمعصـوم لـيس صحَّ

 .كذلك ملساواته املجتهدين، فاإلمام معصوم

املجتهـدين كافَّـة  قـول اإلمـام جيـب عـىلٰ  :وناحلادي والسـتُّ 

ــه ــوع إلي ــو مل يكــن   الرج ــاد عليــه، فل ــا دلَّ االجته ــرك م وت

 .معصومًا مل يكن كذلك

ــتُّ  ــاين والس ــو :ونالث ــام أق ــول اإلم ــا ٰى ق ــلِّ اجته ــن ك د م

ــَرض، ــيِّ   ُيف ــول النب ــاويًا لق ــون مس ــًا، فيك ــون يقيني ، فيك

يف  وال شـيء مـن غـري املعصـوم قولـه مسـاٍو لقـول النبـيِّ 

د قوله إمجاعًا، فاإلمام معصوم  .اليقني بمجرَّ

ــة  :ونالثالـث والســتُّ  ــة ففعلــه حجَّ كــلُّ مــن كــان قولــه حجَّ

ــن  ــلُّ م ــًا، وك ــة]] ٢٧٥ص [[ /إمجاع ــه حجَّ ــه وفعل ــان قول  ك

ــوماً  ــان معص ــغر. ك ــا الص ــدرة  ٰى أمَّ ــاوي الق ــة، ولتس فإمجاعي

ـا الكـرب. واملانع ـة  ٰى وأمَّ فـألنَّ كـلَّ مـن كـان قولـه وفعلـه حجَّ

ـــا أن يكـــون التكليـــف هبـــا يف نفـــس األمـــر أو ال،  دائـــًام فإمَّ

ها أو ال،  فــًا بضــدِّ ــا أن يكــون مكلَّ ل املطلــوب، والثــاين إمَّ واألوَّ

ل والثـــاين حمـــال، إذ الثـــاين ي ســـتلزم عـــدم التكليـــف، واألوَّ

ين، وقــد  أنَّ اإلمــام قولــه وفعلــه  بيَّنّــايســتلزم التكليــف بالضــدَّ

ة، فيكون معصوماً   .حجَّ

ــتُّ  ــع والس ــد  :ونالراب ــزم أح ــومًا ل ــام معص ــن اإلم ــو مل يك ل

ــرين ــر   :األم ــف أو األم ــن التكلي ــف ع ــّو املكلَّ ــن خل ــا حس إمَّ

ــل، فا ــايل باط ، والت ــنيِّ ــري مب ــن غ ــالتبيني م ــهب م مثل ــدَّ ــان . ملق بي

ــة ــاىلٰ : املالزم ــه تع ــوا  :قول تَ�َي�نُ
َ
ــإٍ �

بَ
َ
ــٌق بِ� ْم فاِس

ُ
ــاَء�  ج

ْ
 إِن

ــرات[ ــومًا جــاز أن ]٦: احلج ــيس معص ــان اإلمــام ل ، وإذا ك

يفســق، وجــاز أن يعلــم واحــدًا واحــدًا مــن املكلَّفــني بفســقه، 

لكنَّه هـو املبـنيِّ للمجمـل واألحكـام، فـإذا أخـرب بخـرب وجـب 

ـــا أن خيلـــو عـــدم القبـــو ل والتبيـــني، وال مبـــنيِّ إالَّ هـــو، فإمَّ

ل، أو ال  ــزم األوَّ ــف فيل ــن التكلي ــة ع ــك الواقع ــف يف تل املكلَّ

 .خيلو فيلزم الثاين

ــتُّ  ــامس والس ــول  :وناخل ــدم قب ــب لع ــذنب موج ــدور ال ص

ــه، ــت فائدتــه،   قول ــه وإالَّ انتف ــول قول ــة لقب ــة موجب واإلمام

ات، وثبـــوت أحـــد وتنـــايف اللـــوازم يســـتلزم تنـــايف امللزومـــ

ــاع  ــزم امتن ــه، فيل ــال ثبوت ــر ح ــاع اآلخ ــب امتن ــافيني يوج املتن
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 .الذنب ما دامت اإلمامة

ــتُّ  ــادس والس ــن  :ونالس ـــيء م ــة، وال ش ــه حجَّ ــام قول اإلم

ــة ــا الصــغر. املــذنب قولــه حجَّ ــة عــىلٰ  ٰى أمَّ  فــألنَّ اإلمامــة مبنيَّ

ــ ــدة اإلم ــت فائ ــاد، وإالَّ انتف ــر اجله ــتظم أم ــك، وإالَّ مل ين . امذل

ا الكرب  .فلآلية ٰى وأمَّ

ــتُّ  ــابع والس ــول  :ونالس ــدم قب ــًا لع ــذنب موجب ــان ال ــام ك كلَّ

قوله عندنا كـان اجلـزم بقولـه مشــروطًا بـالعلم بعـدم الـذنب، 

فــإنَّ العلــم باملشـــروط مشـــروط بــالعلم بالشـــرط، فيلــزم أن 

 .ال ُجيَزم بقول اإلمام، فينتفي فائدة نصبه

ــإٍ   :ىلٰ قولــه تعــا :ونالثــامن والســتُّ 
بَ
َ
ْم فاِســٌق بِ�

ُ
 جــاَء�

ْ
إِن

ــوا تَ�َي�نُ
َ
� ،جعــل صــدور الــذنب موجبــًا لعــدم قبــول القــول ،

ــ ــقوط حملِّ ــذب أو لس ــتلزامه الك ــا الس ــان فإمَّ ــدم رجح ه أو لع

ــإذا مل يكــن معصــومًا أمكــن صــدور امللــزوم  ــٍذ، ف صــدقه حينئ

ــه  ــداعي ]] ٢٧٦ص [[ /من ــدرة وال ــود الق ــًا، لوج ــًا قريب إمكان

ــيمكن وهــو الشــ ــة، ف ــتامم املانعي ــاء الصــارف ب ــدم الوف هوة وع

ــ ــٍذ، ومت ــالزم حينئ ــه  ٰى ال ــوب طاعت ــدم وج ــف ع ز املكلَّ ــوَّ ج

ز أن يكــون خــالف اهللا تعـاىلٰ  د فيهــا، وجـوَّ يف شـــيء بــأن  وتـردَّ

عـن املـأمور بـه، فإنَّـه ال حيصـل لـه داع  ٰى أمر بـاملنهيِّ عنـه وهنـ

 .طاعته، وتنتفي فائدته إىلٰ 

  فعـل املعصـية منـاٍف جلـواز قبـول قولـه، :ونالتاسع والسـتُّ 

اإلمـام حـني  وكلُّ ما ينـايف جـواز قبـول قولـه كـان ممتنعـًا عـىلٰ 

ــاع املعصــية عليــه ــا الصــغر. اإلمامــة، فيلــزم امتن ــة ٰى أمَّ . فلآلي

ا الكـرب ز املكلَّـف أن يصـدر منـه مـا يمنـع  ٰى وأمَّ فألنَّـه لـو جـوَّ

ــه منه ــول قول ــون قب ــه بحيــث يك ــول قول ــجــواز قب ــه وال  اي� عن

ــه يمنــع  طريـق إىلٰ  العلــم بتمييــز أحـد القــولني عــن اآلخـر، فإنَّ

 .ذلك عن طاعته، فتنتفي فائدته

ـد عـن املعصـية  :السبعون ب مـن الطاعـة ومبعِّ اإلمـام مقـرِّ

مـا دام إمامـًا بالضــرورة لـو أطاعـه املكلَّـف، وصـدور الـذنب 

ــدًا عــن الطاعــة م  يســتلزم حتــريم قبــول قولــه، فيكــون بــًا مبعِّ قرِّ

ــزم  ــام، فيل ــو إم ــف حــني ه ــه املكلَّ ــو أطاع ــية ل ــن املعص م

 .التناقض، وهو حمال

ــع الضـــرر أوىلٰ  :احلــادي والســبعون ــام كــان دف مــن  كلَّ

م حـّق، فالتـايل   جلب النفـع كـان اإلمـام معصـومًا، لكـن املقـدَّ

ــه ــة. مثل ــان املالزم ـــرر أوىلٰ : بي ــع الض ــان دف ــام ك ــان  أنَّ كلَّ ك

بـني كونـه سـببًا جللـب الضــرر أو جللـب السبب املعارض فيـه 

واملالزمــة ظــاهرة، فلــو كــان . مــن فعلــه النفــع كــان تركــه أوىلٰ 

ــني  دًا ب ــردَّ ــه م ــه وطاعت ــول قول ــان قب ــوم لك ــري معص ــام غ اإلم

، كونــه جلبــًا للنفــع أو جلبــًا للضـــرر، فيكــون تــرك ذلــك أوىلٰ 

م فقد ثبت يف علم الكالم. هذا خلف ا حّقية املقدَّ  .وأمَّ

ــاين ــن إمامــة غــري املعصــوم : والســبعونالث   ال شـــيء م

بخاٍل عـن وجـوه املفاسـد باإلمكـان، وكـلُّ واجـب خـاٍل عـن 

ــري  ــة غ ــن إمام ـــيء م ــتج ال ش ـــرورة، ين ــد بالض ــوه املفاس وج

 .املعصوم بواجبة، وهو املطلوب

تعــارض الشـــيء بــني الوجــوب  ٰى متــ :الثالــث والســبعون

م التحــريم، ــدِّ ــب أنَّ   والتحــريم ُق ــل  وال ري غــري املعصــوم ُحيتَم

دًا بــني  يف كــلِّ آٍن أن يفســق، فيكــون قبــول قولــه وطاعتــه مــرتدِّ

م التحــريم، فـال جيـوز قبـول قولــه،  الوجـوب والتحـريم، فيُقـدَّ

 .فتستحيل إمامته]] ٢٧٧ص [[ /

ــبعون ــع والس ــًا،  :الراب ــون حرام ــل أن يك ــب ال حيتم الواج

ــاً  ــون حرام ــل أن يك ــوم حيتم ــري املعص ــول غ ــاع ق ب ــاع واتِّ ب ، فاتِّ

 .قوله واجب، فال يمكن أن يكون اإلمام غري معصوم

ــبعون ــامس والس ــه :اخل ــول قول ــري مقب ــو غ ــق فه ــلُّ فاس   ك

ـــرع كاشــف، ويــنعكس  ده بالضـــرورة لآليــة، والش بمجــرَّ

ده : قولنـا بعكس النقيض إىلٰ  كـلُّ مـن جيـب قبـول قولـه بمجـرَّ

ـــرورة، وكــلُّ مــن امتنــع فســقه فهــو  ــق بالض فلــيس بفاس

دهمعصو  .م، واإلمام جيب قبول قوله بمجرَّ

لـو كـان اإلمـام غـري معصـوم احتمـل  :السادس والسـبعون

ز املكلَّـف ذلـك  ٰى فيجب عـدم قبـول قولـه، ومتـ  أن يفسق جـوَّ

ــف إىلٰ  حلالــة فســقه أو عــدم فســقه   إمــام آخــر مبــنيِّ  كــان املكلَّ

ــام،  ــاب واألحك ــل اخلط ــلَّ جمم ــه ك ــنيِّ ل ــام مب ــن إم ــوج م أح

 .إمام آخر غري املعصوم حموجة إىلٰ فيكون إمامة 

ــبعون ــابع والس ــوم :الس ــري معص ــام غ ــان اإلم ــت   إذا ك كان

إمام آخـر أشـّد مـن عدمـه، ألنَّ اإلمـام غـري  حاجة املكلَّفني إىلٰ 

ــىلٰ  ــف ع ــل املكلَّ ــن أن حيم ــوم يمك ــل  معص ــية، والعق املعص

ب  واألمــر والنهــي ال يكفــي يف التكليــف، بــل ال بــدَّ مــن مقــرِّ

د، فال  . بدَّ من إمام آخر يأمن املكلَّف معه ذلكمبعِّ

بــاع غــريه مــن رعيَّتــه :الثــامن والســبعون   كــلُّ إمــام لــيس اتِّ

ــول  أوىلٰ  ــول الق ــاط قب ــان من ـــامَّ ك ـــرورة، ول ــه بالض باع ــن اتِّ م

الفجــور والعصــمة، كانــت قابلــة : العدالــة، وكــان هلــا طرفــان

ــ ــالح أكث ــة والص ــت العدال ــام كان ــر، وكلَّ ــلِّ واألكث ــان لألق ر ك
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ــا أن ُيشــَرتط فيــه العدالــة أو ال،  أوىلٰ  بقبــول القــول، فاإلمــام إمَّ

والثــاين حمــال الشــرتاطها يف الشــاهد والــراوي فكيــف احلــاكم 

ــدِّ  ف يف ُأمــور ال ــه ين كلِّ املتصـــرِّ ــا أن ُيشــَرتط في ل إمَّ هــا؟ واألوَّ

ــا أن ال  العدالــة املطلقــة البالغــة العصــمة، وهــو املطلــوب، وإمَّ

ك، فــيمكن زيــادة غــريه عليــه يف الصــالحية، ُيشــَرتط ذلــ

 .، وهو ينايف املقّدمة األُوىلٰ فيكون قبول قوله أوىلٰ 

فه وقدرتـه يف الغـري، فيزيـد اإلمـام تصــرُّ  :التاسع والسبعون

 .إمام آخر من رعيَّته أحوج إىلٰ ]] ٢٧٨ص [[ /تكليفه، فيصري 

ــون ــاج إىلٰ  :الثامن ــام حتت ـــريعة ك ــو  الش ــس وه ر ومؤسِّ ــرِّ مق

ـــة  النبــيُّ حتتــاج إىلٰ  حـــافظ ومقــيم هلــا وهـــو اإلمــام، وعلَّ

ــاج إىلٰ  ــه  االحتي ــف ل ــة املكلَّ ــف وأهلي ــو حســن التكلي ل ه األوَّ

ــوح ــن ي ــة بم ــع احلاج ــام تنقط ــه، وإنَّ ــوحي إلي ــدم ال ــه  ٰى وع إلي

الثــاين هـــو  ليعــرف األحكــام بــالوحي، وعلَّــة احلاجــة إىلٰ 

 تكليــف املكلَّــف وعــدم عصــمته وعــدم ضــبطه األحكــام

وتعّذر بقاء النبـي دائـًام، فـإنَّام تنقطـع احلاجـة بمعصـوم ضـابط، 

ـــد، فيتســـاويان يف  ب املبعِّ فهـــام متســـاويان يف اللطـــف املقـــرِّ

 . الوجوب

ـــون ـــيِّ  :احلـــادي والثامن يف  اإلمـــام قـــائم مقـــام النب

ــه  ــا ودعائ ــف عليه ــل املكلَّ ـــريعة ويف مح ــظ الش ــغ وحف التبلي

وعـن املخـرب عنـه  ليـغ عـن اهللا تعـاىلٰ التب  إليها، وإنَّام يفرتقـان يف

ــنيِّ يف  ــا ُب ل العصــمة مل َط يف األوَّ ــُرتِ ــه، وكــام اش والــوحي وعدم

 .علم الكالم فكذا يف الثاين

ــون ــاين والثامن ــيِّ  :الث ــائًام مقــام النب ــه (إذا كــان اإلمــام ق علي

يف هـذه األشـياء، فكـام ال ُحيتَمـل فعـل النبـيِّ  )الصالة والسالم

 ــام يكــون كــذلك وقولــه فــيهام ال نقــيض فكــذا اإلمــام، وإنَّ

 .إذا كان معصوماً 

ال حيصـــل الغـــرض مـــن اإلمـــام إالَّ  :الثالـــث والثامنـــون

بشــروط، منهـا أن يـأمن املكلَّـف مـن خطئـه يف احلكـم وكذبــه 

، وال يف التبليغ، وجيـزم بامتنـاع تكليفـه بغـري مـا كلَّفـه اهللا تعـاىلٰ 

 .يمكن ذلك إالَّ يف املعصوم

يف  إذا كــان اإلمـام قــائًام مقــام النبــيِّ  :ثامنــونالرابـع وال

ـــة  تعريـــف األحكـــام ـــف عليهـــا، ويف حمارب ، ويف محـــل املكلَّ

ـة سـو إىلٰ  الكّفار، ويف مجيـع مـا ُأرسـل بـه النبـيُّ  الـوحي  ٰى األُمَّ

ــو مل  ــه، ول ــه كمخالفت ــه وخمالفت ــه كفعل ــأمره وفعل ــره ك ــان أم ك

 .يكن معصومًا مل يكن كذلك

 لــامَّ كـان اإلمـام قـائًام مقـام النبـيِّ  :اخلامس والثامنـون

ــغ األحكــام وبيــان اخلطــاب واحلمــل عليــه مل يعــتن   يف تبلي

ن مـن اإلمـام لوجـوب باجتهاد أحد من املجتهـدين مـع الـتمكُّ 

ــالنبيِّ  ــه ك ــة قول ــه متابع ــون قول ــذلك فيك ــان ك ، وإذا ك

ــوم، وال  ــري معص ــام بغ ــن اإلم ـــيء م ــال ش ة، ف ــحَّ ــي الص قطع

ـــري  ـــن غ ــــيء م ـــي ]] ٢٧٩ص [[ /ش ـــه قطع ـــوم قول املعص

ة  .الصحَّ

ـــيِّ  :الســـادس والثامنـــون  اإلمـــام وســـاطة بـــني النب

ة، كـام أنَّ النبـيَّ  ـة، فلـو  وسـاطة بـني اهللا تعـاىلٰ  واألُمَّ واألُمَّ

ــك يف  ــاطة يف ذل ــون وس ــن أن ال يك ــا ألمك ــأ عليه ــاز اخلط ج

ق منه املعايص؟  وقت ما، لكنَّه وساطة دائًام، فكيف يتحقَّ

هــذه  كــلُّ غــري معصــوم حمتــاج إىلٰ  :لســابع والثامنــونا

ــري  ــام غ ــان اإلم ــو ك ــة، فل ــة احلاج ــاوهيم يف علَّ ــاطة لتس الوس

 .، بل احتياجه أشدّ ٰى وساطة ُأخر معصوم الحتاج إىلٰ 

ــون ــني اهللا  :الثــامن والثامن ـــامَّ كــان اإلمــام هــو الوســاطة ب ل

ــاىلٰ  ــلُّ  تع ــنهم، وإالَّ  وك ــون م ــزم أن ال يك ــومني ل ــري املعص  غ

 .لكان وساطة لنفسه

ــون ــني اهللا  :التاســع والثامن ــاطة ب ــام هــو الوس ــان اإلم لــو ك

ــة بعــد النبـيِّ  تعـاىلٰ  ، فــال بــدَّ وأن يكـون أكمــل مــن واألُمَّ

ه وسـاطة يف العلـم باألحكـام  اجلميع فيام هـو وسـاطة فيـه، لكنـَّ

ــلِّ  ــن الك ــل م ــع، واألكم ــن اجلمي ــل م ــون أكم ــل، فيك والعم

ـن نفــرض وجــوده ا  ملشــارك هلــم يف علَّــة االحتيــاج إىلٰ وممـَّ

ـــون  ـــدَّ وأن يك ـــًام ال ب ـــمة دائ ـــدم العص ـــو ع ـــاطة، وه الوس

معصومًا، وإالَّ ألمكـن كامليـة أحـد مـنهم عليـه يف وقـٍت، هـذا 

 .خلف

ــة اهللا تعــاىلٰ  :التسـعون ــف يف  عــىلٰ  اإلمــام هــو حجَّ كــلِّ مكلَّ

ــم، ــلِّ حك ــل اهللا   ك ــتحالة أن جيع ــب، الس ــه ذن ــدر من ــال يص ف

تـه عـىلٰ  تعاىلٰ  العبـاد فاعـل الـذنب يف ذلـك احلكـم حالـة،  حجَّ

 .برهان وهذا ظاهر ال حيتاج إىلٰ 

هــاٍد  كــلُّ مــن جيــوز خطــؤه حيتــاج إىلٰ  :احلــادي والتســعون

ا علًام أو عمـالً أو كلـيهام وهـو اإلمـام، ولــامَّ كـان واحـدًا يف  إمَّ

، فـال يمكـن أن حيتـاج هـو إىلٰ  ، هـادٍ  كلِّ زمان كان هاديـًا للكـلِّ

وإالَّ مل يمكـن هدايتــه لغــريه إالَّ بعــد حتقيـق هاديــه، فــال يكــون 

ة حتَّ   .يكون له إمام آخر ٰى قوله وفعله حجَّ

أن ينصـــب  يســـتحيل مـــن اهللا تعـــاىلٰ  :الثـــاين والتســـعون
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ة هاديـًا حيتـاج  هـاٍد مـن غـري أن جيعـل  إىلٰ ]] ٢٨٠ص [[ /لألُمَّ

هـاٍد مـن  ىلٰ له هاديًا، وهـذا ظـاهر، وكـلُّ غـري معصـوم حيتـاج إ

ب إىلٰ  ـد عـن  غريه، ألّنـا نعنـي باهلـادي هـو املقـرِّ الطاعـة واملبعِّ

املعصية، فلـو مل يتوقَّـف عليـه الفعـل مل يكـن واجبـًا، فلـو كـان 

 اإلمـام غــري معصــوم وال إمــام لـه اســتحال أن جيعلــه اهللا تعــاىلٰ 

ة، فكلُّ إمام هادٍ   .هاديًا لألُمَّ

ا العدالـــة، حيـــث اإلمامـــة رشطهـــ :الثالـــث والتســـعون

ــىلٰ  ــة ال أع ــة مطلق ــة إمام ة،  واإلمام ــوَّ ــري النب ــالً غ ــا أص منه

 .منها، وهي العصمة فرشطها العدالة املطلقة التي ال أعىلٰ 

ــعون ــع والتس ــاره :الراب ــل إخب ــق ال ُيقبَ ــان الفاس ـــامَّ ك يف   ل

ة التـي هـي تقريـر األُمـور اجلزئيـة فائدتـه، فـاألُمور الكّليـَّ ٰى أدن

مـا بعـده ال ُيقبَـل فيهـا إالَّ إخبـار مـن  إىلٰ  ٰى الرشايع بحيـث تبقـ

 .ُجيَزم قطعًا بعدم جواز الفسق عليه، وهو العصمة

ــعون ــامس والتس ــاىلٰ  :اخل ــن اهللا تع ــتحيل م ــا يف  يس أن يأمرن

ــع  ــّلنا وال هيــدينا، م ــاع مــن يمكــن أن يض ب ــة باتِّ حتصــيل اهلداي

ــداعي وانتفــاء الصــارف واملــانع الــذي هــو  وجــود القــدرة وال

 ليف، والعقـل غـري كـاٍف لغـري املعصـوم، وعلـم اهللا تعـاىلٰ التك

مطـابق بعلـم األشـياء كـام هــي، فـإذا كـان يمكـن اإلضــالل ال 

 .يعلم خالفه وإنَّام يعلم إمكان اإلضالل

ــال ــاز أن : ال يق ــوع، فج ــان الوق ــذا اإلمك ــن ه ــزم م ال يل

 .أنَّ هذا ال يقع يعلم اهللا تعاىلٰ 

ز ذلـك، فـال حيصـل لـه داع لكـن املكلَّـف ُجيـوِّ : ألّنا نقـول

ــيم إىلٰ  إىلٰ  ــو داع عظ ــل ه ــالك، ب ــاع اهل ب ــأمن باتِّ ــه، إذ مل ي باع  اتِّ

 .ترك امتثال قوله، فتنتفي فائدته

وهنيــه وترغيبــه يف  أمــر اهللا تعــاىلٰ  :الســادس والتســعون

ــًا   الثــواب ــف جزم ــه بحصــول العقــاب مــع جــزم املكلَّ وترهيب

ــ ــاىلٰ  اتام� ــأنَّ اهللا تع ــد،  ب ــادق الوع ــول ص ــزم بحص ــزم اجل فيل

باعــه والضــالل بعدمــه املــؤّدي إىلٰ  ــة باتِّ  النجــاة بامتثالــه واهلداي

ــف  اســتحقاق العــذاب قطعــًا ال يكفــي يف حتصــيل داعــي املكلَّ

ــاج إىلٰ  إىلٰ  ــل حيت ــه، ب ــه من ــب  الفعــل وترغيب ــا وج ــام، وإالَّ مل إم

ز املكلَّـف  لغري املعصـوم، فكيـف يكفـي يف حتصـيل طريـق ُجيـوِّ

للهالك؟ وكيـف جيـوز مـن احلكـيم الـذي حكمـه ال  كونه سبباً 

ــاه ــؤّدي إىلٰ  ٰى يتن ــق امل ــه الطري ــه ال يكفي ــم أنَّ ــن يعل ــأمر م  أن ي

بــاع طريــق ]] ٢٨١ص [[ /الســالمة والصــواب  دائــًام قطعــًا باتِّ

ــًا إىلٰ  ــون طريق ــن أن يك ــك يمك ــالك وإىلٰ  يف ذل ــن  اهل ــد ع املبعِّ

ل؟ ولـيس هـذا إالَّ مــن الـنقص العـ ، ويســتحيل امِّ الطريـق األوَّ

 .من الكامل املطلق أن يصدر منه ذلك

ــعون ــابع والتس ــن  :الس ــل م ــام حتص ـــرورية إنَّ ــائج الض النت

ــن  ــو مل يك ــان، فل ــم الربه ــت يف عل ــا ثب ـــرورية مل ــايا الض القض

قــد أمرنــا باســتنتاج القضــايا  اإلمــام معصــومًا لكــان اهللا تعــاىلٰ 

ــام ــه إنَّ ــق مــن  الضـــرورية مــن غريهــا، والتــايل باطــل، ألنَّ يتحقَّ

أنَّ اإلصـابة يف : وبيـان املالزمـة. اجلهل والعبـث، فاملقـدم مثلـه

ونواهيــه واسـتحقاق الثـواب والعقــاب  امتثـال أوامـر اهللا تعـاىلٰ 

ــوم ــري املعص ــن غ ــك م ــل ذل ـــرورية حيص ــون   ض ــذي ال يك ال

ضــــروريًا منـــه ذلـــك، إلمكـــان خالفـــه، وهـــو االســـتنتاج 

 .الضـروري من غريه، وهو حمال

ــامن  ــعونالث ــيل  :والتس ــه يف حتص باع ــه اتِّ ــام وهني ــر اإلم أم

ـــاىلٰ  ـــر اهللا تع ـــال أوام ـــابة يف امتث ـــيل  اإلص ـــه وحتص ونواهي

ــن  ــيس م ــاب ل ــه يف اســتحقاق العق ــواب وخمالفت اســتحقاق الث

ــاىلٰ  ــني واهللا تع ــا دليل ــام ليس ــل ألهنَّ ــتقراء وال التمثي ــاب االس  ب

ــهام  ــة الختصاص ــاب اخلطاب ــن ب ــيالً، وال م ــام دل ــل اإلم جع

ــا ــن لعوامِّ ب ــه ال طريــق بعــده، وال م ــاب اجلــدل ألنَّ ، وال مــن ب

باب املغالطـة وهـو ظـاهر، فتعـنيَّ أن يكـون برهانـًا، فيجـب أن 

يكـــون معصـــومًا، وإالَّ الســـتُنتَِج النتـــائج الضــــرورية مـــن 

املمكنـات يف الربهـان، وهـذا حمــال قـد ثبـت يف علـم الربهــان، 

 .أن يأمر بهطريقًا و فيستحيل أن جيعل له اهللا تعاىلٰ 

ــعون ــع والتس ــزم أن  :التاس ــومًا ل ــام معص ــن اإلم ــو مل يك ل

ب مــا يســتحيل أداؤه  يكــون اهللا تعــاىلٰ  قــد جعــل الطريــق املقــرِّ

م مثلــه إىلٰ  أنَّ : بيــان املالزمــة. املطلــوب، والتــايل باطــل، فاملقــدَّ

ــاىلٰ  ــر اهللا تع ــابة يف أوام ــيل اإلص ــو حتص ــوب ه ــه  املطل ونواهي

ــ ــام غ ــة، واإلم ــي رضوري ــايا فه ــن القض ــق م ــوم طري ري املعص

املمكنـــة، ويســـتحيل اســـتنتاج الضــــروري مـــن املمكـــن يف 

ــل طريــق إىلٰ . الربهــان ــا بطــالن التــايل فظــاهر، إذ جع  وأمَّ

 .حتصيل شـيء حمال أن حيصل منه من احلكيم العامل حمال

ــة ــومًا يف التبليــغ أو ال،  :املائ ــا أن يكــون معص اإلمــام إمَّ

اإلضــالل والـــدعاء ]] ٢٨٢ص [[ /والثــاين يســتلزم جــواز 

ــ إىلٰ  ــال يبق ــايص، ف ــف  ٰى املع ــل للمكلَّ ــه، وال حيص ــوق بقول وث

ــام  ـه كلَّ ل يســتلزم عصـمته مطلقـًا، ألنَّ وثـوق بأنَّـه لطـف، واألوَّ

مل يكــن معصــومًا يف األفعــال مل يكــن معصــومًا يف اإلخبــار 

 .لآلية
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ــّىلٰ  ــاملني، وص ــد هللا ربِّ الع ــمَّ احلم ــىلٰ  ت ــيِّدنا حم اهللا ع ــد س ّم

 .، واحلمد هللا ربِّ العاملني وآله الطيِّبني الطاهرين

 :املائة السابعة ]]٢٨٣ص [[ /

ل ــون  :األوَّ ــا أن يك ــان إمَّ ــومًا لك ــام معص ــن اإلم ــو مل يك ل

ــه،  ــاويًا ل ــر أو مس ــل أو أكث ــا أو أثق ــن تكليفن ــّف م ــه أخ تكليف

ــع  ــف بتواب ــام خيتل ــات، وإنَّ ــاوينا يف الواجب ــل لتس ل باط واألوَّ

ــو املرؤوســي ــل، وه ــر وأثق ــاين أكث ــب أنَّ الث ــة، وال ري ة والرئاس

ــة االحتيــاج إىلٰ  ــذي هــو شـــرط يف  مســاٍو لنــا يف علَّ اللطــف ال

ــة االحتيــاج هــو جــواز  ــد، إذ علَّ ب واملبعِّ التكليــف، وهــو املقــرِّ

اخلطــأ، فيلــزم تســاوي املكلَّفــني يف الشـــرط والتكليــف أو 

رط الراجـع إليـه ـالشـ الزيادة مع أنَّ أحدمها قـد فعـل اهللا تعـاىلٰ 

 .أحدمها دون اآلخر، وهذا حمال إىلٰ 

ــاين ــاىلٰ  :الث ــن اهللا تع ــتحيل م ــد  يس ــلحة زي ــل مص أن جيع

، وإالَّ لـزم الظلــم، وإذا كـان اإلمــام مسـاويًا لنــا  بمفسـدة غــريه

ــد ومل جيعــل لإلمــام لطفــًا  يف االحتيــاج إىلٰ  ب املبعِّ اللطــف املقــرِّ

ــ ــه يك ــا، فإنَّ ــته علين ــه ورياس ــلحتنا إلمامت ــل مص ــد جع ون ق

 .بمفسدة اإلمام، وهو منعه من اللطف، وهو حمال

إذا كــان اللطــف لزيــد مـثالً مــن فعــل الغــري وهــو  :الثالـث

ضـرر للفاعـل قـبح تكليـف الفاعـل بـه ألجـل زيـد، وإالَّ لـزم 

الظلم، وقـد بـان ذلـك يف علـم الكـالم، فاإلمـام إذا سـاوانا يف 

ه هبـا منعـه عـن إمـام آخـر علَّة االحتياج وقبولـه اإلمامـة وقيامـ

بـه مــع احتياجـه إليــه، فيلـزم رضورًة بــذلك اللطـف غــريه،  ُيقرِّ

 .وهو حمال

ـا أن تكـون   لو كـان اإلمـام غـري معصـوم :الرابع فإمامتـه إمَّ

ـة  ـة، أو لنـا ولـه، أو ]] ٢٨٤ص [[ /لطفًا لنـا خاصَّ أو لـه خاصَّ

ــيس لنــا وال لــه ل. ل  والرابــع حمــال وإالَّ ملــا وجبــت، واألوَّ

ــا  ــا بطاعتــه أو تكليفــه بإمامتن والثــاين حمــاالن وإالَّ لكــان تكليفن

والقيام هبا تكليفـًا للغـري للطـف غـريه، وهـو حمـال قـد ثبـت يف 

فعلهــا فينــا وفيــه مــع  ٰى علــم الكــالم، فتعــنيَّ الثالــث، فتســاو

الطاعــة وإبعـاده عــن املعصــية أو  نـه مــن محــل املكلَّـف عــىلٰ متكُّ 

ــه، لكــن ف ــا مــع هــذا الشـــرط هــو طاعــة املكلَّفــني ل علهــا فين

ــن  ــد ع ــب والبع ــلُّ بواج ــث ال خي ــة بحي ــن الطاع ــب م التقري

ـــو  ـــمته، وه ـــب عص ـــو يوج ـــع، وه ـــث ال تق ـــية بحي املعص

 .املطلوب

ة العمــل يف اإلمــام :اخلــامس مل ُيشــَرتط   لــو مل ُيشــَرتط صــحَّ

ة العمـل، فـإذا مل ُيشـَرتط  فيه العلم، ألنَّ العلـم إنَّـام ُيـراد لصـحَّ

ة الع مـل مل يكـن املـراد ألجلـه رشطـًا، فيلـزم كـون اإلمـام صحَّ

ــة، إذ ال  ــالً والباتَّ ــه أص ــدة يف إمامت ــال فائ ــاهالً، ف ــيًا ج عاص

ة  العلــم وال إىلٰ  يرشــد إىلٰ  العمــل، فيجــب كونــه جمزومــًا بصــحَّ

 .عمله، وليس كذلك إالَّ املعصوم، فيجب كونه معصوماً 

فلــو مل   ،بالعــذر مــن العــامل القــايض اجلاهــل أوىلٰ  :الســادس

مــن إمامــة  يكــن اإلمــام معصــومًا لكانــت إمامــة اجلاهــل أوىلٰ 

 .العامل، ألنَّه بالعذر أوىلٰ 

األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر يف كـلِّ قضـيَّة  :السابع

ـــروع، ــر ال بــدَّ وأن   مش ــأمور، واألم ــأمر وم ــق ب ــام يتحقَّ وإنَّ

ــاآلم ــوم، ف ــري املعص ــو غ ــأمور ه ــيًا، وامل ــًا شخص ــون معيَّن ر يك

ــاف واملضــاف إليــه  ــد املض ــوم، وإالَّ احتَّ ــيل هــو املعص األص

ــلُّ  ــون ك ــال أن يك ــد، وحم ــار واح ــليًا  باعتب ــرًا أص ــد أم واح

 .لآلخر، وإالَّ لزم وقوع الفتن واهلرج

  اإلمــام هــو اآلمــر لكــلِّ غــري املعصــوم بــاملعروف، :الثــامن

ـا آمـرًا  والناهي هلم عن املنكر، فلـو كـان غـري معصـوم لكـان إمَّ

فسه أو ال يوجـد لـه آمـر مـع مسـاواته إّيـاهم يف علَّـة احلاجـة لن

 .إليه، هذا خلف

كــلُّ مــن ال آمــر لــه بــاملعروف وال نــاهي لــه عــن  :التاســع

ال يصــدر منــه قبــيح وال خيــلُّ بواجــب،   املنكــر هــو آمــر للكــلِّ 

ا أن ال جيـب أمـره وهنيـه وهـو حمـال، إذ علَّـة الوجـوب  وإالَّ فإمَّ

جيب من غـري مـن جيـب عليـه وهـو حمـال، الصدور والرتك، أو 

ــوم ]] ٢٨٥ص [[ / ــو املعص ــه، فه ــر ل ــه ال آم ــنا أنَّ ــا فرض ألّن

ـا مـن رعيَّتـه وهـو يوجـب سـقوط  واإلمام ال آمـر لـه، ألنَّـه إمَّ

ــه ــول من ــدم القب ــه وع ــإنَّ . وقع ــال، ف ــك حم ــإنَّ ذل ــًا ف وأيض

ن رعيَّتــه مـن أمـره وهنيــه، فيكـون الوجــوب  السـلطان ال تـتمكَّ

ـا أن يكـون لـه إمـام آخـر، وهـو من الفائـدة بالكّليـَّخاليًا  ة، وإمَّ

 .يوجب التسلسل

ـــر ــو :العاش ــاهرة للق ــة ق ــام العقلي ة اإلم ــوَّ ــهوية  ٰى ق الش

املوجــودة يف زمانــه كّلهــا لــو ُبِســَطت يــده، فمحــال أن يقهرهــا 

ة ما شهوية، فيستحيل عليه املعصية  .قوَّ

ـــر ــادي عش ــد :احل ــام مقت ــلِّ  ٰى اإلم ــب ع  ،الك ــيهم وجي ل

ــدَّ وأن  ــال ب ــًا، ف ــه مجيع ــه وأفعال ــه يف أقوال ــه ومتابعت ــداء ب االقت

ـــ ، فلــو عص ــلِّ ــل مــن الك ــه أكم ــان  ٰى يكــون عقل يف وقــٍت لك

 .عقله أنقص يف ذلك الوقت من املطيع، وهو حمال
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، فيجـب  الفاضـل يقـبح تقـديم املفضـول عـىلٰ  :الثاين عشـر

ـــ ــان األقص ــن لإلنس ــامل املمك ــه الك ــون ل ــا ٰى أن يك نبي يف ج

 .العلم والعمل، فهو معصوم

ـــر ــث عش ــان  :الثال ــة إلمك ــام ملزوم ــمة اإلم ــدم عص ع

ــه ــة من ــتمكِّ   انتفــاء الغاي ــام كــان اإلمــام امل ن امللــزوم لصــدق كلَّ

حني إمامتـه املمكنـة غـري معصـوم أمكـن أن يصـدق ال شــيء 

ــان  ــام ك ــن كلَّ ــة، لك ــه املمكن ــني إمامت ــة ح ــه ثابت ــة من مــن الغاي

نـًا كانـت الغايـة منـه ثابتـة بالضــرورة مـا دام اإلمام إمامًا متمكِّ 

ــًا متمكِّ  ــاً إمام ــدق األُوىلٰ . ن ــا ص ــام  أمَّ ــن اإلم ــة م ــألنَّ الغاي ف

نـه، فـإذا مل التقريب مـن الطاعـة والتبعيـد عـن املعصـية مـع متكُّ 

يكن اإلمـام معصـومًا أمكـن عـدم حصـول هـذه الغايـة، وهـو 

ــاهر ــول . ظ ــب حص ــو مل جي ــه ل ــة فألنَّ ــا الثاني ــد وأمَّ ــة عن الغاي

ــرين ــد األم ــزم أح ــة ل ــوت اإلمام ــث أو : ثب ــان العب ــا إمك إمَّ

اجلهـل أو عــدمها حــال ثبوهتــا باعتبــار ثبوهتــا، وكالمهــا حمــال، 

ــة ظــاهرة، لكــن صــدق هــاتني املقــّدمتني بجميــع  واملالزم

 .أقسامهام حمال بالرضورة
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 ، وجــه االســتدالل يتوقَّــف عــىلٰ ]٧ - ٣: يــس[ أ

 :مقّدمات

ـــة بامهيَّ : األُوىلٰ  ـــا وعلَّ ـــة بوجوده ـــة معلول ـــا، أنَّ الغاي ته

الســـرير فإنَّــه علَّــة لفعــل ]] ٢٨٦ص [[ / كــاجللوس عــىلٰ 

 .ومعلول له  الصانع له

أنَّ جعـل مـا لـيس بعلَّـة علَّـة مـن احلكـيم العـامل بـه : الثانية

 .قبيح حمال

 .عامل بكلِّ معلوم، وهو حكيم أنَّه تعاىلٰ : الثالثة

ـــِذرَ : الـــالم يف قولـــه: الرابعـــة
ْ
الم الغايـــة، وهـــو  ِ�ُن

 .ظاهر

ر ذلــك فنقــول ذا الغايــة املــذكورة  جعــل اهللا تعــاىلٰ : إذا تقــرَّ

ــه  ــا أنَّ ــذر، وثانيه ــود املن ــدها وج ــياء، أح ــذار أش ــي اإلن وه

ــه  ــا أنَّ ــل، وثالثه ــىلٰ  مرس ــا أنَّ  ع ــتقيم، ورابعه رصاط مس

ذلك الصــراط املسـتقيم تنزيـل العزيـز الـرحيم، وكـذا إرسـاله 

 ٰــىل ــوف ع ــذار موق ــا أنَّ اإلن ــذه  ، فعرفن ــياءه ــا . األش أمَّ

إّيـاه رسـوالً فلرتجـيح وجـوب طاعتـه  نصـبه تعـاىلٰ  فه عـىلٰ توقُّ 

من بني بنـي نـوح، ولـدفع اعـرتاض املعرتضـني، فـإنَّ كالمهـم 

. أوجــه مــن املامثلــة البشـــرية مــع املامثلــة يف عــدم نصــبه تعــاىلٰ 

ــا توقُّ  ــىلٰ وأمَّ ــه ع ــىلٰ  ف ــه ع ــان  كون ــو ك ــه ل ــتقيم فألنَّ رصاط مس

ــحيح يف ــري ص ــه غ ــه طريق ــًا، فيتوجَّ ــه قبيح باع ــان اتِّ ــلِّ ك  الك

ــىلٰ  ــني ع ــة للمكلَّف ــبعض مل  احلجَّ ــان يف ال ــه، وإن ك باع ــدم اتِّ ع

الصـواب، ألنَّـه أعـم منـه  عـىلٰ  يكن كالمه وفعلـه وطريقـه داال� 

ــف  حينئـٍذ، وال داللــة للعـامِّ عــىلٰ  ـة املكلَّ ، فيكــون حجَّ اخلـاصِّ

ــون طر ــنيَّ أن يك ــر، فتع ــه أظه باع ــرك اتِّ ــامً يف ت ــوابًا دائ ــه ص . يق

ا توقُّ  ة مـا مل  فه عـىلٰ وأمَّ كونـه منـزالً مـن عنـد اهللا فبمعرفـة صـحَّ

ــف بعــدم يُ  دركــه العقــل يف األُمــور النقليــة، وانتفــاء عــذر املكلَّ

 .إدراك عقله إّياه يف األُمور النظرية التفصيلية

ــب اهللا  ــه بنص ــًا كون ــام أيض ـــرط يف اإلم ــك فش ر ذل ــرَّ إذا تق

رصاط مســتقيم، أي كــون أمــره وهنيـــه  عــىلٰ  ، وبأنَّــهتعــاىلٰ 

ــاركة  ــد اهللا، ملش ــن عن ــه م ــوابًا كون ــه ص ــه وترك ــاره وفعل وإخب

النبيِّ اإلمام يف الغايـة وهـي اإلنـذار ومحـل املكلَّفـني وإلـزامهم 

يعلمــه بــالوحي وهــذا  بــذلك، ويكــون الفــارق أنَّ النبــيَّ 

شـــيء  ، فــدعاء النبــيِّ واإلمــام إىلٰ يعلمــه مــن النبــيِّ 

رصاط مسـتقيم، وهـو يـرد مـن عنـد اهللا  واحد، ومهـا معـًا عـىلٰ 

ــالوحي وإىلٰ  إىلٰ  ــيِّ  النبــيِّ ب ــار النب ــام  اإلمــام بإخب ــاه، وإنَّ إّي

ق ذلك مع كون اإلمام معصوماً   .يتحقَّ

ـــر ــامس عش ــذه  :اخل ــد ه ــة أنَّ بع ــذه اآلي ــَل يف ه ــه ُجِع أنَّ

ــا ال ـــيء منه ــالل بش ــع اإلخ ــيهم، فم ــول عل ــقَّ الق ــور ح  األُم

وإن مل يوجـد مـن لـه هـذه  يلزم ذلـك، فبعـد مـوت النبـيِّ 

وكونــه   الصــفات أعنــي وجــود املنــذر وكونــه بنصــب اهللا تعــاىلٰ 

ــه يــرد مــن عنــد اهللا، والفــارق بيــنهام  عــىلٰ  رصاط مســتقيم، وأنَّ

ــول  ــيَّ رس ــاىلٰ ]] ٢٨٧ص [[ /أنَّ النب ــد اهللا تع ــن عن ــذا  م وه

 .يق مل حيّق القولنائب عنه، لكن يتَّحدان يف الغاية والطر

بــت  هـذان الـدليالن مبنيّــان عـىلٰ : ال يقـال أنَّ الغايـة إذا تعقَّ

، وهو ممنوع اجلُمل رجعت إىلٰ   .الكلِّ

 .قها بالكلِّ وجه تعلُّ  بيَّنّاقد : ألّنا نقول

ـــر ــادس عش ــاو :الس ــأموم يف علَّــة  ٰى لــو تس اإلمــام وامل

ــزم أحــد األمــرين  إمــام االحتيــاج إىلٰ  ــوُّ : ل ــا خل بعــض  إمَّ

ويلـزم . إمـام آخـر املكلَّفني عـن اللطـف، أو احتيـاج اإلمـام إىلٰ 

ح  .أيضًا الرتجيح من غري مرجِّ

َعْمـــَت   :قولــه تعـــاىلٰ  :الســابع عشــــر
ْ
�
َ
يـــَن أ ِ

�
ِ�اَط ا�
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�
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ــيِْهْم َوال
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ُضــوِب َعل

ْ
َمغ

ْ
ــْ�ِ ا�

َ
ــيِْهْم �

َ
: الفاحتــة[ �َعل

ن طــريقهم مســتقيًام، أحــدها كــو: ، أثبــت هلــم أربعــة أشــياء]٧

أنعـم علـيهم هبـذا الطريـق، الثالـث كـوهنم غـري  الثاين أنَّه تعاىلٰ 

ــا : فنقــول. مغضــوب علــيهم، والرابــع كــوهنم غــري ضــاّلني إمَّ

أن يكــون هــذا الطريــق مســتقيًام يف مجيــع األحــوال والتكــاليف 

ــال الشــرتاك  ــاين حم ــوال أو يف بعضــها، والث ــال واألق واألفع

، فسـؤاله عبـث ل، وإنَّـام يـتمُّ بعصـمتهم، بـل الكلِّ ، فتعـنيَّ األوَّ

وكـذا نقــول يف نفــي الغضـب علــيهم ونفــي . هـو رصيــح فيهــا

نفـيهام عـنهم دائـًام ظـاهر واضـح، وإنَّـام  ضالهلم، وداللتـه عـىلٰ 

ــا أن تكــون هــذه طريقــة اإلمــام أو : يــتمُّ بعصــمتهم، فنقــول إمَّ

ــا مكلَّ  ــال، ألّن ــاين حم ــا، والث ــام غريه ــة اإلم ــون طريق ــون تك ف

بــاع طريقتــه، ومــن املحــال أن يأمرنــا بســؤال  بــاع اإلمــام واتِّ باتِّ

ل، فيكـون  اهلداية إىلٰ  فنـا اتِّبـاع غريهـا، فتعـنيَّ األوَّ طريقـة وُيكلِّ

 .معصوماً 

ــا أن ال يكــون شـــيء واحــد مــن النــاس  :الثــامن عشـــر إمَّ

معصــومًا، أو يكــون كــلُّ النــاس معصــومًا، أو يكــون الــبعض 

ــوماً  ــاىلٰ واأل. معص ــه تع ــل، لقول ل باط َس   :وَّ
ْ
ــ�

َ
ــاِدي ل  ِعب

�
إِن

ــاِو�َن  غ
ْ
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ــك

َ
�� 

ــع  ]٤٢: احلجــر[ ، وســلطان نكــرة يف معــرض النفــي فــيعمُّ مجي

ـــلطان يف  ـــه س ـــيطان علي ـــذنب فللش ـــلُّ آٍت ب ـــه، وك وجوه

ــّيل  ــي الك ــايف النف ــو ين ــة، وه ــ. اجلمل ــاين باط ــاعوالث . ل باإلمج

ـا أن يكـون ذلـك الـبعض هـو اإلمـام وحـده أو مـع  والثالث إمَّ

ٰ   :غـريه، والثالـث حمـال، لقولـه تعـاىلٰ 
َ
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َ
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ُ
ك

ْ َ
�� ]ـــونس عصـــمة   اج إىلٰ ، وألنَّ االحتيـــ]٧: ي

اإلمــام أكثــر مــن عصــمة غــريه، ولتأثريهــا فيــه ويف غــريه مــن 

 النــاس، وعصـــمة غــريه ال ُتـــؤثِّر إالَّ فيــه فيكـــون هـــو أوىلٰ 

ل والثاين   .هو مطلوبنا]] ٢٨٨ص [[ /بالعصمة، واألوَّ

ـــر ــي  :التاســع عش ــت ُتفــَرض ه ــام يف كــلِّ وق ــة اإلم عدال

م، فـال   علَّة يف تقريـب املكلَّـف مـن فعـل الواجـب وتـرك املحـرَّ

أنَّ  هبــا، وقــد ُبــنيِّ يف العــامل األعــىلٰ  بـدَّ وأن يكــون الوجــود أوىلٰ 

 .األولوية ال تنفكُّ عن الوجوب، وذلك هو العصمة

ة،  :العشـرون العلَّة يف الوجود جيب هلا الوجود حال كوهنا علَّ

وعدالة اإلمام يف كلِّ وقت ُتفَرض ويف كـلِّ حـاٍل علَّـة يف عدالـة 

 .كلَّف، فتجب لإلمام، والعدالة املذكورة هي العصمةامل

ــال ــي ال جيــب أن : ال يق ة، وه ــدَّ ــة مع ــام علَّ ــة اإلم عدال

 .تكون موجودة، بل جاز أن تكون عدمية

ـــا بوجودهـــا أو بعـــدمها : ألّنـــا نقـــول ة إمَّ العلـــل املعـــدَّ

ــة، واألُوىلٰ  ــة يف احلرك ــاألجزاء املفروض ــب  ك ــا جي ــال عّليته ح

ة  هلـا الوجــود، وهـو املطلــوب، وال يمكـن أن تكــون هـذه معــدَّ

ــني يف  ــف املكلَّف ــايف لط ــا ين ــٍت م ــدمها يف وق ــدمها، ألنَّ ع بع

 .ذلك الوقت

ـــرون ــادي والعش ة  :احل ــوَّ ــل الق ــام لتكمي ــَل اإلم ــام ُجِع إنَّ

العملية، والتكميـل إنَّـام حيصـل مـن الكامـل، السـتحالة إفـادة 

رتبــة دون مــا م النــاقص الكــامل، والتكميــل املطلــوب لــيس إىلٰ 

فوقهــا، الخــتالف ذلــك بــاختالف املكلَّفــني، بــل الكــامل 

 .التمّكن للنفس اإلنسانية، وذلك هو العصمة

ـــرون ــاين والعش ــامل باإلمكــان :الث ــوم ظ ــري املعص ، وال  غ

شــيء مـن الظـامل بإمـام بالضــرورة، ينـتج ال شــيء مـن غــري 

ــ ــام بالض ــوم بإم ــغر. رورةـاملعص ــا الص ــ ٰى أمَّ ــلَّ غ ــألنَّ ك ري ف

ــات  معصــوم مــذنب وهــو ظــاهر، وكــلُّ مــذنب ظــامل ألنَّ اآلي

ــز ــاب العزي ــرية يف الكت ــذلك كث حة ب ـــرِّ ــرب. املص ــا الك  ٰى وأمَّ

ــا�ِِمَ�   :فقولــه تعــاىلٰ 
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ـــه تعـــاىلٰ ]١٢٤ ـــا اإلمامـــة، لقول    :، واملـــراد بالعهـــد هن
�
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� 

ُ
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َ
��ـِ� قـال ر�

ُ
 َوِمـْن ذ

َ
ال

ــــا�ِِمَ� 
�
، ووجــــوب مطابقــــة اجلــــواب للســــؤال،  �الظ

ــك،  ــب ذل ــة يوج ــت احلاج ــن وق ــان ع ــأخري البي ــتحالة ت واس

وهــذا ظــاهر، والنفــي الــدائم والدائمــة مســتلزمة للضـــرورية 

: إحـداها  :مقـّدمات ثـالث وهـذا مبنـيٌّ عـىلٰ . كام ُبنيِّ يف املنطـق

ل تنـتج بدهييـة، وقـد  ٰى نَّ املمكنة الصـغرأ ه بيَّنّـايف الشـكل األوَّ

ـــدماء ـــه الق ـــق، وعلي ـــا. يف املنط ـــة : وثانيته ـــتلزم الدائم اس

ـــا]] ٢٨٩ص [[ /الضــــرورية، وقـــد  ه يف العلـــم اإلهلـــي، بيَّنّ

أنَّ : وثالثتهــا. الســتحالة أن يكــون االتِّفــاقي دائــًام وأكثريــاً 

 .ملنطق أيضاً النتيجة ضـرورية، وقد بان يف ا

دار الــدنيا ودار : لإلنســان حالتــان :الثالــث والعشـــرون

دار الغــــرور واللهــــو  ســــّامها اهللا تعــــاىلٰ  اآلخــــرة، واألُوىلٰ 

واللعــب، ويف مشــاهدتنا أنَّ البليّــات فيهــا الحقــة لألنبيــاء 

ــد أحكمهــا اهللا تعــاىلٰ  ، وأحكــم واألوليــاء، وهــي منقضــية، وق

املدِركـة والغاذيـة  ٰى لقـوخلق بـدن اإلنسـان، وجعـل فيـه مـن ا

العلـوم بمراتبهـا، وفيـه مـن  ٰى وما يتوقَّف عليه، وجعـل لـه قـو
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العجائـب مـا ُيبِهـر عقـل كـلِّ عاقـل، وال يعـرف ذلـك إالَّ مــن 

علـــم التشـــريح، ثــّم خلـــق مــن املطعومـــات  وقــف عــىلٰ 

ـــادن  ـــوان واملع ـــات واحلي ـــات والنب ـــمومات واملركوب واملش

رِّ والـربد مـا يـدلُّ بصــرحيه وحركات الكواكب وتأثرياهتـا بـاحل

ـاِلِق�َ   متـام حكمـة صـانعه، عىلٰ 
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� ]ــرة ــن ] ٢٩: البق ــل إذا أمع ــي آدم، فالعاق ــًة لبن تكرم

التـي سـّامها هلـوًا النظر بصحيح الفكر واالعتبـار جيـد هـذه دار 

ولعبــًا ودار الغــرور هبــذه احلكمــة، ويكــرم اإلنســان فيهــا هبــذه 

الكرامــة هبــذه املنــافع، مل هيمــل دار قــراره وآخرتــه بــأن ال 

ينصــب إمامــًا معصــومًا حيصــل اليقــني بقولــه حيفــظ الشـــرع، 

 ويقـيم نظـام النــوع وهيديـه، وُيلِزمـه الطريــق الـذي يوصــله إىلٰ 

ــل  ــل جيع ــرار، ب ــوالً إىلٰ دار الق ــك موك ــل  ذل ــق، وال جيع اخلل

ــو ــعيفة والق ــول الض ــاب العق ــار أرب ــومًا، ليخت ــيهم معص  ٰى ف

الشهوية والغضبية القويَّـة بعقلهـم مـن ال حيصـل اليقـني بقولـه 

ــه، فــال  ــه اخلطــأ أو أكــرب من ــه، إذ جيــوز علي ــؤّده بفعل هــو وال ي

، فكيــف يمكــن اليقــني بحكــم اهللا تعــاىلٰ  حيصــل لــه طريــق إىلٰ 

ــك إحكــام أُ  ــدار وإمهــال ُأمــوره يف تل مــور اإلنســان يف هــذه ال

الــدار مــع أنَّ هــذه الــدار ليســت بمقصــودة بالــذات إنَّــام 

ــايف  ــا ين ـــرورة، وم ــة بالض ــايف احلكم ــذا ين ــك، وه ــود تل املقص

اهللا  فطنـة، تعـاىلٰ  ٰى احلكمة بالضــرورة ال يقـول بـه مـن لـه أدنـ

 .كبرياً  اعن ذلك علو� 

ـــرون ــع والعش ــدليل ال :الراب ــيض ال ــه نق ــع مع ــدَّ أن يمتن  ب

ـًة، وقـول اإلمـام دليـل وفعلـه   وإالَّ مل  املدلول يكـن دلـيالً وحجَّ

ـــىلٰ  ـــل ع ـــي  دلي ـــه، وال نعن ـــه نقيض ـــع علي ـــواب، فيمتن الص

 .بالعصمة إالَّ ذلك

قـــًا رُ لإلنســان طُ  خلــق اهللا تعــاىلٰ  :اخلــامس والعشـــرون

ــه يف  ــة منافع ـــي]] ٢٩٠ص [[ /ملعرف ــامل احلّس ــو   الع ــذي ه ال

ـــاحلواسِّ الظـــاهرة  ـــة ك ـــرق يقيني ـــك الط ـــرور، وتل دار غ

ــه إىلٰ  ــل ل ــة، وال جيع ــاحله يف دار  والباطن ــه ومص ــة منافع معرف

اآلخــرة طريقــًا مفيــدًا لليقــني، وهــذا ينــايف احلكمــة، والطريــق 

ــة  إىلٰ  ــاء واألئمَّ معرفــة أحــوال اآلخــرة وأحكــام الشـــرع األنبي

ريقـــًا ، فــإذا مل جيعلهـــم معصـــومني مل جيعــل لآلخـــرة ط

 .مفيدًا لليقني، وهذا ينايف احلكمة

ـــرون ــادس والعش ــع  :الس ــل والراف ــون املبط ــدَّ وأن يك ال ب

الســـتحالة كونـــه أضـــعف،   مـــن املبطـــل واملرفـــوع، ٰى أقـــو

ح، واملنهـــي عنـــه  واســتلزام التســـاوي الرتجـــيح بــال مـــرجِّ

ــو ــيه الق ــا تقتض ــو م ــه ه ــوع من ــبية،  ٰى واملمن ــهوية والغض الش

ة والغضـب مـن  األُمـور الوجدانيـة واملحسوسـة، واملـانع واللـذَّ

منهام هو قول اإلمام، فـإذا مل يكـن معصـومًا مل يفـد قولـه العلـم 

وال الظّن، ألنَّ إمكـان اخلطـأ فيـه ثابـت، وتـرجيح أحـد طـريف 

ح حمـال، فيكـون املـانع واملبطـل أضـعف داللـًة  املمكن ال ملـرجِّ

 .من املمنوع واملبطل، فال يليق من احلكيم ذلك

كـلُّ مـا وجـب بسـبب وجـه حاجـة مـا  :بع والعشـرونالسا

فإذا ُوِجَد فيه اعتبـار وجـوده وعـدم املـانع يرتفـع وجـه احلاجـة 

ــاج يف  ــة احت ــه احلاج ــوده وج ــع وج ــو مل يرتف ـــرورة، إذ ل بالض

ر ذلـك فوجـه احلاجـة إىلٰ . شــيء آخـر دفعه إىلٰ  اإلمـام  إذا تقـرَّ

ـن اإلمـام جواز اخلطـأ عـىلٰ  وأطاعـه املكلَّـف  املكلَّـف، فـإذا متكَّ

ــلِّ  ــأ ك ــع خط ــا أن يرتف ــه إمَّ ــه  وعلــم بأفعال ــت في ق ــف حتقَّ مكلَّ

ــل،  ــايل باط ــل، والت ــتلزم التسلس ــاين يس ـــرائط أو ال، والث الش

م ــدَّ ــذا املق ــة. فك ــان املالزم ــومًا : بي ــن معص ــام إذا مل يك أنَّ اإلم

يرتفع وجه احلاجـة، وهـو جـواز اخلطـأ، وهـو ضــروري، فـإنَّ 

ـق، فيحتـاج إىلٰ جواز إمهاله بـل أ إمـام آخـر  مـره بالباطـل متحقِّ

 .ويتسلسل

ما وجب لدفع وجه احلاجـة ال يمكـن أن  :الثامن والعشـرون

د وجه  اإلمـام جـواز اخلطـأ عـىلٰ  احلاجة، ووجـه احلاجـة إىلٰ   ُيؤكِّ

املكلَّف، فإذا مل يكن اإلمام معصومًا جاز إلزامه للمكلَّف باخلطأ، 

دًا لوجه احلاجة،  .فيمتنع كونه إماماً  فيكون مؤكِّ

مــن   بــالرفع إمامــة غــري املعصــوم أوىلٰ  :التاســع والعشـــرون

لكــن رفــع الثــاين واجــب، ]] ٢٩١ص [[ /عــدم اإلمامــة، 

ل أوىلٰ  ـــاألوَّ ـــالوجوب ف ـــة . ب ـــألنَّ عـــدم اإلمام ل ف ـــا األوَّ أمَّ

ـا إمامـة غـري املعصـوم فجـواز اخلطـأ  يستلزم جـواز اخلطـأ، وأمَّ

غـريه  نـه مـن التعـّدي عـىلٰ ثام بـه ومتكّ ثابت مع جواز إلزام اإلمـ

ــرية مــن الفســاد ال يقــع مــع عــدم اإلمــام،  والظلــم وأنــواع كث

مــن رفــع عــدم اإلمــام، لكــن رفــع عــدم  فكــان رفــع هــذا أوىلٰ 

ــىلٰ  ــا ع ــام إمَّ ــب اإلم ــوب نص ــب لوج ــام واج ــاىلٰ  اإلم  اهللا تع

ــىلٰ  ــدنا أو ع ،  عن ــذَّ ــن ش ــاق إالَّ م ــرين باالتِّف ــد آخ ــني عن املكلَّف

وجـوب رفـع عـدم  ن ال يقـدح خالفـه يف اإلمجـاع عـىلٰ وهو مـ

اإلمام بنصبه، فيجـب القـول بعـدم إمامـة غـري املعصـوم، وهـو 

 .املطلوب
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مـن جـواز اخلطــأ   كـلُّ مـا يلـزم مـع عـدم اإلمـام :الثالثـون

ــىلٰ  ــري  ع ــام الغ ــوت اإلم ــع ثب ــزم م ــذور يل ــن املح ــني م املكلَّف

جــواز اخلطــأ  ، ألنَّ الــالزم مــنٰى املعصــوم وزيــادة حمــاذر ُأخــر

املكلَّفــني مــن املحــذور مــع عــدم اإلمــام إذا كــان اإلمــام  عــىلٰ 

ــائز  ــف ج ــه مكلَّ ــًا ألنَّ ــه الزم أيض ــام ل ــوم وال إم ــري معص غ

ـا الزيــادة فألنَّـه زيــادة اقـدار غــري املعصـوم وجــواز . اخلطـأ وأمَّ

م  محلـه عــىلٰ  الظلـم وقتــل األنفــس كـام وقــع وشـوهد ممَّــن تقــدَّ

، فـإنَّ الـذي فعلـه يزيـد ة لعـنهم اهللا تعـاىلٰ من الرؤساء كبني ُأميَّ 

ــن رشب  ــه م ــد ب ــاهر يزي ــا تظ ــني وأوالده، وم ــه اهللا باحلس لعن

ــول اهللا  ــة رس ــرام ومدين ــت اهللا احل ــراب بي ــور وخ ، اخلم

ة، وكـلُّ مـا حيصـل منـه مـا  فذلك مل حيصل من أحـد مـن الرعيـَّ

حيصــل مــن شـــيء وزيــادة ال حيســن مــن احلكــيم العــامل بــه أن 

افعًا ملفسـدة ذلـك الشــيء، وهـذا أمـر ضــروري، فـال جيعله د

نصــب إمــام غــري معصــوم، وال  حيســن مــن احلكــيم العــامل 

قـول مـن يوجـب اإلمامـة  حيسن منـه أيضـًا األمـر بنصـبه عـىلٰ 

، ألنَّ الضــرورة قاضـية بـأنَّ مـن النـاس بإجيـاب اهللا تعـاىلٰ  عىلٰ 

ــادة  ــه ذلــك مــع زي ــأيت بــام حيصــل من يطلــب رفــع شـــيء ال ي

بـالرفع، بـل إنَّـام يفعـل ذلـك اجلاهـل بـه أو  فسدة تكـون أوىلٰ م

 .منتٍف يف حقِّ اهللا تعاىلٰ   املحتاج أو العابث، والكلُّ 

ــون ــادي والثالث ــه  :احل ــه لنفس ــف وظلم ــأ املكلَّ ــواز خط ج

غـريه أشـّد  وخطـأه عـىلٰ   إمـام معصـوم، جهة حاجة املكلَّف إىلٰ 

مــن  ة أوىلٰ نفســه، فكونــه جهــة حاجــ حمــذورًا مــن خطئــه عــىلٰ 

ــا ــام إّياه ــون اإلم ــ. ك ــه يف متكُّ ــذا الوج ــوم وه ــري املعص ن غ

ــة، فإمامــة غــري املعصــوم تكــون  ورئاســته أشــّد مــن كونــه رعيَّ

ــه إىلٰ  ــة حاجت ــام  جه ــر أوىلٰ ]] ٢٩٢ص [[ /إم ــن  آخ ــّد م وأش

ــة، فإمهــال األوىلٰ  املرجــوح ال  واألشــّد والنظــر إىلٰ  حاجــة الرعيَّ

 .لوميليق باحلكيم العامل بكلِّ مع

فائــدة اإلمـام يف األشــياء يف األُمــور التــي  :الثـاين والثالثــون

ــف عــىلٰ  كــاحلروب وإقامــة احلــدود والعقوبــات   االجــتامع تتوقَّ

كـلِّ واحـٍد مـن املكلَّفـني يف  الشـرعية وغريها، وفـيام يرجـع إىلٰ 

حفــظ نظــام  معــاده ومعاشــه وعباداتــه، ويف مــا يرجــع إىلٰ 

ــ ــك كلِّ ــه يف ذل ــوع، وفائدت ــىلٰ ه الن ــل ع ــن  احلم ــع م ــقِّ واملن احل

ــبة إىلٰ  ــل بالنس ــوع، وإىلٰ  الباط ــني  املجم ــن املكلَّف ــٍد م ــلِّ واح ك

ــبة إىلٰ  ـــرعية يف  بالنس ــور الش ــاليف واألُم ــن التك ــٍد م ــلِّ واح ك

ــه اخلطــأ يف كــلِّ  ــام يمكــن ذلــك لــو امتنــع علي كــلِّ زمــان، وإنَّ

ــا ع واحــٍد واحــٍد مــن األحكــام الشـــرعية، ألنَّ املــراد منــه امتن

، ويمتنـع عليـه غـريه فعليـه أوىلٰ  اخلطأ يف كلِّ واحـٍد واحـٍد عـىلٰ 

كــلِّ واحــٍد مــن املكلَّفــني، وإالَّ خلــال واحــد  اخلطــأ بالنســبة إىلٰ 

عن اللطف يف كلِّ زمـان زمـان، وإالَّ خلـال زمـان عـن اللطـف، 

 .وإنَّام يكون كذلك إذا كان اإلمام معصومًا بالرضورة

ري املعصــوم مســتلزمة إلمكــان إمامــة غــ :الثالــث والثالثــون

بيـــان . والـــالزم حمـــال، فكـــذا امللـــزوم  اجـــتامع النقيضـــني،

ــع مــن خمالفتــه : املالزمــة أنَّ غــري املعصــوم إذا أمــر باخلطــأ وتوقَّ

الفتنــة، كــام إذا أمــر بســفك الــدماء املعصــومة مــثالً، فوجــوب 

متابعتــه مــع حتــريم ذلــك الفعــل اجــتامع النقيضــني، ووجــوب 

للفتنـة مـع حتريمهـا، واسـتلزام نقـض الغـرض  خمالفته مسـتلزم

ــتالل  ــة اخ ــه نظــام النــوع ويف الفتن مــن اإلمــام، إذ املقصــود من

النــوع، وذلــك يســتلزم اجــتامع النقيضــني وعــدم متابعتــه 

 .كذلك

وجــوب طاعــة اإلمــام كوجــوب طاعــة  :الرابــع والثالثــون

ــيِّ  ــوب  النب ــاىلٰ   ووج ــة اهللا تع ــَن آمَ   ،طاع ي ِ
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ــل ]٥٩: النســاء[ ــو متاث ــان يف الوجــوب ل ــام تتامثــل الطاعت ، وإنَّ

ال يمكــن أن يكــون خطــًأ، فكــذا  األمـران، لكــن أمــر اهللا تعــاىلٰ 

 .أمر اإلمام وفعله، وال نعني باملعصوم إالَّ ذلك

ــون ــامس والثالث ــ :اخل ــفة الواج ــتصَّ بص ــدَّ وأن خي ب ال ب

تقتضــي وجوبـه، إذ إجيـاب أحـد املتسـاويني   حسـنه زائدة عـىلٰ 

ح ال  يليــق ]] ٢٩٣ص [[ /دون اآلخــر تــرجيح مــن غــري مــرجِّ

ــدَّ وأن  ــه ال ب ــه وأقوال ــام يف أفعال ــاع اإلم ب ــاب اتِّ ــاحلكيم، فإجي ب

يكـون بصــفة فيهــا، وتلــك هـي كوهنــا صــوابًا دائــًام، وال نعنــي 

 .الَّ ذلكباملعصوم إ
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ِمــَن ا�

َ
� 

َ
ــك

�
إِن

�  ٰ
َ

ــتَِقيٍم  � ــس[ �ِ�اٍط ُ�ْس ــىلٰ ]٤و ٣: ي ــدلُّ ع ــذا ي  ، ه

ــ ، ألنَّ معن ــيِّ ــمة النب ــىلٰ  ٰى عص ــه ع ــه ال  كون ــتقيم أنَّ رصاط مس

ــل كــلُّ أفعــال صــواب، وإالَّ خلــرج عــن  ــه اخلطــأ، ب جيــوز علي

ــٍت  ــتقامة يف وق ــال االس ــام يق ــن إنَّ ــا، لك ــىلٰ : م ــه ع رصاط  إنَّ

ــه ترغيــب يف وجــوب  ــًام، وألنَّ مســتقيم أن لــو كــان كــذلك دائ

ـة أنَّ النبـيَّ  باعه، وإعـالم لألُمَّ  عـىلٰ  )عليـه الصـالة والسـالم(اتِّ

ــاتَّبعوه إىلٰ  ــ رصاط مســتقيم ف ، ـذلــك الص ــيٌّ ــو نب ــا دام ه راط م

ــىلٰ  ــًام وع ــه دائ ة ل ــوَّ ــن النب ــادير،  لك ــلِّ التق ــوب ك ــذا وج فك
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ــىلٰ  ــون ع ــاع، فيك ب ــه  االتِّ ــائم مقام ــًام، والق ــتقيم دائ رصاط مس

ــه داع إىلٰ  ــىلٰ  وخليفت ــون ع ــي أن يك ــه، فينبغ ــا إلي ــا دع ــك  م ذل

 .الصـراط الذي هو عليه، فيجب كونه معصوماً 

ـــون ـــابع والثالث ـــاىلٰ  :الس ـــه تع ـــِز :  قول َعِز�
ْ
 ال

َ
ـــل � ِ

ْ
�

َ
�

: أحــدمها: ، هــذا ترغيــب مــن وجهــني]٥: يــس[ � ا�ــر�ِحيمِ 

، أنَّه قد حكم بأنَّ ما يـأيت بـه الرسـول فهـو تنزيـل مـن اهللا تعـاىلٰ 

لـه رمحـًة بكـم : وثانيهام لـه عزيـز غنـي عـامل، وإنَّـام نزَّ أنَّ الذي نزَّ

، وال ُيعَلـم ألنَّه رحيم، فيكـون مـا يـأيت بـه رمحـة مـن اهللا تعـاىلٰ 

ــداعي إىلٰ  ــومًا، فال ــه معص ــذلك إالَّ بكون ــه ك ــا إل أنَّ ــا دع ــه م ي

 .والقائم مقامه يف كلِّ األحوال واألفعال جيب كونه كذلك

   :قولــه تعـــاىلٰ  :الثــامن والثالثـــون
ً
ال

َ
ُهـــْم َمـــث

َ
� 

ْ
ِب

ْ
َوا�

 
َ
ون

ُ
ــل ُمرَْس
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ــا ا�

َ
 جاَءه

ْ
ــِة إِذ ْر�َ

َ
ق
ْ
ــحاَب ال ْص

َ
ــُم  �أ ِْه

َ
نا إِ�

ْ
ــل رَْس

َ
 أ

ْ
إِذ

وا
ُ
ــا� ق

َ
ــٍث ف ــا بِثاِل ْزن َعز�

َ
ما �

ُ
بُوه

�
ــذ

َ
ك

َ
ِ ف

ْ
ــ�

َ
�
ْ
ــة اآل ... اث ــس[ي : ي

 :مقّدمات ، وجه االستدالل يتوقَّف عىلٰ ]١٤و ١٣

ــة حمّمــد  متســاوية، بــل عــىلٰ  أنَّ رمحــة اهللا تعــاىلٰ : إحــداها ُأمَّ

  ٰأوىل. 

ة حمّمد : الثانية   :أشـرف من ساير األُمم، لقولـه تعـاىلٰ  ُأمَّ

 اِس
�
رَِجتْ �ِلن

ْ
خ

ُ
ٍة أ م�

ُ
َ أ ْ�

َ
تُْم خ

ْ
ن
ُ
 ].١١٠: آل عمران[ ك

ة :الثالثة  .أنَّ لطف اإلمامة كلطف النبوَّ

ر ذلك فنقـول ـة الـذين  لطـف اهللا تعـاىلٰ : إذا تقرَّ يف حـقِّ األُمَّ

بوا وأنكروا الرسالة عليهم بعد التكذيب، وال لطف أعظم من  كذَّ

طريـق مفيـد للعلـم بطريــق اآلخـرة وحتصـيل السـعادة األبديــة 

تلطَّف األحكام الشـرعية وحفظها بمعصوم، فهل ي والداللة عىلٰ 

ة حمّمد اهللا بالكُ ]] ٢٩٤ص [[ / من بينهم  ّفار وال ينصب ألُمَّ

م، وعنايـة اهللا وُخيِربهم ممَّن يفيد قوله اليقـني، وهـم أرشف األَُمـ

ر تعاىلٰ   .هبم أتّم؟ هذا ال ُيتصوَّ

ـن ال يفيــد قولــه  :التاســع والثالثــون تكــرار اإلنــذار ممـَّ

ــه بح  اليقــني ــف خطــأه وكذب ز املكلَّ ــث يتســاووُجيــوِّ ــاين  ٰى ي الث

ــان يف  ــامَّ ك ــه ع ــم ب ــد العل ــتامل وال يزي ــك االح ل يف ذل واألوَّ

الً فــال  ــة املكلَّـف وال يفيــد غــري مـا كــان أوَّ ل ال يـدفع حجَّ األوَّ

ــو  ــالتكرار ل ــذار ب ــة واإلن ــق دفــع احلجَّ ــام يتحقَّ ــه، وإنَّ ــدة في فائ

ثبت امتناع اخلطـأ، فثبـت نصـب الربهـان املفيـد للعلـم وكـامل 

ت ـتهم، وهـو املطلـوب، لكـن اإلمـام هـو قـائم قوَّ ه، فتنتفي حجَّ

ــيِّ  ــام النب ــيٌّ  مق ــع نب ــث امتن ــه  حي ــر، ألنَّ ــاتم  آخ خ

 .ني، فيجب عصمة اإلمامالنبيِّ 

ــون ــام :األربع ــيِّ أو اإلم ــن النب ــراد م ــني   امل ــدعاء للمكلَّف ال

ــاىلٰ  إىلٰ  ــر اهللا تع ــال أوام ــراد  امتث ــون امل ــا أن يك ــه، فإمَّ ونواهي

ــورة الف ــاد ص ــع االعتق ــل م ــاد، أو الفع ــري، أو االعتق ــل ال غ ع

ــار ــة واالختي ــا . والنيَّ ــيف، وأمَّ ــر بالس ــه القه ــي في ل يكف واألوَّ

ــة  الثــاين فــال يمكــن بالســيف وال بــالقهر، بــل بالربهــان واألدلَّ

 التـي يســكن إليهـا العاقــل وحيصـل لــه العلـم هبــا، وهـذا عــىلٰ 

ل فعـل ال: قسمني ـا عقـيل أو نقـيل، واألوَّ نبـيِّ واإلمـام، وفيـه إمَّ

ــاد إىلٰ  ــه واإلرش ــا،  التنبي ــان منه ــب الربه ــي تركَّ ــّدمات الت املق

ا الثاين فال طريق له إالَّ قول النبيِّ واإلمام  .وأمَّ

ــول ــك فنق ر ذل ــرَّ ــن : إذا تق ــي م ـــرعية الت ــاليف الش التك

ـــرة يف هــذه األقســام،  ــف فيهــا منحص ــيِّ أو اإلمــام لط النب

ل والقسم األخري أكثروفعل النبيِّ أو اإلمام يف   .القسم األوَّ

القســم األخــري ال حيصــل برهــان : فنقــول  إذا عرفــت ذلــك

فيه إالَّ مع عصـمة املبلِّـغ لـه، وهـو النبـيُّ أو اإلمـام، ألنَّـه لـوال 

عصمته لكان قولـه ال يفيـد العلـم، فـال تسـكن نفـس املكلَّـف 

ــوب  ــاد املطل ــل االعتق ــال حيص ــه، ف ــأ علي ــويزه اخلط ــه لتج إلي

ــذي ــل  ال ــال حيص ــام، ف ــذا اإلم ــن ه ــه م ــل إالَّ ب ــحُّ الفع ال يص

ل ال ُيوَثـق بأنَّـه أمـر  الغرض منـه يف هـذا القسـم، والقسـم األوَّ

بالصواب منـه إالَّ بعصـمته، فلـو مل يكـن اإلمـام معصـومًا لـزم 

 .نقض الغرض منه

ــون ]]٢٩٥ص [[ / ــادي واألربع ــن  :احل ــل م ــام أفض اإلم

ة، ألنَّ تقـديم املفضـو ل قبـيح، واملسـاوي تـرجيح مـن كلِّ رعيـَّ

ه إمـام يف كـلِّ زمـان بالنسـبة إىلٰ  ح مـا دام إمامـًا، لكنـَّ  غري مـرجِّ

 كلِّ مكلَّف، فلو جاز عليـه اخلطـأ يلـزم مـن فـرض وقوعـه عـىلٰ 

ــأ يف  ــه اخلط ــِرَض في ــه إذا ُف ــال، فإنَّ ــليته حم ــه وأفض ــدير إمامت تق

ا أن يقع خطأ كـلِّ املكلَّفـني فيـه فتجمـع  ـة عـىلٰ زمان ما فإمَّ  األُمَّ

اخلطأ، هذا خلف، فـال بـدَّ وأن يكـون مكلَّـف مـا غـري خمطـئ، 

بل هـو مصـيب يف أقوالـه وأفعالـه، فيكـون أفضـل مـن اإلمـام 

 .يف تلك احلال، فيجتمع النقيضان، هذا خلف

الســبب للشـــيء يمتنــع أن يكــون ســببًا  :الثــاين واألربعــون

ه، لَّـف عنـده واإلمام مـع متّكنـه وبسـط يـده وحضـور املك  لضدِّ

ــف  ــل املكلَّ ــبب لكــون فع ــره س ــف أوام ــال املكلَّ وعلمــه وامتث

صوابًا وقربـه مـن الطاعـة وبعـده عـن املعصـية، فيمتنـع حينئـٍذ 

ــري  ه، وغ ــدِّ ــببًا يف ض ــادير س ــذه التق ــع ه ــام م ــون اإلم أن يك

ــول ه، فنق ــدِّ ــببًا يف ض ــون س ــن أن يك ــوم يمك ـــيء : املعص ال ش
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لضـــرورة، وكــلُّ غــري مــن اإلمــام بســبب يف ضــدِّ مــا ذكرنــاه با

ه، ينــتج ال شـــيء مــن  معصــوم يمكــن أن يكــون ســببًا يف ضــدِّ

 .اإلمام بغري معصوم بالرضورة، وهو املطلوب

وال شــيء   دعـاء اإلمـام مفيـد لليقـني، :الثالث واألربعـون

من دعاء غـري املعصـوم بمفيـد لليقـني، فـال شــيء مـن اإلمـام 

ــوم ــري معص ــغر. بغ ــا الص ــاء ا ٰى أمَّ ــألنَّ دع ــدعاء اهللا ف ــام ك إلم

ـــه تعـــاىلٰ تعـــاىلٰ  ل، لقول   :، وهـــو مفيـــد لليقـــني، فكـــذا األوَّ

 ْم
ُ
�

ْ
ـــن ـــِر ِم

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
 َوأ
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ـــول ـــوا ا�ر�ُس ِطيُع
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ـــوا اَهللا َوأ ِطيُع

َ
 أ

ــاء[ ــدة ]٥٩: النس ــر واح ــول وُأويل األم ــة الرس ــل طاع ، فجع

ــاىلٰ  ــة اهللا تع ــيِّ كطاع ــة النب ــه كطاع ــت طاعت ــن كان ــلُّ م ، وك

ــا الكــرب. كــان دعــاؤه كــدعائهام قطعــاً  اىلٰ وطاعــة اهللا تعــ  ٰى وأمَّ

فظاهرة، ألنَّ قول غـري املعصـوم ال يفيـد اليقـني لتجـويز اخلطـأ 

 .مع جتويز النقيض ال حيصل

ــون ــع واألربع ــاىلٰ  :الراب ــه تع    :قول
َ
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ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 إِن

ْ
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ــات

َ
ــران[ اَهللا ف ــن]٣١: آل عم ــزم م  ، يل

ــه اهللاُ،  ذلــك أنَّ كــلَّ مــن مل يتَّبــع النبــيَّ  بُّ
ال ُحيِــبُّ اهللاَ وال ُحيِ

ــون اهللا  ــًا هللا، وال يك ــون مطيع ــاع  أي ال يك ب ــه، واالتِّ ــًا ل مثيب

ــق باملتابعــة يف أقوالــه وأفعالــه كلِّ   هــا إالَّ مــا نــصَّ عــىلٰ إنَّـام يتحقَّ

ــ ــع العل ــق م ــام يتحقَّ ــذا إنَّ ــه، وه ــاع في ب ــوب االتِّ ــدم وج م ع

ــه  ــه وأقوال ــام ]] ٢٩٦ص [[ /القطعــي بكــون أفعال صــوابًا، وإنَّ

، واإلمـام قـائم  يكون ذلـك يف املعصـوم، فيجـب عصـمة النبـيِّ

ــو ــه س ــراد من ــيام ُي ــه ف ــاٍو ل ــه ومس ــب  ٰى مقام ــوحي، فتج ال

 .عصمته

، :اخلــامس واألربعـــون بـــاع النبـــيِّ بــاع اإلمـــام هــو اتِّ   اتِّ

ق بعصمة ا  .إلمامفحكمهام واحد، وإنَّام يتحقَّ

ــون ــيس :الســادس واألربع ــاء إبل ــل دع ــام ُيبطِ ــع   اإلم ويمن

عن متابعتـه بالضــرورة، وال شــيء مـن غـري املعصـوم كـذلك 

ـــوم  ـــري معص ـــام بغ ـــن اإلم ــــيء م ـــتج ال ش ـــان، ين باإلمك

 .بالرضورة

ــف يف كــلِّ واقعــة بحكــم  اهللا تعــاىلٰ  :الســابع واألربعــون كلَّ

، ــنَّة ال يمكــن اســتخ  خــاصٍّ راج كــلِّ األحكــام والكتــاب والسُّ

ـا أن ُيكلِّـف اهللا تعـاىلٰ  ؤّديـه اجتهـاده كـلَّ جمتهـد بـام يُ  منهام، فإمَّ

ــاىلٰ  ــه تع ــون ل ــال يك ــه، ف ــو  إلي ــد، وه ــم واح ــة حك يف الواقع

ــف اســتخراج ذلــك احلكــم مــن  ــا أن ُيكلِّ خــالف التقــدير، وإمَّ

ـنَّة مـع عـدم داللـتهام، إذ مهـا متناهيـان والوقـائع  الكتـاب والسُّ

وال وحــي  هيــة، وهــو تكليــف مــا ال ُيطــاق، وال نبــيَّ غــري متنا

، فال بـدَّ مـن طريـق يرجـع املكلَّـف إليـه ولـيس بعد النبيِّ 

ــل إىلٰ  ــف دلي ــومًا مل يكــن للمكلَّ ــإن مل يكــن معص  إالَّ اإلمــام، ف

، ولـو  العلم إالَّ بذلك، إذ قول غـري املعصـوم قـد ال يفيـد الظـنَّ

ــاً  ــه خصوص ــف ب ــع املكلَّ ــد ال يقن ــاده فق ــاىلٰ  أف ــه تع ــع قول   :م

 ــن�
�
ــَن الظ  ِم

ً
ــ�ا ِث

َ
ــوا ك تَ�ِبُ

ْ
ــرات[ اج ــي أن  ]١٢: احلج ، فبق

 .يكون اإلمام احلافظ للرشع جيب أن يكون معصوماً 

ــون ــامن واألربع ــرض  :الث ــلٍّ لغ ــفة يف حم ــل ص ــان فع إذا ك

ـا أن  وغاية يصدر من ذلـك املحـّل عنـد فعـل تلـك الصـفة، فإمَّ

مـع فعـل تلـك الصـفة فيـه يصـدر  يعلم الفاعل أنَّ ذلك املحـلَّ 

ــق  منـه تلــك الغايــة، أو يصــدر منـه ضــدُّ  تلــك الغايــة، أو يتحقَّ

ــىلٰ  ــال ع ــث حم ــنهام، والثال ــدا م ــم واح ــها، أو ال يعل اهللا  نقيض

ــاىلٰ  ــاب تع ــن ب ــدود م ــرض مع ــاقض للغ ــميه من ــاين بقس ، والث

ل  .اخلطأ ال يصدر من احلكيم، فتعنيَّ األوَّ

ر ذلــك فنقــول ، ة صــفة مــن اهللا تعــاىلٰ اإلمامــ: إذا تقــرَّ

ــن ال  ــل م ــنيَّ فع ــخص املع ــو الش ــنيَّ وه ــلٍّ مع ــا يف حم وحتقيقه

ــاىلٰ  ــن اهللا تع ــا م ــأ، إمَّ ــه اخلط ــوز علي ــقُّ  جي ــو احل ــدنا،  وه عن

أو مــــن أهــــل اإلمجــــاع عنــــد املخــــالف، ]] ٢٩٧ص [[ /

ــف عــىلٰ  الطريــق  احلــقِّ وهدايتــه إىلٰ  والغــرض منهــا محــل املكلَّ

أنَّ اإلمــام  علــم اهللا تعــاىلٰ  ٰى فمتــالصــحيح والصـــراط القــويم، 

ــدُّ  ــه ض ــدر من ــك  يص ــه يف ذل ــت إمامت ــا كان ــٍت م ــك يف وق ذل

ــاىلٰ  ــن اهللا تع ــدر م ــأ ال يص ــرض خط ــة للغ ــت مناقض وال  الوق

من أهل اإلمجاع، فتعنيَّ امتنـاع صـدور ذلـك منـه يف وقـٍت مـن 

 .األوقات، فيكون معصوماً 

 .طلقاً عصمته يف التبليغ ال م هذا يدلُّ عىلٰ : ال يقال

ــول ــا نق ــ: ألّن ـــيء  ٰى مت ـــرع يف ش ــة الش ــأ وخمالف ــاز اخلط ج

جاز مطلقًا، بل املعلـوم قطعـًا أنَّ مـن صـدر منـه خطـأ ُيـؤثِر أن 

 .يتبعه غريه فيه لئالَّ يكون أفضل منه ويساويه يف ذلك املقام

ـــة  :التاســـع واألربعـــون ة أصـــل لإلمامـــة واإلمام ـــوَّ النب

يف  )عليـه الصـالة والسـالم(فرعها، واإلمـام قـائم مقـام النبـيِّ 

ة، لقولـه ٰى إمالء الدعو ، ولطف اإلمامـة أعـّم مـن لطـف النبـوَّ

ـْوٍم هـاٍد   :تعـاىلٰ 
َ
 ق

� ُ
ـِذٌر َوِلـ�

ْ
ـَت ُمن

ْ
ن
َ
مـا أ

�
، ]٧: الرعـد[ �إِن

ــف  وُيشــَرتط يف اإلمــام مــا ُيشــَرتط يف النبــيِّ ألجــل جــزم املكلَّ

ة الــدعو فيُشــَرتط يف  ، لكــن ُيشــَرتط يف النبــيِّ العصــمةٰى بصــحَّ

 .اإلمام ذلك
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باعــه، :اخلمســون وكــلُّ مــن كــان   اإلمــام هــو هــاٍد جيــب اتِّ

ــذلك ال حيتــاج إىلٰ  ــام ال حيتــاج إىلٰ  ك ــا . هــادٍ  هــاٍد، فاإلم أمَّ

ــغر م ٰى الص ــدَّ ــام تق ــرب. فل ــا الك ــاىلٰ  ٰى وأمَّ ــه تع ــْن   :فلقول َم
َ
�
َ
أ
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َ
ـْم ك

ُ
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َ
ما ل

َ
، فـإذا ثبـت أنَّ ]٣٥: يـونس[ �ف

 .امتنع عليه اخلطأ، فثبت املطلوب ٰى اإلمام هاٍد ال ُهيد

   :قولـه تعـاىلٰ  :احلادي واخلمسون
� ُ

ـِذٌر َوِلـ�
ْ
ـَت ُمن

ْ
ن
َ
مـا أ

�
إِن

ــاٍد  ــْوٍم ه
َ
ــد[ �ق ــول و]٧: الرع ــة يف الق ــاد ، واهلداي االعتق

 :والفعل، وال يتمُّ ذلك إالَّ بأربعة أشياء

ل ــيُّ : األوَّ ــه النب ــاء ب ــا ج ــع م ــًا بجمي ــون عامل ــه (أن يك علي

يف كـــلِّ واقعـــة  وكـــلُّ حكـــم هللا تعـــاىلٰ  )الصـــالة والســـالم

ــاىلٰ  ــه تع ، لقول ــنُّ ــي الظ ــني، وال يكف ــن� ال   :للمكلَّف
�
 الظ

�
إِن

 
ً
ئا

ْ
ـ�

َ
َـق� ش

ْ
ِ� ِمـَن ا�

ْ
غ

ُ
� ]وألنَّ اهلدايـة ال تكـون ]٣٦ :يـونس ،

 .إالَّ بالعلم، وتكون كلُّ اعتقاداته برهانية

قيامــه بجميــع األوامــر والنــواهي الشـــرعية بحيــث : الثــاين

ــهوًا وال  ــدًا وال س ــا ال عم ـــيء منه ــه بش ــالل من ــع اإلخ ال يق

ق اهلداية املطلقة  .تأويالً، وإالَّ مل تتحقَّ

لــه وآرائــه وأوامــره أن يكــون مصــيبًا يف مجيــع أقوا: الثالــث

 .ونواهيه للمكلَّفني

ــع]] ٢٩٨ص [[ / ــذلك : الراب ــًا ب ــف جازم ــون املكلَّ أن يك

جزمًا يقينًا برهانيـًا بحيـث تـتمُّ فائدتـه وهـي اتِّبـاع املكلَّـف لـه 

ــىلٰ  ــة ع ــياء املبنيَّ ــًا يف األش ــاه خصوص ــأمر وينه ــا ي ــع م  يف مجي

اجلهــاد  إىلٰ وتــرجيح املعارضــة، مــثالً إذا دعــاه  االحتيــاط التــامِّ 

ــاىلٰ  ــه تع ــع قول ــالك م ــها لله ــه وتعريض ــذل نفس ــو ب َوال   :وه

 ٰ
َ

ْم إِ�
ُ
ــِدي� يْ

َ
ــوا بِأ

ُ
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ــةِ  ت

َ
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ُ
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ــرة[ ا��ه ــو مل ]١٩٥: البق ــه ل ، فإن

يعلم علًام جزمًا بحصـول مرتبـة الشـهادة مـن امتثـال قولـه بـأن 

َيقتـل وُيقتَــل مل يبـذل نفســه للهـالك، وكــذا يف بـاقي األحكــام، 

ــام  ــتمُّ الثالثــة األَُول مــع العصــمة، واألخــري مــع وجــوب وإنَّ ي

ــىلٰ  ــدلَّ ع ــمة، ف ــو  العص ــومًا، وه ــه معص ــب كون ــام جي أنَّ اإلم

 .املطلوب

ــون ــاين واخلمس ــن  :الث ــد يف زم ــه أح ــاٍد ال هيدي ــام ه اإلم

باعه وهـو زمـان إمامتـه، وكـلُّ مـن كـان كـذلك فهـو  وجوب اتِّ

ــيح  ــل القب ــه فع ــع من ــًا، ويمتن ــام يقين ــم األحك ــالل يعل واإلخ

ــا الصــغر. بالواجــب ــه تعــاىلٰ  ٰى أمَّ ــه هــاٍد لقول ــا أنَّ ــا   :فأمَّ م
�
إِن

ــاٍد  ــْوٍم ه
َ
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ــه ال ]٧: الرعــد[ �أ ــا أن ، وأمَّ

ــك  ــاع ذل ب ــان اتِّ ــاهر، وإالَّ لك ــه فظ ــان إمامت ــد يف زم ــه أح هيدي

باعــه لقولــه تعــاىلٰ  أوىلٰ  ٰ   :مــن اتِّ
َ

ــِدي إِ�
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ُ
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ْ َ
�� ]ــاع املهتــدي  ، فقــد أنكــر عــىلٰ ]٣٥: يــونس ب اتِّ

ـا الكـرب. دون اهلـادي ووبَّـخ عليـه ـا علمـه باألحكــام  ٰى وأمَّ فأمَّ

ــاج إىلٰ  ــيئًا منهــا الحت ــو جهــل ش ــه ل ــه،  فألنَّ ــه هــاٍد في ــو ظنَّ ول

ــو ــان األق ــاوت، فك ــالظنُّ متف ــم أوىلٰ   أوىلٰ  ٰى ف ــاع والعل ب ، باالتِّ

ــاىلٰ  ــان اهللا تع ــدم بي ــزم ع ــد فيل ــل ألح ــا أن ال حيص ــًام  فإمَّ حك

تكليفيًا وهو حمـال، أو حيصـل بغـريه فيكـون هاديـًا لـه، فيكـون 

بـاع، لكـن هـذا حمـال لقولـه تعـاىلٰ     :هو واجـب االتِّ
ْ
ن

َ
َحـق� أ
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ــعَ  بَ
�
ــاهر،  ، يُ� ــب فظ ــه الواج ــيح وترك ــه للقب ــاع فعل ــا امتن وأمَّ

ــىلٰ  ــب ع ــاملعروف،  وإالَّ لوج ــره ب ــه وأم ــار علي ــة اإلنك الرعيَّ

 .فيكون هاديًا له، لكنَّه باطل باآلية

ــون ــث واخلمس ــره  :الثال ــه وتقري ــه وترك ــام وفعل ــول اإلم ق

ــاىلٰ  ــه تع ــة، لقول ــوا اهللاَ   :حجَّ ِطيُع
َ
ــوا أ ــَن آَمنُ ي ِ

�
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، ]٥٩: النســـاء[ َوأ

ــىلٰ  ــرد ع ــف املف ــه،  وعط ــاوهيام في ـــي تس ــل يقتض ــول الفع معم

ــه  ــه وترك ــه وفعل ــة قول ــي متابع ــول ه ــة للرس ــة الواجب والطاع

وألنَّ املفهــوم مــن . وتقريــره، فيجــب أن يكــون اإلمــام كــذلك

ة جزئيــة، وقولـه وفعلــه ة ذلــك فـإنَّ غريهــا طاعـالطاعـة الكّليـَّ

م عـىلٰ  كـلِّ  كـلِّ دليـل ظنّـي وعـىلٰ ]] ٢٩٩ص [[ / وتقريره مقـدَّ

ـا إذا حصـل لـه ظـنٌّ   بسـبب دليـل عـىلٰ  اجتهاد، ألنَّ املجتهد أمَّ

بــاع اجتهــاده فقــد  ــإنَّ وجــب اتِّ حكــم خيــالف حكــم اإلمــام ف

ة، وهـو حمـال خالف اإلمام فلـم يثبـت لـه حكـم الطاعـة الكّليـَّ

ــرض ــاقض للغ ــاع  ومن ب ــنيَّ اتِّ ــام، فتع ــام اإلم ــب إلفح وموج

م عــىلٰ   غــريه حكــم اإلمــام قــوالً أو فعــالً أو تقريــرًا، فهــو مقــدَّ

ــىلٰ  م ع ــاد، واملقــدَّ ــي واجته ــل ظنّ ــون  كــلِّ دلي ــي ال يك ــلِّ ظنّ ك

زنـا عليـه اخلطـأ لكـان ظنّيـًا هـذا  ظنّيًا قطعًا بـل علـًام، ولـو جوَّ

 .خلف، فيجب أن يكون معصوماً 

ــ ــع واخلمس ــو :ونالراب ــه أق ــام قول ــب  ٰى اإلم ــلِّ مرات ــن ك م

، ــنِّ ــول   الظ ــون ق ــم، فيك ــده العل ــا بع ــنِّ م ــب الظ ــر مرات وآخ

 .اإلمام مفيدًا للعلم، وقول غري املعصوم ال يفيد العلم

ــر أو تــرك  :اخلــامس واخلمســون كــلُّ قــول أو فعــل أو تقري

ــؤمنني، ــبيل امل ــام س ــن اإلم ــؤمنني   م ــبيل امل ــالف س ــن خ وم

ــذمَّ با ــتج مــن خــالف قــول اإلمــام أو اســتحقَّ ال لضـــرورة، ين
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ـا املقّدمـة . فعله أو تركه أو تقريـره اسـتحقَّ الـذمَّ بالضــرورة أمَّ

ــاىلٰ  األُوىلٰ  ــه تع ــوا اَهللا   :فلقول ِطيُع
َ
ــوا أ ــَن آَمنُ ي ِ

�
َها ا� ـ� ــ ي

َ
ــا أ ي

مْ 
ُ
�

ْ
ـــِر ِمـــن

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
 َوأ

َ
ِطيُعـــوا ا�ر�ُســـول

َ
، ]٥٩: النســـاء[ َوأ

ــىلٰ  ــب ع ــه املكلَّ  فأوج ــًا، وطاعت ــام مطلق ــاع اإلم ب ــة اتِّ ــني كافَّ ف

ـ كــلِّ  عــىلٰ  ة، والطريــق التــي أوجــب اهللا تعــاىلٰ طاعــة كّليـَّ

  املكلَّفــني اتِّباعهــا وال جيــوز خمالفتهــا هــي ســبيل املــؤمنني

ـا املقّدمـة الثانيـة فلقولـه تعـاىلٰ . بالضـرورة ـْ�َ   :وأمَّ
َ
ِبـْع �

�
َو�َ�

 ِ
�

ـَو�
ُ
ِمِنَ� ن

ْ
ُمـؤ

ْ
ٰ  َسِ�يِل ا�

�
ـَو�

َ
، وهـو نـصٌّ  ]١١٥: النسـاء[ مـا ت

 .عامٌّ 

ــول ــك فنق ر ذل ــرَّ ــتحقٌّ : إذا تق ــه مس ــن خالف ــلُّ م ــام ك اإلم

للذمِّ قطعًا بالضــرورة، وال شــيء مـن غـري املعصـوم كـلُّ مـن 

خالفه مستحقٌّ للـذمِّ قطعـًا بالضــرورة، إلمكـان خطئـه وأمـره 

ــه، وإالَّ لــزم أحــد األ ٰى بمعصــية فــال ُيعصـــ ــا : مــرينخمالفت إمَّ

ـــأمر اإلمـــام أو اجـــتامع  انقـــالب احلـــرام إىلٰ  الوجـــوب ب

ـــا . النقيضـــني، والـــالزم بقســـميه باطـــل، فـــامللزوم مثلـــه أمَّ

ل فبإمجـاع . املالزمة فظـاهرة ـا األوَّ ـا بيـان بطـالن الـالزم أمَّ وأمَّ

ـا الثـاين بالضـ رورة، ينـتج ال شــيء مـن اإلمـام ـاملسلمني، وأمَّ

 .ببغري معصوم، وهو املطلو

ـــون ـــادس واخلمس ـــاع،  :الس ـــاٍو لإلمج ـــام مس ـــول اإلم ق

اإلمـام قولـه دليـل قطعـي، وال : واإلمجاع دليل قطعـي، فنقـول

قطعــي، ]] ٣٠٠ص [[ /شـــيء مــن غــري املعصــوم قولــه دليــل 

ــه  ــل قول ــدًا، فيحتم ــأ عم ــائز اخلط ــاه ج ــوم معن ألنَّ غــري املعص

النقيض، وكلُّ مـا احتمـل النقـيض فلـيس بقطعـي، فقـول غـري 

ـا مسـاواة قـول اإلمـام لإلمجـاع فـألنَّ . عصوم ليس بقطعيامل أمَّ

ــاىلٰ  ــه تع ــه لقول باع ــروا باتِّ ــلَّ ُأم ــوا :  الك
ُ
ــَن آَمن ي ِ

�
َها ا� ـ� ــ ي

َ
ــا أ ي

مْ 
ُ
�

ْ
ـــن ـــِر ِم

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
 َوأ

َ
ـــول ـــوا ا�ر�ُس ِطيُع

َ
ـــوا اَهللا َوأ ِطيُع

َ
 أ

بــاع يف ]٥٩: النســاء[ ــة لإلمــام، وهــي االتِّ ، أمــر بالطاعــة العامَّ

باعـــه يف القـــول والـــه كلِّ أق هـــا وأفعالـــه، وإذا أمـــر الكـــلَّ باتِّ

ــاهر ــو ظ ــاع، وه ــاويًا لإلمج ــه مس ــون قول ــاد فيك ــا . واالعتق وأمَّ

ــنيِّ يف األُصــول لقولــه تعــاىلٰ    :كــون اإلمجــاع دلــيالً قطعيــًا فلــام ُب

 ٰ
�

َو�
َ
ِ ما ت

�
َو�

ُ
ِمنَِ� ن

ْ
ُمؤ

ْ
ْ�َ َسِ�يِل ا�

َ
بِْع �

�
 ].١١٥: النساء[ َو�َ�

ــون ــابع واخلمس ــه :الس ــام ونواهي ــر اإلم ــه   أوام واختيارات

وأفعاله وتروكـه وتقريراتـه هـي الصــراط املسـتقيم التـي أشـار 

ُمْســتَِقيَم   :يف قولــه إليهــا اهللا 
ْ
ـــراَط ا� ا ا�ص�

َ
ــِدن

ْ
  �اه

عليـه (جعلهـا مسـاوية لطريقـة النبـيِّ  ، ألنَّـه تعـاىلٰ ]٦: الفاحتة[

ــه ســاو اهللا تعــاىلٰ ، وألوامــر )الصــالة والســالم  ٰى ونواهيــه، ألنَّ

والنبـيِّ واتِّبـاع اإلمـام وإخباراتـه،  بني وجـوب اتِّبـاع اهللا تعـاىلٰ 

 .لكن هذه رصاط مستقيم قطعًا، فيكون مساوهيا كذلك

ــون ــامن واخلمس ــاىلٰ  :الث ــر اهللا تع ــدهم إىلٰ  أم ــاده وأرش  عب

ــاىلٰ  ــؤال اهللا تع ــدهيم إىلٰ  س ــا أ أن هي ــتقيم، فإمَّ ـــراط املس ن الص

ؤّدي إليهــا، ُتــ   يكــون هــي طريقــة اإلمــام وطريقــة اإلمــام

ــه يســتحيل أن ؤدّ أو ال هــي، وال ُتــ ي إليهــا، والثالــث باطــل ألنَّ

طريـق ثـّم يـأمرهم بسـلوك  يأمر العبـاد بـأن يسـألوه اهلدايـة إىلٰ 

ــ ؤّدي إليهــا، هــذا منــاقض للغــرض، فــال يصــدر غريهــا وال ُي

 .هجمدُّ  من احلكيم تعاىلٰ 

عصـمته  عصـمته يف التبليـغ ال عـىلٰ  ا يـدلُّ عـىلٰ هذ: ال يقال

 .يف غريه

ــا نقــول ــة، : ألّن ــأمر اإلمــام بــام ال يفعــل يف اجلمل يلــزم أن ي

ــه  ــتقيم لقول ـــراط مس ــري ص ــه غ ــون طريقت ــزم أن تك ــن يل لك

   :تعاىلٰ 
َ
ـون

ُ
َعل

ْ
ف
َ
 مـا ال �

َ
ـون

ُ
و�

ُ
ق
َ
يـَن آَمنُـوا �ِـَم � ِ

�
َها ا� ـ� يـ

َ
 �يـا أ

ـدَ اهللاِ 
ْ
 ِعن

ً
تـا

ْ
ُ�َ َمق

َ
 ك

َ
ـون

ُ
َعل

ْ
ف
َ
ـوا مـا ال �

ُ
و�

ُ
ق
َ
� 

ْ
ن

َ
: الصـّف [ � أ

رنا أنَّ طريقة اإلمام رصاط مستقيم ]٣و ٢  .، ونحن قرَّ

ـــوِب   :قولـــه تعـــاىلٰ  :التاســـع واخلمســـون ضُ
ْ
َمغ

ْ
ِ ا�

ـــ�ْ
َ
�

 �َ
�
ــال

�
 ا�ض

َ
ــيِْهْم َوال

َ
ــة[  �َعل ــول]٧: الفاحت ــا : ، نق ــؤالء إمَّ ه

و يكـون وجــودهم أن ال يكـون هلـم وجــود يف اخلـارج أصــالً، أ

ــة إىلٰ  ــؤال اهلداي ــر بس ــتحالة األم ــال الس ل حم ــًا، واألوَّ ق  متحقِّ

ــدوم  ــق املع ـــروري، ]] ٣٠١ص [[ /طري ــو ض ــارج، وه يف اخل

ـــا أن يكــون اإلمــام مـــنهم أو ال،  وإن كــان هلــم وجــود فإمَّ

عبـاده بـأن يسـألوه اهلدايـة  والثاين حمـال السـتحالة أمـره تعـاىلٰ 

بــاع طريقــة مــن لــيس مــنهم، طريقــة قــوم مل يــأمر عبــ إىلٰ  اده باتِّ

واسـتحالة ذلــك بـدهيي، فتعــنيَّ أن يكـون مــنهم، وهـؤالء هــم 

 .املعصومون

ــتُّ  ــاىلٰ  :ونالس ــه تع ــتَِقيَم   :قول ُمْس
ْ
ـــراَط ا�

�
ا ا�ص

َ
ــِدن

ْ
 �اه

 
َ
ِهْم َوال

ْ
ــي

َ
ــوِب َعل

ُ
ض

ْ
َمغ

ْ
ِ ا�

ْ
ــ�

َ
ِهْم �

ْ
ــي

َ
ــَت َعل

ْ
َعم

ْ
�
َ
ــَن أ ي ِ

�
ِ�اَط ا�

 �َ
�
ال

�
أنَّ هـذه  ، دلَّـت هـذه اآليـة عـىلٰ ]٧و ٦: ةالفاحتـ[ �ا�ض

ــىلٰ  ــذي ع ــو ال ــدي ه ــة، واملهت ــة اهلداي ــة،  طريق ــذه الطريق ه

ــه هــاٍد ملــا  مــا   :يف قولــه تعــاىلٰ  بيَّنّــافاإلمــام هيــدي إليهــا ألنَّ
�
إِن

ــاٍد  ــْوٍم ه
َ
 ق

� ُ
ــ� ــِذٌر َوِل

ْ
ــَت ُمن

ْ
ن
َ
ــد[ �أ ــام ال ]٧: الرع ، واإلم

ــِدي   :يف قولــه نّــابيَّ ملــا  هيديـه غــريه بعــد النبــيِّ 
ْ
ه

َ
َمــْن �

َ
�
َ
أ

 ٰ
َ

ــد إِ�
ْ
ه

ُ
� 

ْ
ن

َ
 أ

�
ي إِال

�
ــد ــْن ال يَِه م�

َ
ــَع أ بَ

�
 يُ�

ْ
ن

َ
ــق� أ َح

َ
ــق� أ َ ــا  ىٰ ا�ْ م

َ
ف
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َ
ــون ُم

ُ
ك

ْ َ
� 

َ
ــف يْ

َ
ــْم ك

ُ
�

َ
، فيلــزم أن يكــون ]٣٥: يــونس[ �ل

هـذه الطريقـة وإالَّ لكـان لـه هـاٍد آخـر، ألنَّ اهلـادي  اإلمام عىلٰ 

لزامـًا بحيـث ال خيـرج عـن هـذه الطريقـة قوالً وفعـالً وأمـرًا وإ

 .هو املعصوم بالرضورة

ٰ   :وقولـه تعــاىلٰ  :وناحلـادي والسـتُّ 
َ

ـِدي إِ�
ْ
ه

َ
َمـْن �

َ
�
َ
ـَـق�  أ

ْ
ا�

ـد
ْ
ه

ُ
� 

ْ
ن

َ
 أ

�
ي إِال

�
ـْن ال يَِهـد م�

َ
بََع أ

�
 يُ�

ْ
ن

َ
َحق� أ

َ
  ىٰ أ

َ
يْـف

َ
ـْم ك

ُ
�

َ
مـا ل

َ
ف

 
َ
ُمون

ُ
ك

ْ َ
�� َّاتِّبـاع مـن   م، أمر باتِّباع مـن ال هيديـه غـريه وحـر

ــذي ال  ــادي ال ــذا اهل ــون ه ــزم أن يك ــًام، ويل ــريه دائ ــدي بغ هيت

ــو غــري النبــيِّ  ـــرورة، وه ــومًا بالض ــه غــريه معص  هيدي

ـْوٍم هـاٍد   :لقوله تعاىلٰ 
َ
 ق

� ُ
ـِذٌر َوِلـ�

ْ
ـَت ُمن

ْ
ن
َ
ما أ

�
ـا أن �إِن ، فإمَّ

ــو  ل فه ــان األوَّ ــإن ك ــريه، ف ــام أو غ ــادي اإلم ــذا اهل ــون ه يك

ــوب، وإن ــان  املطل ــومًا ك ــن معص ــام إن مل يك ــاين فاإلم ــان الث ك

ــواء  ــه س باع ــب اتِّ ــادي جي ــك اهل ــه، ألنَّ ذل ــه إلي ــادًة الحتياج زي

ــك  ــري ذل ــده بغ ــام وح ــه أو ال، واإلم ــام أو فعل ــر اإلم ــه أم قارن

ــه هيتــدي بغــريه، ألنَّ غــري املعصــوم هيتــدي  اهلــادي ال ُيتَّبــع ألنَّ

نصـبه يكـون عبثـًا، بغريه، فيكون اإلمـام حشـوًا ال فائـدة فيـه، ف

 .وإن كان اإلمام معصومًا فهو املطلوب. هذا خلف

ــتُّ  ــاين والس ــره  :ونالث ــع أوام ــب طاعتــه يف مجي اإلمــام جت

يـَن   :ونواهيه دائـًام وتقريـره وتركـه، لقولـه تعـاىلٰ  ِ
�

َها ا� ـ� يـ
َ
يـا أ

مْ 
ُ
�

ْ
ــن ــِر ِم

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
 َوأ

َ
ــول ــوا ا�ر�ُس ِطيُع

َ
ــوا اَهللا َوأ ِطيُع

َ
ــوا أ  آَمنُ

معمـــول الفعـــل يقتضــــي  ، والعطـــف عـــىلٰ ]٥٩: النســـاء[

باعــه فيــه،  املســاواة فيــه، فــامتنع أمــره بمعصــيته وإالَّ مل جيــب اتِّ

ــه ــدي في ــٍذ ال هي ــه حينئ ــد  ألنَّ ــدق   ٰى إِالَّ أن ُهي ــع ص ص [[ /م

ــة األُوىلٰ ]] ٣٠٢ ــة املوجب ــره الدائم ــوع أم ــرض وق ــان بف ، فك

ملطلقــة الســالبة تنــاقض بمعصــيته يــتمُّ اجــتامع النقيضــني، ألنَّ ا

ــة، واألُوىلٰ  ــة املوجب ــني  الدائم ــد النقيض ــدق أح ــادقة، إذا ص ص

بالفعــل امتنــع صــدق اآلخــر، وكــان معصــومًا يف التبليــغ 

ــل  ــالفرق، ب ــل ب ــًا، إذ ال قائ ــومًا مطلق ــون معص ــم، فيك واحلك

ــىلٰ  ــاع ع ــات  باإلمج ــل الواجب ــة يف فع ــرق، وألنَّ العلَّ ــدم الف ع

ــات يف ــن املنهيّ ــاع ع ــم واالمتن ــو العل ــام ه ــن األحك ــام م  اإلم

وعلمــه وعقابــه واستحصــال ذلــك يف تلــك احلــال  بــاهللا تعــاىلٰ 

ــىلٰ  عــىلٰ  ــدام ع ــني عــدم اإلق ــة مشــرتكة ب ــية، وهــذه العلَّ  املعص

ــىلٰ  ــدام ع ــدم اإلق ــني ع ــية وب ــل املعص ــ فع ــا، ومت ــر هب  ٰى األم

ـا عـدم علَّـة  اشرتكت علَّـة الوجـود اشـرتكت علَّـة العـدم، ألهنَّ

 .الوجود

باعـه :ونالث والستُّ الث   ال شــيء مـن غـري املعصـوم جيـب اتِّ

ــن  ــتج م ــة، ين ــًام لآلي ــه دائ باع ــب اتِّ ــام جي ــلُّ إم ــة، وك يف اجلمل

الشــكل الثــاين ال شـــيء مــن غــري املعصــوم بإمــام دائــًام، 

ال شـــيء مــن اإلمــام : قولنــا ويــنعكس بــالعكس املســتوي إىلٰ 

م غــري بعــض اإلمــا: بغــري معصــوم دائــًام، وهــو ينــاقض قولنــا

ــا  معصــوم يف اجلملــة، لكــن األُوىلٰ  صــادقة فتكــذب الثانيــة ألهنَّ

 .نقيضها

ْم   :قولــه تعــاىلٰ  :ونالرابــع والســتُّ 
ُ
�

ُ
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ْ
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َ
ــس[ �أ ــا،  ]٢١: ي ــال هن ــواو للح ، ال

باعــه دائــًام فهــذه الصــفة فيــه دائمــة، لكــن  فكــلُّ مــن وجــب اتِّ

ــة، فتكــون هــذه اإلمــا م مــن األدلَّ باعــه دائــًام ملــا تقــدَّ م جيــب اتِّ

ــع  ــدي يف مجي ــوم إالَّ املهت ــي باملعص ــة، وال نعن ــه دائم ــفة في الص

 .أقواله وأفعاله وتروكه وتقريراته

إذا ورد أمــران أحــدمها مطلــق واآلخــر  :وناخلــامس والســتُّ 

ــد أعــّم،  ــد احلكــم واملوضــوع، أو كــان املقيَّ ــد بصــفة، واحتَّ مقيَّ

ــَل املطلــق عــىلٰ  ــد األمــر  ُمحِ ر يف األُصــول، فتقيَّ ــا تقــرَّ ــد، مل املقيَّ

ِطيُعـــوا   :بطاعــة ُأويل األمــر يف قولــه تعــاىلٰ 
َ
ِطيُعــوا اَهللا َوأ
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أ
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ُ
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َ
هبــذا الوصــف، ] ٥٩: النســاء[ ا�ر�ُســول

ــه  ــف ل ــذا الوص ــوت ه ــب ثب ــإن وج ــديًا، ف ــه مهت ــو كون وه

فـإن ُعِلــَم بقولـه دار، وباجتهــاد املكلَّـف لزمــه فـاملطلوب، وإالَّ 

ال أتَّبعـك : إفحامه، ألنَّه إذا أمـر املكلَّـف بـأمر قـال لـه املكلَّـف

ــ ـ ٰى حتَّ أجتهــد، وإّين ال  ٰى أعلــم أنَّــك مهتــٍد، وال أعلــم حتـَّ

ــدت وأدّ  ــد أو اجته ــادي إىلٰ  ٰى أجته ــم  اجته ــذا احلك ــالف ه خ

مــن وجــوب هــذا  فينقطــع اإلمــام، وكــذا إن مل يعلــم، فــال بــدَّ 

ــف لــه،   ٰى وهــو املطلــوب، ألنَّــه معنــ]] ٣٠٣ص [[ /الوص

 .العصمة

ــتُّ  ــادس والس ــه  :ونالس ــن قول ــة، وم ــذه اآلي ــن ه ــت م يثب

مْ   :تعــاىلٰ 
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باعـه دائـًام، وكـلُّ : مقـّدمتان، مهـا] ٥٩: النساء[  اإلمـام جيـب اتِّ

باعـه، ينـتج اإلمـام  باعـه فهـو مهتـٍد مـا دام جيـب اتِّ من وجب اتِّ

 .مهتٍد دائًام، وهو املطلوب

لـو مل يكـن اإلمـام معصـومًا لـزم اجـتامع  :ونالسابع والسـتُّ 

م مثلـه  النقيضني، أنَّـه قـد : بيـان املالزمـة. والتايل باطـل، فاملقـدَّ

ــلُّ  ــابق ك ــدليل الس ــذكورتني يف ال ــّدمتني امل ــت يف املق ــام  ثب إم

ــض  ــدق بع ــوم لص ــري معص ــام غ ــان اإلم ــو ك ــًام، فل ــٍد دائ مهت
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ــان  ت ــة العامَّ ــة واملطلق ــل، والدائم ــد بالفع ــيس بمجته ــام ل اإلم

 .تتناقضان، فيلزم اجتامع النقيضني، هذا خلف

املحـال لـزم مـن املجمـوع مـن حيـث هـو جممـوع : ال يقال

ال مــن مقّدمــة واحــدة هـــي أنَّ اإلمــام لــيس بمعصـــوم يف 

ــة، وا ــتلزام اجلمل ــه اس ــزم من ــال ال يل ــوع للمح ــتلزام املجم س

أحد أجزائه لـذلك، فـإنَّ كـلَّ واحـٍد مـن النقيضـني قـد يكـون 

 .ممكنًا، واملجموع من حيث هو جمموع حماالً 

ــا نقــول أحــد النقيضــني صــادقًا بالفعــل كــان   إذا كــان: ألّن

صــدق اآلخــر مســتلزمًا الجــتامع النقيضــني، فيكــون مســتلزمًا 

، االً، والتقــدير صــدق املقّدمــة األُوىلٰ للمحــال، فيكــون حمــ

 .اإلمام مهتٍد دائامً : وهي قولنا

علَّــة وجــوب االتِّبــاع كــون املتبــوع  :ونالثــامن والســتُّ 

ــف  ــه، ألنَّ الوص ــديًا وهــو ظــاهر، ويف هــذه كالتصـــريح ب مهت

ــة يف احلكــم مل حيســن ذكــره، ولــو حســن ذكــره  لــو مل يكــن علَّ

  :ا كـذلك فـإنَّ قولـه تعـاىلٰ وجب احلكم بكونه علَّـة، ولكـن هنـ
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ه حسـن فيكـون علَّـة، ] ٢١ لو مل يكن علَّـة مل حيسـن ذكـره، لكنـَّ

ــ ــإن انتف ــاعهم،  ٰى ف ب ــوب اتِّ ــاء وج ــب انتف ــر وج ــن ُأويل األم ع

ــة، فتكــون هــذه  اآليــة ألنَّ عــدم املعلــول جيــب عنــد عــدم العلَّ

ــاىلٰ  ــه تع ــة لقول ص ــخة أو خمصِّ مْ   :ناس
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ــول  ــة الرس ــه طاع ــاواة طاعت ــوم ملس ــة العم ــذه اآلي ــاء ه القتض

لكن ذلك باطل باإلمجاع ،. 

ــتُّ  ــع والس ــزم  :ونالتاس ــًام ل ــف دائ ــذا الوص ــن ه ــو مل يك ل

ـــوب  ـــال يف وج ـــه ]] ٣٠٣ص [[ /اإلمج ـــام، ألنَّ ـــاع اإلم ب اتِّ

ه لـيس بمعلـوم يكون يف حـا ل وجـوده ال يف حـال عدمـه، لكنـَّ

باع اإلمام، فال يتمُّ فائدة اإلمام  .لكلِّ من وجب عليه اتِّ

كــون اإلمــام غــري معصــوم يســتلزم نقــض  :الســبعون

ـه إنَّـام  من نصـب اإلمـام، وهـو عـىلٰ   الغرض احلكـيم حمـال، ألنَّ

باعه حال كونه مهتـديًا، وغـري املعصـوم تنتفـي فيـه هـذه  جيب اتِّ

ــة ــفة يف اجلمل ــإن . الص ــية، ف ــه يف املعص باع ــب اتِّ ــه ال جي وألنَّ

باعـــه مســتلزمًا للــدور املحـــال  ُعِلَمــت بقولــه دار فكــان اتِّ

ــه يلــزم . فيكـون حمــاالً، أو بقـول املجتهــد يســتلزم إفحامـه وألنَّ

أيضــًا وقــوع اهلــرج واملــرج واالخــتالف، والقصــد مــن نصــب 

 .اإلمام رفع ذلك

اإلمــام أمــر ممكــن خــاٍل عــن  عصــمة :احلــادي والســبعون

ـــتمل عـــىلٰ  ـــني  وجـــوه املفاســـد مش ـــة للمكلَّف ـــلحة تامَّ مص

: كــلِّ املمكنــات، فنقــول قــادر عــىلٰ  وإصــالحهم، واهللا 

ـــاء  ـــداعي وانتف ـــدرة ال ـــود الق ـــام لوج ـــمة اإلم ـــب عص جي

 .الصارف، وهو ظاهر

ــبعون ــاين والس ــان  :الث ــتلزم إمك ــديرًا يس ــام تق ــأ اإلم خط

اجــتامع النقيضـني حمـال، فيكـون هــذا ، لكـن  اجـتامع النقيضـني

التقدير مستلزمًا للمحـال، وكـلُّ تقـدير مسـتلزم للمحـال فهـو 

ــاالً  ــدير حم ــذا التق ــون ه ــال، فيك ــان . حم ــتلزامه إلمك ــا اس أمَّ

ـــامٌّ يف  ـــام ع ـــاع اإلم ب ـــوب اتِّ ـــألنَّ وج ـــني ف ـــتامع النقيض اج

ــإذا أخطــأ يف  ــر والنــواهي، ف ــخاص واألزمــان واألوام األش

باعـه وجبــت العصـمة وهـو يســتلزم  أمـره وهنيـه فــإن وجـب اتِّ

باعــه يف اجلملــة مــع وجــوب  اجــتامع النقيضــني، وإن مل جيــب اتِّ

باعه لزم اجـتامع النقيضـني، وال معـه يسـتلزم نقـض الغـرض  اتِّ

ـا الثـاين . من نصـبه، وهـو يسـتلزم اجـتامع النقيضـني أيضـاً  وأمَّ

 .فظاهر

ــبعون ــث والس ــاىلٰ  :الثال ــه تع ــ  :قول ِبُع
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 ، تقريـر االسـتدالل بـه يتوقَّـف عـىلٰ  ]١٦٨: البقـرة[ ا�ش

أنَّ تابع التابع يف مـا هـو تـابع فيـه تـابع : املقّدمة األُوىلٰ : مقّدمتني

ـة يف : املقّدمة الثانيـة. للمتبوع يف ذلك الشـيء أنَّ هـذه اآليـة عامَّ

ع، واملـراد األشخاص ويف األزمان ويف املنهي عنه وذلـك باإلمجـا

 .بخطوات الشيطان املعايص وترك الواجبات

ـــرَّ  ـــولإذا تق ـــذا فنق ـــري : ر ه ـــوم ]] ٣٠٥ص [[ /غ املعص

ــع  ــو متَّب ــية فه ــل معص ــب أو فع ــلَّ بواج ــن أخ ــل أي م بالفع

ــع  ــو متَّب ــن ه ـــيء ممَّ ــيطان، وال ش ــوات الش ــن خط ـــيء م لش

باعــه مــا دام متَّبعــًا لــذلك، ينــتج ال  خلطــوات الشــيطان جيــب اتِّ

بــاع يف اجلملــة، شـــيء  مــن غــري املعصــوم بالفعــل بواجــب االتِّ

م، ينـتج ال شــيء مـن غـري  باعـه دائـًام ملـا تقـدَّ وكلُّ إمام جيب اتِّ

 املعصـوم بالفعــل بإمــام دائــًام، ويــنعكس بــالعكس املســتوي إىلٰ 

ــا ــًام، : قولن ــل دائ ــوم بالفع ــري معص ــام بغ ــن اإلم ـــيء م ال ش

، ألنَّ السـالبة املعدولـة كـلُّ إمـام معصـوم دائـامً : ويستلزم قولنا

ــوع،  ــود املوض ــد وج ــلة عن ــة املحصَّ ــتلزم املوجب ــول تس املحم

 .والتقدير ثبوت اإلمام

ع هذا الدليل عىلٰ : ال يقال  ٰى ثبوت عصمة اإلمام دائـًام، واملـدَّ

هو وجوب العصمة، والدائمة أعمُّ من الضـرورية ملا ثبت يف علم 

 .املنطق
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 :اجلواب من وجهني: ألّنا نقول

لا قـــد ثبـــت يف علـــم الكـــالم أنَّ الدائمـــة تســـتلزم : ألوَّ

ــه قــد ثبــت بالربهــان يف علــم الكــالم أنَّ  الضـــرورية، ألنَّ

 .االتِّفاقي ال يكون دائًام وال أكثرياً 

أّنـا ال نعنـي بوجـوب العصـمة الوجـوب الـذايت بـل : الثاين

ــن ــمة م ــالغري، والعص ــوب ب ــد   الوج ــة، وق ــراض املمكن األغ

ــال ــم الك ــت يف عل ــود ثب ــد وج ــد إالَّ بع ــن ال يوج م أنَّ املمك

ح وهـــو حمـــال  ســببه، وإالَّ لـــزم الرتجـــيح مـــن غـــري مـــرجِّ

ــىلٰ  ــدليل ع ـــرورة، وإذا دلَّ ال ــت  بالض ــًام ثب ــام دائ ــمة اإلم عص

وجــود ســببها دائــًام، وهــو يســتلزم وجــود املســبَّب دائــًام، وهــو 

 .املطلوب

وقــوع اخلطــأ مــن اإلمــام مســتلزم  :الرابــع والســبعون

، وكــلُّ مــا اســتلزم املحــال فهــو حمــال، فوقــوع اخلطــأ  لللمحــا

ــا الصــغر. مــن اإلمــام حمــال ــة  ٰى أمَّ ــه قــد ثبــت هبــذه اآلي فألنَّ

الكريمة النهي عن اتِّباع مـن يقـع منـه اخلطـأ فيـه، وثبـت بقولـه 

ــاىلٰ  مْ   :تع
ُ
�

ْ
ــن ــِر ِم

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
ــًام،  َوأ ــام دائ ــاع اإلم ب ــوب اتِّ وج

ــه اخلطــأ يف اجلملــ ــه فلــو وقــع من ة لــزم اجــتامع النقيضــني، ألنَّ

ــف  ــد يف الوقــت الواحــد عــن املكلَّ يلــزم كــون الشـــيء الواح

وجـوب  عنـه، فـدلَّ هـذا الـدليل عـىلٰ  ي�ـاالواحد مأمورًا به ومنه

 .وجوب كان، وهو مطلوبنا العصمة بأّي 

ــْرآِن  ��ــس   :قولــه تعــاىلٰ  :اخلــامس والســبعون
ُ
ق
ْ
َوال

ــيِم  َِك
ْ
  �ا�

ْ
ــَن ا� ِم

َ
� 

َ
ــك

�
ــِلَ� إِن ٰ  �ُمرَْس

َ
ــتَِقيٍم  �  �ِ�اٍط ُ�ْس

ــر�ِحيِم  ــِز ا� َعِز�
ْ
 ال

َ
ــل � ِ

ْ
�

َ
�� ]ــس ــر ]٥ - ١: ي ص [[ /، تقري

ــه أن نقــول]] ٣٠٦ ــيُّ : االســتدالل ب ــدعو النب الطريــق الــذي ي

  ـا تكـون إليه طريـق مسـتقيم، وهـي طريـق العصـمة، ألهنَّ

ــــراطًا  ـــن ص ـــأ، وإالَّ مل يك ـــا خط ـــث ال يتخلَّله ـــوابًا بحي ص

 ، ق إليـــه شـــكٌّ مســـتقيًام، ويكـــون معلومـــًا بحيـــث ال يتطـــرَّ

َعِز�ــــِز   :والحــــتامل النقــــيض لقولــــه تعــــاىلٰ 
ْ
 ال

َ
�ــــل ِ

ْ
�

َ
�

ــا منزلــة مــن عنــد � ا�ــر�ِحيمِ  ، وصــف الطريــق املــذكورة بأهنَّ

، لكن هـذه الطريقـة هـي طريقـة اإلمـام، ألنَّـه اهلـادي اهللا تعاىلٰ 

ــرتكا  ــد اش ــا، فق ــذر هب ــيُّ من ــا والنب ــا إليه ــق إليه ــوة اخلل يف دع

ــه  ــام ألنَّ ــة اإلم ــي طريق ــون ه ــا، فتك ــة عليه ــة والدالل واهلداي

ـــه عـــىلٰ  رصاط  اهلـــادي أيضـــًا، فيصـــحُّ وصـــف اإلمـــام بأنَّ

 .مستقيم، فيكون معصوماً 

ــبعون ــادس والس ــىلٰ  :الس ــة ع س ــة املقدَّ ــذه اآلي ــت ه أنَّ  دلَّ

ــيَّ  ــىلٰ  النب ــه  ع ــه لكون ــوب طاعت ــتقيم، فوج ـــراط مس ص

باعـه لـذلك، وطريـق غـري املعصـوم هذا ا عىلٰ  لطريـق يوجـب اتِّ

ِطيُعـوا :  ينايف ذلـك يف وقـت مـا، وقولـه تعـاىلٰ 
َ
ِطيُعـوا اَهللا َوأ

َ
أ

مْ 
ُ
�

ْ
ــن ــِر ِم

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
 َوأ

َ
ــول ــدلُّ عــىلٰ ]٥٩: النســاء[ ا�ر�ُس  ، ي

ــد  ــون ق ــًام، فيك ــام دائ ــاع اإلم ب ــًام واتِّ ــيِّ دائ ــاع النب ب ــوب اتِّ وج

ــف باملت ــف املكلَّ ــد، ُكلِّ ــت واح ــدة يف وق ــة واح ــافيني يف حال ن

وهذا حمـال ملـا ُبـنيِّ يف علـم الكـالم مـن اسـتحالة ذلـك، وهـو 

 .ظاهر

ــبعون ــابع والس ــث  :الس ــة بحي ــني يف اللطفي ــاوي احلكم تس

تســاوي  اآلخـر ويقـوم مقامــه يـدلُّ عـىلٰ  يسـدُّ كـلٌّ مـنهام مســدَّ 

ــه يف كــلِّ  وجــه اللطــف املقتضـــي لوجــوب احلكــم فــيهام، وأنَّ

يف  ٍد مــنهام مثلــه يف اآلخــر، وقــد بــنيَّ اهللا ســبحانه وتعــاىلٰ واحــ

ة نبيِّنـا حمّمـد    :بقولـه هذه اآليـة الشــريفة وجـه لطـف نبـوَّ

 ٰ
َ

� 
َ

ـــك
�
، وأشـــار  ]٤٣: الزخـــرف[ �ِ�اٍط ُ�ْســـتَِقيٍم  إِن

ُهــْم   :ذلــك بقولــه تعــاىلٰ  إىلٰ 
َ
ْم �

ُ
ه

ُ
ــِذَر آبــاؤ

ْ
ن
ُ
 مــا أ

ً
ْومــا

َ
ــِذَر ق

ْ
ِ�ُن

 
َ
ــون

ُ
ة يف  ]٦: يـــس[ � �فِل ، واإلمامــة قائمـــة مقــام النبـــوَّ

ــه  ــه علي ــف، ونبَّ ــه اللط ــاوهيا يف وج ــب أن تس ــة، فيج اللطفي

ـْوٍم هـاٍد   :بقوله تعاىلٰ 
َ
 ق

� ُ
ـِذٌر َوِلـ�

ْ
ـَت ُمن

ْ
ن
َ
ما أ

�
: الرعـد[ �إِن

ــيُّ  ، فيكــون اإلمــام عــىلٰ ]٧ رصاط مســتقيم دائــًام كــام كــان النب

ٰى تقيم دائــًام، وهــذا معنــرصاط مســ اإلمــام عــىلٰ : ، فنقــول 

 .العصمة

ــبعون ]]٣٠٧ص [[ / ــامن والس ــاصٌّ  :الث ــف خ ة لط ــوَّ النب

   :لقولــه تعــاىلٰ   واإلمامــة لطــف عــامٌّ 
� ُ

ــِذٌر َوِلــ�
ْ
ــَت ُمن

ْ
ن
َ
مــا أ

�
إِن

ـــْوٍم هـــاٍد 
َ
ـــاج إىلٰ �ق ـــم  ، وال شـــكَّ أنَّ االحتي ـــة دائ اهلداي

أنَّ وجـه  بوجـه اللطفيـة، وقـد ُبـنيِّ  بخالف اإلنـذار، وهـي أوىلٰ 

ة هي العصمة، فيكون أوىلٰ   .باإلمام لطف النبوَّ

ـا : وهـي  أحـد األُمـور األربعـة الزم، :التاسع والسـبعون إمَّ

ــيِّ  ــة النب ــوب خمالف ــة  وج ــوب خمالف ــا، أو وج ــت م يف وق

ــمة  ــاق، أو عص ــام ال ُيط ــف ب ــا، أو التكلي ــت م ــام يف وق اإلم

. وهــو املطلــوب والثالثــة األَُول باطلـة، فتعــنيَّ الرابـع،. اإلمـام

صــواب دائــًام، فلــو كــان  أنَّ طريقــة النبــيِّ : بيــان املالزمــة

خطـأ يف وقـت مـا، لكـن جيـب  اإلمام غري معصـوم لكـان عـىلٰ 

   :اتِّبـاع كــلِّ واحــد مــنهام دائـًام لقولــه تعــاىلٰ 
َ

ِطيُعــوا ا�ر�ُســول
َ
َوأ

مْ 
ُ
�

ْ
ــن ــِر ِم

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
ــاوَوأ ــة،  ٰى ، فس ــوب الطاع ــنهام يف وج بي

ا أن جيـب اتِّبـاع النبـيِّ فيجـب خمالفـة اإلمـام ففي ذ لك اخلطأ إمَّ
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بــاع اإلمــام  يف وقـت مــا وهــو أحــد األُمـور الثالثــة، أو جيــب اتِّ

فيجب خمالفة النبـيِّ يف وقـت مـا وهـو أحـد األُمـور الثالثـة، أو 

ــر  ــو األم ــاق وه ــا ال ُيط ــف م ــزم تكلي ــًا فيل ــاعهام مع ب ــب اتِّ جي

ــىلٰ  ــام ع ــون اإلم ــث، أو يك ــر رص الثال ــو األم ــتقيم وه اط مس

ــ ــع، إذ ال ُيعن ــك ٰى الراب ــمة إالَّ ذل ــتحالة . بالعص ــان اس ــا بي وأمَّ

 .الثالثة األَُول فظاهر

 بِـَرب� ا��ــاِس   :قولــه تعـاىلٰ  :الثامنـون
ُ
ُعــوذ

َ
 أ

ْ
ــل

ُ
َ�ِلــِك  �ق

ـــاِس  ـــاِس  �ا�� ـــاِس  �إِِ� ا��
�
َن
ْ
وَْســـواِس ا�

ْ
� ا�

َ
 �ِمـــْن �

ي يُوَْســوُِس ِ� ُصــ ِ
�

ــاِس  �ُدوِر ا��ــاِس ا� ــِة َوا��
�
ن ِ
ْ
 �ِمــَن ا�

وقـــوع : ، تقريــر االســتدالل بــه أن نقــول ]٦ - ١: النــاس[

ـا إفحامـه، أو أمـر اهللا : اخلطإ من اإلمام يسـتلزم ُأمـورًا ثالثـة إمَّ

ــاىلٰ  ـــيء  تع ــن ش ــه م ــتعاذة ب ــه باالس ــتعاذة من ــف باالس للمكلَّ

ف فـيام اسـتعاذ بـه وأمره بـذلك الشــيء وباتِّبـاع مـا أمـر املكلَّـ

ــه ــامللزوم مثل ــل، ف ــامه باط ــالزم بأقس ــل، وال ــه، أو التسلس . من

ا املالزمـة فـألنَّ اهللا تعـاىلٰ  ـا أن يكـون  أمَّ بـاع اإلمـام، فإمَّ أمـر باتِّ

ــ ــر عام� ــذا األم ــاين  اه ــان الث ــإن ك ــه أو ال، ف ــه وأفعال يف أقوال

ا فيكون مـأمورًا باتِّبـاع اإلمـام فـيام علـم صـوابه، والعلـم هاهنـ

باالجتهــاد أو بقــول إمــام أو بقــول إمــام آخــر، فــإن كــان 

ــف ــه املكلَّ ــال ل ــإذا ق ــاد ف ــا أّداين إىلٰ : باالجته ــادي م  إنَّ اجته

ــام لــك أن  باعــك وإنَّ باعــك يف هــذا احلكــم فــال جيــب عــيلَّ اتِّ اتِّ

ــه ــزم إفحام ــام، فيل ــع اإلم ، فينقط ــيلَّ ــب ع ــام جي ــأمرين ب وإن . ت

ــو  ــدور، وه ــزم ال ــام ل ــول اإلم ــان بق ــام ك ]] ٣٠٨ص [[ /إفح

ــاً  ــام أيض ــل يف . اإلم ــزم التسلس ــر ل ــام آخ ــول إم ــان بق وإن ك

ة ل فوقـوع اخلطـأ منـه يسـتلزم أمـره تعـاىلٰ . األئمَّ  وإن كـان األوَّ

باعــه يف أقوالــه وأفعالــه  باعــه يف اخلطــأ، ألنَّ عمــوم األمــر باتِّ باتِّ

أمــر باالســتعاذة مــن شـــرِّ مــن  يســتلزم ذلــك، لكــن اهللا تعــاىلٰ 

ــ ــون ُخييَّ ــزم أن يك ـــرعي، فيل ــم الش ــأ يف احلك ــف اخلط ل للمكلَّ

ن يـأمر  قد أمر بفعل مـا أمـر باالسـتعاذة بـاهللا تعـاىلٰ  اهللا تعاىلٰ  ممـَّ

ــر ــل أو أم ــول أو فع ــف بق ــد املكلَّ ــه عن ح فعل ــرجِّ ــأ أو ُي . باخلط

ا استحالة الـالزم بأقسـامه فظـاهر، فاسـتحال وقـوع اخلطـأ  وأمَّ

 .من اإلمام، وهو املطلوب

بــاع اخلطــأ والتواعــد بالعقــاب :ي والثامنــوناحلــاد   األمــر باتِّ

ــىلٰ  ــف  ع ــتاملة املكلَّ ــن اس ـــّر م ــادق أش ــادر الص ــن الق ــه م ترك

ـــة إىلٰ بمخـــيَّ  ـــاىلٰ  الت باطل ـــر اهللا تع ـــن أم ـــأ، لك ـــل اخلط  فع

ل أوىلٰ  باالستعاذة بـه تعـاىلٰ  ، فيكـون أمـر مـن الثـاين، فمـن األوَّ

كبــريًا،  اعلــو� اهللا عــن ذلــك  باالســتعاذة مــن نفســه تعــاىلٰ 

 .فاستحال وقوع اخلطأ من اإلمام، وهو املطلوب

، ومـا أمـر اهللا  املسـتعاذ بـه تعـاىلٰ  :الثاين والثامنـون منـه شــرٍّ

بـه خـري خـاٍل مـن وجـوه املفاسـد، ألنَّـه رشط التكليـف،  تعاىلٰ 

بوجـه أصـالً فيكـون خـريًا مـن كـلِّ وجـه، فلـو  افال يكون شـر� 

م وقع مـن اإلمـام اخلطـأ واملك باعـه دائـًام ملـا تقـدَّ لَّـف مـأمور باتِّ

الجتمع الضـّدان يف شــيء واحـد، وهـو كونـه خـريًا مـن كـلِّ 

ـا مـن كـلِّ وجـه أو مـن وجـه يف حالـة واحـدة،  اوجه وشــر�  إمَّ

 .وهو حمال

ـــون ـــذهن املســـتقيم  :الثالـــث والثامن العقـــل الســـليم وال

 بــه تعــاىلٰ  املكلَّــف باالســتعاذة حيــيالن بدهيــًة أن يــأمر اهللا تعــاىلٰ 

إيعـاذه منـه، ثـّم يـأمره بـه أمـرًا جزمـًا  من شـيء وهو قادر عـىلٰ 

 .ترك فعله م بالرشائع حربه ومقاتلته عىلٰ القيِّ  وُحيلِّل عىلٰ 

اخلطـــأ يف األحكـــام كفعـــل املعصـــية  :الرابـــع والثامنـــون

واحلمـل عليــه والــدعاء إليـه داخــل يف أمــر اهللا   وتـرك الواجــب

ــاىلٰ  ــ تع ــه من ــتعاذة ب ــال باالس ــوال واألفع ــع األق ــًام يف مجي ه دائ

والرتوك، لكن قـد وجـب اتِّبـاع اإلمـام دائـًام، فلـو وقـع اخلطـأ 

مــن اإلمــام لــزم اجــتامع األمــر والنهــي يف الشـــيء الواحــد يف 

 .وقت واحد، وهذا حمال

ــون ]]٣٠٩ص [[ / ــامس والثامن ــدر  :اخل ــا يص ـــيء ممَّ ال ش

ــًام، وإالَّ لكــان ــه دائ ــام بمســتعاذ من ــال يف  مــن اإلم ــام داخ اإلم

ــواِس   :قولــه تعــاىلٰ  وَسْ
ْ
� ا�

َ
والعقــل الصـــريح حيكــم  ، ِمــْن �

بـاع شــخص وجيعلـه هاديـًا ثــّم  بدهيـًة بـأنَّ اهللا تعــاىلٰ  ال يـأمر باتِّ

ذ منـه دائـًام،  يأمرنا بـالتعّوذ منـه يف وقـٍت مـا، وكـلُّ خطـأ ُيتعـوَّ

ــو  ــًام، وه ــأ دائ ــام بخط ــن اإلم ــدر م ــا يص ـــيء ممَّ ــتج ال ش ين

 .املطلوب

ــون ــادس والثامن ــاىلٰ  :الس ــه تع ٰ   :قول
َ َ

� 
ْ �

ــَو� تَ
َ
ــْن � اِهللا  َوَم

ــبُهُ  ــَو َحْس ُه
َ
�  ]ــالق ــه، ]٣: الط ــل علي ــه توّك ــتعاذة ب ، واالس

ــاىلٰ  ــه تع ــتعاذ ب ــام ُيس ــاىلٰ  وإنَّ ــر اهللا تع ــد أم ــه، فق ــاف من ــا ُخي  ممَّ

ــاىلٰ  ــه تع ــتعاذة ب ــاىلٰ  باالس ــر اهللا تع ــد أم ــه، فق ــاف من ــا ُخي  ممَّ

يكفـي مـن ذلـك، فلـو وقـع مـن  ستعاذة ووعدنا أنَّـه تعـاىلٰ باال

باعـه دائـًام لكـان اهللا تعـاىلٰ  خملفـًا لوعـده  اإلمام اخلطأ وأمرنـا باتِّ

 .كبرياً  ااهللا عن ذلك علو�  تعاىلٰ 

إحـــداها   :مراتــب للطــف اهللا تعـــاىلٰ  :الســابع والثامنـــون

ـــق ـــو بخل ـــق وه ـــة   التوفي ـــا اهلداي ـــدرة واآلالت، وثانيه الق
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ــل بإيضــ ــة واحلم ــا اإلفاض ــة، وثالثه ــب األدلَّ ــان ونص اح الربه

وفائــدة االســتعاذة . األفعــال احلميــدة واألخــالق املرضــية عــىلٰ 

هــذه  ٰى ووعــده باإلجابــة وإنَّــام يكــون يف إحــد بــه تعــاىلٰ 

املراتـب، واألمـر باتِّبـاع مـن وقـع منـه اخلطـأ وعمـوم األمــر يف 

فأحــد األمــرين هــا، األوقــات واألفعــال ينــايف هــذه املراتــب كلَّ 

ــدم  ــة، أو ع ــام يف اجلمل ــة اإلم ــوب طاع ــدم وج ــا ع الزم، إمَّ

ــاىلٰ  ــه تع ــتعاذة ب ــة يف االس ــال  اإلجاب ــا حم ــة، وكالمه يف اجلمل

بــاع اإلمــام دائــًام، وحصــول  لصــدق نقيضــهام وهــو وجــوب اتِّ

ا اسـتعاذ منـه دائـًام، ألنَّـه تعـاىلٰ  اإلجابة يف االستعاذة به تعاىلٰ   ممـَّ

قــدور عــامل بكــلِّ معلــوم، والفعــل خــاٍل مــن كــلِّ م قــادر عــىلٰ 

ــاىلٰ  ــر اهللا تع ــا أم ــد، وإالَّ مل ــدرة  املفاس ــد الق ــه، فيوج ــه من بطلب

 .والداعي وينتفي الصارف، فيجب الفعل به دائامً 

ــون ــامن والثامن ــفات :الث ــام ص ــداها  :لإلم ــاٍد، : إح ــه ه أنَّ

ـْوٍم هـادٍ   :لقوله تعاىلٰ 
َ
 ق

� ُ
ـِذٌر َوِلـ�

ْ
ـَت ُمن

ْ
ن
َ
ما أ

�
: الرعـد[ � إِن

ــا]٧ ــا: ، وثانيه ــة، وثالثه ــرتض الطاع ــه مف ــه ويلُّ : أنَّ ــاس  أنَّ الن

ــاىلٰ  ــه تع ــة، فلقول ــَن   :كافَّ ي ِ
�

ُ َوا�
ُ

ــو� ــُم اُهللا َورَُس
ُ
ــا َوِ��� م

�
إِن

ــــف إىلٰ ]٥٥: املائــــدة[ آَمنُــــوا فعــــل  ، وال داعــــي للمكلَّ

ـــ ــة  ٰى مقتض ــع غلب ــايص م ــن املع ــبية م ــهوية والغض ة الش ــوَّ للق

ة ووجود القدرة أعظـم مـن فعـل اإلمـام املتَّصـف هبـذه الشهوي

مـن هـو هبـذه  ٰى اإلمامـة، فإنَّـه إذا رأ الصفات هبا مع بقائه عـىلٰ 

ــاىلٰ  ــد اهللا تع ــة عن ــىلٰ  املنزل ــاٍق ع ــو ب ــك وه ــل ذل ــه  يفع منزلت

ــف إىلٰ ]] ٣١٠ص [[ / ــيًام للمكلَّ ــًا عظ ــان داعي ــك،  ك ــل ذل فع

ــاىلٰ  ــاهللا تع ــدخل يف االســتعاذة ب ــه، فيكــ في ــيطان من ون مــن الش

ريح يمنــع أن يكــون نائــب رســول اهللا ـوأتباعــه، والعقــل الصــ

  ُّذ منهوالقائم مقامه قد أمرنا اهللا بالتعو. 

ــق القــدرة واآلالت  :التاســع والثامنــون هنــا مراتــب خل

وثانيتهــا حصــول العلــوم باألفعــال ووجههــا مثــل   والتكليــف،

ـــدب أو التحـــريم، وثالثهـــا احلمـــل عليهـــ ا الوجـــوب أو الن

الفعـل أو الــرتك يف اآلخـرة ويف الــدنيا بحيــث ال  واملعاقبـة عــىلٰ 

ــتجبار إىلٰ  ــاء االس ــار وال اإلجل ــزم اإلخب ــام  يل ــاء، فاإلم اإلجل

ــه مــن فعــل اهللا تعــاىلٰ لــيس املرتبــة األُوىلٰ  ــام هــو ، ألنَّ ، فــاملراد إنَّ

ــبة إىلٰ  ــني بالنس ــرتبتني األخريت ــول امل ــا  حص ــيئًا ممَّ ــد ش ــن فق م

ــق هبــام يف  كــلِّ وقــٍت يمكــن أن حيصــل منــه ذلــك لــبعض يتعلَّ

املكلَّفــني الــذي يمكــن أن يفعــل أو يــرتك إحــداها، وال يمكــن 

حتصيل ذلك إالَّ من املعصوم، وألنَّـه لـو جـاز منـه تـرك شــيء 

منهــا أو فقــد شـــيء منهــا لوجــب جعــل إمــام لــه، وإالَّ خلــال 

 .بعض املكلَّفني عن رشط التكليف، وهو حمال

ـَ�   :عــاىلٰ قولــه ت :التســعون يـ� م�
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َ
َمــة

ْ
ِك

ْ
ــف عــىلٰ ]٢: اجلمعــة[ َوا� ــه يتوقَّ  ، تقريــر االســتدالل ب

 أراد بالرســول حمّمــدًا  أنَّــه تعــاىلٰ : إحــداها: مقــّدمات

أنَّ املــراد بــه : وثانيتهــا. واحــد واحــد، وهــو ظــاهر تزكيــة كــلِّ 

ــة ــة املطلق ــا. التزكي ــه : وثالثته ــك لقول ــام ذل ــراد يف اإلم أنَّ امل

ْوٍم هاٍد   :تعاىلٰ 
َ
 ق

� ُ
ِذٌر َوِل�

ْ
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 ].٧: الرعد[ �إِن

ر ذلــك فنقــول اإلمــام مزّكــي لغــريه، فــال بــدَّ وأن : إذا تقــرَّ

 :  املطلقـة، لقولـه تعـاىلٰ  يكون قد حصـل لـه التزكيـة
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ْ
ــال ــاَس بِ ــر اهللا  ]٤٤: البقــرة[ ا�� ، أنك

اجــتامع األمــر بالشـــيء مــع عــدم فعلــه  ســبحانه وتعــاىلٰ 

ـــي  ـــة ه ـــة املطلق ـــوب، والتزكي ـــه الوج ـــرتاكهام يف وج واش

 .العصمة

ــعون ــادي والتس ــدلُّ  :احل ــة ت ــذه اآلي ــىلٰ   أنَّ ه ــه  ع  أنَّ

يت العمـل والعلـم، فـال بـدَّ وأن يكـون كـامالً فـيهام  مكمل لقـوَّ

ـــوله  ـــن حص ـــذي يمك ـــامل ال ــــر، ]] ٣١١ص [[ /الك للبش

ذلــك، فـال بــدَّ وأن يكــون هبـذه الصــفة كاملــه  واإلمـام هــاٍد إىلٰ 

ــة  ة العملي الــذي يقتضـــي عصــمته، وإالَّ لكــان ناقصــًا يف القــوَّ

 .والعلمية، هذا خلف

ـــاين والت ـــعونالث ـــيُّ  :س ـــام  النب ـــدعوة لإلم ـــامُّ ال ع

ــفات   ولغــريه، ــذه الص ــت ه ــد كمل ــا أن يكــون ق ــو إمَّ ــال خيل ف

ــيُّ  ــاء النب ــي ج ــع الت ــاين  األرب ــه أو ال، والث ــا في لتكميله

ــتحالة  ــالبعض الس ــًا ب ف ــون مكلَّ ــال يك ــال ف ــا حم ــه إمَّ ــال ألنَّ حم

ــيَّ  ــوله، ألنَّ النب ــب حص ــن فيج ــا ممك ــال، وإمَّ ــف باملح التكلي

ل هـو فاع ل شـديد احلـرص واإلمـام قابـل، وهـو ظـاهر، واألوَّ

 .املطلوب، وهو يستلزم العصمة

قـد ُعِلـَم هبـذه اآليـة الكريمـة أنَّ النبـيَّ  :الثالث والتسـعون

  ــام ُبِعــَث لتكميلــه هــذه الصــفات األربــع، وأوجــب اهللا إنَّ

يف كــلِّ  طاعتــه والتأّســـي بــه ليحصــل للمطيــع لــه  تعــاىلٰ 

املتأّســـي بــه كــامل هــذه الصــفات، فكــلُّ مــن  أوامــره ونواهيــه

 أوجــــب طاعتــــه كوجــــوب طاعــــة النبــــيِّ ويكــــون أوىلٰ 

ة كـالنبيِّ فـال يكـون ُبـدٌّ أن يكـون املطيـع لـه بالتصـرُّ  ف يف األُمَّ

ــام  ــة ك ــذه الغاي ــه ه ــل ل ــه حيص ـــي ب ــه املتأّس ــره ونواهي يف أوام
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بــاع النبــيِّ وطاعتــه، ألنَّ مســاواة وجــوب طاعــة  حصــل مــن اتِّ

ــرين يف األداء ا ــاوي األم ــايتهام، وتس ــاد غ ــتلزم احتِّ ــرين يس ألم

ــدَّ أن حيصــل كــامل هــذه الصــفات يف اإلمــام  إىلٰ  ــة، فــال ب الغاي

 .العصمة ٰى قطعًا، وهو معن

ٰ   :قولــه تعــاىلٰ  :الرابــع والتســعون
َ

ــِدي إِ�
ْ
ه

َ
َمــْن �

َ
�
َ
َــق�  أ ا�ْ

 
ْ
ن

َ
 أ

�
ي إِال

�
ـْن ال يَِهـد م�

َ
بََع أ

�
 يُ�

ْ
ن

َ
َحق� أ

َ
ـد أ

ْ
ه

ُ
  ىٰ �

َ
يْـف

َ
ـْم ك

ُ
�

َ
مـا ل

َ
ف

 
َ
ُمـون

ُ
ك

ْ َ
�� ]جعــل اهلـادي هــو الــذي هيــدي ]٣٥: يــونس ،

ــد ــي ٰى وال ُهي ــه وه ــفات في ــذه الص ــل ه ــن مل يكم ــلُّ م ، فك

، ٰى التزكية املطلقة والعلـم بالكتـاب والعلـم باحلكمـة فهـو ُهيـد

ــاىلٰ  ــه تع ــادي لقول ــو اهل ــام ه ــاٍد :  واإلم ــْوٍم ه
َ
 ق

� ُ
ــ�  �َوِل

ــد[ ــي  ،]٧: الرع ــام، وه ــة يف اإلم ــفات كامل ــذه الص ــون ه فتك

 .العصمة

   :قوله تعاىلٰ  :اخلامس والتسعون
ٌ
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َ
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ُ
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َ
التابع لإلمـام : ، فنقول]٣٨: البقرة[ �َعل

 اأمـر بطاعتـه أمـرًا كّليـ� دائـًام، ألنَّ اهللا تعـاىلٰ  ٰى دائًام هو تابع للهد

ع أمـره عـامٌّ اعام�  يف األوقـات واملكلَّفـني، فلـو مل  ، فهـو كاملشــرِّ

يكن اإلمـام معصـومًا مل يكـن تابعـه دائـًام تابعـًا ]] ٣١٢ص [[ /

م مثله ٰى للهد  .دائًام، لكن التايل باطل، فاملقدَّ

ــال ــي : ال يق ــمة املفت ــا عص ــو إمَّ ــرين الزم، وه ــد األم أح

بــاعهام، ــا  وأمــري اجلــيش أو عــدم وجــوب اتِّ وكالمهــا حمــال، أمَّ

ا الثـاين فلوجـوب اتِّبـاع املفتـي عـىلٰ  ل فإمجاعي، وأمَّ املقلِّـد  األوَّ

باع أمري اجليش عىلٰ   .اجليش وإالَّ مل يتّم الغرض واتِّ

ــول ــا نق ــاٍد، وال : ألّن ــيس هب ــيش ل ــري اجل ــي وأم ــاع املفت ب اتِّ

ــ ة كالتشـــريع بــل يف ُأمــور لكــلِّ األشــخاص، وال يف ُأمــور كّليَّ

ــجزئ ــور كّليَّ ــه يف ُأم باع ــام فاتِّ ــا اإلم ــة، وأمَّ ــة خاصَّ ــامٌّ ي يف  ة ع

ــزم  ــال يل ــا، ف ـــريع، فافرتق ــي كالتش ــني، فه ــات واملكلَّف األوق

 .أحد األمرين اللذين ذكرمتومها

ِبُعـــوا   :قولـــه تعـــاىلٰ  :الســادس والتســـعون
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تَـــُدون

ْ
، تقريــــر االســــتدالل أن ]٢١و ٢٠: يــــس[ � ُ�ه

م مهتـدون، وذكـر مـا يوجـب : نقول علَّل وجـوب االتِّبـاع بـأهنَّ

انتفاء التهمة وهـو سـؤال األجـر، لكـن اإلمـام مسـاٍو للنبـيِّ يف 

بـاع، فيلـزم مسـاواته يف العلَّـة وهـو اهلدايـة، فإنَّـه مل  وجوب االتِّ

م مهتـدون، فيطَّـرد العلَّـة يعّلل وجوب اتِّبـاع امل رسـلني إالَّ بـأهنَّ

 .يف حقِّ املعلول

ـــعون ـــابع والتس ـــاع :الس ب ـــوب االتِّ ـــة لوج ـــة الغائي   العلَّ

ــد  ــاع غــري املعصــوم ق ب ــال، واتِّ ــة يف املعــاش وامل حصــول اهلداي

بــاع وقــد ال يــؤّدي إليهــا،  يــؤّدي إىلٰ  ضــدِّ اهلدايــة فــيام فيــه االتِّ

بـــاع غـــري املعصـــوم يـــؤّدي  بـــاع واتِّ إليهـــا دائـــًام مـــا دام االتِّ

 قــادر عــىلٰ  موجــودًا، ونصــب إمــام معصــوم ممكــن، واهللا تعــاىلٰ 

ــوم  ــري املعص ــب غ ــيم نص ــن احلك ــن م ــال حيس ــدور، ف ــلِّ مق ك

باعـه طلبـًا للهدايـة مـع مسـاواهتا ضـدَّ  ها وعـدمها يف واألمر باتِّ

 .املعصوم نفس األمر وعند املكلَّف مع قدرته عىلٰ 

ــعون ــامن والتس ــاىلٰ ق :الث ــه تع ِ   :ول
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ــرة[ ــر ]٢٦٠: البق ــب أم ــان القل ــتدالل أنَّ اطمئن ــه االس ، وج

ــينيَّــمطلــوب يف األُمــور الدِّ  ة، وال ريــب أنَّ اإلمامــة مــن ة الكّليَّ

ــور الدِّ  ــاألُم ــة الينيَّ ــذ كّليَّ ــل ويأخ ــل وُيقتَ ــف َيقت ة، ألنَّ املكلَّ

ح  األمـــوال ويضــــرب احلـــدود ويفعـــل العبـــادات وُيصـــحِّ

ـ ــور كّليـَّ ــذه األُم ــاراته، وه ــأمره وإش ــه وب ــامالت بقول . ةاملع

ــان  ــون اطمئن ــور، فيك ــلِّ األُم ة يف ك ــوَّ ــة النب ــة نياب وألنَّ اإلمام

مة اإلمـام، مطلوبـًا وال حيصـل إالَّ بعصـ القلب فيهـا أمـرًا مهـام� 

 .فيجب أن يكون اإلمام معصوماً 

ـــعون ]]٣١٣ص [[ / ـــع والتس ـــاىلٰ  :التاس ـــف  اهللا تع لطي

ــاده ــوم  بعب ــام املعص ــة، واإلم ــف والرمح ــة اللط ــيم يف غاي ، رح

ــوم  ــري املعص ــام غ ــوف، واإلم ــن اخل ــف م ــن للمكلَّ ــق آم طري

طريــق خــوف، وهــو ظــاهر، فــال يناســب نصــب اإلمــام غــري 

ـــه  ـــف اهللا ورمحت ـــوم لط ـــالمهم املعص ـــه إس ـــاده وإرادت بعب

وهـــدايتهم، واملناســـب للطـــف والرمحـــة اإلمـــام املعصـــوم، 

 .فتعنيَّ نصبه

اإلمــام مرشــد دائــًام، وال شـــيء مــن غــري املعصــوم  :املائــة

 .بمرشد دائًام، فال يشء من غري املعصوم بإمام

 :املائة الثامنة ]]٣١٥ص [[ /

ل ــه تعــاىلٰ  :األوَّ ُ اهللاُ   :قول  يُ�َــ��
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ركــوب طريــق  ٰى ، والتقــو]١٨٧: البقــرة[ �ل

م منـه لـزوم حمظـور،  الصواب واجتناب مـا فيـه شـبهة أو ُيتـوهَّ

ــ ــذين ال خيلُّ ــم ال ــاملتَّقون ه ــة ف ــه، وباجلمل ــل وجوب ــام ُحيتَم ون ب

ــل  ــا ُحيتَم ــون م ــاح، وجيتنب ــه مب ــون أنَّ ــا يعلم ــون إالَّ م وال يفعل

ــاىلٰ حت ــة هللا تع ــة مطلوب ــذه درج ــَم أنَّ ه ــه، فُعِل ــاس  ريم ــن الن م

ــ ــه وهن ــر ب ــا أم ــع م ــة يف مجي ــض  ٰى كافَّ ــيص بع ــه، ألنَّ ختص عن
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ح، وألنَّـه  الناس أو بعـض األحكـام بـه تـرجيح مـن غـري مـرجِّ

خمالف لعموم اآليـة، ونصـب إمـام معصـوم يف أقوالـه وأفعالـه 

يقينــًا  ونواهيــه وأوامــره عــامل بمجمــل اآليــات ومتشــاهبها

ــق  ــاس طري ــة القي ــوم الفطري ــل العل ــن قب ــة م ــه إهلامي وعلوم

ــوم  ــا يق ــو أو م ــا ه ــه إمَّ ــًا لغرض ــب إمتام ــذلك، فيج ــالح ل ص

ل،  ــنيَّ األوَّ ــاع، فتع ــدان واإلمج ــٍف بالوج ــاين منت ــه، والث مقام

 .وهو املطلوب

ــه تعــاىلٰ  :الثــاين ــة املتقّدمــة قول ــهِ : يف اآلي ُ اُهللا آياتِ ــ��  يُ�َ

ر يف األُصــول أنَّ اجلمــع املضــاف مجــع مضــاف فــيع  ــا تقــرَّ ، مل مُّ

ــان  ــراد ببي ــإنَّ امل ــه، ف ــدلُّ علي ــة ي ــياق اآلي ــوم، وألنَّ س للعم

ــف ٰى اآليـات التقــو ، وال يــتمُّ إالَّ بعمــوم البيــان ملــا حيتــاج املكلَّ

ــاح ليكــون  ــه واحلــرام ليجتنبــه واملب إليــه مــن الواجــب ليــأيت ب

ًا فيــه، وال يــتمُّ إالَّ مــع الع ــاِس : وقولــه تعــاىلٰ . مــومخمــريَّ
�
  �ِلن

واملـراد بالبيـان مـا ال حيتمـل . بالم اجلنس فـيعمُّ أيضـاً  مجع حمّىلٰ 

ــري املعنــ ــ ٰى غ ــون نص� ــث يك ــو ابحي ـــرحيًا، وكــان التق  ٰى ص

ـــق اليقـــني، وال حيصـــل إالَّ  اجتنـــاب املشـــتبه وركـــوب طري

]] ٣١٦ص [[ /بالبيـــان املـــذكور، وال يمكـــن لكـــلِّ النـــاس 

القـرآن وهـو ظـاهر، ألنَّ بعـض داللتـه بـالعموم أخذ ذلك من 

ـــنَّة  وهـــو ظنّـــي، والشـــتامله عـــىلٰ  املجمـــل واملتشـــابه، والسُّ

علــوم  ٰى هــم املطلــوب مــنهم التقــوولــيس للنــاس كلِّ . كــذلك

ه مـن طريـق اإلهلـام، فـال بـدَّ مـن ويلٍّ هللا يعلـم ذلـك بذلك كلِّـ

ة، ولــي ن الصــحَّ ــه متــيقَّ ــًا، وال بــدَّ وأن يكــون قول س ذلــك يقين

إالَّ املعصوم، فيجب القـول بـه، ألنَّـه لـوال ذلـك لـزم أن يكـون 

 .ناقضًا لغرضه، وهو حمال اهللا تعاىلٰ 

ــــْم   :قولــــه تعــــاىلٰ  :الثالــــث
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� � ]ــرة ــو  ،]١٨٩: البق ــتمُّ إالَّ بمعرفــة  ٰى التق ال ت

ــ ــام ب ــل ب ــر، والعم ــس األم ــي يف نف ــام ه ــام ك ــم، األحك ه ُيعَل

ـــالص ـــل، . واإلخ ـــل أو بالنق ـــل بالعق ـــا أن حيص ل إمَّ واألوَّ

ــن  ـــيء م ــالح لش ــق ص ــيس بطري ــنَّة ل ــل السُّ ــد أه ل عن واألوَّ

األحكام الشــرعية، وعنـد العدليـة ال ُيعَلـم منـه كـلَّ األحكـام 

ـا يف اجلميـع عـىلٰ  الـرأي  بل القليل منهـا، فـال بـدَّ مـن الثـاين إمَّ

ل أو يف األكثــر عــىلٰ  الــرأي الثــاين، وال بــدَّ وأن يكـــون  األوَّ

ــري مــن  ــي، وال حيصــل لكث ــد العلــم اليقين ــا يفي ذلــك النقــل ممَّ

نَّة، وهـو ظـاهر ُيتَّفـق عليـه، فـال بـدَّ مـن  الناس من القرآن والسُّ

ـ ، امبنيِّ لـذلك ولآليـات املتشـاهبة، ويكـون عنـده ظاهرهـا نص�

ــيقَّ  ــدَّ وأن يت ــل ال ب ــك ب ــنَّة، وال يكفــي ذل ــف وكــذا السُّ ن املكلَّ

ــق إالَّ مــن املعصــوم ــه وفعلــه، وذلــك ال يتحقَّ ة قول . صــحَّ

ب  والثاين وهو العمـل بـام يعمـل اإلمـام لطـف فيـه، ألنَّـه املقـرِّ

ـــد عـــن املعصـــية، فيتعـــنيَّ نصـــب اإلمـــام  إىلٰ  الطاعـــة واملبعِّ

املعصــوم، وإالَّ لـــزم نقــض الغـــرض، فــإنَّ احلكـــيم إذا أراد 

ف عليـه ذلـك الشــيء إذا كـان مـن شيئًا فإن مل يفعـل مـا يتوقَّـ

ــه  ــًا لغرض ــه يكــون ناقض ــه فإنَّ ــه وعلم ــع قدرت ــة م فعلــه خاصَّ

 .كبرياً  ااهللا عن ذلك علو�  ومناقضًا إلرادته تعاىلٰ 

ــ: ال يقــال ــيٌّ عــىلٰ هــذا كلُّ أنَّ اإلمامــة ال يقــوم غريهــا  ه مبن

 .بياٍن شاٍف، ومل ُيبيِّنوه مقامها، فيحتاج إىلٰ 

ــول ــا نق ــار: ألّن ــل  انحص ــل والنق ــل يف العق ــدليل املوص ال

 ، وانتفــاء الثـــاين يف أكثـــر األحكـــام ممَّـــا اتَّفـــق عليـــه الكـــلُّ

وانحصار النقيل يف نـصٍّ بـنيِّ أو إمـام أو إمجـاع إذ غـري ذلـك ال 

ــي  ل ال يف ، واألوَّ ــلُّ ــه الك ــق علي ــا اتَّف ــوم وممَّ ــني معل ــد اليق يفي

إالَّ إذا كـان  بكلِّ األحكـام فتعـنيَّ الثـاين، وال حيصـل العلـم بـه

 .من معصوم، وهو ظاهر

ــه تعــاىلٰ  :الرابــع ــِه   :قول ْ ــْم إِ�َ
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�� ]ــرة ــىلٰ  ]٢٠٣: البق ــد ع ــر وهتدي ــرتك،  ، أم ال

إجيـاب مـا ال ُيطـاق مـع العلـم بأنَّـه مـا ال ُيطـاق قبـيح : مقّدمة

ــ]] ٣١٧ص [[ / ــه ع ــر ب ــذا األم ــالً، وك ــدب  ىلٰ عق ــبيل الن س

ــيح مقّدمــة . إباحتــه عبــث، والعبــث مــن احلكــيم العــامل بــه قب

ــوا اهللاَ : قولـه تعــاىلٰ : ٰى ُأخـر
ُ
ق
�
ـا عــىلٰ   َوا� سـبيل الوجــوب  إمَّ

ــدب ــة  أو الن ــور الثالث ــذه األُم ــن ه ــو ع ــة، ال خيل . أو اإلباح

ــر ــة ُأخ ــيِّ : ٰى مقّدم ــد النب ــت بع ــا ثاب ــة حكمه ــذه اآلي  ه

 .إمجاعاً 

ر ذ ــا األمــر : أحــد ُأمــور ثالثــة الزم: لــك فنقــولإذا تقــرَّ إمَّ

ــوم  ــا يق ــوت م ــوم، أو ثب ــام املعص ــوت اإلم ــاق، أو ثب ــام ال ُيط ب

ــرَّ أنَّ التقــو ــيام م ــد ظهــر ف ــه ق ــع  ٰى مقامــه، ألنَّ ــل إالَّ م ال حيص

 ٰى بـالتقو اإلمام املعصوم أو ما يقـوم مقامـه، فلـو أمـر اهللا تعـاىلٰ 

لــزم األمــر بــام ال مــع عــدم إمــام معصــوم أو مــا يقــوم مقامــه 

ـا  ل حمـال الثالـث ألنَّـه إمَّ ُيطاق، فال بدَّ مـن أحـدمها، لكـن األوَّ

ــر األحكــام  ــٍف يف أكث ل منت ــًا، واألوَّ ــًا أو نقلي ــون عقلي أن يك

ال ُيعَلـم اليقـني إالَّ مـن اإلمـام  فتعنيَّ الثـاين، وبعـد النبـيِّ 

م، فتعنيَّ الثاين وهو نصب اإلمام املع  .صوماملعصوم ملا تقدَّ

وأمــر بطاعــة ُأويل األمــر  ٰى بــالتقو أمــر اهللا تعــاىلٰ  :اخلــامس
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ــا أن حيصــل التقــو مــن  ٰى وهــو اإلمــام املعصــوم، فــال خيلــو إمَّ

إذا أراد منّـا شـيئًا  طاعة اإلمـام أو ال، والثـاين حمـال، ألنَّـه تعـاىلٰ 

م داخــل  وكـان هـو املقصــود منّـا، ألنَّ مجيـع مــا أوجـب أو حـرَّ

نـا بارتكـاب طريقـة ليسـت مقصـودة لـذاهتا ، ثـّم أمرٰى يف التقو

ذلـك املقصـود وهـو يصـلح لـألداء، كـان ذلـك  بل ألدائهـا إىلٰ 

ل،  نقضــًا للغــرض، بــل هــو إضــالل، وهــو حمــال، فتعــنيَّ األوَّ

حتصــل مــن متابعــة اإلمــام، وال يمكــن إالَّ إذا  ٰى وهــو أنَّ التقــو

ــاهر ــو ظ ــومًا، وه ــان معص ــو. ك ــن  ٰى وألنَّ التق ــا م ــدَّ فيه ال ب

ــًا، ا ــوم قطع ــري املعص ــول غ ــن ق ــل م ــي، وال حيص ــم اليقين لعل

 .فتعنيَّ أن يكون اإلمام معصومًا، وهو املطلوب

ــادس ــاىلٰ  :الس ــه تع ــيْطاِن   :قول
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ــرة[ �وا أ  ٢٠٨: البق

 :جمده قد بنيَّ يف هذه اآلية ُأموراً  ، اعلم أنَّ اهللا تعاىلٰ  ]٢٠٩و

ل بــاع خطــوات الشــيطان، وهــو عــامٌّ يف : األوَّ النهــي عــن اتِّ

األُصــول والفــروع إمجاعــًا، الصــغائر والكبــائر، وباجلملــة 

 .ترك ما أمر بهعنه  ٰى فهذه حتذير عامٌّ لكلِّ ما هن

ــه حتــذير عــن الزلــل بعــد جمــيء البيِّنــات، وهــي : والثــاين أنَّ

مأخوذة من البيـان، وهـو مـا يفيـد العلـم ملـن نظـر فيـه، وهـذا 

لعبــاده أنَّـه ال يؤاخــذ قبــل جمــيء البيِّنــات،  مـن رمحــة اهللا تعــاىلٰ 

مقامــه مــا يفيــد الظــنَّ وال حتــذير يف   فــال يقــوم]] ٣١٩ص [[ /

 .قبل جميء البيِّنات والتقدير أنَّ التحذير بعده املظنون، ألنَّه

أنَّـه مطـابق للنهـي عـن اتِّبـاع اخلطـوات، فكـام أنَّ : والثالث

ذلـك عـامٌّ فهــذا أيضـًا عــامٌّ يف مـا دخـل حتــت التحـذير، وهــو 

ح  .ظاهر، والستحالة الرتجيح من غري مرجِّ

ــف، بــل النظــر : والرابــع أنَّ جمــيء البيِّنــات لــيس مــن املكلَّ

 .ا والطاعة هلا واالنقياد إليها، وسياق الكالم يدلُّ عليهفيه

ــه يــدلُّ عــىلٰ : واخلــامس جمــيء البيِّنــات، وإالَّ مل يكــن فيــه  أنَّ

 .فائدة، وهو ظاهر أيضاً 

ــي يمكــن  ــدة لليقــني الت ــة املفي ــة وهــي الدالل والبيِّنــة العامَّ

حتصيل العلم هبـا يف كـلِّ األحكـام هـو اإلمـام املعصـوم يف كـلِّ 

ــا ــغائر زم ــأ والص ــه اخلط ــع علي ــه يمتن ــه أنَّ ــَم من ــه إذا ُعِل ن، ألنَّ

ــه  والكبــائر، ومعلــوم صــواب قولــه وفعلــه وتركــه، حصــل من

قــد نصــبه، والتقصــري مــن املكلَّفــني،  اليقــني، فيكــون اهللا تعــاىلٰ 

 .وهو املطلوب

ــال ــىلٰ : ال يق ــة ع ــا مبنيَّ ــة كّله ــذه األدلَّ ــام ال  ه ــري اإلم أنَّ غ

 .وعيقوم مقامه، وهو ممن

 :اجلواب من وجهني: ألّنا نقول

ل أنَّ البحث إنَّام هو يف عصمة اإلمام، فـإذا كـان اإلمـام : األوَّ

هو املؤّدي لألحكـام ال يقـوم غـري عصـمته مقامهـا، ألنَّ العلـم 

ا أن يكون من العقل أو النقل، فإن كان مـن  ة أدائه وقوله إمَّ بصحَّ

ا بالضـرورة أو بالنظر ل مل حيصل يف كلِّ النـاس، واألوَّ . العقل فإمَّ

والنظر ال بدَّ فيه من . ألنَّ التقدير خالفه، فال بدَّ من أحد اآلخرين

. مقّدمة هي صدقه، وإنَّام ُيعَلم بعد العلـم بعصـمته، وهـو ظـاهر

ل يسـتلزم  ا أن يكون منه أو مـن إمـام آخـر، واألوَّ ا النقل فإمَّ وأمَّ

 .الدور، والثاين يستلزم التسلسل

ــاليقني كــام أ: الثــاين ــام إعــالم األحكــام ب نَّ املــراد مــن اإلم

واإلمـــارة والِقـــَدم يف األمـــر والنهـــي وإقامـــة احلـــدود  بيَّنّـــا

ـــاد  ـــك وإنف ـــعاة وغـــري ذل ـــوالة والقضـــاة والس ونصـــب ال

وبـأمر اهللا ونصـبه،  الشـرائع، وكلُّ ذلـك نيابـًة عـن النبـيِّ 

ـ الوجـه  عـىلٰ يف ُأمـور الـدين والـدنيا  اوال يقوم بذلك قيامـًا عام�

ــو  ــفات فه ــذه الص ــام هب ــن ق ــلَّ م ــام، ألنَّ ك ــذكور إالَّ اإلم امل

وألنَّ اإلعــالم . أنَّ غــريه ال يقــوم مقامــه فيــه اإلمــام، ودلَّ عــىلٰ 

ـا عقـيل أو  باألحكام إنَّـام يقـوم مقامـه مـا يفيـد العلـم، وهـو إمَّ

ــه ال  ــاهر، ألنَّ ــو ظ ــالفني فه ــد املخ ــا عن ــال أمَّ ل حم ــيل، واألوَّ نق

ــام جمــال ل ــّل األحك ـــرعية خصوصــًا ك ــل يف األحكــام الش لعق

ــا عنـدنا فألنَّـه خــالف الواقـع، فـإنَّ البحــث  لكـلِّ النـاس، وأمَّ

ـا مـن غـري اإلمـام وهـو . تقـدير اخلـالف إنَّام هو عىلٰ  والثـاين إمَّ

باعـه، ـر عـن اإلمـام وينـاقض الغـرض يف اتِّ ـه إذا كـان   ممَّا ُينفِّ فإنَّ

ــه ال  ــول ]] ٣١٩ص [[ /اإلمــام موجــودًا وقول ــد العلــم وق يفي

ــري أوىلٰ  ــك الغ ــون ذل ــة فيك ــريه حجَّ ــه  غ ــل ل ــة وحيص باإلمام

النقص عند النـاس ومل يقـم غـري اإلمـام مقامـه يف اجلـزء مل يقـم 

، وهو ظاهر  .مقامه يف الكلِّ

ل، :الســابع ــذكورة يف الوجــه األوَّ ــة امل ــىلٰ   اآلي ــدلُّ ع ــه  وت أنَّ

ع ومل يوجــ تعــاىلٰ  ب شــيئًا يضــاّده جمــيء مل جيعــل ومل ُيشـــرِّ

ــان اهللا  ــوم لك ــري معص ــام غ ــان اإلم ــو ك ــبها، ول ــات ونص البيِّن

ــه تعــاىلٰ  تعــاىلٰ  ع مــا ينــاقض البيِّنــات، ألنَّ بــاع  قــد شـــرَّ أمــر باتِّ

ــأ وال  ــه اخلط ــع من ــه، فــإن وق ــه وتروك ــه وأقوال اإلمــام يف أفعال

باعــه، فهــذا  ــف عليــه اخلطــأ مــع أمرنــا باتِّ ز املكلَّ ُيعَلــم بــل جــوَّ

 .ل ال نصب بيِّناتإضال
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ــامن ــنَّة ال  :الث ــاب والسُّ ــودة يف الكت ــة املوج ــة النقلي األدلَّ

ــة  ــلِّ واقع ــن األحكــام يف ك ــٍد م ــلِّ واحــٍد واح ــم بك ــد العل تفي

انقـراض العـامل، وهـذا متَّفـق  واقعة لكـلِّ شـخص شـخص إىلٰ 

، والتقـــدير أنَّ اخلطـــاب عـــامٌّ وأنَّ اهللا  ـــني الكـــلِّ ـــه ب  علي

ــ ــات لك ــب البيِّن ــه مل نص ــدير أنَّ ــام، والتق ــني يف األحك لِّ املكلَّف

ــا أن  حيصــل اإلعــالم لألحكــام لكــلِّ مكلَّــف بكــلِّ حكــم، فإمَّ

ــم مــن اإلمــام أو غــريه، إذ األحكــام كّلهــا عنــد األشــاعرة  ُيعَل

ــن  ــد م ــاهر، ومل يوج ــو ظ ــة، وه ــد املعتزل ــر عن ــة، واألكث نقلي

ــاب اتِّ  ــنَّة إجي ــاب والسُّ ــوص الكت ــام ونص ــر واألحك ــاع األوام ب

ـ باعًا عام� م اغري املعصوم اتِّ ، بـل إجيـاب اتِّبـاع اإلمـام، وقـد تقـدَّ

ــريه ومل  ــن غ ــات م ــل البيِّن ــف حيص ــرية، فكي ــة كث ــك أدلَّ يف ذل

باعــه؟ هــذا  يـذكره اهللا تعــاىلٰ  ومنـه ال حيصــل ويــذكره ويـأمر باتِّ

 .ضدُّ البيِّنات، وهو حمال

ِطي  :قولــه تعــاىلٰ  :التاســع
َ
ِطيُعــوا اَهللا َوأ

َ
 أ

َ
ُعــوا ا�ر�ُســول

مْ 
ُ
�

ْ
ــِر ِمــن

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
أنَّ أمــر  ، هــذا يــدلُّ عــىلٰ ]٥٩: النســاء[ َوأ

ُأويل األمر من البيِّنات كـام أنَّ أمـر الرسـول مـن البيِّنـات، وهـو 

ــام يكــون مــن البيِّنــات إذا كــان معصــومًا فــإنَّ غــري  ظــاهر، وإنَّ

 .املعصوم ال يفيد قوله العلم فال يكون من البيِّنات

ـــرال ــأ  :عاش ــواز خط ــن ج ــئة م ــدة الناش ــكَّ أنَّ املفس ال ش

 إىلٰ  ٰى يتعلَّـق بنفسـه، وقـد يتعـدّ   حالة الناس الرعيَّـة أمـر جزئـي

ــن ــلة م ــدة احلاص ــا املفس ــاس، وأمَّ ــض الن ــام يف   بع ــأ اإلم خط

ـه إنَّـام نصـب اإلمـام لقـوانني  األحكام واألفعال فسـاد كـّيل، ألنَّ

ـــ ـــتدراك امل]] ٣٢٠ص [[ /ة، كّليَّ ـــام فاس ـــة بإم ـــدة اجلزئي فس

ــ ــا ال يناســب حكمــة احلكــيم وإمهــال املفســدة الكّليَّ جــلَّ (ة ممَّ

، فلـو كـان اإلمـام غـري معصـوم لـزم أن يكـون لـه إمـام )وعال

ـــي إىلٰ  ـــر، وينته ـــي  آخ ـــراد، أو ال ينته ـــو امل ـــوم، وه املعص

 .ويتسلسل، هذا خلف

ـة للعبـاد لقولـه  رأفـة اهللا تعـاىلٰ  :احلـادي عشــر ورمحتـه عامَّ

ـــ ـــادِ   :اىلٰ تع ِعب
ْ
 بِال

ٌ
ف

ُ
ـــرة[ �َواُهللا َرؤ ـــق ]٢٠٧: البق ، واتَّف

ـــىلٰ  ـــلمون ع ـــدس  املس ــــريح واحل ـــل الص ـــه، والعق عموم

ـــاىلٰ  ـــه تع ـــذلك، وقول ـــهدان ب ـــحيح يش  اُهللا :  الص
َ

ـــث بََع
َ
�

َق� 
ْ
ــا� ِكتــاَب بِ

ْ
 َمَعُهــُم ال

َ
ــَزل

ْ
ن
َ
ــِذِر�َن َوأ

ْ
ـــِر�َن َوُمن

�
ــَ� ُم�َش ا��ِ�ي�

 َ
ْ

َم َ�ـ�
ُ
�

ْ
 ِ�يـِه  ِ�َح

َ
ـف

َ
تَل

ْ
ـوا ِ�يـِه َوَمـا اخ

ُ
ف
َ
تَل

ْ
ا��ـاِس ِ�يَمـا اخ

 
ً
ــا ي

ْ
 َ�غ

ُ
ــات ن

�
�َ ُهُم ا�ْ

ْ
ــاَء� ــا ج ــِد م

ْ
ــْن َ�ع ــوُه ِم

ُ
وت

ُ
ــَن أ ي ِ

�
 ا�

�
 إِال

ــرة[ ــول]٢١٣: البق ــتدالل أن نق ــه االس ــاىلٰ : ، وج ــنَّ  اهللا تع م

ــىلٰ  ــة  ع ــاب، وعلَّ ــني بالكت ــث النبيّ ــه ببع ــه ورمحت ــاملني برأفت الع

ليــة اخــتالف النــاس يف التأويــل يف األحكـــام، البعثــة الفاع

ــيس  ــة هــو حصــول احلــقِّ وإزهــاق الباطــل، واحلــاكم ل والغاي

ــول  ــل الرس ــاب ب ــه الكت    :لقول
�

ــِه إِال  ِ�ي
َ

ــف
َ
تَل

ْ
ــا اخ َوَم

ــاُت  َ��ن ُهُم ا�ْ
ْ
ــاَء� ــا ج ــِد م

ْ
ــْن َ�ع ــوُه ِم

ُ
وت

ُ
ــَن أ ي ِ

�
ــان  ، ا� ــإذا ك ف

كم هـــو االخـــتالف يف نفـــس الكتـــاب وتأويلـــه كـــان احلـــا

وأعظمهـا إرســال  الرسـول، فُعِلـَم مـن ذلــك أنَّ نَِعـم اهللا تعـاىلٰ 

ــغ إىلٰ  اهللا مــن الكتــاب،  ٰى النــاس مــا أوحــ الرســول لينــذر وُيبلِّ

ثــّم حيكــم بيــنهم بعــد اخــتالفهم يف تأويلــه، وبعــد النبــيِّ 

ــام  ــوم مق ــن يق ــن م ــإن مل يك ــم، ف ــل أعظ ــتالف يف التأوي االخ

ـة ويف  باعـه ويف طريقتـه ويف النبـيِّ يف كـون قولـه حجَّ وجـوب اتِّ

عمله وإفادة قوله اليقـني لـزم حصـول العلَّـة الفاعليـة والغائيـة 

بــدون الشـــيء مــع القــدرة والــداعي وهــو الرأفــة بالعبــاد مــع 

عدم املعلول وهو حمال، فـال بـدَّ مـن شـخص بعـد النبـيِّ يكـون 

حالــه مـــا ذكرنــا، وهـــذه اخلصــال املـــذكورة ال حتصـــل إالَّ 

 .وجب القول بعصمة اإلمامباملعصوم، ف

يــَن   :قولـه تعــاىلٰ  :الثـاين عشـــر ِ
�

 ا�
�

 ِ�يــِه إِال
َ

ـف
َ
تَل

ْ
َوَمــا اخ

ــنَُهمْ 
ْ
 بَ�

ً
ــا ي

ْ
ــاتُ َ�غ َ��ن ُهُم ا�ْ

ْ
ــِد مــا جــاَء�

ْ
ــْن َ�ع ــوُه ِم

ُ
وت

ُ
، وجــه أ

ــاىلٰ  ــه تع ــتدالل أنَّ قول ــَن   :االس ي ِ
�

 ا�
�

ــِه إِال  ِ�ي
َ

ــف
َ
تَل

ْ
ــا اخ َوَم

ـــوهُ 
ُ
وت

ُ
ـــدلُّ عـــىلٰ  أ ـــل،  أنَّ  ي ـــل ال التنزي االخـــتالف يف التأوي

َ��نـاتُ : وقوله ُهُم ا�ْ
ْ
ِد مـا جـاَء�

ْ
لـيس املـراد حصـوله   ِمْن َ�ع

ــلح أن ــا يص ــب م ــراد نص ــل امل ــل، ب ــم بالفع ــم يف   هل ــد العل يفي

ـق جمــيء البيِّنــات، وأنَّ االخـتالف بعــد مــا  ٰى التأويـل حتَّــ يتحقَّ

ــيل أو ن ــا عق ــو إمَّ ــًا، وه ــون بغي ــم يك ــد العل ل ال يفي ــيل، واألوَّ ق

ــد  ــلح عن ــدنا ]] ٣٢١ص [[ /يص ــا عن ــًا، وأمَّ ــالفني مطلق املخ

فألنَّــه لــيس بعــامٍّ يف ســائر األحكــام والتــأويالت، فتعــنيَّ 

ــاين ــاملة . الث ــت ش ــنَّة ليس ــه والسُّ ــث يف تأويل ــاب البح والكت

ــا حتتــاج إىلٰ ٰى لألحكــام التــي ال تتنــاه بيــان تأويــل هلــا،  ، وألهنَّ

ت وعمومـــات وجمـــازات وإضـــامرات، فـــإنَّ أكثرهـــا جممـــال

ــون  ــة ويك ــون بيِّن ــريه ال يك ــول غ ــوم، ألنَّ ق ــيس إالَّ املعص فل

ــي،  ــم اليقين ــد العل ــا يفي ــة م ــًا، ألنَّ البيِّن ــده بغي ــتالف بع االخ

 .وهلذا جعل االختالف بعده بغياً 

ُ ِ�   :قوله تعـاىلٰ  :الثالث عشـر
ُ

ْو�
َ
 ق

َ
ِجبُك

ْ
ع

ُ
َوِمَن ا��اِس َمْن �

َياةِ 
ْ
ٰ  ا�

َ
 اَهللا �

ُ
ِهد

ْ
يا َو�ُش

ْ
ن ِصـاِم  ا��

ْ
� ا� َ�

َ
َو أ

ُ
ِبِه وَه

ْ
ل
َ
َو�ِذا  �ما ِ� ق

 ٰ
�

َو�
َ
 َواُهللا  َس�ٰ  ت

َ
ْسـل

�
 َوال�

َ
َـْرث

ْ
 ا�

َ
ِلك

ْ
ِسَد ِ�يها َو�ُه

ْ
رِض ِ�ُف

َ ْ
ِ� األ
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َ
ساد

َ
ف
ْ
ِب� ال

ُ
  �ال �

َ ْ
ُة بِـاأل ِعـز�

ْ
ـُه ال

ْ
ت
َ
ذ

َ
خ

َ
ـِق اَهللا أ

�
ُ ات

َ
� 

َ
ِم َو�ِذا ِ�يل

ْ
ث

 
ُ
ِمهاد

ْ
َس ا�

ْ
�ِ

َ
ُم َو�

�
َحْسبُُه َجَهن

َ
َسـُه  �ف

ْ
ف
َ
ـِري �

ْ
َوِمَن ا��اِس َمْن �َش

ِعبــاِد 
ْ
 بِال

ٌ
ف

ُ
 - ٢٠٤: البقــرة[ �ابِْتغــاَء َ�رْضــاِت اِهللا َواُهللا َرؤ

 :، وجه االستدالل أنَّه بنيَّ يف هذه اآلية أشياء]٢٠٧

ل ــب : األوَّ ــاهرًا يعج ــاهر ظ ــالح الظ ــه، أنَّ إص ــاس حال الن

 .ويكون يف نفس األمر يف غاية فساد الباطن

ــاين ــاىلٰ : الث ــه تع ــة، لقول ــلح للوالي ــه ال يص ٰ   :أنَّ
�

ــَو�
َ
 َو�ِذا ت

ــ�ٰ  ــا َس ــَد ِ�يه ِس
ْ
رِض ِ�ُف

َ ْ
ــن ِ� األ ــن اهللا ع ــذير م ــذا حت ، فه

 .تولية هذا املوصوف هبذه الصفة

ــث َســُه ا  :الثال
ْ
ف
َ
ـــِري �

ْ
ــْن �َش ـاِس َم بِْتغــاَء َوِمــَن ا�ـ�

ــاهَ�رْضــاِت اهللاِ  ــه ال : ، معن ــاطن، وأنَّ ــالح الب ــة ص ــه يف غاي أنَّ

يصــدر منــه معصــية، ألنَّ رشاء الــنفس مــن الشــهوات املهلكــة 

ــائر وفعــل  ــق بــرتك الصــغائر والكب ــام يتحقَّ مــة إنَّ واإلرادة املحرَّ

 .سائر الواجبات

ــع ــب : الراب ــره عقي ــة، ألنَّ ذك ــلح للوالي ــذا يص ــل ه أنَّ مث

ل يدلُّ عىلٰ النهي ع ة تولية هذا ن تولية األوَّ  .صحَّ

 .أنَّ ذلك ال ُيعَلم من صالح الظاهر: اخلامس

ــه : الســادس ــريه بتعليم ــه اهللا ويعلمــه غ ــام يعلم ــك إنَّ أنَّ ذل

 .إّياه

ر  ـــرَّ هـــذه اآليـــة : ذلـــك فنقـــول]] ٣٢٢ص [[ /إذا تق

سة تـدلُّ عـىلٰ   أنَّ الواليـة بطـالن االختيـار، وعـىلٰ  الكريمة املقدَّ

ل  ، ألنَّـه تعـاىلٰ من ِقبَل اهللا تعاىلٰ  بـنيَّ أنَّ مـانع الواليـة وهـو األوَّ

ــيِّ  ــوز للنب ــه ال جي ــم، وأنَّ ــد ال ُيعَل ــنصٍّ  ق ــه إالَّ ب أن يوّلي

قـد بـنيَّ أنَّ املـانع قـد يوجـد  ، ألنَّ اهللا تعـاىلٰ من اهللا تعاىلٰ  ٰى ُيوح

ـــام يعلمـــه اهللا تعـــاىلٰ  وال يعلمـــه النبـــيُّ  رط ، والشــــوإنَّ

ــه إالَّ اهللا  ــذلك أالَّ يعلم ــاين، ل ــم الث ــن القس ــه م ــو كون ، وه

ــن للنبــيِّ أن ُيــ ــنصٍّ مــن اهللا ] إالَّ [وّيل وإذا مل يك مل يكــن  ب

ال يمكـن أن يكـون مـن القسـم  وّليـه اهللا تعـاىلٰ لغـريه، والـذي يُ 

ــم  ــب أن يعل ــاين، وجي ــم الث ــن القس ــون م ــب أن يك ل، وجي األوَّ

ــع أ ــه ممتن ــون بأنَّ ــن املكلَّف ــه م ل وأنَّ ــم األوَّ ــن القس ــون م ن يك

ـق مـع وجـوب عصـمة اإلمـام،  القسم الثاين، وذلـك إنَّـام يتحقَّ

 .وهو املطلوب

ـــر ــع عش ــذير،  :الراب ــآي التح ــحون ب ــريم مش ــرآن الك الق

ــو إصــالح املعــاش،  ــور الــدنيا وه ــوب التفكــري يف ُأم ووج

ــام جــاء بعــد أن  واآلخــرة وهــو إصــالح أمــر اآلخــرة واملعــاد إنَّ

لكـلِّ خماطـب بـذلك مـا يفيـده العلـم إذا رجـع  هللا تعاىلٰ نصب ا

ــيِّ  ــه تعــاىلٰ  إليــه، ســواء كــان يف زمــن النب   :أو بعــده، لقول
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فـني يف مجيـع األزمنـة، وهـي مجيـع أنَّـه عـامٌّ جلميـع املكلَّ  ٰى بمعن

األحكـام إمجاعـًا، ألنَّ تـرجيح بعضـها دون بعـض تـرجيح مـن 

ح، وال خيـــتصُّ ذلـــك باألُصـــول، ألنَّ األحكـــام  غـــري مـــرجِّ

ـا عقـيل أو  املتعلِّقة بـُأمور الـدنيا ليسـت مـن األُصـول، وهـو إمَّ

ــنَّة، وال  ــل السُّ ــد أه ــام عن ــه يف األحك ــال ل ل ال جم ــيل، واألوَّ نق

ــ ــاينيفي ــو الث ــة، فه ــة واإلماميَّ ــد املعتزل ــام عن ــر األحك . د أكث

ــلِّ  ــام لك ــلِّ األحك ــني يف ك ــدان اليق ــنَّة ال يفي ــاب والسُّ والكت

ــود  ــنيَّ وج ــوم، فتع ــول املعص ــك إالَّ ق ــد ذل ــني، وال يفي املكلَّف

باعـه،  يفيد قولـه اليقـني، وجيـب عـىلٰ   معصوم كافَّـة املكلَّفـني اتِّ

ــ ــام غ ــون اإلم ــوز أن يك ــال جي ــو ف ــوم، وه ــام معص ريه، فاإلم

 .املطلوب

ـــر ]]٣٢٣ص [[ / ــامس عش ــاىلٰ  :اخل ــه تع وا   :قول ــَ��
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ــاىلٰ  ــه تع ــتدالل أنَّ ــياء االس ــة أش ــر بثالث ــربُّ : أم ل ال ــاين األوَّ ، الث

لـني عليـه ، الثالث اإلصـالح بـني النـاس، وتقـديم ٰى التقو األوَّ

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــربَّ  ي ــم، ألنَّ ال ــد العل ــق يفي ــون إالَّ بطري ــه ال يك أنَّ

ــو ــون إىلٰ  ٰى والتق ــن املظن ــدول ع ــان بالع ق ــام يتحقَّ ــوم،  إنَّ املعل

ــ ــور الكّليَّ ــذا يف األُم ــور  ة أوىلٰ وه ــن األُم ــالقبول م ــالثبوت ب ب

 .اجلزئية، وأنَّ اإلمامة أمر كّيل 

ــول ــك فنق ر ذل ــرَّ ــري: إذا تق ــب غ ــن أن نص ــوم يمك  املعص

ــري  ــأ غ ــن خط ــع م ــوهد ووق ــذي ش ــل ال ــاد، ب ــه فس ــون في يك

ـــربُّ والتقـــو ـــه،  ٰى املعصـــوم مـــن الفســـاد ظـــاهر، وال ينافيان

ــاىلٰ  ــا إالَّ اهللا تع ــمة ال يعلمه ــىلٰ والعص ــدلَّ ع ــة ال  ، ف أنَّ اإلمام

ــون بعلــم اهللا تعــاىلٰ  ــام يك ــار وإنَّ ــن تكــون باالختي ، وال جيــوز م

ر عبــاده نصــب غــري ا اهللا تعــاىلٰ  ــه يســتحيل أن ُحيــذِّ ملعصــوم، فإنَّ

 .من شـيء ويفعله هو هبم، هذا حمال

َمــَت اِهللا   :قولــه تعــاىلٰ  :الســادس عشـــر
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ــيمٌ  ــرة[ � َعِل ــول ]٢٣١: البق ــتدالل أن نق ــه االس إنَّ : ، وج

ــالتقو ــر ب ـــروط، وال يــتمُّ إالَّ  ٰى اهللا أم ــري مش ــًا غ ــرًا مطلق أم

ــاىلٰ  ــل اهللا تع ــن فع ــو م ــوم، وه ــام املعص ــود اإلم ــنيَّ بوج ، فتع

وكـلُّ . نصبه، وإالَّ لزم نقـض الغـرض، وهـو حمـال عليـه تعـاىلٰ 

ــة ال حت ــّدمات بيِّن ــاج إىلٰ املق ــي  ت ــة، وه ــة الثاني ــان إالَّ املقّدم بره

ــا ــو: قولن ــا  ٰى إنَّ التق ــوم، فإهنَّ ــام معص ــود إم ــتمُّ إالَّ بوج ال ي

ــاج إىلٰ  ــتداللية حتت ــة اس ــول مقّدم ــان، فنق ــوف : البي ــا موق بياهن

 :مقّدمات عىلٰ 

ــو: األُوىلٰ  ــة التق ــومًا، ٰى حقيق ــا رس ــامء هل ــر العل ــد ذك ، وق

دات واالحـــرتاز عـــن هـــي اإلتيـــان بالعبـــا: فقـــال بعضـــهم

املحـــذورات، واختلـــف أهـــل هـــذا الرســـم يف أنَّ اجتنـــاب 

ــو ــل يف التق ــو داخ ــل ه ــغائر ه ــهم ٰى الص ــال بعض : أم ال؟ فق

ـــت  ـــدرج حت ـــد وتن ـــغائر يف الوعي ـــدخل الص ـــام ت ـــدخل ك ي

ال يـــدخل وإالَّ مل يســـتحّق هـــذا : التحـــذير، وقـــال بعضـــهم

ل، ألنَّ الوقايـــ. االســـم إالَّ املعصـــوم ة فـــرط واحلـــقُّ األوَّ

كـلُّ ذنـب مـؤٍذ سـواء كـان صـغريًا : الصيانة عن املؤذي، وقيـل

كـلُّ ذنــب : الصـيانة عــن املـؤذي، وقيــل  هــي: أو كبـريًا، وقيـل

هـي األخـذ بـاألحوط : مؤٍذ سواء كان صـغريًا أو كبـريًا، وقيـل

فيفعل مـا حيتمـل أن يكـون واجبـًا ويـرتك مـا حيتمـل أن يكـون 

ــا ورد يف ا ــأخوذ ممَّ ــو م ــًا، وه ــال حرام ــه ق ــديث أنَّ ال «: حل

ــ ــني حتَّ ــة املتَّق ــد درج ــغ العب ــدع  ٰى يبل ــا ال ]] ٣٢٤ص [[ /ي م

هــي اخلشــية،  ٰى التقــو: ، وقيــل» بــأس بــه حــذرًا ممَّــا بــه البــأس

فكــلُّ مــا ال حيصــل مــن تركــه اخلشــية وجــب فعلــه، وكــلُّ مــا 

ــا  ــوال فيه ــة األق ــَب، فخالص ــية اجتُنِ ــه اخلش ــن فعل ــل م حص

ل راجعة إىلٰ   .األوَّ

 .العبادات والدعوات كّلها توقيفية: ثانيةال

أن : إحدامها: ال حيسن إالَّ بمقّدمتني ٰى أنَّ األمر بالتقو: الثالثة

أن : وثـانيهام. يكون اآلمر عاملًا بالسـرائر وما يشتمل عليه الضامئر

طريق يفيده العلـم بكـلِّ مـا هـو حسـن  ٰى جيعل للمكلَّف بالتقو

 املقّدمـة األُوىلٰ  شار سبحانه إىلٰ وأ. وقبيح وغري ذلك من األحكام
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ــول إذا ر ذلــك فنق ــاىلٰ : تقــرَّ ــد أمــر اهللا تع ــالتقو ق ــد ٰى ب ، وق

يف علــم الكـــالم بــالرباهني والقـــرآن،  ثبتــت املقّدمـــة األُوىلٰ 

ـ ق املقّدمـة الثانيـة، وهـي وهي علمـه بكـلِّ معلـوم، فيجـب حتقُّ

ــف إىلٰ  معرفــة كــلِّ األحكــام بــاليقني، وإالَّ  جعــل طريــق للمكلَّ

ــا عقــيل أو ن ل لــزم نقــض الغــرض، وهــو إمَّ قــيل أو مهــا، واألوَّ

ـا عــىلٰ  ـا عــىلٰ  حمـال أمَّ قولنـا فــألنَّ  قـول األشــاعرة فظـاهر، وأمَّ

، والثــاين  ــلِّ ــام فكيــف بالك ــأكثر األحك ــتقلُّ ب ــل ال يس العق

ـــي أنَّ بعـــض األحكـــام ُيســـتفاد مـــن العقـــل  والثالـــث يعن

وبعضها ُيسـتفاد مـن النقـل أو بعـض مقّدماتـه عقليـة وبعضـها 

لتي ُيسـتفاد منهـا صـدق املنقـول عنـه ألنَّـه نقلية غري املقّدمات ا

مــن األُصــول ال بــدَّ فــيهام مــن املعصــوم، ألنَّ الكتــاب العزيــز 

فه اهللا تعاىلٰ  ن كـلُّ أحـد مـن شـرَّ ـنَّة ال يـتمكَّ ، وما ُوِجَد مـن السُّ

املكلَّفني مـن حتصـيل العلـم بتخـّرج األحكـام مـنهام ضــرورًة، 

ري املعصــوم لــيس فـال بــدَّ مـن شــخص يفيــد قولـه العلــم، وغـ

ـــو ـــت أنَّ التق ـــام  ٰى كـــذلك، فقـــد ثب ـــتمُّ إالَّ بوجـــود إم ال ي

ــا،  ــا، ألنَّ العصــمة غــري معلومــة لن ــيس مــن فعلن معصــوم، ول

عليـه، فلـو خـال زمـان  بـأن ينصـبه ويـدلُّ  فهو مـن فعلـه تعـاىلٰ 

ــالتقو ــر ب ــوم األم ــع عم ــه م ــع  ٰى من ــني يف مجي ــع املكلَّف بجمي

ا، وهــو مــن احلكــيم األزمنــة لــزم نقــض الغــرض يف وقــت مــ

 .جلَّ اسمه حمال

ــــر[ ـــابع عش ـــران :الس ـــا أم ل]: هن ـــاب : األوَّ ـــا اجتن أهنَّ

ــتمُّ إالَّ  ــوال، وال ي ــان واألح ــع األزم ــائر يف مجي ــغائر والكب الص

ــاىلٰ  ــذكر اهللا تع ــات بكــلِّ  ب ــه وااللتف ــار أمــره وهني واستحض

، وهذا مقام رشيف  . سؤال احلقِّ

ــــاين]] ٣٢٥ص [[ / ــــاألمر أنَّ القــــرآن : الث مشــــحون ب

ـــالتقو ـــت أرشف  ٰى ب ومـــدح املتَّقـــني وهـــو ظـــاهر، وإذا كان

املقامات وأهّم املهـّامت فينبغـي نصـب مـن يتوقَّـف عليـه وهـو 

ــمِّ  ــيم أله ــال عظ ــه إمه ــاإلخالل ب ــٍت، ف ــلِّ وق ــوم يف ك املعص

 .املهّامت، وهو ال يليق باحلكيم

ـــر ــامن عش ــالتقو :الث ــافه ب ــب اتِّص ــام جي ــ ٰى اإلم ة، الكّليَّ

 .ك يستلزم العصمة، واملقّدمتان ظاهرتانوذل

ـــر ــع عش ــاىلٰ  :التاس ــر اهللا تع ــدح، ذك ــرض امل ــني يف مع   املتَّق

، والوقايـة ٰى وقـاه فـاتَّق: واملتَّقي يف اللغة اسـم فاعـل مـن قـوهلم

ـا املتَّقـي اتَّفـق الكـلُّ : إذا عرفـت ذلـك فنقـول. فرط الصيانة أمَّ

ــىلٰ  ــدق ] أنَّ [ ع ـــرط يف ص ــائر ش ــاب الكب ــم، اجتن ــذا االس ه

ــدخل يف  ــا ت ــًا، ألهنَّ ـــرط أيض ــغائر ش ــاب الص ــقُّ أنَّ اجتن واحل
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 ٰى ال يبلـغ العبـد درجـة املتَّقـني حتـَّ«: الوعيد، لقول النبـيِّ 

ــأس ــه الب ــا ب ــذرًا ممَّ ــه ح ــأس ب ــا ال ب ــدع م ــاىلٰ » ي ــال تع يف  ، وق

وِن   :النحـل
ُ
ق
�
ــا�

َ
ـا ف

َ
ن
َ
 أ

�
ــُه ال إَِ� إِال

�
ن
َ
ــِذُروا �

ْ
ن
َ
 أ

ْ
ن

َ
: لنحــلا[ �أ

ــاىلٰ  ]٢ ــه تع    :، وقول
َ
ــون

ُ
ت�ق

َ
ــْ�َ اِهللا �

َ
غ

َ
�
َ
ــل[  �أ ، ]٥٢: النح

ونِ   :ويف املــؤمن
ُ
ق
�
ــا�

َ
ــْم ف

ُ
ــا َر���

َ
ن
َ
، هــذا  ]٥٢: املؤمنــون[ �أ

ُيُــوَت   :فعـل الطاعـات، وقولــه تعـاىلٰ  كلُّـه إشـارة إىلٰ  ـوا ا�ْ
ُ
ت
ْ
َوأ

ــوا اهللاَ 
ُ
ق
�
ــا َوا� بْوابِه

َ
ــْن أ ــرة[ ِم ــوه،  ، أي]١٨٩: البق ــال تعص ف

نفـي مجيـع املعاصــي الصـغائر والكبـائر، وقـال  وهذا يدلُّ عـىلٰ 

مْ   :تعــاىلٰ 
ُ
قــا�

ْ
ت
َ
ــَد اِهللا أ

ْ
ْم ِعن

ُ
ــَرَم�

ْ
�

َ
 أ

�
: احلجـــرات[ إِن

، وال شــكَّ أنَّ األكــرم هــو مــن فعــل الطاعــات الواجبــات  ]١٣

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــذا ي ـــي، وه ــلَّ املعاص ــرك ك ــام، ألنَّ  وت ــمة اإلم عص

بعـد الرسـول اإلمـام وهـو ظـاهر،  اهللا تعـاىلٰ  أكرم النـاس عنـد

النـاس لـيس إالَّ  ٰى النـاس لآليـة، وأتقـ ٰى وأكرم الناس هـو أتقـ

 .املعصوم، فيجب أن يكون اإلمام هو املعصوم

 ِ�يــِه   :قــال تعــاىلٰ  :العشـــرون
َ

ــِزل
ْ
ن
ُ
ي أ ِ

�
 ا�

َ
ُر َرَ�ضــان

ْ
ــه

َ
ش

ــد
ُ
 ه

ُ
ــْرآن

ُ
ق
ْ
ــد ىٰ ال ُه

ْ
ــَن ا� ــاٍت ِم ــاِس َو�َ��ن

�
ــانِ وَ  ىٰ �ِلن ْرق

ُ
ف
ْ
 ال

ــرة[ ــا ]١٨٥: البق ــال هن ــد: ، وق
ُ
ــَ�  ىٰ ه ُمت�ِق

ْ
ــرة[  ��ِل : البق

ــىلٰ  ]٢ ــدلُّ ع ــذا ي ــم  ، وه ــاس، وه ــة الن ــبب هداي ــني س أنَّ املتَّق

ــا أن يكـون اإلمــام  املعتـربون وبــاقي النـاس ال اعتبــار هبـم، فإمَّ

ــيم ال  ــل، ألنَّ احلك ــاين باط ــريهم، والث ــن غ ــني أو م ــن املتَّق م

من به االعتبـار وبـه اهلدايـة اتِّبـاع مـن ال اعتبـار بـه  يوجب عىلٰ 

 يكـون اإلمـام مـن أعـىلٰ   وال هيتدي إالَّ بـذلك الغـري، فتعـنيَّ أن

 .مراتب املتَّقني، وهذا هو املعصوم

كتابـه  وصف اهللا تعـاىلٰ  :احلادي والعشـرون ]]٣٢٦ص [[ /

د  العزيز بأنَّه
ُ
ِقَ�  ىٰ ه

�
ُمت

ْ
ه  ��ِل  ، ووصفه بأنَّ

ُ
ـاِس  ىٰ ده

�
  ،�ِلن

فال بدَّ من امتياز املتَّقني عن الناس يف ذلـك بعـد اشـرتاكهم فيـه، 

يف االعتقـاد  ٰى اهلـد: فلنُبنيِّ القدر املشرتك بينهم واملميِّـز، فنقـول

الوجـه الصـواب، فهـذا هـو  ه عىلٰ والقول والفعل وقوع ذلك كلِّ 

ا املميِّز فُأمور. القدر املشرتك  :وأمَّ

ل هداية املتَّقني تكون يقينًا ال حيـوم الشـكُّ حولـه يف  أنَّ : األوَّ

 .ال َر�َْب ِ�يهِ   :يشء من داللته، ودلَّ عليه بقوله

ــاين ــة : الث ــه مدرج ــة في ــة والعملي ــب النظري ــع املطال أنَّ مجي

   :وقـد دلَّ عليـه لقولــه تعـاىلٰ 
�

 إِال
ً
ِبــَ�ة

َ
 َوال ك

ً
ال يُغــاِدُر َصـِغَ�ة

صــــاها
ْ
ح

َ
ــــه تعــــاىلٰ ، و]٤٩: الكهــــف[ أ ٍء   :قول ْ َ
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� ُ

َو�

ناُه ِ� إِماٍم ُمِبٍ� 
ْ
َصي

ْ
ح

َ
 ].١٢: يس[ �أ

ـا  أنَّ داللتـه عـىلٰ : الثالث هـذه كّلهـا يقينيـة، ألنَّ الداللـة إمَّ

ــكَّ  ــرجيح، ألنَّ الش ــن ت ــا م ــدَّ فيه ــه ال ب ــة، ألنَّ ــة أو علمي ظنّي

ــن  ــًا م ــيح مانع ــون الرتج ــا أن يك ــه، فإمَّ ــة في ــض ال دالل املح

ــي ــنُّ النق ــاين الظ ــًا ض أو ال، والث ــون مطابق ــا أن يك ل إمَّ ، واألوَّ

ـــًا أو ال،  ـــون ثابت ـــا أن يك ل إمَّ ـــل، واألوَّ ـــاين اجله أو ال، والث

، فوصـف  ل هو العلـم، والثـاين هـو اعتقـاد املقلِّـد للحـقِّ واألوَّ

ــاىلٰ  ــة،  اهللا تع ــة ثابت ــة مطابق ــه جازم ــأنَّ داللت ــز ب ــه العزي كتاب

ــة ــون يقيني ــا األُ . فيك ــاىلٰ  وىلٰ أمَّ ــه تع ــهِ : فلقول ــَب ِ�ي   ال َر�ْ

ــا الثانيــة فلقولــه تعــاىلٰ  ، وأمَّ ال   :نكــرة يف معــرض نفــي فــتعمُّ

ــْن   ِم
ٌ

ــل � ِ
ْ

�
َ
ــِه � ِف

ْ
ل

َ
ــْن خ ــِه َوال ِم ِ يََديْ

ْ
ــ� ــْن َ�  ِم

ُ
ــل اِط

ْ
ــِه ا� ِ�ي

ْ
يَأ

يـــٍد  ِ
َ

ـــلت[ �َحِكــيٍم � ــا الثالثـــة فلقولـــه ]٤٢: ُفصِّ ، وأمَّ

   :تعــــاىلٰ 
ْ

ِ�يــــِه ا�
ْ
 ال يَأ

ُ
ــــه اِطــــل ــــد  أيضــــًا، وألنَّ

ُ
 ىٰ ه

ــ�َ  ُمت�ِق
ْ
ــىلٰ  � �ِل ــدلُّ ع ــذا ي ــهم هب ــدم  ، فتخصيص ــات وع الثب

 .قبول التزلزل

فعــل الطاعــات الواجبــة التــي أمــر اهللا هبــا، وتــرك : الرابــع

 عنهــا، وأشــار إليــه تعــاىلٰ  اهللا تعــاىلٰ  ٰى مجيــع املعاصـــي التــي هنــ

قاتِهِ   :بقوله
ُ
وا اَهللا َحق� ت

ُ
ق
�
 .ا�

ر ذلـك فنقـول غـري املتَّقـني وقـوع اعتقـادهم  ٰى هـد: إذا تقرَّ

ــىلٰ  ــ ع ــان ظن� ــواء ك ــواب، س ــه الص ــًا،  االوج ــدًا أو يقين أو تقلي

ــىلٰ  ــاهلم ع ــوع أفع ــر وق ــس األم ــة يف نف ــواهلم مطابق ــوع أق  ووق

مراتـب هـذا القسـم بعـد قسـم املتَّقـني  الوجه الصواب، فـأعىلٰ 

وال واألفعـال، من حصـل لـه ذلـك يف كـلِّ االعتقـادات واألقـ

ـــر،  ــه ال تنحص ــر ومراتب ــه يف األكث ــل ل ــن حص ــوه م ــّم يتل ث

ــي  ــا ال نعن ــومون، ألّن ــم املعص ــون ه ــم املتَّق ل وه ــم األوَّ فالقس

ــم،  ــدي هب ــيهم وهيت ــع إل ــريهم يرج ــك، وغ ــمة إالَّ ذل بالعص

ـــي  ل أعن ـــم األوَّ ـــن القس ـــون م ـــا أن يك ـــام إمَّ ص [[ /فاإلم

حمــال، ألنَّ اإلمــام املتَّقــني أو مــن غــريهم، والثــاين ]] ٣٢٧

ــه تعــاىلٰ  ــول لقول ــة الرس ــه لطاع ــب طاعت ــوا اَهللا   :جت ِطيُع
َ
أ

مْ 
ُ
�

ْ
ـــِر ِمـــن

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
 َوأ

َ
ِطيُعـــوا ا�ر�ُســـول

َ
، ]٥٩: النســـاء[ َوأ

بــاع وطاعــة مــن  ل باتِّ وحمــال مــن احلكــيم أن يــأمر القســم األوَّ

 ثالــث اهللا هــو مــن القســم الثــاين، وألنَّ اإلمــام ذكــره اهللا تعــاىلٰ 

ــم  ــذا القس ــن ه ــو م ل، وه ــم األوَّ ــن القس ــون م والرســول فيك

الثاين، وهـذا حمـال مـن احلكـيم، ومـن قـال بغـري ذلـك فهـو ال 

 .يعرف حكمة اهللا تعاىلٰ 

 :هذا الدليل بوجوه ين الرازي عىلٰ واعرتض فخر الدِّ 
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ل ــد: األوَّ ـــيء ه ــون الش ــخص  ٰى ك ــف لش ــيالً ال خيتل ودل

ــد ــرآن ه ــل الق ــف جع ــخص، فكي ــط؟ للمتَّ  ٰى دون ش ــني فق ق

 .وأيضًا فاملتَّقي مهتٍد، واملهتدي ال هيتدي ثانياً 

القرآن فيه جممل ومتشابه وظاهر، فكيف جعلتم كونـه : الثاين

كون داللته يقينيـة ال حيـوم الشـكُّ حوهلـا؟  ٰى للمتَّقني بمعن ٰى هد

 .قول من جعل الدالئل اللفظية ال تفيد اليقني خصوصًا عىلٰ 

ـة عليـه ال يصـحُّ  كلُّ مـا يتوقَّـف: الثالث كـون القـرآن حجَّ

االســتدالل بــه عليــه، كمعرفــة الصــانع وصــفاته، فهــذه اآليــة 

 .خمصوصة

ل من وجهني  :واجلواب عن األوَّ

ل ــة : األوَّ ــدليل أنَّ هداي ــذا ال ــر ه ــاه يف تقري ــد ذكرن ــا ق أّن

ــو  ــريهم، فه ــة غ ــري هداي ــني غ ــداملتَّق
ُ
ــاِس  ىٰ ه

�
ــ  �ِلن  ٰى بمعن

دو
ُ
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ْ
، واملغـايرة بيـنهام مغـايرة الكـلِّ ٰى بمعنـ   � �ِل

، وجيـوز أن يكــون التصـديق بالنســبة  للجـزء أو العـامِّ للخــاصِّ

ــًا وإىلٰ  إىلٰ  ــث  شــخص يقيني ــًا، فــإنَّ مســاواة زوايــا املثلَّ آخــر ظنّي

ــريه  ــد غ ــة وعن ــدس يقيني ــامل بُأوقلي ــد الع ــائمتني عن ــثالث لق ال

 . غري يقينية

ــاين ــول: الث ــام أنَّ : أن نق ــدك ــرآن ه ــة  ٰى الق ــني ودالل للمتَّق

دينـه وصـدق رسـوله فهـو أيضـًا  وجود الصـانع وعـىلٰ  هلم عىلٰ 

ـم  داللة للكافرين، إالَّ أنَّـه تعـاىلٰ  ذكـر املـؤمنني مـدحًا ليُبـنيِّ أهنَّ

ـِذُر :  الذين اهتدوا وانتفعـوا بـه، كـام قـال تعـاىلٰ 
ْ
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ن
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مـا أ
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ــاها  ش
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ــْن � ــات[ �َم ــاىلٰ ، وقــ]٤٥: النازع ــا   :ال تع م
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�
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�
ــِن ا� ــِذُر َم

ْ
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� ]ــرمحن ــان ]١١: ال ــد ك  ، وق

، ألجل أنَّ هؤالء هم الذين انتفعوا بإنذاره  .منذرًا للكلِّ

ـــر اهلــد بالداللــة املوصــلة  ٰى واعلـم أنَّ بعــض الفضــالء فسَّ

ــل  إىلٰ  ــني بالفع ــو للمتَّق ــريهم ]] ٣٢٨ص [[ /املقصــود، فه ولغ

ة،  تســميًة للشـــيء بــام يمكــن أن  ٰى فســّامه يف غــريهم هــدبــالقوَّ

 .يؤول إليه

أنَّ التشــابه واإلمجــال إنَّــام هــو الحــتامل : وعــن الثــاين

ـا مـن علـم يقينــًا  النقـيض، وهـو مـن عـدم العلـم اليقينـي، فأمَّ

مـن هـذا اللفـظ وهـم املعصـومون الـذين  جزمًا بمراد اهللا تعاىلٰ 

ــة هــم املتَّقــون باحلقيقــة وغــريهم باملجــ م يعلمــون دالل ــإهنَّ از ف

منـه، فـال يكـون جممـالً أو متشـاهبًا  اللفظ يقينًا ومـراد اهللا تعـاىلٰ 

 .بالنسبة إليهم

إنَّ ذلـك املجمـل واملتشـابه ال ينفـكُّ عـن دليـل : وأنا أقـول

ـا داللـة العقـل أو  مـا هـو املـراد عـىلٰ  يدلُّ عىلٰ  اليقـني، وهـو إمَّ

ــ ــار كلُّ ــدالســمع، فص ــاٰى ه ه ــام قلن ــكُّ ألنَّ اهللا : ، وإنَّ ــه ال ينف إنَّ

ــاىلٰ  ــىلٰ  تع ــو ع ــًا وه ــان نقض ــام وإالَّ لك ــا اإلفه ــد بخطابن  قص

ــل عــىلٰ  ــا أن جيع ــال، فإمَّ ــيالً  احلكــيم حم ــل دل ــن املجم ــراد م امل

املــراد أو ال، فــإن كــان الثــاين  عقليــًا أو نقليــًا أو ُيلِهــم اهللا تعــاىلٰ 

ــنيَّ األوَّ  ــرض، فتع ــًا للغ ــال وناقض ــًا باملح ف ــان مكلِّ ــو ك ل، وه

العـدم يف  وعـدم ظفـر بعـض العلـامء بـه ال يـدلُّ عـىلٰ . املطلوب

 .نفس األمر

ــه يكفــي يف اهلــد: وعــن الثالــث يف بعــض  ٰى كونــه هــد ٰى أنَّ

ــدها يف العقــول . املطالــب، والقــرآن يف تعريفــه الشـــرائع وتأكي

من تـدبَّر القـرآن العظـيم حـقَّ تـدّبره، وأجـال فكـره : وأنا أقول

ــ ــه، الصــحيح يف معاني ــادرة يف تركيب ــة ســليمة وق ه، ونظــر بفطن

ــة العقليــة عــىلٰ  وجــده مشــتمالً عــىلٰ  إثبــات الصــانع  كــلِّ األدلَّ

إنَّـه ُيسـتَدلُّ بـه مـن حيـث هـو قـول اهللا : لست أقـول. وصفاته

ــ عــىلٰ  تعــاىلٰ  ــة الدالَّ ــل مقــّدمات األدلَّ ــىلٰ ثبــوت الصــانع، ب  ة ع

ــفاته كلِّ  ــانع وص ــوت الص ــل، ثب ــه بالفع ــذكورة في ــا م ــه ه وفي

تركيبها ونظـم األدلَّـة منهـا، فمـن هـذه احليثيـة يصـري  إشارة إىلٰ 

ــة، بــل  دلــيالً ال أنَّــه مــن بــاب التقليــد وتســليم أنَّــه حجَّ

ــاىلٰ  ــه تع ــه، كقول ــذكورة في ــّدمات امل ــيل باملق ــتدالل العق  :باالس
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 .وهذا برهان إّين، وغري ذلك من اآليات، وهو كثري

اإليـــامن وأثـــره ال يـــتمُّ إالَّ باإلمـــام  :الثـــاين والعشــــرون

ــوم، ــب أن  املعص ــان،   فيج ــلِّ زم ــوم يف ك ــام املعص ــون اإلم يك

ــاج إىلٰ  ــّدمات فيحت ــان املق ــدها: بي ــامن، وثا: أح ــااإلي ــا : نيه م

ـه إذا كـان : إمـام معصـوم، ورابعهـا فـه عـىلٰ توقُّ : أثره، وثالثها أنَّ

 .اهللا تعاىلٰ  كذلك وجب نصبه يف كلِّ زمان عىلٰ 

ل ــام األوَّ ــمّ : املق ــة يف مس ــل القبل ــف أه ــامن يف  ٰى اختل اإلي

 :عرف الشـرع، وجيمعهم فَِرق أربعة

ـــة  ـــالوا: األُوىلٰ ]] ٣٢٩ص [[ /الفرق ـــذين ق ـــامن : ال اإلي

م ألفعــال القلـوب واجلــوارح وإقـرار باللســان، وهـم كثــري اسـ

ـا املعتزلـة فقـالوا إنَّ : من املعتزلـة والزيديـة وأهـل احلـديث، أمَّ

ــاملراد بــه التصــديق، ولــذلك يقــال ــاء ف ــّدي بالب : اإليــامن إذا ُع

فـالن آمــن بــاهللا ورســوله، ويكـون املــراد التصــديق، إذ اإليــامن 

: ه هــذه التعديــة، وال يقــالأداء الواجبــات ال يمكــن فيــ ٰى بمعنــ
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فـالن آمـن هللا كـام : وصـام، بـل يقـال فالن آمـن بكـذا إذا صـّىلٰ 

ــال ــّىلٰ : يق ــام وص ــدّ  ص ــاإليامن املع ــىلٰ  ٰى هللا، ف ــري ع ــاء جي  بالب

ـا إذا ُذِكـَر غـري معـدّ   فقـد اتَّفقـوا عـىلٰ  ٰى طريقة أهل اللغـة، وأمَّ

ـه منقــول مـن مســّامه اللغـوي الــذي هـو التصــديق إىلٰ   ٰى معنــ أنَّ

 :وجوه آخر، ثّم اختلفوا فيه عىلٰ 

أنَّ اإليــامن عبــارة عــن فعـل كــلِّ الطاعــات ســواء : إحـداها

ــال أو  ــوال واألفع ــاب األق ــن ب ــة أو م ــة أو مندوب ــت واجب كان

االعتقـــادات، وهـــو قـــول واصـــل بـــن عطـــاء وأيب اهلـــذيل 

 .والقاضـي عبد اجلبّار بن أمحد

ــات فقــط دون: وثانيهــا ــارة عــن فعــل الواجب ــه عب ــل  أنَّ فع

 .بن هاشم النوافل، وهو قول عيلِّ 

ـــا ـــائر، : وثالثه ـــلِّ الكب ـــاب ك ـــد اهللا اجتن ـــامن عن أنَّ اإلي

واملؤمن عند النـاس كـلُّ مـن اجتنـب كـلَّ مـا ورد فيـه الوعيـد، 

وحيتمــل أن يكــون مــن الكبــائر مــا مل يــرد فيــه الوعيــد، : قــالوا

ــام ــول النّظ ــرق، وهــو ق ــال. فظهــر الف ــن ق ــن أصــحابه م : وم

 .هاه مؤمنًا عندنا وعند اهللا اجتناب الكبائر كلِّ شـرط كون

ا أهل احلديث فذكروا وجهني  :وأمَّ

ل ــد : األوَّ ــّم بع ــل، ث ــو األص ــل، وه ــامن كام ــة إي أنَّ املعرف

حــدة، وهــذه الطاعــات ال يكــون  طاعــة إيــامن عــىلٰ  ذلــك كــلُّ 

األصـل الـذي هـو  شـيء منهـا إيامنـًا إالَّ إذا كانـت مرتتِّبـة عـىلٰ 

ــة ــلُّ وز. املعرف ــّم ك ــر، ث ــب كف ــار القل ــود وإنك ــوا أنَّ اجلح  عم

حــدة، ومل جيعلــوا شــيئًا مــن الطاعــات  معصـية بعــده كفــر عــىلٰ 

ــن  ــيئًا م ــوا ش ــرار، وال جعل ــة واإلق ــد املعرف ــا مل توج ــًا م إيامن

املعاصـــي كفــرًا مــا مل يوجــد اجلحــود واإلنكــار، ألنَّ الفــرع ال 

 .البحيصل بدون أصله، وهو قول عبد اهللا بن سعيد بن ك

ــاين ــات كلِّ : الث ــم للطاع ــامن اس ــوا أنَّ اإلي ــو زعم ــا، وه ه

ــل كلَّ  ــرائض والنواف ــوا الف ــد، وجعل ــامن واح ــة إي ــن مجل ــا م ه

ــه،  ــتقض إيامن ــرك شــيئًا مــن الفــرائض فقــد ان اإليــامن، ومــن ت

اإليـامن : ومـنهم مـن قـال. ومن تـرك النوافـل مل ينـتقض إيامنـه

 .اسم للفرائض دون النوافل

ــة ــة الثاني ــالواا: الفرق ــذين ق ــان : ل ــب واللس ــامن بالقل اإلي

 :مذاهب معًا، وهؤالء قد اختلفوا عىلٰ 

ل ــــة : األوَّ ــــان ومعرف ــــرار باللس ــــامن إق ص [[ /أنَّ اإلي

ــّم . بالقلــب، وهــو قــول مجهــور الفقهــاء وأيب حنيفــة]] ٣٢٩ ث

 :هؤالء اختلفوا يف موضعني

ــدمها ـــرها : أح ــن فسَّ ــنهم م ــة، فم ــذه املعرف ــة ه يف حقيق

ــاد ا ــًام باالعتق ــان عل ــديًا أو ك ــادًا تقلي ــان اعتق ــواء ك ــازم س جل

ــد مســلم،  صــادرًا عــن الــدليل، وهــم الــذين حيكمــون أنَّ املقلِّ

ــؤالء  ــدليل، وه ــن ال ــادر ع ــالعلم الص ـــرها ب ــن فسَّ ــنهم م وم

 .زعموا أنَّ املقلِّد يف األُصول ليس بمسلم

ـــ: املوضـــع الثـــاين ق اختلفـــوا يف أنَّ العلـــم املعتـــرب يف حتقُّ

هـو العلــم بــذات : علــم بــامذا؟ فقـال بعــض املتكلِّمــنياإليـامن 

ــاىلٰ  ــىلٰ  اهللا تع ــفاته ع ــراد  وص ــيس امل ــامل، ول ــتامم والك ــبيل ال س

: قولنـا ٰى العلم بالذات باحلقيقـة، بـل بذاتـه وبالصـفات، ومعنـ

ــالتامم أي كــلُّ  ــر اخــتالفهم يف . صــفاته ب ـــامَّ كث ــّم إنَّ هــؤالء ل ث

ـر كـلُّ طائفـة مـنهم  صفاته تعـاىلٰ  . مـن عـداه مـن الطوائـفكفَّ

املعتــرب هـو العلــم بكــلِّ مــا : وقـال مجاعــة مــن أهـل اإلنصــاف

 .ُعِلَم بالرضورة كونه من دين حمّمد 

أنَّ اإليـامن هـو التصـديق بالقلـب واللسـان : املذهب الثـاين

ـــي وأيب احلســن  ــاث املريس ــن غي ـــر ب ــول بش ــو ق ــًا، وه مع

ــة ــول اإلماميَّ ــن ق ــار م ــعري، واملخت ــو . األش ــال أب ــني ق احلس

. املــراد مــن التصــديق الكــالم القــائم بــالنفس: األشــعري

ــة ــىلٰ : وقالــت اإلماميَّ ــم ع ــو احلك ــديق ه ـــيء  التص ـــيء بش ش

 .إجيابًا أو سلباً 

ــامن : املــذهب الثالــث مــذهب طائفــة مــن الصــوفية أنَّ اإلي

 .إقرار باللسان وإخالص بالقلب

ــة ــة الثالث ــل : الفرق ــن عم ــارة ع ــامن عب ــالوا اإلي ــذين ق ال

 :قولني لب، وهؤالء اختلفوا عىلٰ الق

 أنَّ اإليــامن هــو عبــارة عــن معرفــة اهللا تعــاىلٰ : أحــدمها

أنَّ مـن عـرف اهللا بقلبـه ثـّم جحـد بلسـانه ومـات  ٰى بالقلب حتَّ 

قبل أن يقرَّ به فهـو مـؤمن كامـل اإليـامن، وهـو قـول جهـم بـن 

ا معرفـة الكتـب والرسـل واليـوم اآلخـر فقـد زعـم . صفوان أمَّ

ـا ليســ ت داخلــة يف حــدِّ اإليـامن، هكــذا نقــل بعضــهم عنــه، أهنَّ

ــه الكعبــي أنَّ  ــا   ونقــل عن ــامن معرفــة اهللا مــع معرفــة كــلِّ م اإلي

 .ُعِلَم بالرضورة كونه من دين حمّمد 

ــانيهام ــول : وث ــو ق ــب، وه ــديق بالقل د التص ــرَّ ــامن جم أنَّ اإلي

 .احلسني بن الفضل البجيل

و اإلقـرار باللسـان اإليـامن هـ: الـذين قـالوا: الفرقة الرابعـة

 :فقط، وهم فريقان

ل]] ٣٣١ص [[ / أنَّ اإلقــرار باللســـان هــو اإليـــامن : األوَّ



 ٢٠١  .............................................................................................  عصمة اإلمام/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العني 

فقط لكـن شــرط كونـه إيامنـًا هـو حصـول املعرفـة يف القلـب، 

ــا داخلــة  فاملعرفــة شـــرط لكــون اإلقــرار باللســان إيامنــًا، ال أهنَّ

ــمّ  ــقي  ٰى يف مس ــلم الدمش ــن مس ــيالن ب ــول غ ــو ق ــامن، وه اإلي

ــل  ــوالً والفض ــه ق ــر كون ــد أنك ــي ق ــان الكعب ــايش وإن ك الري

 .لغيالن

د اإلقــرار باللســان مــن غــري شـــرط : الثــاين أنَّ اإليــامن جمــرَّ

آخـر، وهـو قــول الكّراميـة، وزعمـوا أنَّ املنــافق مـؤمن الظــاهر 

ــم  ــدنيا وحك ــؤمنني يف ال ــم امل ــه حك ــت ل ـــريرة، فثب ــافر الس ك

 .الكافرين يف اآلخرة

ــاس  ــوال الن ــوع أق ــذا جمم ــمّ فه ــرف  ٰى يف مس ــامن يف ع اإلي

الشــرع، والــذي نـذهب إليــه أنَّ اإليــامن عبـارة عــن التصــديق 

بالقلـب واإلقــرار باللســان، ونعنـي بالتصــديق احلكــم الــذهني 

ــتند إىلٰ  ــو املس ــت، وه ــابق الثاب ــازم املط ــاء اجل ــالثبوت واالنتف  ب

ـــان  ـــرار باللس ـــورته واإلق ـــه وص ت ـــحيح يف مادَّ ـــدليل الص ال

ك التصــديق هــو العلــم التصـــديقي املطــابق لــذلك، وذلــ

وصــفاته اإلجيابيــة والســلبية التــي جيــب  بوجــود اهللا تعــاىلٰ 

ة وثبوهتــا ملحّمــد بــن  معرفتهــا عــىلٰ  ــف كالتوحيــد وبــالنبوَّ املكلَّ

وبصـــفاته مـــن العصـــمة واملعجـــزة وبإمامـــة  عبـــد اهللا 

ــام صــاحب  ــاء اإلم ـــر وبعصــمتهم وبق ــي عش ــة االثن األئمَّ

ــان  ــراض  إىلٰ  الزم ــم انق ــك يف عل ــنيِّ ذل ــد ُب ــني، وق املكلَّف

 .الكالم

ر هــذا فنقــول ــوال : إذا تقــرَّ قــد حيصــل مــن هــذه األق

ــولني ــاس يف ق ــار الن ــذاهب انحص ــدمها: وامل ــن : أح ــول م ق

مـن ال جيعلـه جــزءًا : رشط العمـل جـزءًا مـن اإليــامن، وثـانيهام

ل ال بــدَّ وأن مــن اإليــامن، فعــىلٰ  يكــون جــزء   املــذهب األوَّ

العمــل الصــالح الصــحيح، وال بــدَّ وأن جيعــل اهللا اإليــامن هــو 

ــًا إىلٰ  تعــاىلٰ  ــن  طريق ــون م ــا أن يك ته، فإمَّ ــحَّ ــي بص ــم اليقين العل

ل  ــادًة، واألوَّ ــام ع ــاين ال يعــمُّ كاإلهل ــار أو ال، والث طريــق اإلخب

ال بــدَّ وأن يكــون معلــوم الصــدق، واإلمجــاع والتــواتر نــادران، 

ق ــيِّ  املــوت إىلٰ  فتعــنيَّ إخبــار املعصــوم، وحيــث تطــرَّ  النب

وال نبــيَّ غــريه وجــب اإلمــام املعصــوم، إذ غــريه خـــالف 

هــذا القــول  اإلمجــاع، فقــد ثبــت احتيــاج املــؤمن يف إيامنــه عــىلٰ 

والقــول الثــاين قــول مــن ال يشـــرط . اإلمــام املعصــوم إىلٰ 

ــر اإليــامن العمــل، والعمــل : العمــل يف اإليــامن، فنقــول أث

رع الصــحيح اليقينـــي، للشـــا]] ٣٣٢ص [[ /املطلــوب منــه 
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ــىلٰ  ــدلُّ ع ــىلٰ  ت ــف ع ــتدالل يتوقَّ ــه االس ــام، ووج ــمة اإلم  عص

 :مقّدمات

ــاىلٰ : ىلٰ األُو ــف اهللا تع ــني  إذا كلَّ ــه بع ــا أن ُيكلِّف ـــيء فإمَّ بش

ذلــك أو بــه إن أّداه اجتهــاده إليــه وإن مل يــؤدِّ اجتهــاده إليــه فــام 

ؤّدي اجتهــاده إليــه مقــام مــا ؤّدي اجتهــاده إليــه ويقــوم مــا ُيــُيــ

ــن قــال ــاين قــول م ــه، والث ــف ب ــد : ُكلِّ كــلُّ جمتهــد مصــيب وق

لأبطلناه يف األُصول، فتعنيَّ ا  .ألوَّ

ــة ــق إىلٰ : الثاني ــف مــن طري إصــابة احلكــم  ال بــدَّ للمكلَّ

ــه لــواله لــزم  املعــنيَّ الــذي حكــم اهللا تعــاىلٰ  بــه يف الواقعــة، ألنَّ

تكليف ما ال ُيطـاق، فـال أقـلَّ مـن لـزوم احلـرج، وقـد نفـاه اهللا 

 .هبذه اآلية تعاىلٰ 

الظنُّ اعتقـاد راجـح جيـوز معـه النقـيض، وإذا جـاز : الثالثة

النقــيض يكــون أعــمُّ مــن املطلــوب، وإذا كــان أعــمُّ فــال معــه 

ــالً إىلٰ  ــًا موص ــون طريق ــلح أن يك ــامَّ ال  يص ــوب، ألنَّ الع املطل

إصــابة  ، فجعــل مــا هــو أعــّم طريقــًا إىلٰ يســتلزم اخلــاصَّ 

 .األخّص ال أقلَّ من أن يكون حرجًا عظيامً 

ـــا الضــــرورة أو النظـــر،  الطريـــق إىلٰ : الرابعـــة العلـــم إمَّ

ل : ينحصـــر يف قســمني والنظــر قــول املعصــوم وغــريه، ولــألوَّ

أحـــدها أن يكـــون واجـــب العصـــمة، وثانيهـــا أن : شــــرائط

ــاىلٰ  ــل تع ــف يوصــله إىلٰ  جيع ــة عصــمته،  دلــيالً للمكلَّ معرف

املعصـوم تلـك األحكـام التـي حكـم  وثالثها أن ُيعلِّم اهللا تعـاىلٰ 

ــًا، ورابعهــا أن هبــا اهللا تعــاىلٰ  ا علمــه اهللا ؤّدي املعصــوم مــُيــ  يقين

من األحكـام، وخامسـها أن يقبـل املكلَّـف منـه وأن يـأمتر  تعاىلٰ 

 .بأمره وينتهي بنهيه ويتبعه يف أقواله وأفعاله

ــول ــك فنق ر ذل ــرَّ ــول أنَّ هللا : إذا تق ــم األُص ــت يف عل ــد ثب ق

يف كلِّ واقعة حكًام واحـدًا، وقـد ثبـت مـن هـذه اآليـة أنَّـه  تعاىلٰ 

ــف إ العلــم بــذلك احلكــم جيعلــه اهللا  ىلٰ ال بــدَّ مــن طريــق للمكلَّ

ـا املعصـوم أو غـريه  بيَّنّـاوينصبه، وذلك الدليل قـد  تعاىلٰ  أنَّـه إمَّ
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أن يفعـل  قـادر عـىلٰ  مثل اإلهلـام والتـواتر واإلمجـاع، واهللا تعـاىلٰ 

ــاين مل  ــن الث ــك، لك ــف ]] ٣٣٣ص [[ /ذل ــلِّ مكلَّ ــق يف ك يتحقَّ

ــاء إىلٰ  ــة األنبي ل بعث ــن أوَّ ــة م ــلِّ واقع ــالف  يف ك ــو خ ــره، فه آخ

ـــاىلٰ  ـــان اهللا تع ل، وإال لك ـــنيَّ األوَّ ـــادة، فتع ـــري الع ـــال�  ج  خم

ــاىلٰ  ــريًا،  ااهللا عــن ذلــك علــو�  بالواجــب وناقضــًا لغرضــه تع كب

ــبعض : فنقــول. فتعــنيَّ املعصــوم ختصيصــه بــبعض األزمــان وب

ــن  ــان م ــلِّ زم ــدَّ يف ك ــال ب ح، ف ــرجِّ ــال م ــرجيح ب ــني ت املكلَّف

قولـــه ســـندًا لألحكـــام معصـــوم واجـــب العصـــمة يكـــون 

الشـرعية ودليالً برهانيًا قاطعـًا عليهـا يفيـد العلـم، وذلـك هـو 

 .اإلمام، وهو املطلوب

ــة ــذه اآلي ــتدالل هب ــر يف االس ــق آخ ــام : وطري ــو أنَّ مت وه

ــدنيا وفــيهام  ــون يف ال ــد يك ــدين وق ــون يف ال ــد يك ــة ق النعم

ــان  ـــرورية لإلنس ــياء الض ــق األش ــدنيا بخل ــي ال ــود، فف املقص

ــة متلُّ  املنتفــع ــا وكيفي ــاع هب ــه االنتف ــان وج ــا وبي ــة هب ــا وكيفي كه

ـــاألعامل  ـــرة ب ـــات، ويف اآلخ ـــامالت واملعاوض ـــا للمع نقله

ــك ال  ــادات، وذل ــة الع ــات وإقام م ــاب املحرَّ ــاحلات واجتن الص

ـــاليف  ـــرق التك ــــرعية وط ـــام الش ـــة األحك ـــتمُّ إالَّ بمعرف ي

 .العقلية، وال حيصل ذلك إالَّ من املعصوم، فيجب نصبه

ــ ــروطري ــة : ق آخ ــي تزكي ــام ه ــنفس إنَّ ــارة ال ــم أنَّ طه اعل

ــة واالنقيــاد ألوامــر اهللا تعــاىلٰ   الظــاهر باســتعامل الشـــرائع احلقَّ

حســب مــا هــي يف نفــس األمــر، وختليــة الســـرِّ  ونواهيــه عــىلٰ 

ــارة أنَّ الــنفس  ــذه الطه ــة، وفائــدة ه ــالق الذميم ــن األخ ع

ــود ال ــه وج ــه، ومن ــا بكرم ــيض اهللا عليه ــتعدُّ ألن يف ــور تس ص

بــالكامالت النفســانية، وذلــك إنَّــام يــتمُّ  القدســية، فتــتحّىلٰ 

ــذلك، وال  ــي ب ــة ال تف ــدالئل اللفظي ــوم، إذ ال ــال املعص بإرس

مــدخل للعقــل يف تــرجيح كثــري مــن األحكــام الشـــرعية، فــال 

 .بدَّ من اإلمام املعصوم

من مجلة إرادة التطهري إقامة احلدود والتعزيرات : وطريق آخر

ضًا إىلٰ واألمر باملع غـري  روف والنهي عن املنكر، وجعل ذلك مفوَّ

أعـّم مـن السـبب، فـال   التطهري، ألنَّ فعلـه ؤّدي إىلٰ املعصوم ال يُ 

 .يمكن أن يكون سببًا، فال بدَّ وأن يكون معصوماً 

ــر ــق آخ ــام : وطري ــأ يف األحك ــن اخلط ــم م ــس أعظ ال رج

ـــًا املتعلِّ  ـــن وخصوص ـــم م ـــارة أعظ ـــادات، وال طه ـــة بالعب ق

ــيان ــة، الص ــالً والباتَّ ــام أص ــن األحك ـــيء م ــأ يف ش ــن اخلط ة م

 .والصيانة إنَّام تكون باملعصوم

ــر ــق آخ ــاىلٰ : وطري ــر اهللا تع ــال أم ــر  امتث ــيِّ وأم ــر النب وأم

ــه تعــاىلٰ  ــوا :  اإلمــام طريــق التطهــري، وهــو ظــاهر، لقول ِطيُع
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، فلــو مل يكــن معصــومًا جعــل أمــر اإلمــام ثالــث أمــر اهللا تعــاىلٰ 

ـر أو ال  جلاز منه اخلطـأ يف حكمـه، فـال يكـون امتثـال أمـره مطهِّ

ــل  ــة أمــر اهللا وأمــر الرســول، ب ــل يف ثالــث مرتب يصــلح أن ُجيَع

ر ]] ٣٣٤ص [[ /هــو  ــام يتــأخَّ مســاٍو مــن حيــث الصــواب، وإنَّ

مـن حيـث الصـواب، وهـو  بالشـرف والذات، واملـراد إنَّـام هـو

 .املطلوب

قـد ُبـنيِّ أنَّ اإلمـام وأمـره وهنيـه وإرشـاده مـن : وطريق آخر

ــدَّ وأن  ــال ب ــبه، ف ــة أش ــة القريب ــو بالعلَّ ــل ه ــري، ب ــادئ التطه مب

ــذنوب  ــائر ال ــأ وس ــرجس واخلط ــائر ال ــن س ــرًا م ــون مطهَّ يك

ـــمة، ألنَّ  ـــو العص ـــذا ه ـــيان، وه ـــهو والنس ـــوب والس والعي

ــريه أوىلٰ  ــ تطه ــن تطه ــن إرادة م ــدأ، ولك ــون مب ــد ال يك ري واح

التطهـــري يف غـــريه بالســـوية، وجيمعهـــم يف اللفـــظ، فيكـــون 

إمـــام وإالَّ لـــزم  ، ومل حيـــتج اإلمـــام إىلٰ التطهـــري لـــه أوىلٰ 

 .التسلسل، فال بدَّ وأن يكون معصوماً 

ــر ــق آخ ــوم : وطري ــام معص ــب إم ــن نص ــم م ــة أعظ ال نعم

ــذكورة، فــإن خت ـــرائط امل ــه الش ـــرع في ــم حــافظ للش ــف احلك لَّ

ــاىلٰ  ــن اهللا تع ــف ال م ــن املكلَّ ــو م ــف، وه ــول املكلَّ ــدم قب ، فلع

ــذا  ــة، ه ــذه النعم ــل ه ــل مث ــا وهيم ــه علين ــتمَّ نعمت ــد أن ي ويري

 .حمال

ْم ِمــَن اِهللا   :قولــه تعــاىلٰ  :الرابــع والعشـــرون
ُ
 جــاَء�

ْ
ــد

َ
ق

 ُمِبـٌ� 
ٌ

وٌر َوِ�تاب
ُ
 ُسـ �ن

ُ
ه
َ
ـوان

ْ
بَـَع رِض

�
ـِدي بِـِه اُهللا َمـِن ا�

ْ
ه

َ
� 

َ
بُل

 ٰ
َ

مــاِت إِ�
ُ
ل

�
ــرُِجُهْم ِمــَن الظ

ْ ُ
ــالِم َو� ــِديِهْم  ا�س�

ْ
ــِه َو�َه نِ

ْ
ــوِر بِإِذ ا��

ـــتَِقيٍم  إِ�ٰ  ـــدة[ �ِ�اٍط ُ�ْس ـــة ]١٦و ١٥: املائ ـــذه اآلي ، ه

نصب أدلَّـة يقينيـة يف الكتـاب هيـدي هبـا مـن  أنَّه تعاىلٰ  تدلُّ عىلٰ 

بــع ُســ بــع رضــوانه واتَّ تــي يســتفاد ل الســالم هــي الطــرق البُ اتَّ

ــاىلٰ  ــام اهللا تع ــا أحك ــاب  منه ــن الكت ــن م ــاليقني، وإذ مل يمك ب

ــالنبيِّ  ــا أن ختــتصَّ ب ــي للمعصــومني، فإمَّ  للمجتهــدين فه

ـة وهـو تـرجيح بـال  فيحصل اللطف للمكلَّفـني يف زمانـه خاصَّ

ــالنبيِّ  ــتصَّ ب ــا أن ال خي ح، وإمَّ ــرجِّ ــرتكة   م ــون مش ــل تك ب

ــ ــدَّ يف ك ــال ب ــام، ف ــني اإلم ــه وب ــوم بين ــام معص ــن إم ــان م لِّ زم

ــبُ يعــرف ُســ ــات رُ ل الســالم، وتلــك الطُّ ق اليقينيــة، وتكــون آي

ــل  ــة مث ـــيء يف اهلداي ــه ال ش ــورًا، ألنَّ ــه ن ــبة إلي ــاب بالنس الكت
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ــكَّ  ــل الش ــذي ال يقب ــي ال ــار اليقين ــد اإلبص ــه يفي ــور، فإنَّ ، الن

ــ ــبه ُط ــذا ش ــوم رُ فله ــن إالَّ للمعص ــك ال يمك ــاب، وذل ق الكت

ــية ــه قدس ــذي نفس ــل  ال ــن قبي ــا م ــبة إليه ــوم بالنس ــون العل يك

 .فطرية القياس، وهذا هو احلقُّ 

ـــرون ــاىلٰ  :اخلــامس والعش ــه تع ــِديِهْم إِ�ٰ   :قول
ْ
ِ�اٍط  َو�َه

ــتَِقيٍم  ــدة[ �ُ�ْس ــىلٰ  ، ]١٦: املائ ــدلُّ ع ــاىلٰ  ي ــه تع ــراد أنَّ  أنَّ امل

أمره وهنيـه، ومـن لـيس بمعصـوم ال يمكـن فيـه  أراد اهلداية إىلٰ 

كــام كــان يف النبــيِّ ينبغــي يف كــلِّ زمــان كــذلك يكــون ذلــك، ف

ـــذا ]] ٣٣٥ص [[ /اإلمـــام  ـــوب، وه ـــو املطل ـــومًا، وه معص

 .قريب من البدهيي

ِطيُعـــوا اَهللا   :قولـــه تعـــاىلٰ  :الســـادس والعشــــرون
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ــــدة[ �الغ ــــر ]٩٢: املائ ، تقري

 :االستدالل من هذه اآلية وجوه

ــه تعــاىلٰ : أحــدها أمــر باحلــذر عــن خمالفــة األمــر وعــدم  أنَّ

ــاىلٰ  ــر اهللا تع ــام أم ــان ب ــاىلٰ  اإلتي ــه تع ــه، وحكم ــام  ب يف األحك

ر يف األُصـــول، ومتـــ مل يوجـــد  ٰى التكليفيـــة واحـــد كـــام تقـــرَّ

يقينـًا  قولـه العلـم بحكـم اهللا تعـاىلٰ معصوم يف كـلِّ زمـان يفيـد 

فــاخلوف حاصــل وال ينــدفع بدونــه، أو بخلــق علــوم رضوريــة 

هــذا التقــدير،  بالصــواب، ومل حيصــل الثــاين، ألّنــا نبحــث عــىلٰ 

ل  .فال بدَّ من األوَّ

 :طريق دفع اخلوف ال بدَّ فيه من مخسة ُأمور: ثانيها

ي واملبلِّـغ، ، وهـو نصـب املـؤدّ ما يتعلَّق بـاهللا تعـاىلٰ : أحدها

، وحيـث فنـاء البشــر مـن احلكـم املحتـوم، وهو الرسـول 

ــائر  ــول س ــاء عق ــدم وف ــوم، وع ــائع معل ــاهي الوق ــدم تن وع

ــاب  ــن الكت ـــرعية م ــام الش ــلِّ األحك ــتخراج ك ــني باس املكلَّف

ــنَّة عــىلٰ  الســبيل اليقــني بــال شــكٍّ وال ريــب أمــر  العزيــز والسُّ

ــ ــازع مكــابر، واإلمج ــه واملن ــزاع في ــائله واقــع ال ن اع قليــل ومس

ــام  ــائم مق ــخص ق ــل ش ــن جع ــذلك، وم ــواتر ك ــدودة، والت مع

ــاليقني،  ــام ب ــامل باألحك ــمة، ع ـــرع والعص ــظ الش ــيِّ يف حف النب

، طريـق دفـع اخلـوف  صـالح إىلٰ   وخيرب عن علم ال يقبـل الشـكَّ

ــاىلٰ  ــام اهللا تع ــة أحك ــومعرف ــن الطُّ ــريه م ــل غ ق رُ ، وإذا مل حيص

 .تعنيَّ هو باليقني

ــل دالٌّ عــىلٰ : وثــانيهام ، وعــىلٰ  نصــب دلي ــيِّ ة النب ــوَّ إمامــة  نب

 .اإلمام

 .إبالغ النبيِّ وسعيه يف اإلبالغ: وثالثها

خلــق فهــم وذهــن وآالت حّســية للمكلَّفــني : ورابعهــا

ـ فهـم األحكـام، وانتصـاب اإلمـام لتعريـف  ل إىلٰ ألجل التوصُّ

ــىلٰ  ــن ع ــا إن أم ــائهم إليه ــون، ودع ــأله املكلَّف ــام إن س  األحك

 .نفسه

ــها ــر اإلمــام، والســعي يف : وخامس امتثــال املكلَّفــني ألم

 .تفهيم األحكام

، فلـو مل يفعلهــا اهللا واألُمـور األربعـة املتقّدمــة مـن اهللا تعــاىلٰ 

رًا،  تعــاىلٰ  ـــرًا بــل متعــذِّ ــف متعسِّ لكــان حصــول األمــن للمكلَّ

ــف  واألمــر باحلــذر يســتلزم األمــر بالســعي إىلٰ  ــا ُيــؤمِّن املكلَّ م

دفـع اخلـوف، وهـو ظـاهر، فلـو مل جيعـل الطريـق واالجتهاد يف 

ن املكلَّـف منـه لكـان تكليفـًا باملحـال  الذي من فعلـه وال يـتمكَّ

كبــريًا، فيجـــب ]] ٣٣٦ص [[ / ااهللا عــن ذلـــك علــو�  تعــاىلٰ 

ــف، فاإلمهــال اآلن مــن فعــل . نصــبه واخلــامس مــن فعــل املكلَّ

 .املكلَّفني، فيجب نصب اإلمام املعصوم

والظــاهر  املحكــم املتشــابه والــنصُّ  يف القــرآن: الثالــث

ــام  ــلِّ األحك ــه يف ك ــة من ــة اليقيني ــول الدالل ل، فحص ــؤوَّ وامل

ــنَّة أوىلٰ  ، ومــع كـون احلكــم واحــد أو للمجتهـد حمــال فمـن السُّ

ــوب  ــه يف مطل ــم مقام ــري احلك ــام غ ــدم قي ــيض وع ــال النق إمه

ــد ال  ــه املفاس ــالح ويف ترك ــن املص ــه وم ــأ من ــيام ينش ــارع وف الش

ــل إالَّ  ــاىلٰ حيص ــم اهللا تع ــابة حك ــن إص ــع م ــل إالَّ م ، وال حيص

ــا قــول واجــب العصــمة الــذي  علــم يقينــي، وطريقــه إمَّ

يســتحيل عليــه الســهو والنســيان واخلطــأ يف التأويــل مطلقــًا أو 

غريه، وهـذه قسـمة حقيقيـة ال تنقلـب، والثـاين مل يوجـد، وهـو 

ــاىلٰ  ــون اهللا تع ــزم أن يك ل ل ــود األوَّ ــوال وج ــاهر، فل ــًا  ظ ناقض

اهللا عــن ذلــك، فتعــنيَّ  رضــه، وهــو حمــال بالضـــرورة تعــاىلٰ لغ

 .وجود إمام معصوم يف كلِّ وقت

ٰ   :قولــه تعــاىلٰ  :الســابع والعشـــرون
َ
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املعصـوم،  العلـم، ومل جيعـل طريقـًا غـري لو جعل فيه طريقـًا إىلٰ 

 .إمام معصوم عىلٰ  فتعنيَّ عليه النصُّ 

ـــرون ــامن والعش ــاىلٰ  :الث ــه تع رِض   :قول
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باخلليفــة قبــل اخلليقــة،  ، بــدأ اهللا تعــاىلٰ ]٣٠: البقــرة[ خ

، فــدلَّ عــىلٰ  ــام هــو بــاألهمِّ اخلليفــة   أنَّ  واالبتــداء مــن احلكــيم إنَّ

ة أهّم، فال بدَّ وأن يك ون اخلليفـة أكمـل مـن كـلِّ اخللـق يف القـوَّ
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العملية والعلمية وأرشفهـم، ومـن يكـون كـذلك ولـيس ذلـك 

 .إالَّ املعصوم

ـــرون ــع والعش ــو :التاس ــل ق ــة تكمي ــدة اخلليف ــم  ٰى فائ العل

ــق، ــائر اخلالئ ــل لس ــلِّ   والعم ــل ك ــىلٰ  وتكمي ــتعدٍّ ع ــدر  مس ق

فاوتــة اســتعداده، ولـــامَّ كانــت مراتــب النــاس يف االســتعداد مت

ــ ــون املكمِّ ــب أن يك ــان وج ــامل والنقص ــلُّ يف الك ــل ك  ل املوص

ــتعدٍّ  ـــ إىلٰ  مس ــة  ٰى أقص تني العملي ــوَّ ــامالً يف الق ــه ك ــة كامل هناي

هنايـة الكـامل البشــري،  ٰى أقصــ والعلمية أصـالً يف الكـامل إىلٰ 

ـــق ذلـــك مـــع غـــري العصـــمة، فوجـــب أن يكـــون  وال يتحقَّ

ــوماً  ــ. معص ــذا املعن ــرتك  ٰى وه ــب مش ــة هللا املوج ــلِّ خليف يف ك

ــذا  تعــاىلٰ  ــة، وه ــوم العلَّ ــوم احلكــم لعم ــه، فيجــب عم يف أرض

 النبــيِّ  واخلليفــة كـام يقـال عـىلٰ . احلكمـة اإلهليـة ٰى مقتضــ

ــىلٰ  ــال ع ــام  يق ـــر، اإلم ــلِّ عص ــمُّ يف ك ــيَّ ال يع ، وألنَّ النب

ــاللطف  ــتصَّ ب ــالنبيِّ الخ ــك ب ــتصَّ ذل ــو اخ ــاهر، فل ــو ظ وه

ــة،  ــض األُمَّ ــاملة ]] ٣٣٧ص [[ /بع ــة ش ــة اهللا عامَّ ــن رمح لك

، وعنايته يف حقِّ أهل كلِّ عرص وجب اإلمام  .للكلِّ

ــه حيكــم يف اخللــق  :الثالثــون ــام ُســّمي اخلليفــة خليفــة ألنَّ إنَّ

أمــره وهنيــه، فهــو خليفــة اهللا  ، وحيملهــم عــىلٰ  بحكــم اهللا تعــاىلٰ 

ـد تعاىلٰ  ، وهـذا قـول ابـن مسـعود وابـن عبّـاس والسـدي، وأكَّ

ْم   :لـه تعـاىلٰ ذلك قو
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ــ� �َ ]ــع ]٢٦: ص ــل إالَّ م ــه ال حتص ، وفائدت

ــا األُوىلٰ  فــألنَّ خلــق الشــهوات  العصــمة، فوجــب عصــمته، أمَّ

والنفـــرات يف الطبـــايع البشــــرية مـــن مكمـــالت التكليـــف 

ثــال األوامــر واالنزجــار عــن بامت بحيــث حيصــل الثــواب التــامُّ 

ــاىلٰ  ــه تع ــار بقول ــه أش ــواهي، وإلي ٰ   :الن
َ
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ْ
ــات[ � ىٰ ا� ــغر ]٤٠: النازع ــن يستص ــاس م ــن الن ، وم

ــوله يف حتصــيل مقتضـــ ــامل وحص ــهوة، وال يبــايل  ٰى الك الش

ــوع لــذلك، فوجــب يف احلكمــة وضــع  بحفــظ ظــاهر نظــام الن

ة العق ة الشــهوية  ليــة ويســاعدها عــىلٰ اخلليفــة ليقــّوي القــوَّ القــوَّ

ــىلٰ  ــاس ع ــل الن ــبية، وحيم ــرهم عــن  والغض ــروف ويزج املع

ــن اهللا  ــة م ــذه عناي ــعيف، وه ــن الض ــويَّ ع ــردع الق ــر، وي املنك

ــاىلٰ  ــقاع  تع ــع األص ــق يف مجي ــمُّ اخلالئ ــل تع ــٍد ب ــتصُّ بأح ال خت

ـــه  ـــع األشـــخاص، فـــاملطلوب من والـــبالد واألزمـــان وجلمي

ــريه ــمة غ ــ  عص ــن م ــو متكَّ ــو ل ــون ه ــف ال يك ، فكي ــلِّ ن الك

ــومًا وال وجــه حلاجــة املكلَّــف إليــه إالَّ جــواز اخلطــأ  معص

خليفــة آخــر ودار أو  عليــه؟ فلــو جــاز عليــه اخلطــأ الحتــاج إىلٰ 

وجــه وفســاده  تسلســل، وهــو حمــال، ألنَّ مــن بــه صــالح كــلِّ 

وألنَّ املـراد منـه . جيب أن يكون عاريـًا عـن كـلِّ وجـوه املفاسـد

كــلِّ معصــية يف كــلِّ عصـــر ويف كــلِّ وقــٍت،  زجــر الكــلِّ عــن

واألمر بالطاعـات كـذلك، فـال بـدَّ وأن يكـون معصـومًا، وهـو 

ــه إذا مل يكــن معصــومًا انتفــت . ظـاهر ــا املقّدمــة الثانيــة فألنَّ وأمَّ

 فائدتـه، وفعـل احلكـيم إذا كـان لغـرض وتوقَّـف الغـرض عـىلٰ 

لغرضـه،  شـرط من فعلـه ومل يفعلـه ال شـكَّ أنَّـه يكـون ناقضـاً 

ــه ــادٌّ حلكمت ــو مض ــىلٰ . وه ــوف ع ــني خمل ــة أم ــًا اخلليف  وأيض

ــة  ــأ واخليان ــه اخلط ــاز علي ــو ج ــوال، فل ــدماء واألم ــان وال األدي

باعــه، وهــو ظــاهر ــًا وأمرنــا باتِّ . امتنــع مــن احلكــيم جعلــه أمين

وهذه األدلَّـة مسـتفادة مـن كـالم الشـيخ حمّمـد بـن بابويـه مـن 

 .)رمحه اهللا تعاىلٰ (اإلماميَّة 

ـــوناحلـــ ـــيلٌّ  :ادي والثالث ـــة،   ع ـــن املالئك ـــل م أفض

واملالئكــة معصــومون، واألفضــل مــن املعصــوم معصــوم، 

ـــا . معصـــوم  فعـــيلٌّ   املقّدمـــة األُوىلٰ ]] ٣٣٨ص [[ /أمَّ

ـــَط�ٰ   :فلقولــه تعـــاىلٰ   اَهللا اصْ
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مـــن آل   ، وعـــيلٌّ اهللا تعـــاىلٰ  ٰى والعـــاملَون هـــم مـــا ســـو

ــطف ــراهيم، واملص ــطف ٰى إب ــل مــن املص ــه ٰى أفض ــيَّ . من وألنَّ النب

واحــدة  أفضــل مــن املالئكــة، ونفــس النبــيِّ وعــيلٍّ  حمّمــدًا 

ـا أفضـلية . أفضـل مـن املالئكـة  يف الكامل، فيكون عـيلٌّ  أمَّ

ه  الكـالم، ونشـري هنـا إىلٰ فلامَّ ُبـنيِّ يف علـم  النبيِّ  دليـل ُينبـِّ

أفضـل مـن آدم، وآدم أفضـل مـن  إنَّـه : ذلـك، فنقـول عىلٰ 

 .املالئكة، فالنبيُّ أفضل من املالئكة

ا املقّدمة األُوىلٰ   .فإمجاعية أمَّ

ا املقّدمـة الثانيـة فـألنَّ اهللا تعـاىلٰ  أمـر املالئكـة بالسـجود  وأمَّ

ــاجد،  ــن الس ــل م ــه أفض ــجود ل ـــروريآلدم، واملس ــو ض . وه

ــاد نفــس عــيلٍّ  ــا احتِّ ادمهــا يف  ٰى ونفــس النبــيِّ بمعنــ وأمَّ احتِّ

ـــاىلٰ  ـــه تع ـــامالت، فبقول مْ   :الك
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 . ـــا املقّدمـــة الثانيـــة وهـــي أنَّ املالئكـــة معصـــومون وأمَّ

 :فلوجوه
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   :قوله تعـاىلٰ : الثاين
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 .النهي عن اليشء يستلزم األمر برتكه وترك املنهيّات، ألنَّ 

ــل ــإن قي ــىلٰ : ف ــدليل ع ــا ال ــه] أنَّ [ م ــا   :قول  م
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ــا ــه، : قلن ال شـــيء مــن املــأمورات إالَّ ويصــحُّ اســتثناؤه من

ه يف بيَّنّـامـا  واالستثناء ُخيِرج مـن الكـالم مـا لـواله لـدخل عـىلٰ 

ه صـفة مـدح، فلـوال العمـوم لشـاركوا مـن وألنَّـ. ُأصول الفقه

 .عداهم يف ذلك، فلم يكن الختصاصهم بصفة املدح فائدة

ـــث ـــاىلٰ : الثال ـــه تع  :  قول
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كـــلِّ رصيـــح يف بـــراءهتم عـــن املعـــايص، وكـــوهنم يف ] ٢٧و

 . األُمور تابعني لألمر اإلهلي والوحي

ـــه تعـــاىلٰ : الرابــع]] ٣٣٩ص [[ / ـــم  ٰى حكـــ أنَّ عـــنهم أهنَّ

طعنوا يف البشــر باملعصـية، ولـو كـانوا عصـاه ملـا حسـن مـنهم 

 .ذلك الطعن

ــه تعــاىلٰ : اخلــامس ــم ٰى حكــ أنَّ    عــنهم أهنَّ
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 .امتنع صدور املعصية منهم

ــا املقّدمــة الثالثــة وهــي أنَّ األفضــل مــن املعصــوم  وأمَّ

 :  عليهــا بقولـه تعــاىلٰ  معصـوم فظـاهرة، وقــد نبَّـه اهللا تعـاىلٰ 
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ــت أنَّ  ــاوإذا ثب ــب أن ي  علي� ــوم وج ــلُّ معص ــون ك  ك

 .إمام معصومًا، إذ ال قائل بالفرق

إنَّ املقّدمـــة الثانيـــة قـــدح فيهـــا مجاعـــة مـــن : اعـــرتاض

 .احلشوية، وتكلَّموا فيها باملنع والنقض واملعارضة

ــن  ــوه م ــة، ومــا ذكرمت ــلِّم عصــمة املالئك ــع فــال ُنس ــا املن أمَّ

ــ ــاقي األدلَّ ــار، وب ــة الن ــتصٌّ بمالئك ــه خم الً فإنَّ ــا أوَّ ــة أمَّ ة األدلَّ

 .املالئكة  ُيمنَع عمومه يف كلِّ 

ــان  ام ملك ــإهنَّ ــاروت، ف ــاروت وم ــة ه ــنقض فبقصَّ ــا ال وأمَّ

ــاىلٰ  ــاقبهام اهللا تع ــا ع ــذنب، وإالَّ مل ــنهام ال ــَد م ــد ُوِج ــث  وق حي

ــدنيا  ــارا عــذاب ال ــدنيا واآلخــرة، فاخت ــذاب ال مهــا بــني ع خريَّ

ــر إىلٰ  ــني يف بئ ــل منكوس ــام بباب ــاجالً، فجعله ــة،  ع ــوم القيام ي

ــامن النــاس الســحر ويــدعوان إليــه، وال يرامهــا أحــد ومهــ ا ُيعلِّ

 .ذلك ليعلم السحر إالَّ من ذهب إىلٰ 

ا املعارضة فبوجوه  :وأمَّ

ل ــاىلٰ : األوَّ ــه تع ــنهم قول ــة ع ــْن   :حكاي ــا َم  ِ�يه
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بنـي آدم  ، وذلـك مـن أعظـم الـذنوب، وألنَّ طعـنهم عـىلٰ تعاىلٰ 

ـا أن يكونـوا قـد علمـوا  ـم إمَّ بالفساد غيبة والغيبـة ذنـب، وألهنَّ

ــدة إعادتــه  ــي فائ ل ينف ــتنباط، واألوَّ ــالوحي أو باالس ــك ب ذل

ــاىلٰ  ــه تع ــدح يفعلي ــتلزم الق ــاين يس ، وال ، والث ــري بــالظنِّ  الغ

 .جيوز
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ثِّر[ َ�الئِ� ـــدَّ ـــىلٰ ]٣١: امل ـــذا ع ـــدلَّ ه ـــة  ، ف أنَّ املالئك

ب فيهـا كـام  بون، ألنَّ أصـحاب النـار إنَّـام يكـون مـن ُيعـذَّ معـذَّ

ـــاىلٰ  ـــال اهللا تع ـــ  :ق
ُ
ـــاِر ه ـــحاُب ا�� ْص

َ
 أ

َ
ـــك و�ِ

ُ
ـــا أ ْم ِ�يه

 
َ
ون  ].٣٩: البقرة[ � خاِ�ُ

بني ثــّم عصـــ: الثالــث  ٰى أنَّ إبلــيس كــان مــن املالئكــة املقــرَّ

. صـدور املعصـية مـن جـنس املالئكـة وكفر، وذلـك يـدلُّ عـىلٰ 

 .هذه خالصة كالم احلشوية

ــا اســتدللنا عــىلٰ : واجلــواب منــه ــا املنــع فهــو باطــل، ألّن  أمَّ

ـم  والعقـل دلَّ عـىلٰ  عصمة املالئكـة، والقـرآن مشـحون بـه، أهنَّ

ــ ــم خــري  ٰى خــري حمــض، حتَّ ]] ٣٤٠ص [[ /ذهــب بعضــهم أهنَّ

ــم ال شــهوة  حمــض وال قــدرة هلــم عــىلٰ  الشـــرِّ والفســاد، وألهنَّ

ــاء  ــه النتف ــال يفعلون ــيح ف ــبح القب ــاملون بق ــة وع ــم وال حاج هل

 .داعي احلاجة واجلهل

ل ــوهلم يف األوَّ ــا ق ــار، : وأمَّ ــة الن ــتصٌّ بمالئك ــه خم ــاإنَّ : قلن

ــتثناء ة االس ــحَّ ــامٌّ لص ــو ع ــل ه ــوع، ب ــتّم . ممن ــن ي ــلَّمنا لك س

أنَّـه أفضـل مـن كـلِّ املالئكـة، فـدخل  بيَّنّـامطلوبنا به، فإّنـا قـد 

 .املعصومون منهم، وتمَّ الدليل

إنَّـه باطـل، التِّفـاق : وعن منع عمـوم بـاقي اآليـات فنقـول

ة االســتثناء لكــلِّ فــرد مــن الكــلِّ عــىلٰ  أفــراد  العمــوم، ولصــحَّ

املالئكة، ومـا ذكرنـاه مـن متـام االسـتدالل سـواء كـان للعمـوم 

 .أو للخصوص

 :واجلواب عن النقض بوجوه

ل بكســـر الــالم، وهــو مــروي ) املِلكــني(قــرأ احلســن : األوَّ

: عن الضّحاك وابـن عبّـاس، ثـّم اختلـف هـؤالء فقـال احلسـن

نـا كا: النـاس السـحر، وقيـل  كانا عجلني أقليني ببابـل ُيعلِّمـون
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هــذه القــراءة تفســري  رجلــني صــاحلني مــن امللــوك، فــريد عــىلٰ 

 : قولـه
َ

ــِزل
ْ
ن
ُ
: قــدر، قالـت اجلربيــة ٰى بمعنـ: ، فقـال بعضــهمأ

ــهم ــال بعض ــدر، وق ــاء والق ــن القض ــن : م ــارة ع ــاء عب القض

 وجـود مجيـع املوجـودات يف العـامل العقـيل جمتمعـة وجمملـة عـىلٰ 

هـــا دِّ ســبيل اإلبــداع، والقـــدر عبــارة عـــن وجودهــا يف موا

اخلارجية أو بعد حصـول رشائطهـا متَّصـلة واحـد بعـد واحـد، 

ُ   :قال اهللا تعـاىلٰ 
ُ

� � ـ�َ
ُ
زائِنُـُه َومـا �

َ
ـَدنا خ

ْ
 ِعن

�
ٍء إِال

ْ َ
 ِمـْن �

ْ
َو�ِن

ـــَدرٍ 
َ
 بِق

�
ـــر[ إِال ـــد يف ]٢١: احلج ـــة توج ـــواهر العقلي ، واجل

ة واحـدة باعتبـارين، واجلسـامنية ومـا معهـا  القضاء والقـدر مـرَّ

تنيموجو : م بوجـوهواحـتجَّ مـن قـرأ بكســر الـّال . دة فـيهام مـرَّ

ــه ال يليــق باملالئكــة تعلــيم الســحر، وثانيهــا: أحــدها كيــف : أنَّ

ــزال املَ  ــهلَ جيــوز إن ـــَي   :كــني مــع قول ِض
ُ
ق
َ
 ل

ً
ــ�

َ
ــا َ�ل

ْ
َز�

ْ
ن
َ
ــْو أ

َ
َو�

 
َ
َظــُرون

ْ
ن
ُ
ــم� ال �

ُ
ــُر �

ْ
�

َ ْ
لــو أنــزل : ؟ وثالثهــا]٨: األنعــام[ �األ

ــا أن ل  لكــان إمَّ جيعلهــام يف صــورة رجلــني أو ال، فــإن كــان األوَّ

ام ليسا بـرجلني لكـان ذلـك ختيـيالً وتلبيسـًا، وذلـك غـري  مع أهنَّ

واحـد مـن  جائز، ولـو جـاز ذلـك فِلـَم ال جيـوز أن يكـون كـلُّ 

النـاس الـذين نشـاهدهم ال يكـون يف احلقيقـة إنسـانًا بـل ملكـًا 

ــْو :  تعـاىلٰ  مـن املالئكـة؟ وإن كــان الثـاين فهــو باطـل لقولــه
َ
َو�

 
ً
نـــاُه رَُجـــال

ْ
ََعل

َ
� 

ً
ـــ�

َ
نـــاُه َ�ل

ْ
، ويف هـــذه ]٩: األنعـــام[ َجَعل

ل  الوجوه كـالم يليـق بعلـم الكـالم ذكرنـاه يف النهايـة فـال ُنطـوِّ

 .بذكره هنا

ــاين ــه: الث ٰ   :أنَّ قول
َ َ

� 
َ

ــِزل
ْ
ن
ُ
ــا أ ِ  َوم

ْ
ــ�

َ
ك

َ
َمل

ْ
ــرة[ ا� : البق

  عطفــًا عــىلٰ  موضــعه جــرٌّ   ]١٠٢
َ
ــِك ُســل

ْ
 ُ�ل

َ
مان

ْ
: ، وتقــديرهي

ــىلٰ  ــرأ ع ــياطني اق ــوا الش ــا تتل ــىلٰ  م ــليامن وع ــك س ــزل  مل ــا ُأن م

كـــني، وهـــذا هـــو قـــول أيب مســـلم لَ املَ  عـــىلٰ ]] ٣٤١ص [[ /

ــال ــريه، ق ــحر إىلٰ : وتفس ــبوا الس ــياطني نس ــام أنَّ الش ــك  ك مل

أ عنـه، وكـذلك نسـبوا مـا  سليامن مع أنَّ ملك سـليامن كـان مـربَّ

أ عــن كــني يف لَ املَ  ُأنــزل عــىلٰ  ل علــيهام ســحر وهــو مــربَّ أنَّ املنــزَّ

ل علـيهام كـان هـو الشــرع والـدِّ  ين والـدعاء السحر، ألنَّ املنـزَّ

واحتجَّ عليه بأنَّ السـحر لـو كـان نـازالً علـيهام لكـان . اخلري إىلٰ 

ــاىلٰ  ــو اهللا تع ــه ه ل ــر منزِّ ــحر كف ــائز، ألنَّ الس ــري ج ــك غ ، وذل

ـــاهللا تعـــاىلٰ  ـــق ب ـــب وال يلي ـــك، و وعي ـــزال ذل ـــهإن   :ألنَّ قول

 َر
ْ
ــح ــاَس ا�س�  ا��

َ
ــون ُم

�
َعل

ُ
ــُروا �

َ
ف

َ
ــياِطَ� �

�
ــن� ا�ش  َولِ�

أنَّ تعلـيم السـحر كفـر، فلـو ثبـت يف  يـدلُّ عـىلٰ ] ١٠٢: البقرة[

ــل،  ــك باط ــر وذل م الكف ــرهبِّ ــحر ل ــون الس ــم ُيعلِّم ــة أهنَّ املالئك

ا السـحر كـذ  األنبيـاء أن ُيبَعثـوا بتعلـيم وألنَّـه كـام ال جيـوز عـىلٰ 

ــق األوىلٰ  ــوز يف املالئكــة بطري ، وألنَّ الســحر ال ُيضــاف ال جي

 الكفــرة والفســقة والشــياطني املــردة، فكيــف يضــاف إىلٰ  إالَّ إىلٰ 

ــد عليــه بالعتــاب؟ وهــل الســحر  ٰى مــا هنــ اهللا تعــاىلٰ  عنــه ويتوعَّ

ه؟ وقــد أبطلــه اهللا تعــاىلٰ  ة مواضــع كــام  إالَّ الباطــل املمــوِّ يف عــدَّ

ـــة موســـيف قـــال اهللا تعـــاىلٰ  هُ :   ٰى  قصَّ
ُ
 اَهللا َســـ�ُبِْطل

�
 إِن

 ].٨١: يونس[

اجلحــد ويكــون  ٰى مــا بمعنــ مــاأن يكــون : الثالــث

ــىلٰ  ــًا ع ــه معطوف  : قول
ُ
يْمان

َ
ــل ــَر ُس

َ
ف

َ
ــا � ــال  ،َوم ــه ق مل : كأنَّ

ــىلٰ  ــزل ع ــليامن ومل ين ــر س ــحرة  يكف ــحر، ألنَّ الس ــني الس امللك

ــ كانــت تضــيف الســحر إىلٰ  ــه ممَّ ــزعم أنَّ  ا ُأنــزل عــىلٰ ســليامن وت

امللكــني ببابــل هــاروت ومــاروت، فــردَّ اهللا علــيهم يف القــولني، 

َحـدٍ   :وقوله
َ
مـاِن ِمـْن أ

�
َعل

ُ
جحـد أيضـًا، أي ال ُيعلِّـامن  َوما �

ـا قولـه تعـاىلٰ  ٰ   :أحدًا بل ينهيـان عـنهام أشـّد النهـي، وأمَّ  َحـ��

 
ٌ
نَـة

ْ
ـُن فِت

ْ َ
مـا �

�
وال إِن

ُ
ق

َ
� أي ابـتالء وامتحـان   ْـر

ُ
ف

ْ
�

َ
ـال ت

َ
، ف

ال تفعـل : قلـت لـه ٰى مـا أمـرت فالنـًا بكـذا حتـَّ: هو كقولـكو

إن فعلــت كـذا نالــك كـذا، ومعنــاه : قلــت لـه ٰى وهنيتـه، أو حتـَّ

رته عنه ٰى ما أمرته حتَّ   .حذَّ

أنَّ إنزال السحر لتعليم صفته، ألنَّه منهي عنه، والنهي : الرابع

، وجعله كفرًا لقوله تعليم السحر عن الشـيء يستلزم معرفته عىلٰ 

ياِط�َ   :تعاىلٰ 
�
شخصًا  ، الستحالة تكليف اهللا تعاىلٰ  َولِ�ن� ا�ش

بأن جيتنب شيئًا جمهوالً مطلقًا، ألنَّه يكـون تكليفـًا باملحـال، فـإنَّ 

 .النهي عن الشـيء يستلزم العلم به

ــال ــاىلٰ : ال يق ــه تع ــياطني إنَّ    :ذمَّ الش
َ
ــون ُم

�
َعل

ُ
ــُروا �

َ
ف

َ
�

رَ  ا��اَس 
ْ
ح   .ا�س�

ـــا نقـــول ـــاس : ألّن ]] ٣٤٢ص [[ /الشـــياطني علَّمـــوا الن

هم اهللا تعاىلٰ   .ليعملوا به ويفسدوا يف األرض، فلذلك ذمَّ

مــا : أحــدمها: الســحر لفــظ مشــرتك بــني معنيــني: اخلــامس

ــه العقــول واألذهــان ــب من ــه دقَّ ولطــف وتعجَّ ــن   :، بقول إنَّ م

 ٰى اعلـه، وهـو كـلُّ أمـر خيفـمـا ُيـَذمُّ ف: وثـانيهام. البيان لسـحراً 

ـل عــىلٰ  ــببه وُيتخيـَّ ــه وجيــري جمــر س التمويــه  ٰى غــري حقيقت

ــاد ذمَّ  ــد أف ــق ومل ُيقيَّ ــداع، وإذا ُأطل ــه،  واخل ــال[فاعل ــاىلٰ ] ق : تع

 ــاِس ــُ�َ ا��
ْ
�

َ
ــَحُروا أ ــراف[ َس ــوا ]١١٦: األع ه ــي موَّ ، يعن

ــىلٰ  ــاملنزل ع ــيهم، ف ــم لَ املَ  عل ــن القس ــون م ــاز أن يك ــني ج ك

ل،  .وهو اختيار بعض األُصوليني األوَّ
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ــادس ــاىلٰ : الس ــه تع ــن اهللا  أنَّ ــتالًء م ــحر اب ــم الس ــزل عل أن

ــئالَّ  ــْن تعلَّمــه ل ــان كــافرًا وَم ــه ك ــل ب ــْن تعلَّمــه وعم ــاس َم للن

ــه كــان  ــئالَّ يغــرتَّ ب ــاه ول ــه وليتوّق ــه وحيــرتز من ــه وجيتنَّب يعمــل ب

ــل ــًا، كــام قي ــه، كــام: مؤمن  عرفــت الشـــرَّ ال للشـــرِّ لكــن لتوّقي

َس : قـوم طـالوت بـالنهر اهللا تعاىلٰ  ابتىلٰ 
ْ
ـ�

َ
ل
َ
ـُه ف

ْ
َِب ِمن

َ
َمـْن �

َ
�

ــ��  ــُه ِم
�
إِن

َ
ــُه ف ْطَعْم

َ
ــْم �

َ
ــْن � ــ�� َوَم ــرة[ ِم ــذا ]٢٤٩: البق ، وه

 .الوجه هو اختيار املعتزلة

ــن املعارضــة ــواب ع ــم : واجل ــع أهنَّ ل فبمن ــا عــن األوَّ أمَّ

م الشــرَّ يف خلـق ، بـل طلبـا لـتعلأرادوا االعرتاض عليـه تعـاىلٰ 

ــم  ــيم إذا عل ــنهم، ألنَّ احلك ـــرور م ــدور الش ــع ص ــي آدم م بن

ــىلٰ  ــل ع ــتامل فع ــل إالَّ  باش ــك الفع ــه ذل ــدر من ــدة ال يص مفس

ــك  ــة تل ــتَحقر يف احلكم ــة ُتس ــلحة تامَّ ــة ومص ــة عظيم حلكم

وجــود املصــالح، فــأراد املالئكــة بســؤاهلم  املفاســد بالنســبة إىلٰ 

وأيضـــًا فـــإنَّ إيـــراد . حلكمـــةبتلـــك ا أن ُيعِلمهـــم اهللا تعـــاىلٰ 

ــبهة  ــكال والش ــه اإلش ــلِّ وج ــواب وح ــة اجل ــرتاض ملعرف االع

وأيضـًا فـإنَّ سـؤاهلم كـان . إنكـار ليس بقبيح، وال يشـتمل عـىلٰ 

ــىلٰ  ــاىلٰ  ع ــام اهللا تع ــة يف إعظ ــه املبالغ ــص وج ــد املخل ــإنَّ العب ، ف

ة ُح  ه ملـواله يكـره أن يكـون لـه عبـد يعصـيه، ومل يـذكروا بـِّلشدَّ

اإلشــكال يف  بنــي آدم غيبــة هلــم، بـل لـــامَّ كــان حمــلُّ  ذلـك عــن

ــىلٰ  ــدامهم ع ــي آدم إق ــق بن ــن  خل ــدماء، وم ــفك ال ــاد وس الفس

ض ملحــلِّ اإلشــكال ال  أراد إيــراد الســؤال وجــب أن يتعــرَّ

ــاتني  ــي آدم ه ــفات بن ــن ص ــروا م ــبب ذك ــذا الس ــريه، فله لغ

 .الصفتني

ا أن يكون قد علموا ذلـك بـالوحي أو باالسـتن: قوله باط، إمَّ

جاز أن يكون الـوحي، وجـاز أن يكـون باإلهلـام، وإعارتـه : قلنا

رنا، فال حمذور عىلٰ  عليه تعاىلٰ   .سبيل االستفادة كام قرَّ

ْصـحاَب ا��ـاِر   :أنَّ قولـه تعـاىلٰ : وعن الثاين
َ
نـا أ

ْ
َومـا َجَعل

 
ً
ـــة

َ
 َ�الئِ�

�
ـــدلُّ ذلـــك عـــىلٰ ]] ٣٤٣ص [[ /، ال إِال ـــم  ي أهنَّ

ــل ي بون هبــا، ب ــار معــذَّ فني يف الن ــار واملتصـــرِّ ــة الن ــد بــه خزن ري

 .واملدبِّرين ألمرها

ال ُنسـلِّم أنَّ إبلـيس كـان مـن املالئكـة، ألنَّـه : وعن الثالـث

ــع آخــر أنَّــه تعــاىلٰ  ــن�   أخــرب عنــه يف موض ِ
ْ
 ِمــَن ا�

َ
 �ن

 . ]٥٠: الكهف[

اإلمـام أفضـل مـن أنبيـاء بنـي إرسائيـل أو  :الثاين والثالثون

وأنبيـاء بنـي إرسائيـل أفضـل مـن املالئكـة، فاإلمـام   مساٍو هلم،

 أفضل مـن املالئكـة بطبقتـني، واملالئكـة قـد وصـفهم اهللا تعـاىلٰ 

 :ومدحهم بصفات

ــداها ــاىلٰ : إح ــه تع ، لقول ــالنصِّ ــون إالَّ ب ــم ال يعلم ال   :أهنَّ
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�
ـــا َعل  م

�
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ْ
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َ
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 . ]٢٧: األنبياء[ ْولِ �َْسِبق

ــا ــاىلٰ : وثانيه ــأمره تع ــيئًا إالَّ ب ــون ش ــم ال يعمل ــهأهنَّ   :، لقول

 
َ
ــون

ُ
َمل

ْ
ع

َ
رِهِ �

ْ
�
َ
ــأ ــْم بِ

ُ
ــاء[  �وَه ، وهــذه الصــفة يف ]٢٧: األنبي

ــام ُتســتَعمل يف كــلِّ مــن فعلــه بــأمره تعــاىلٰ  وال  العــرف العــامِّ إنَّ

 .هيمل من أمره شيئاً 

ــا ــم: وثالثه    أهنَّ
َ
مْ ال �

ُ
ــَره �َ

َ
ــا أ  اَهللا م

َ
ــون ُص

ْ
ــريم[ ع : التح

، وهـذه صـفات العصـمة، فهـم معصـومون، كام قـال تعـاىلٰ ] ٦

فيكون األفضـل مـن املعصـوم معصـومًا، فأنبيـاء بنـي إرسائيـل 

ـــام أوىلٰ  ـــومون، فاإلم ـــن  معص ـــل م ـــه أفض ـــمة، ألنَّ بالعص

ـا املقّدمـة األُوىلٰ . األفضل مـن املعصـوم أو مسـاٍو لـه فلقولـه   أمَّ

 :»ــل ــي إرسائي ــاء بن ــي كأنبي ت ــامء ُأمَّ ــل   ،»عل ــام أفض واإلم

ــي  ــاء بن ــن أنبي ــو أفضــل م ــم، فه ــامء أو مســاٍو هل ــلِّ العل مــن ك

ــم ــاٍو هل ــل أو مس ــاىلٰ . إرسائي ــه تع ــة فلقول ــة الثاني ــا املقّدم   :وأمَّ

 ٰــَط�  اَهللا اصْ
�
  إِن

ً
وحــا

ُ
َم َون

َ
، ]٣٣: آل عمــران[اآليــة  ... آد

ــلُّ  ــامل ك ــو والع ــا س ــاىلٰ اهللا ت ٰى م ــن ع ــتقاقه م ــك ألنَّ اش ، وذل

اهللا ودلـيالً عليـه فهـو عـامل، وال  العلم، وكلُّ مـا كـان علـًام عـىلٰ 

، فكــلُّ حمــَدث اهللا تعــاىلٰ  شــكَّ أنَّ كــلَّ حمــَدث فهــو دليــل عــىلٰ 

ــه ــامل، فقول ــو ع ــَط�ٰ   :فه  اَهللا اصْ
�
ــاه  ... إِن ــة، معن ــه : اآلي أنَّ

ــات، وال اصــطفاهم عــىلٰ  تعــاىلٰ   شــكَّ أنَّ املالئكــة كــلِّ املخلوق

ــاىلٰ  ــه تع ـــي أنَّ ــة تقتض ــة الكريم ــذه اآلي ــات، فه ــن املخلوق  م

ـا املقّدمـة الثالثـة فلـام . املالئكـة هؤالء األنبياء عـىلٰ  ٰى اصطف وأمَّ

ا املقّدمة الرابعة فرضورية. بيَّنّا  .وأمَّ

املقّدمــة الثانيــة  ين الــرازي عــىلٰ واعــرتض اإلمــام فخــر الــدِّ 

ـُروا   :وضـة بقولـه تعـاىلٰ ة منقبأنَّ الكّليـَّ
ُ
ك
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ال يلــزم ]] ٣٤٤ص [[ /، فإنَّــه ]٤٧: البقــرة[ � ال

ــد  ــوا أفضــل مــن املالئكــة ومــن حمّم ــا أن يكون . فكــذا هن

 اَهللا اْصــَطفاِك :  قِّ مــريم يف حــ وأيضــًا قــال اهللا تعــاىلٰ 
�
إِن

 ٰ
َ

ــَطفاِك � ــَرِك َواْص ِمَ�  َوَطه�
َ
ــا� ع

ْ
ــاِء ال ــران[ ��ِس : آل عم

ــزم كوهنــا أفضــل مــن فاطمــة   ]٤٢ . فكــذا هنــا ومل يل

ل ٰى واجلزئية ال تنتج كرب  .يف الشكل األوَّ
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ــواب ــاىلٰ : واجل ــه تع ــدفوع، ألنَّ قول ــكال م ــذا اإلش   :أنَّ ه

ــــ
�

ض
َ
 ف
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ْ
ــــاء  �ال خطــــاب لألنبي

ــودين مل  ــانوا موج ــا ك ــني م ــان، وح ــك الزم ــودين يف ذل املوج

ــد  ــن حمّم ـــامَّ مل يكــن  يك ــان، ول ــك الزم ــودًا يف ذل موج

موجـــودًا مل يكـــن مـــن العـــاملني، ألنَّ املعـــدوم مل يكـــن مـــن 

ــطفاء اهللا تعــاىلٰ  ــن اص ــزم م ــذلك مل يل ــان ك ــاملني، وإذا ك  الع

ــ ــىلٰ إّي ــن  اهم ع ــل م ــوا أفض ــت أن يكون ــك الوق ــاملني يف ذل الع

ـا جربائيـل . حمّمـد  ـه كـان موجـودًا حـني قـال  فأمَّ فإنَّ

 اَهللا اْصـــَط�ٰ   :اهللا تعـــاىلٰ 
�
  إِن

َ
ـــراِهيَم َوآل ْ  إِب

َ
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وحـــا

ُ
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 ٰ
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� 
َ
ِم�َ  ِعْمــران

َ
عــا�

ْ
 ٰى ، فيلــزم أن يكــون قــد اصــطف�ال

يضـًا فهـب أنَّ تلـك اآليـة قـد دخلهـا وأ. جربائيـل هؤالء عـىلٰ 

ــرك  ــب ت ــل يوج ــا ال دلي ــة، وهاهن ــام الدالل ــيص لقي التخص

وقـد عرفـت . الظـاهر يف العمـوم الظاهر، فوجب إجـراؤه عـىلٰ 

 من ذلك اجلواب عن اإللـزام بـأنَّ مـريم قـد اصـطفاها اهللا عـىلٰ 

، فــإنَّ فاطمــة نســاء العــاملني ومل تكــن أفضــل مــن فاطمــة 

  يف ذلك الزمان، ومتام التقرير كام مرَّ مل تكن موجودة. 

   :قولــه تعــاىلٰ  :الثالـث والثالثــون
ً
َــة ْ

 رَ�
�

ناَك إِال
ْ
رَْســل

َ
َومــا أ

ِمَ� 
َ
عـا�

ْ
 ، وهــذه العبـارة تــدلُّ لغـًة عــىلٰ ]١٠٧: األنبيـاء[ ��ِل

ــيِّ  ــام النب ــائم مق ــام ق ــب إم ـــر، ونص ــف  احلص ــد لط بع

ئيـة واملنـدوبات ورمحة، بل هـو أعظـم مـن بيـان التكـاليف اجلز

واملكروهـات األقّليـة، ألنَّـه أمـر كـّيل فإخاللـه بـه ينـايف الرمحـة 

طاعتـــه  فيجـــب عليـــه نصـــب اإلمـــام ودعـــوة املكلَّفـــني إىلٰ 

ــيِّ  ــر النب ــام أم ــائم مق ــره ق ــيته، وألنَّ أم ــن معص ــذيرهم م وحت

  ،ــة فيجــب أن يكــون معصــومًا فهــو أفضــل مــن كــلِّ األُمَّ

ــة كلِّ   أمــرهم وهنــيهم وفعلهــم وتــركهم إىلٰ  هــمألنَّ تســليم األُمَّ

ــوم،  ــو معص ــة، فه ــايف الرمح ــوم ين ــري معص ــد غ ــخص واح ش

 .فاإلمام معصوم

ــون ]]٣٤٥ص [[ / ــع والثالث ــدلُّ  :الراب ــة ت ــذه اآلي ــىلٰ   ه  ع

ة اهتاممـه تعـاىلٰ  ــة، وعـدم نصـب إمـام معصــوم  شـدَّ برمحـة األُمَّ

 .يناقض هذا الغرض، فيكون حماالً من احلكيم

ــ ــامس والثالث ل :وناخل ــدُّ ــة ت ــذه اآلي ــىلٰ   ه ــيِّ  ع ــمة النب عص

 ألنَّ عــدم عصــمة مــن إرســاله ينحصـــر يف الرمحــة ينــايف ،

 .هذا الغرض، فيكون حماالً 

ــون ــادس والثالث ــيِّ  :الس ــام النب ــائم مق ــام ق ــيام  اإلم ف

ــه، ــل في ــام يف   ُأرس ــرض، ف ــاقض الغ ــومًا، وإالَّ لن ــون معص فيك

ــه  هـذه اآليـة تـدلُّ عـىلٰ  العـاملني، واملالئكــة أفضـل مـن  أنَّ

ــد  ــس  مــن العــاملني، فيكــون حمّم أفضــل مــنهم، وعــيل نف

ــاىلٰ  ــه تع ــيِّ لقول مْ   :النب
ُ
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، فهــو أفضــل مــن  أنَّ املــراد بــه عــيلٌّ  ، واالتِّفــاق عــىلٰ ]٦١

املالئكــة، واملالئكــة معصــومون، واألفضــل مــن املعصــوم 

ــام كـان عـيلٌّ معصـو  معصـوم، فعـيلٌّ  معصـومًا كــان  م، وكلَّ

ــام  ــلُّ إم ــالفرق، فك ــل ب ــه ال قائ ــومًا، ألنَّ ــًا معص ــام مطلق اإلم

 .معصوم، وهو املطلوب

ال   :لقولــه تعــاىلٰ   املالئكــة معصــومون :الســابع والثالثــون
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م، فيكــون عــيلٌّ أفضــل مــ  وعــيلٌّ  ــا تقــدَّ   ن املالئكــة مل

 .معصومًا، ألنَّ األفضل من املعصوم معصوم بالرضورة

ــون ــامن والثالث ــاىلٰ  :الث ــال  اهللا تع ــوالً ب ــة عق ــق للمالئك خل

ــال عقــل، وخلــق اإلنســان  شــهوة، وخلــق للبهــائم شــهوات ب

ومجــع فيــه بــني األمــرين، فصــار اآلدمــي بســبب العقــل فــوق 

ــدَّ  ــدرجات ال ح ــة ب ــهوة دون  البهيم ــبب الش ــار بس ــا، وص هل

يعمـل  ٰى املالئكة، ثّم وجـدنا اآلدمـي إذا غلـب هـواه عقلـه حتـَّ

 :  هبواه دون عقلـه يصـري دون البهيمـة كـام قـال اهللا 
َ

و�ِـك
ُ
أ
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ــريهم إىلٰ  ــب عق مص ــه إذا غل ــب أنَّ ــائم، فيج ــار دون البه ــه الن ل

 ٰى نفسـه شـيئًا بـل يعمـل هبـو ٰى صـار ال يعمـل هبـو ٰى هواه حتـَّ

ا أن يكون فـوق املالئكـة أو مسـاويًا هلـم اعتبـارًا ألحـد  عقله إمَّ

 .الطرفني باآلخر

ــك فنقــول ر ذل ــاىلٰ : إذا تقــرَّ ــه  إذا أراد اهللا تع ــأوامره ونواهي ب

ــة  ــن مرتب ــان م ــِرج اإلنس ــول ليُخ ــق العق ]] ٣٤٦ص [[ /وخل

أوج مرتبــة املالئكــة  بهــائم والــدواب إىلٰ حضــيض مرتبــة ال

ـــة إلرشـــادهم ودعـــائهم إىلٰ  ذلـــك  ونصـــب األنبيـــاء واألئمَّ

االمتثـال، فـال بـدَّ وأن يكـون  بتبليغ األنبياء ومحـل النـاس عـىلٰ 

ــم  ـة ألهنَّ األنبيـاء يف مرتبـة مـا يـدعون النــاس إليـه، وكـذا األئمَّ

يـأمر، فــال  )يف مجيـع مـراده(قـائمون مقـام األنبيـاء يف مجيـع مــا 

ـــة معصــومني، وإالَّ لنـــاقض  بــدَّ وأن يكـــون األنبيــاء واألئمَّ

ق ذلك املطلوب، وهو ظاهر ال حمالة  .الغرض، ومل يتحقَّ

ــون ــع والثالث ــاىلٰ  :التاس ــه تع ــونس قول ــورة ي ــِه   :يف س ْ إِ�َ
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ـــ]٤ ـــو متعلِّ ـــدل، وه ــــ ، أي بالع ـــِزيَ ق ب
ْ َ
�ـــ : ٰى ، واملعن

ليجــزهيم بقســطه أو يــوفيهم ُأجــورهم بقســطهم وبــام أقســطوا 

وعـــدوا ومل يظلمـــوا حـــني آمنـــوا وعملـــوا الصـــاحلات، ألنَّ 

ــٌم َعِظــيٌم إِ   :الشـــرك ظلــم لقولــه تعــاىلٰ 
ْ
ُظل

َ
ـــْرَك ل

�
 ا�ش

�
 �ن

ــة  ]١٣: لقــامن[ ــه ملقابل ــذا أوج م أنفســهم، وه ــالَّ ــاة ظ ، والعص

   :قوله
َ
ـُرون

ُ
ف

ْ
ـوا يَ�

ُ
هـذه : فنقـول.  ]٤: يـونس[ �بِمـا �ن

ــه ال خيلــو  اآليــة تــدلُّ عــىلٰ  وجــوب نصــب إمــام معصــوم، وأنَّ

 زمان فيه مكلَّفـون غـري معصـومني منـه، وتقريـره يتوقَّـف عـىلٰ 

 :مقّدمات

ــزي : األُوىلٰ  ــادهتم أن جي ــق وإع ــق اخلل ــة خل ــل غاي ــه جع أنَّ

 .الذين آمنوا وعملوا الصاحلات بالقسط، أي بالعدل

أنَّ الغايــة يف كــلِّ فعــل أعظــم وأرشف مــن ذي : الثانيــة

 .الغاية، وهو مربهن يف علم اإلهلي، بل قريب من البنيِّ 

إيصــاهلم  بــدء اخللــق وإعادتــه أمــر عظــيم، فيكــون: الثالثــة

 .فعلهم أعظم جزائهم من الثواب عىلٰ  إىلٰ 

ــب  ــام نص ــال العظ ــرام واملفض ــذا اإلك ــّدمات ه ــن مق وم

ــف مــن  ن املكلَّ اإلمـام املعصــوم الـذي يفيــد قولـه العلــم يـتمكَّ

، وألنَّـه ذكـر اجلـزاء  عمل الصـاحلات يقينـًا وخيـرج عـن الشـكِّ

ة النظر: أحــدمها: أمــرين عــىلٰ  يــة، اإليــامن وهــو مــن فعــل القــوَّ

ــاين ــة، : والث ة العملي ــوَّ ــل الق ــن فع ــو م ــاحلات وه ــل الص عم

ة  واإلنسان حيتاج فـيهام إىلٰ  موصـل لـه إلـيهام، ففـي طـرف القـوَّ

ــة إىلٰ  ـــرورية املحتاج ــة والض ــايا البدهيي ــة القض ــة الفعلي  النظري

ــه اهللا  ــة، فوهب ــاهرة والباطن ــواسِّ الظ ــاىلٰ ]] ٣٤٧ص [[ /احل  تع

حيـث فقـد علـًام موصـالً ذلك، ولـو اختـلَّ شــيء مـن ذلـك ب

ذلك املفقود إليه لعـذر مـن جهـل ذلـك وفقـد ذلـك العلـم ومل 

موقــف بــالوحي  ويف النقليــة والعمليــة إىلٰ . حيســن عقابــه عليــه

ق املــوت نائــب ذلــك املوقــف لتطــرُّ  املبــنيِّ املفيــد لليقــني، وإىلٰ 

إليه حيفـظ رشعـه وحيمـل النـاس عليـه ويكـون قولـه مقطوعـًا 

ــدم ا ــه ع ــًا من ــلِّ معلوم ــواب يف ك ــه الص ن من ــيقَّ ــل يت ــأ، ب خلط

ة النظريـة بفقـد مفيـد للعلـم  وقت، فكلَّام عـذر املكلَّـف يف القـوَّ

ة العملية بفقـد مـن يفيـد قولـه العلـم، وذلـك هـو  ُيعَذر يف القوَّ

ــف خطــأه، فــال طريــق   اإلمــام ز املكلَّ املعصــوم، ألنَّ غــريه ُجيــوِّ

 .اليقني له إىلٰ 

ــون ــيم :األربع ــان احلك ــق إذا ك ــق اخلل وكلَّفهــم   قــد خل

ــىلٰ  ــزائهم ع ــل ج ــادهم ألج ــاحلات،  وأع ــل الص ــامن وعم اإلي

ــه،  ــض غرض ــني نق ــه اليق ــد قول ــومًا يفي ــم معص ــب هل ومل ينص

 .ونقض الغرض باطل

ــون ــادي واألربع ــاىلٰ  :احل ــه تع ــا إِ�ٰ   :قول وَْحيْن
َ
 أ

ْ
ن

َ
ــٍل  أ رَُج

ـِذِر ا��ـاَس 
ْ
ن
َ
 أ

ْ
ن

َ
ُهْم أ

ْ
ـي وضـع ، اإلنـذار يقتضـ ]٢: يـونس[ ِمن

ــه تعــاىلٰ  اهللا تعــاىلٰ  ــام مجيعــًا، ألنَّ ــا  يف األحك ــان وم ــا ك ــم م يعل

ــون إىلٰ  ــب  يك ــة أن ينص ــلِّ واقع ــدَّ يف ك ــال ب ــامل، ف ــراض الع انق

ــىلٰ  ــب ع ــًام، فأوج ــيِّ  حك ــع  النب ــني بجمي ــذار للمكلَّف اإلن

األحكــام، وذلــك حيتــاج وال يــتمُّ فائدتــه إالَّ بإمــام معصــوم يف 

 :كلِّ زمان لوجوه

أنَّ اإلمـام لطــف يف التكليـف وهــو اإلنـذار، وهــو : اأحـده

ــاىلٰ  ــه تع ــن فعل ــب، م ــب واج ــف الواج ــف يف التكلي ، واللط

 .رأي املعتزلة وهذا عىلٰ 

ــا ــام : وثانيه ــع األحك ــتخراج مجي ــتقلُّ باس ــا ال تس أنَّ عقولن

ـنَّة، وهـو ظـاهر  الواقعة يف كلِّ زمـان مـن الكتـاب العزيـز والسُّ

ـــع، وألنَّ أ ـــتالف الواق ـــتخراج لالخ ـــا الس ـــر فيه ـــر النظ كث

، فـال بـدَّ وأن يكـون مـن مجلـة مـن ينـذره األحكام يفيـد الظـنَّ 

ــيُّ  ــه  النب ــة ُيعلِّم ة إهلامي ــوَّ ــية وق ــس قدس ــخص ذو نف ش

ــنَّة  النبــيُّ  ــاب والسُّ ــًا باســتخراج األحكــام مــن الكت طريق

ر عنـده قـوانني كّليـَّ ة تفيـده العلـم القطعـي بتفصـيل يقينًا، وُيقرِّ

 .، ويكون حافظًا لذلك، وليس ذلك إالَّ املعصوماألحكام

الغايـــة  أنَّ غايـــة اإلنـــذار العمـــل واملـــؤّدي إىلٰ : وثالثهـــا

منهم، كام أنَّ سـبب اإلنـذار مـنهم واملـؤّدي إليـه احلامـل عليـه، 

العقليـة يف أكثـر النـاس،  ٰى الشـهوية تعـارض القـو ٰى فإنَّ القـو

ـــو  ـــه ه ـــل علي ـــ]] ٣٤٨ص [[ /واحلام ـــام، وال ب دَّ وأن اإلم

ــل  ــواز أن ال حيم ــرض، جل ــنقض الغ ــومًا، وإالَّ ل ــون معص يك

ن  عليه بل عـىلٰ  ه، وقـد وقـع يف رياسـة غـري املعصـومني ممـَّ ضـدِّ

ادَّعوا اإلمامـة كمعاويـة وقـائع شـنيعة وقضـايا فظيعـة وأشـياء 

ف الشـــرع كثــريًا، وابتــدع بــدائع ذكرهــا عنــه أبــو  باطلــة وحــرَّ

 .يوسف وغريه من اجلمهور

أنَّ الفعـــل إذا كـــان لـــه غايـــة، وتلـــك الغايـــة : ورابعهــا

حيصـل، وكـان ذلـك الفعـل مـن  ٰى أمـر غالبـًا حتـَّ تتوقَّف عـىلٰ 

فعل الفاعـل لـذلك الفعـل الـذي هـو ذو الغايـة، فـإن مل يفعـل 

ــن ــدًا م ــك بعي ــان ذل ــه   ك ــذار غايت ــب أنَّ اإلن ــة، وال ري احلكم

ــف عــىلٰ   حامــل للمكلَّفــني غــري املعصــومني الفعــل، وهــو يتوقَّ

ــىلٰ  ــاىلٰ  ع ــم اهللا تع ــاد، وحك ــحيح االعتق ــوم ال  ص ــري املعص وغ
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ُيعَلم منـه ذلـك، فـال بـدَّ مـن نصـب إمـام معصـوم، فاسـتحال 

 .أن ال يفعله اهللا تعاىلٰ 

 :اإلمام فيه خصال :الثاين واألربعون

أنَّه يعلم األحكام ال يأخذها بالظنِّ واالجتهاد، لقوله : أحدها

وُه إِ   :تعاىلٰ 
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َ
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ْ
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َ
 . ]٨٣: النساء[ �َْس�

أنَّه يفيد قوله مبدأ للحكم الشـرعي، أي كاشف يفيد : وثانيها

ته، ألنَّ املكلَّف الاجلزم املطابق ال  بدَّ له مـن طريـق إىلٰ  ثابت بصحَّ

ا أن يفيد العلم، ألنَّه ال  بدَّ له من طريق يفيده احلكم الشـرعي، فإمَّ

ل ال ينفي اخلوف احلاصل من االختالف أو  الظنَّ أو العلم، واألوَّ

احلاصل معه، وإنَّام وجبت عليه املعرفة وامتثـال التكـاليف لـدفع 

ما ثبت يف علم الكالم، فال جيوز أن ينشأ اخلـوف مـن  اخلوف عىلٰ 

 .نفس التكليف

ــه ال يمكــن عليــه الســهو والنســيان والغلــط، إذ  :وثالثهــا أنَّ

 .لو جاز يشء من ذلك ملا حصل للمكلَّف الطمأنينة بقوله

وهذه اخلصال إنَّـام حتصـل يف املعصـوم، فـال بـدَّ وأن يكـون 

 .اإلمام معصومًا دائامً 

إمامــة غــري املعصــوم تســتلزم اخلــوف  :الثالــث واألربعــون

ــىلٰ  ــف، ع ــع  املكلَّ ــب، ورف ــه واج ــع  ودفع ــتلزم رف ــالزم يس ال

ــري  ــان غ ــو ك ــوم، فل ــري املعص ــة غ ــع إمام ــب رف ــزوم، فيج املل

 .املعصوم إمامًا لزم اجتامع النقيضني، وهو حمال

ـــون ]]٣٤٩ص [[ / ـــع واألربع ـــىلٰ  :الراب ـــب ع ـــة  جي األُمَّ

ــه، ــام وفعل ــول اإلم ــاع ق ب ــالف   اتِّ ــنهم اخل ــد م ــوز ألح وال جي

ــلِّ  ــل ك ــو أفض ــه، فه ــو علي ــًام، فيك ــة دائ ــومًا، وإالَّ األُمَّ ن معص

جلـاز عصــيانه يف وقــت وطاعــة غــريه فيــه، فيكــون أفضــل مــن 

 .اإلمام يف ذلك الوقت، وهو خالف التقدير

ــون ــامس واألربع ــاىلٰ  :اخل ــه تع ــس   :قول ــْرآِن  ��
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ــال  ــتقيم، ف ــيِّ رصاط مس ــة النب ــة أنَّ طريق ــام ثالث ــة بأحك اآلي

ــال ــه ق ــًا ألنَّ ــه يقين ــه، وجعل ــقُّ إالَّ يف دين ــون احل    :يك
َ

ــل � ِ
ْ

�
َ
�

َعِز�ــِز ا�ــر�ِحيِم 
ْ
، ولــو كــان اإلمــام غــري معصــوم جلــاز أن �ال

ــحَّ  ــني بص ــي اليق ــن وال بق ــزلُّ نح ـــراط فن ــن الص ــزلَّ ع ته، ي

ـه لـو جـاز شــيء مـن ذلـك عليـه . فيجب عصـمة اإلمـام وألنَّ

 .ملا حصل للمكلَّف الطمأنينة بقوله

  ،اإلمــام قــائم مقــام النبـــيِّ  :الســادس واألربعــون

وهلـذا ُســّمي خليفـة رســول اهللا، والنبـيُّ بشــري ونـذير، فاإلمــام 

ــم  ــع العل ــه م ــتمُّ فائدت ــام ي ــذيرًا، وإنَّ ــريًا ون ــًا بش ــون أيض يك

 .ب قوله وفعله، وال يتمُّ ذلك إالَّ مع العصمةبصوا

ــة اهللا يف أرضــه :الســابع واألربعــون مجيــع  عــىلٰ   اإلمــام حجَّ

كـلِّ حكـم مـن  من عداه مـن عبـاده يف كـلِّ زمـان وبالنسـبة إىلٰ 

ـــان  ـــم أو زم ـــئ يف حك ـــال أن خيط ــــرع، فمح ـــام الش أحك

ــىلٰ  ــة ع ــأ حجَّ ــئ اخلط ــول املخط ــان ق ــريه، وإالَّ لك ــيب غ  ويص

ــا املقّدمــة األُوىلٰ . ب، وهــو حمــال، واملقــّدمات ظــاهرةاملصــي  أمَّ

ــاىلٰ  ــه تع ــوا   :فقول ِطيُع
َ
ــوا اَهللا َوأ ِطيُع
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، فهــذا ُأويل ]٥٩: النســاء[ ا�ر�ُســول

ــريه،  ــيُّ أو غ ــو النب ــون ه ــا أن يك ــه إمَّ ــام، ألنَّ ــو اإلم ــر ه األم

ــو واأل ــون ه ــا أن يك ــاين إمَّ ــدة، والث ــال فائ ــرار ب ــزم التك ل يل وَّ

ل ــنيَّ األوَّ ــاطالن، فتع ــريان ب ــا، واألخ ــريه أو مه ــام أو غ . اإلم

ــا الثــاين فالســتحالة أن ينصــب إمامــًا نائبــًا عــن النبــيِّ  أمَّ

ــىلٰ  ــه وع ــب علي ــه ويوج ــه ل ــريه وخليفت ــة غ ــة طاع ــا . األُمَّ وأمَّ

اإلمـام غـريه، وإلمكـان الثالث فهـو باطـل السـتحالة مسـاواة 

ل ــنيَّ األوَّ ــال، فتع ــو حم ــان، وه ــع النقيض ــتالف، فيجتم . االخ

 .وباقي املقّدمات ظاهرة

ـــون ـــامن واألربع ـــة يف األرض، :الث ـــام خليف ـــلُّ   اإلم وك

ــام املقصــود  مــن نصــبه احلكــم بــاحلقِّ ]] ٣٥٠ص [[ /خليفــة إنَّ

ــًام  ٰى يف كــلِّ واقعــة وحكــم وفعــل واجتنــاب الباطــل واهلــو دائ

   : أقوالــه وأفعالــه وتروكــه وأحكامــه، لقولــه تعــاىلٰ يف
ُ
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ــا� ــام حيصــل ذلــك ]٢٦: ص[ بِ ، وإنَّ ، وهــو عــامٌّ يف الكــلِّ

 .يف املعصوم

ردع املــــذنبني بإقامــــة احلــــدود  :التاســــع واألربعــــون

مطلــوب للشــارع، ولــيس بعــض الــذنوب   والتعزيــرات حســن

ــذلك،  أوىلٰ  ــون ك ــان واملكلَّف ــذا الزم ــذلك، وك ــض ب ــن بع م

كـلِّ مـذنب يف كـلِّ  فتعنيَّ نصـب مقـيم للحـدود والتعزيـر عـىلٰ 

هــًا عــن  وقــت عــىلٰ  كــلِّ عاقــل، فــال بــدَّ وأن يكــون املقــيم منزَّ

ــد املقــيم واملقــام عليــه، وذلــك ســائر الــذنوب كلِّ  هــا، وإالَّ الحتَّ

 .و املعصومه

ـــون ـــام  :اخلمس ـــيِّ  اإلم ـــب النب ـــه،   نائ وخليفت

ـة، وهـو ظـاهر،  وقائم مقامه فيام جـاء بـه النبـيُّ مـن دعـوة األُمَّ
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ـة آيـات اهللا وُيعلِّمهـم الكتـاب  والنبيُّ إنَّـام جـاء ليتلـو عـىلٰ  األُمَّ

ـــه تعـــاىلٰ  ـــزّكيهم، لقول  ِ�   :واحلكمـــة وُي
َ
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ــَ�  ي� م�
ُ ْ
ُهمْ األ

ْ
ــن  ِم

ً
ــوال ــة  ... رَُس ــن ]٢: اجلمعــة[اآلي ، واملــراد م

ــو  ــن ه ــإن مل يك ــب، ف ــب دون ذن ــن ذن ــة ال م ــة املطلق التزكي

كيــف  ٰى كــذلك مل يتــأتَّ منــه تزكيــة غــريه، ألنَّ مــن لــيس ُيزّكــ

 ُيزّكي غريه؟

 .فإذن ال حيصل فائدة اإلمام: ال يقال

ــول ــا نق ــع: ألّن ــام س ــ ٰى إنَّ ــة، ف ــة املطلق ــام للتزكي إن مل اإلم

 .حيصل فاملانع من جهة املكلَّف ال من غريه

، جيـب أن ال  اإلمام قائم مقام النبيِّ  :احلادي واخلمسون

ٰ :  ، لقوله تعاىلٰ اهللا إالَّ احلقَّ  يقول عىلٰ 
َ

ٰ  َحِقيٌق �
َ َ
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ُ
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ْ
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ــراف[ اِهللا إِال ــام  ]١٠٥: األع ــون اإلم ــب أن يك ، فيج

عَلم ذلك إالَّ من املعصـوم، فيجـب عصـمة اإلمـام كذلك، وال يُ 

 .ليعلم املكلَّف أنَّه هبذه احلال ليطمئنَّ قلبه

ــاين واخلمســون   لطــف حســن للمكلَّفــني، اإلمــام  :الث

رة، والعلَّـة فيـه جـواز اخلطـأ عـىلٰ  املكلَّفـني، فجـواز  وهذه مقـرَّ

اإلمــام يســتلزم املحــال، وكــلُّ مــا اســتلزم املحــال  اخلطــأ عــىلٰ 

ـا املقّدمـة األُوىلٰ . فهو حمـال فظـاهرة، فإنَّـه قـد وقـع اإلمجـاع  أمَّ

ــىلٰ  ــب  ع ــيس يوج ــن رئ ــد م ــّو بل ــا خل ــام، ورأين ــب اإلم نص

ـــاده ـــطراره وفس ـــة ]] ٣٥١ص [[ . /اض ـــة الثاني ـــا املقّدم وأمَّ

ــوه  ــه وج ــت في ق ــأ لتحقَّ ــه اخلط ــاز علي ــو ج ــًا، فل ــاهرة أيض فظ

ه ومــن احلاجـة، فكـان يلـزم املحــذور مـن عـدم نصــب إمـام لـ

ــه، ــام ل ــال   نصــب إم ــاٍف ف ــو ك ــه اخلطــأ فه ــز علي ــه إن مل جي ألنَّ

غريه فـال يكـون مـن ُفـِرَض إمـام إمامـًا هـذا خلـف،  حاجة إىلٰ 

قــت وجــوه احلاجــة فيــه، فــإن كــان  ــه اخلطــأ حتقَّ وإن جــاز علي

ل فهــو عــني الفســاد لوقــوع االخــتالف، ويســتحيل  إمامــة األوَّ

ــلُّ  ــون ك ــاكامً  أن يك ــًا ح ــنهام رئيس ــد م ــىلٰ واح ــب   ع ــر جت اآلخ

طاعته عليه، وال فسـاد أعظـم مـن ذلـك، وإن كـان غـريه نقلنـا 

ــواز  ــتالف، فج ــأ واالخ ــع اخلط ــل ووق ــه وتسلس ــالم إلي الك

اإلمـام يسـتلزم املحـال، وكلَّـام اسـتلزم املحـال فهـو  اخلطأ عـىلٰ 

 .اإلمام حمال حمال، فجواز اخلطأ عىلٰ 

ــث واخلمســون ــومًا لــ :الثال ــن اإلمــام معص ــو مل يك زم ل

ــىلٰ  ــئ ع ــاع املخط ب ــاب اتِّ ــان إجي ــواب  إمك ــرك الص ــيب وت املص

م مثلـه والرجوع إىلٰ  بيـان . اخلطـأ، والتـايل باطـل إمجاعـًا، فاملقـدَّ

 :مقّدمات املالزمة يتوقَّف عىلٰ 

ـــنيَّ يف : األُوىلٰ  ـــد تب ـــد، وق ـــام واح ـــيب يف األحك أنَّ املص

 .األُصول

ــة معصــوم مــن اخلطــأ يف : الثانيــة القــول أنَّ مجيــع األُمَّ

 .والفعل، وقد تبنيَّ يف األُصول أيضاً 

ـة بعـد عصــر النبـيِّ غـري  أنَّه جيب عـىلٰ : الثالثة جممـوع األُمَّ

وفعلـه  اإلمام اتِّبـاع اإلمـام، ألنَّ قولـه مسـاٍو لقـول النبـيِّ 

ــاىلٰ  ــه تع ــه لقول ٰ   :لفعل
َ
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ــا ]٨٣: النســاء[ َعِلَمــُه ا� ، فإمَّ

ل حمـــال ألنَّ مـــع  أن يكـــون عـــىلٰ  ســـبيل اجلمـــع أو ال، واألوَّ

ـا أن يكـون قـول  حصول النبيِّ ال حاجـة إىلٰ  اإلمـام، والثـاين إمَّ

ـة مـن غـري اشـرتاط قـول اآلخـر أو قـول واحـد  كلِّ واحٍد حجَّ

العكـــس، والثـــاين حمـــال ألنَّ  مشــــروط بقـــول اآلخـــر دون

ــول  ـــرورة، أو ق ــال بالض ــو حم ــيِّ وه ــول النب ــا ق ـــروط إمَّ املش

ــة  ــام وال حاج ــول اإلم ــار بق ــيِّ ال اعتب ــصِّ النب ــع ن ــام فم اإلم

ل، فساو باع ٰى إليه، فتعنيَّ األوَّ  .النبيَّ يف وجوب االتِّ

ــ: الرابعــة بــاع النبــيِّ  ة عــىلٰ أنَّ اآليــات الدالَّ  وجــوب اتِّ

ـة، وهـو إمجــاع ]] ٣٥٢ ص[[ / ـة لكــلِّ األُمَّ ومسـاواته إّيـاه عامَّ

 .من املسلمني

بــاع  إذا وجــب عــىلٰ   :إذا عرفــت ذلــك فنقــول ــة اتِّ كــلِّ األُمَّ

اإلمام يف قوله وفعله، فلـو مل يكـن معصـومًا جـاز اخلطـأ عليـه، 

ـة  وإذا جاز عليـه اخلطـأ يف حكـم وجـاز إصـابة واحـد مـن األُمَّ

ـــ ـــّدمات يف ذلـــك احلكـــم وجـــب علي ـــاع اإلمـــام للمق ب ه اتِّ

ـــا اســـتحالة الثـــاين . املـــذكورة، فيلـــزم املحـــال املـــذكور وأمَّ

 .بيان فظاهرة ال حتتاج إىلٰ 

 املطلــوب مـــن إرســال النبـــيِّ  :الرابــع واخلمســـون

ل هــو اهلدايــة إىلٰ : واإلمــام أشــياء الطريــق املســتقيم الــذي  األوَّ

 اه هـو اهلدايـة إىلٰ هو احلّق، وسـؤال العبـاد الـذي علَّمهـم اهللا إّيـ
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الثـاين . أنَّـه واحـد ، وهـذا يـدلُّ عـىلٰ ]٧: الفاحتة[ �ا�ض

ة عليـه الثالـث مـنعهم عـن ركـوب غـريه بـأن سـمع . محل األُمَّ

عـال واألوامـر املكلَّف عمـل ذلـك معـه يف كـلِّ األحكـام واألف

ــأتّ . والنــواهي ــام  ٰى وال يت ــوم يعلــم األحك ــك إالَّ مــن املعص ذل

تها التفصيلية يقينًا، وهو ظاهر  .الرشعية والفرعية عن أدلَّ

، اإلمــام جتــب طاعتــه عــىلٰ  :اخلــامس واخلمســون وال   الكــلِّ

، وعلمـه أعظـم  جيب عليه طاعة أحد، فنفسـه أكمـل مـن الكـلِّ
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، وزهـده أعظـم مـن ز ، وتقـواه أقـومن الكـلِّ مـن  ٰى هـد الكـلِّ

، فيكون معصومًا، وهو املطلوب ٰى تقو  .الكلِّ

ــون ــادس واخلمس ــدَّ  :الس ــيم احل ــدٌّ  ال يق ــه ح ــن اهللا قبل ، م

كـلِّ حمـدود، فـال يكـون هللا قبلـه  واإلمام هـو املقـيم للحـدِّ عـىلٰ 

ـا الصـغر. ، فيكـون معصـومًا، وهـو املطلـوبحـدٌّ  فلقولـه  ٰى أمَّ

ُ�ُرو  :تعـــاىلٰ 
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ا الكرب. ، واخلرب، واإلمجاع]٤٤: البقرة[  .فظاهرة ٰى وأمَّ

ــون ــابع واخلمس ــه تعــاىلٰ  :الس  ِ�   :قول
َ

ــث ي َ�َع ِ
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ه
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ـيِْهْم آياتِـهِ  : قولـه إىلٰ  ... األ
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ُ
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ــة[ ــ]٢: اجلمع ــاهر  ارة إىلٰ ، إش ــذيب الظ ـــرائع وهت ــالغ الش إب

يِهمْ   :باسـتعامهلا، وقولـه
�
تطهـري البـاطن مــن  إشــارة إىلٰ  َو�ُـَز�

ُمُهـــُم   :األخـــالق الذميمـــة ومجيـــع املنـــاقص، وقولـــه
�
َو�َُعل

ِكتــاَب 
ْ
اآليــات احلاصــلة بعــد ذلــك مــن دقــائق  إشــارة إىلٰ  ال

ــه ــه، وقول ــز وحقائق ــاب العزي  : الكت
َ
ــة َم

ْ
ِك

ْ
ــارة إىلٰ  َوا�  إش

ــذه  ــامالً يف ه ــيُّ ك ــون النب ــدَّ وأن يك ــال ب ــة، ف ــة النظري احلكم

ــفات كلِّ  ــام ال يمكــن لإلنســان، وال نعنــيالص ص [[ /  هــا ك

ــيِّ ]] ٣٥٣ ــام النب ــائم مق ــام ق ــك، واإلم ــمة إالَّ ذل  بالعص

 .يف مجيع ذلك، فهو كذلك، وهو املطلوب

ــامن واخلمســون ، اإلمــام  :الث   واجــب الطاعــة كــالنبيِّ

ِطيُعــوا اهللاَ   :لقولــه تعــاىلٰ 
َ
ــوا أ يــَن آَمنُ ِ

�
َها ا� ـ� يــ

َ
اآليــة  ... يــا أ

ـــاء[ ـــأمور ]٥٩: النس ـــامٌّ يف امل ـــيِّ ع ـــة النب ـــوب طاع ، ووج

ــ ــام عام� ــة اإلم ــوب طاع ــون وج ــب أن يك ــه، فيج ــأمور ب  اوامل

لـو مل يكـن اإلمـام معصـومًا : وإذا عرفت ذلـك فنقـول. كذلك

ــرين ــد األم ــزم أح ــا إ: ل ــو إمَّ ــاىلٰ وه ــره تع ــان أم ــد يف  مك لواح

ين، وهــو تكليــف مــا ال ُيطــاق، أو نقــض  وقــت واحــد بالضــدَّ

ــامللزوم  الغــرض يف نصــب اإلمــام، والــالزم بقســميه باطــل، ف

لـو مل يكـن معصـومًا جـاز أن يـأمر املكلَّـف : بيان املالزمة. مثله

ـا أن جيـب كـلٌّ مـنهام وهـو اجـتامع بضدِّ ما أمر النبـيُّ  ، فإمَّ

ين، أو ال جيـب واحـد مـنهام وهـو خـالف التقـدير، أو ال  الضـدَّ

ــال  ــإذا ق ، ف ــيِّ ــه للنب ــِرَف موافقت ــام إالَّ إذا ُع ــاع اإلم ب ــب اتِّ جي

ــف ــ: املكلَّ ــك حتَّ باع ــيلَّ اتِّ ــب ع ــرك  ٰى ال جي ــة أم ــرف موافق أع

ــيِّ وال أعلمــه، ينقطــع اإلمــام وُيفَحــم، وهــو نقــض  ألمــر النب

ن مــ ــا أن ال الغـرض، وألنَّ غـري املجتهــد ال يـتمكَّ ن العلـم، فإمَّ

ــام  ــر اإلم ــة أم ــالعلم بموافق ـــروطًا ب ــاع مش ب ــره باالتِّ ــون أم يك

ــتامع  ــان اج ــزم إمك ل ل ــان األوَّ ــإن ك ــون، ف ــيِّ أو يك ــر النب ألم

ـا وجـوب االجتهـاد عـىلٰ  ين، وإن كان الثـاين لـزم إمَّ كـلِّ  الضدَّ

 العــامل يف األحكــام اجلزئيــة الشـــرعية وهــو خــالف احلــقِّ عــىلٰ 

قــول  ر يف األُصــول، أو تقــديم قــول جمتهــد آخــر عــىلٰ مــا تقــرَّ 

باعـه وهـو حمـال،  اإلمام وهو خـالف املقّدمـة القائلـة بعمـوم اتِّ

ر الســتحالة خمالفتــه للنبــيِّ  ، وذلــك فــال بــدَّ مــن أن يتقــرَّ

 .إنَّام هو بالقول بوجوب عصمته، وهو املطلوب

ـــون ـــع واخلمس ـــم إىلٰ  :التاس ـــام يف العل ـــيِّ  ردُّ األحك النب

ـة ويف العمـل هـو الـذي  مـا اشـتبه عـىلٰ  يبحث كلَّ   اإلمامو األُمَّ

حيملهم عليه، فـال بـدَّ وأن يكـون معصـومًا يف القـول والفعـل، 

، فلـو جـاز صـدور  ألنَّ املطلوب من الـردِّ إليـه محلـه عـىلٰ  احلـقِّ

ـة، فـال تـرجيح يف الـردِّ  غري احلقِّ منه لكان مثل واحـد مـن األُمَّ

 .اخلطأ ن حيمل عىلٰ إليه، وألنَّه جاز أ

ـــتُّ  ـــاىلٰ  :ونالس ـــه تع ٰ   :قول
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، عرفنــا هبــذه ]٥٣: البقــرة[ �َوال

ــاىلٰ  ــرض اهللا تع ــات أنَّ غ ــن اآلي ــاهبها م ــام يش ــة وب ــن  اآلي م

لســـان  ل واخلطـــاب عـــىلٰ ُســـإرســـال الرُّ ]] ٣٥٤ص [[ /

ــع ال ــول ووض ــة إىلٰ الرس ــة األُمَّ ــات هداي ــاب واآلي ،  كت ــقِّ احل

ـا أن يفعلـه اهللا تعـاىلٰ  بـاملكلَّف  وكلُّ ما يتوقَّف عليـه اهلدايـة فإمَّ

ــال  ــس إرس ــه، ونف ــان ب ــف اإلتي ــن املكلَّ ــه إن أمك ــه ب أو ُيكلِّف

ــل ونصــب الكُ ُســالرُّ  ــم تُ ــغ معصــومًا ُيعَل ب دون أن يكــون املبلِّ

ــه ال ُيــ إالَّ مــا أمــره  هللا تعــاىلٰ ؤّدي عــن امــن وجــوب عصــمته أنَّ

ــه مل  ــوز ترك ــا جي ــرتك إالَّ م ــواب وال ي ــل إالَّ الص ــه وال يفع بأدائ

ــويز  ــًا لتج ــديره هدايــة قطع ــه وتق ــه وفعلــه وترك ــن قول يك

ضــرر  املكلَّف عليـه اخلطـأ، فيكـون قبـول قولـه مشـتمالً عـىلٰ 

ــول  ــول ق ــني قب ــف املكلَّف ــن تكلي ــمة ال يمك ــون، والعص مظن

، واإلمـام قـائم مقامـه يف يفعلهـا اهللا تعـاىلٰ  املبلغ هبا، فيجـب أن

ــدعوة إىلٰ  ــون  ال ــب أن يك ــه، فيج ــق علي ــل اخلل ــقِّ ويف مح احل

حالــه كحالــه، فيجـــب أن يكــون اإلمـــام معصــومًا، وهـــو 

 .املطلوب

عصـمة اإلمـام أهـّم مـن شــرع احلـدود  :وناحلادي والسـتُّ 

ـــدود  ـــدود، ورشع احل ــــرع احل ـــوب يف ش ـــرض املطل يف الغ

ــا األُوىلٰ . اإلمــام واجبــةواجــب، فعصــمة  فــألنَّ الغــرض يف  أمَّ

ــىلٰ  ــاس ع ــل الن ــدة ومح ــدود ردع املفس ـــرع احل ــوب يف ش  املطل

ــات كلِّ  م ــرك املحرَّ ــات وت ــل الواجب ــك إالَّ فع ــتمُّ ذل ــا، وال ي ه

بحافظ للشــرع ومقـيم للحـدود، فالغايـة املطلوبـة مـن نصـب 
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ــو  ــك ه ــيم، وذل ـــرع املق ــافظ الش ــل إالَّ بح ــدود ال حتص احل

ـــة اإل ـــة القريب ـــو العلَّ ـــة، وه ـــل يف الغاي ـــام أدخ مـــام، فاإلم

ــؤدٍّ إىلٰ  ــوم م ــري معص ــه غ ــّم، وكون ــان أه ــوهلا، فك ــدم  حلص ع

ها الوثوق بحصـول الغايـة منـه، بـل جيـوز أن حيصـل منـه ضـدُّ 

فيناقض الغرض مـن نصـب احلـدود، فكانـت نسـبته أهـّم لنـا، 

ــف مل  ــا نقــيض الغايــة منــه، ومــع متكنــه وطاعــة املكلَّ جيــب فإهنَّ

ــلة للغايــة هــي  ــول الغايــة، ويف احلقيقــة العلَّــة املحصِّ حص

ــا املقّدمــة الثانيــة فلــام ثبــت يف علــم الكــالم مــن . العصــمة وأمَّ

 .وجوب نصب احلدود، وهو املطلوب

َمِدينَــِة   :قولــه تعـاىلٰ  :ونالثـاين والســتُّ 
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، هــذه ]٢١و ٢٠: يــس[ ��َْســئَل

ـــدلُّ عـــىلٰ  ـــة ت ـــيِّ واإلمـــام  اآلي . وجـــوب عصـــمة النب

بــاع عــدم ســؤال األجــر : وتقريرهــا أن نقــول ــة وجــوب االتِّ علَّ

بــاع حالــة االهتــداء، أل ــام جيــب االتِّ ــع مهــديًا، وإنَّ نَّ وكــون املتَّبَ

ــا  ــمة، ألهنَّ ــديًا بالعص ــه مه ــم كون ــام ُيعَل ــال، وإنَّ ــواو للح ال

الكــّيل يف الســالمة عــن الضـــالل، ]] ٣٥٥ص [[ /الضــابط 

 .واإلمام متَّبَع، فتجب عصمته

ــتُّ  ــث والس ـــيء  :ونالثال ـــرورة، وال ش ــاٍد بالض ــام ه اإلم

من اهلادي بغـاٍو بالضــرورة مـا دام هاديـًا، ينـتج ال شــيء مـن 

قــول  قــول القــدماء، ودائــًام عــىلٰ  ٍو بالضـــرورة عــىلٰ اإلمــام بغــا

رين ــأخِّ ــغر. املت ــا الص ــاىلٰ  ٰى أمَّ ــه تع  : فلقول
ً
ــة ئِم�

َ
ْم أ

ُ
ــاه ن

ْ
وََجَعل

ــا ِرن
ْ
�
َ
 بِأ

َ
ــُدون

ْ
ه

َ
� ]ــاء ــاهرة]٧٣: األنبي ــة فظ ــا الثاني وإذا . ، وأمَّ

ــاىلٰ  ــه تع ــوم لقول ــو معص ــاٍو فه ــيس بغ ــام ل ــت أنَّ اإلم    :ثب
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ــر[ �ال ــو ]٤٢: احلج ــيطان فه ــع الش ب ــن اتَّ ــلُّ م ، فك

ــني  غــاٍو، وبحكــم هــذه اآليــة احلصـــر ثابــت بــني الغــاوين وب

ــاىلٰ  ــه تع ــلطان، ولقول ــه س ــيهم ل ــيس عل ــذين ل ــني ال   :املخَلص
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 . ]٤٠و ٣٩: احلجر[

ــتُّ  ــع والس ــدِّ  :ونالراب ــيم لل ــام مق ــدهاإلم ــٍد لقواع   ين ومه

ــذلك  ــري املعصــوم ك ـــيء مــن غ ــه بالضـــرورة، وال ش وداع إلي

ـــوم  ـــري معص ـــام بغ ـــن اإلم ــــيء م ـــتج ال ش ـــان، ين باإلمك

ـــرورة ــغر. بالض ــا الص ــب  ٰى أمَّ ــن نص ــراد م ــاهرة، ألنَّ امل فظ

ــدِّ اإل ــبط أحــوال ال ــه، مــام ض ــدعاء إلي ــظ الشـــرع وال ين وحف

ـــا الكـــرب. وباجلملـــة نيابـــة النبـــيِّ بـــالتبليغ والتمهيـــد  ٰى وأمَّ

 .فظاهرة

ال رئـــيس يف   اإلمـــام رئــيس مطلــق :وناخلــامس والســتُّ 

مرتبًة منـه، فـال بـدَّ مـن بيـان شــرائط هـذه الرياسـة  زمانه أعىلٰ 

ـوغايتهــا، فــال بــدَّ مــن أن ُتبــنيَّ الغا الً حتـَّ ُيعــَرف  ٰى يــة أوَّ

غايــة اإلمــام تكميــل : الشـــرائط بطريــق الربهــان اإلّين، فنقــول

واحــد مــن النــاس بقــدر اســتعداد ذلــك الشــخص الــذي  كــلِّ 

يروم كامله، فتارًة خياطـب النـاس بـاملحكم مـن اخلطـاب وتـارًة 

باملتشـــابه، ويف املعقـــوالت تـــارًة بالربهـــان وتـــارًة باخلطابـــة 

قـدر بصـريته، وُيرتِّـب  عـىلٰ  ريشـد النـاس كـال� وتارًة باجلدل، ف

ــعه  ــرئيس يف موض ــم، ال ــق هب ــي تلي ــرتبتهم الت ــوم يف م ــلَّ ق ك

ومرتبتــه واملــرؤوس يف مرتبتــه، ويراعــي جــانبي احلــقِّ والعــدل 

ــواهم  ـــر ق ــة ويكس ــة والعملي ــواهم العلمي ــل ق ــيهم، وُيكِم ف

ــو ــّوي الق ــة، ويق ــهوانية والومهي ــبية والش ــة يف  ٰى الغض العقلي

ــان ــلج ــم والعم ــىلٰ   بي العل ــع  ع ــه رف ــوب، وغايت ــه األص الوج

ــه رشوط  ــرئيس ل ــذا ال ــاعوه، وه ــاملني إن أط ــن الع ــأ ع اخلط

 :أربعة

ل]] ٣٥٦ص [[ / ـــة : األوَّ ـــة يف الغاي ـــه احلكم ـــون ل أن تك

 .يف جانبي العلم والعمل ٰى القصو

الغايــة  ؤّدي إىلٰ الــذي ُيــ أن يكــون لــه الفضــل التــامُّ : الثــاين

ين والـدنيا مـن العلـم والعمـل وإرشـاد النـاس املطلوبـة يف الـدِّ 

وغري ذلـك مـن أنـواع الفضـائل بحيـث ال يكـون أحـد أفضـل 

منه ال يف العلـم وال يف العمـل، ألنَّ الغايـة املطلوبـة مـن اإلمـام 

فعـل الطاعـة وتـرك املعصـية، فـال يـتمُّ  هو محـل املكلَّفـني عـىلٰ 

ــأن ي ــك إالَّ ب ــتمُّ ذل ــف، وال ي ــة املكلَّ ــف أنَّ إالَّ بطاع ــم املكلَّ عل

فيه من صـفات الكـامل مـا لـيس لغـريه ليحصـل لـه تـرجيح يف 

 .نفسه، وال يتمُّ إالَّ بصفة العلم والعمل

ة الربهـان ألهلـه وجـودة اإلقنـاع : الثالـث أن تكـون لـه قـوَّ

 .ألهله ومهارة اجلدل ألهله، ألنَّ ذلك من رشائط التكميل

ـــع ـــاد : الراب ة اجله ـــه قـــوَّ ـــه يف نفس ـــون ل ـــه أن يك إن تبع

املكلَّفـون، وأن يتَّبـع يف مجيـع ذلـك للـنصِّ اإلهلـي وُسـنَّة النبــيِّ 

 ح بـه مـا ح بـه مـا لـيس بمصــرَّ ، وأن يستنبط بام هو مصـرَّ

حـه عــىلٰ  ـة عقــالً أو رشعــًا، فـال بــدَّ أن يكــون  ُيرجِّ طريــق احلجَّ

ودالالهتـا التـي  عارفًا بـدقايق الـنصِّ اإلهلـي وُسـنَّة النبـيِّ 

ــة ــي حجَّ ،  ه ــيِّ ــق النب ــن طري ــرج ع ــث ال خي ـــرع بحي يف الش
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مني بحيـث لـو نَ والكامل هـو الـذي يعـرف ُسـ ن األنبيـاء املتقـدِّ

ملَّـتهم علـم مطابقـة مـا حيكـم بـه  ردَّ اليهود إذا ترافعوا إليـه إىلٰ 

ــه، وإىلٰ  ــدم مطابقت ــه وع ت ــاكمهم مللَّ ــيلٌّ  ح ــار ع ــذا أش   ه

ــه ــني«: بقول ــت ب ــادة حلكم ــو كســـرت يل الوس أهــل  واهللا ل

ــإنجيلهم ــني أهــل اإلنجيــل ب آخــر  إىلٰ   »...التــوراة بتــوراهتم وب

ــديث ــ. احل ــك كلُّ ــرتاط، وذل ــوا يف اش ــع واختلف ــتمُّ بجمي ه ال ي

ــاه  ــا ذكرن ــع م ــامل بجمي ــوم الع ـــرايطه إالَّ يف املعص ــه وش أجزائ

العامل يف مجيـع األحـوال بـام هـو وغـريه مـن املكلَّفـني مكلَّـف 

 .به، وهو املطلوب
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ــو]١٣ ــكِّ إىلٰ  ٰى ، والتق ــن الش ــدول ع ــتمُّ بالع ــام ي ــني،  إنَّ اليق

ــيس  ــوم ل ــري املعص ــاع غ ب ــدَّ ]] ٣٥٧ص [[ /واتِّ ــال ب ــذلك، ف ك

ــاىلٰ  ــل اهللا تع ــام  وأن جيع ــه يف األحك ــع إلي ــومًا ُيرَج ــًا معص إمام

 ٰى واألقوال واألفعال يفيـد قولـه وفعلـه اليقـني فيحصـل التقـو

ر مـن اهللا تعـاىلٰ  أن ُيعطـي عبـاده أسـباب  باليقني، وكيف ُيتصـوَّ

الكرامــة يف الــدنيا وال ُيعطــيهم يف اآلخــرة؟ ثــّم كيــف ُيعطــيهم 

ــالكرامــ  ق إىلٰ رُ ة يف اآلخــرة وال ُيعطــيهم أعظــم األســباب والطُّ

 وهو اإلمام املعصوم وهو قادر عليه؟ ٰى التقو

ــتُّ  ــابع والس ــاج إىلٰ  :ونالس ــن حيت ــم م ــوم إذا عل ــري املعص  غ

اإلمــام  اإلمــام، ويف مــا حيتــاج إىلٰ  ، ومــا وجــه احلاجــة إىلٰ  إمــام

ــا أوَّ  الً فيــه، علــم أنَّ اإلمــام جيــب أن يكــون معصــومًا، أمَّ

 :قسمني املكلَّفون غري اإلمام والنبيِّ عىلٰ : فنقول

ــدمها ــه : أح ــب علي ــن جي ــوا ممَّ ــا أن يكون ــومون، فإمَّ املعص

ل حيتــاج إليــه يف اجــتامع النــاس والتقــدُّ  م يف اجلهــاد أو ال، واألوَّ

ــم  ــاهر هل ــاس وق ــامع للن ــتمُّ إالَّ بج ــإنَّ اجلهــاد ال ي احلــروب، ف

ــىلٰ  ــون ع م يك ــدِّ ــو املتق ــك، وه ــي، وإن مل  أوىلٰ  ذل ــاألمر والنه ب

ــه اجلهــاد حيتــاج إليــه يف نظــام النــوع ال يــتمُّ إالَّ  ــب علي جي

ــة  ــه يف نقــل بعــض األحكــام، وإمام ــاج إلي ــالرئيس، وقــد حيت ب

ــتحالة  ــأيت، والس ــا ي ــومًا مل ــام معص ــون اإلم ــتلزم ك ــريه تس غ

الفضـل فيـه، ومـا  الفاضـل فـيام حيتـاج إىلٰ  تقديم املفضول عـىلٰ 

 .يه املفضولية، ألنَّه يضادُّ حكمة احلكيموجه احلاجة ف

 :اإلمام يف ُأمور غري املعصوم، فيحتاج إىلٰ : وثانيها

ل ــائح : األوَّ ــاب القب ــات واجتن ــل الواجب ــًا يف فع ــه لطف كون

ــة  وارتفــاع الفســاد، ألنَّ مــن ال يغلــب عقلــه عــىلٰ  تــه الومهي قوَّ

ــات  ــل الواجب ــارة فع ــه األّم ــبية ونفس ــهوانية والغض ــواه الش وق

نده يسـتلزم التعـب العاجـل، واالمتنـاع عـن القبـائح يسـتلزم ع

ــذه  ـــي هل ــدير أنَّ املقتض ــة، والتق ــية وومهي ــّذات حّس ــوات ل ف

ــىلٰ  ــب ع ــّذات غال ــيه  الل ــه يقتض ــاد رفع ــة، والفس ــه العقلي ت قوَّ

ــا غالبــة  ة الغضــبية، والتقــدير أهنَّ ة العقليــة، وموجبــه القــوَّ القــوَّ

و الواقـع يف نفـس األمـر، العقلية يف كثـري مـن النـاس، وهـ عىلٰ 

ة العقليـة ويقهـر القـو الومهيـة والشـهوية  ٰى فاإلمام يقـّوي القـوَّ

معصــومًا ثبــت فيــه وجــه   والغضــبية، وإذا مل يكــن اإلمــام

ـــة إىلٰ  ـــاء إىلٰ  احلاج ـــل واالنته ـــزم التسلس ـــر، أو يل ـــام آخ  إم

 .معصوم

ــاين ــىلٰ : الث ــدين ع ــر املفس ــق وقه ــر اخلل ــام أم ــه  انتظ الوج

 .ام حيصل ذلك باملعصوماألكمل، وإنَّ 

ـــث]] ٣٥٧ص [[ / ـــادة : الثال ـــن الزي ــــرع م ـــظ الش حف

وقـع مـنهم مــا  ٰى والنقصـان، ويكـون مـن قـرب النــاقلني، فمتـ

هو جـايز علـيهم مـن اإلعـراض عـن النقـل بـنيَّ ذلـك، وكـان 

ــاح  ــا وإيض ــف حمتمله ــا وكش ــان جممله ــه، وبي ــة في ــه احلجَّ قول

ــىلٰ  ــة فيهــا ع ــي األغــراض امللتبس ــام  الوجــه اليقين األكمــل، وإنَّ

 .حيصل من املعصوم، وهو ظاهر

اإلمــام هــو املفــزع يف املســائل التــي وقــع اخلــالف : الرابــع

قــني، ليُبــنيِّ مــا وجــه  ــة الفقهــاء املحقِّ فيهــا بــني املســلمني وأئمَّ

ــ ــة الش ــيح يف األدلَّ ــه ـالرتج ــة، وبيان ــي كاملتكافئ ــي ه رعية الت

م  .واضح ممَّا تقدَّ

أكثــر املكلَّفـــني، وذلـــك  غلبـــة الشــهوة عـــىلٰ : اخلــامس

ت شـملهم وتفـّرق مجعهـم، واإلمـام يرفـع ذلـك، يوجـب تشـتُّ 

فــال بــدَّ أن تكــون صــفات اإلمــام تنــايف الصــفة التــي اقتضــت 

ــدم العصــمة،  ـــي يف غــريه ع ــريه، ولكــن املقتض ــك يف غ ذل

ـــمة ـــام العص ـــفة اإلم ـــون ص ـــري . فتك ــــي يف غ وألنَّ املقتض

والومهيـة والغضــبية الشـهوية  ٰى املعصـوم ذلـك هـو غلبــة القـو

ــو ــة الق ــذه  ٰى ومغلوبي ــام ه ــفة اإلم ــارت ص ــإذا ص ــة، ف العقلي

ــي  ، وه ــة للكــلِّ ــة غالب ــه كامل ــة في ة العقلي الصــفة كانــت القــوَّ

املقتضـــية لعـــدم اإلخـــالل بالطاعـــات وعـــدم اإلتيـــان 

 .باملقبّحات، وهذا من باب الربهان اإلّين واللّمي

ــتُّ  ــامن والس ــىلٰ  :ونالث ــائز ع ــهو ج ــاقلني الس ــار   الن لألخب

ــد  ــواتر، وق ــاع وال الت ــا اإلمج ــل فيه ــورة ال حيص ــة يف ص النبوي
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ــه قــد يغفــل بعضــهم  ُســدَّ بــاب االســتدالل عــىلٰ  ــف، ألنَّ املكلَّ

ــ ــار الدالَّ ــىلٰ عــن اآلث ــف  ة ع ــن للمكلَّ ــم يك ــي، فل حكــم رشع

ـة بـه، فـال بـدَّ مـن حـافظ  طريق إىلٰ  االسـتدالل، فتنقطـع احلجَّ

ـة لــو للشــرع ولألخبـار عـن سـهو النــا قلني ويكـون منـه احلجَّ

ــون  ــدَّ وأن يك ــام، وال ب ــو اإلم ــريه وه ــن غ ــة م ــَدت احلجَّ ُفِق

ــه لــو جــاز عليــه الســهو كــام  معصــومًا وإالَّ لــزم املحــذور، ألنَّ

ــة عــىلٰ   غــريه جــاز عــىلٰ   ثبــت املحــذور، وهــو ســدُّ بــاب احلجَّ

 .املكلَّفني

ـا  نفي حّجية القياس واالستحسان، هذا مبنيٌّ عىلٰ : ال يقال أمَّ

 .تقديرمها فال عىلٰ 

ــول ــا نق ــد : ألّن ــاق ــاس واالستحســان يف  بيَّنّ ــالن القي بط

ه جـاز أن يكـون هـذا السـهو يف . الكتب األُصـولية سـلَّمنا لكنـَّ

ـــاس وال  ـــوز القي ـــدود، وال جي ـــارات واحل ـــباب والكّف األس

 . االستحسان فيهام، وهذا الدليل ذكره املرتٰىض 

ــار  ــد اجلبّ ــاة عب ـــي القض ــال قاض ــدق ــن أمح ــم: ب ــال هل : يق

ــ ــة باضــطرار؟ ونقضــهم ال ُي ؤثِّر يف أتعلمــون كــون اإلمــام حجَّ

ــك،  ــالوا]] ٣٥٩ص [[ /ذل ــإن ق ــم: ف ــل هل ــم، قي زوا : نع ــوِّ فج

ين أن يعلمـوه باضـطرار، وال يقـدح الـنقض يف سائر ُأمـور الـدِّ 

فنقضـهم يمـنعهم مـن : باالسـتدالل، قيـل هلـم: وإن قالوا. فيه

ـة، فـإن قـالوا ن االسـتدالل عـىلٰ املقام بام ُكلِّفـوه مـ : كونـه حجَّ

ــة احلاجــة إىلٰ  هنايــة، فيلــزم  إمــام آخــر ال إىلٰ  نعــم، لزمــت احلجَّ

ــم ال ُيــ ؤثِّر الواحــد، فــال بــدَّ ؤثِّرون كــام ال ُيــالتسلســل، مــع أهنَّ

ــة والقيــام بتصـــرُّ  ــه يمكــنهم معرفــة احلجَّ فه مــن مـن القــول بأنَّ

ة بـني اإلمـام، قيـل هلـم زوا مثـل ذلـك يف سـاير فجـوِّ : غري حجَّ

 .ما ُكلِّفوا به وإن كان النقض قائامً 

 :مقّدمات بأنَّ كالمه هذا مبنيٌّ عىلٰ  أجاب املرتٰىض 

ــه فــرض خــالف الواقــع أنَّ يف النصــوص اإلهليــة : األُوىلٰ  أنَّ

ــو  ــا ه ــل وم ــو جمم ــا ه ــابه وم ــو متش ــا ه ــة م ــار النبوي واألخب

قينـًا وإن كثـريًا مشرتك ومـا يعجـز عقـول املكلَّفـني بـالعلم بـه ي

من األدلَّة اللفظيـة ال يفيـد العلـم، فمـع وقـوع ذلـك يف الواقـع 

فرض نقيضه وهـو علـم كـلِّ واحـٍد واحـٍد مـن املكلَّفـني مجيـع 

ــدِّ  ــام ال ــاالً أحك ــون حم ــطرار يك ــا . ين باض عين ــام ادَّ ــن إنَّ ونح

ين حاجــة املكلَّفــني الــذين ال يعلمــون بعــض أحكــام الــدِّ 

ثبــت املجمــل واملشــرتك، وغــري ذلــك تقــدير  باضــطرار، وعــىلٰ 

بيـان، وهـذا التقـدير واقـع يف الواقـع،  من النصـوص حتتـاج إىلٰ 

ــه ال  ــا، واعرتاض ــو مطلوبن ــع، وه ــو واق ــع فه ــزم الواق ــام ل وكلَّ

 .يقدح فيها

ــة ــم : الثاني ــتلزام العل ــا اس ــو إمَّ ــرين، وه ــد األم ــوت أح ثب

ـــا أنَّ  بــالبعض بالضــــرورة للعلـــم بالكــلِّ بالضــــرورة، وإمَّ

. إمكـان الشـــيء قـائم مقــام وجـوده الفعــيل يف الفعـل والتــأثري

اإلمـام يف العلـم  وبيان ذلك بدليلـه هـذا يسـدُّ بـاب احلاجـة إىلٰ 

ــىلٰ  ــها ع ــو ببعض ــة ول ــام يف اجلمل ــم  باألحك ــون العل ــدير ك تق

ــم  ــتلزم العل ــو اس ــك أن ل ــتمُّ ذل ــام ي ــطرار، وإنَّ ــها باض ببعض

اضــطرار، أو كــون بــالبعض باضــطراره العلــم بالكــلِّ بالفعــل ب

إمكان السبب قائًام مقام الفعـل، فـإنَّ الـذي يسـدُّ بـاب احلاجـة 

ــم إىلٰ  ــام  يف العل ــع أحك ــاملني بجمي ــني ع ــون املكلَّف ــام ك اإلم

عــ  ٰى الـدين باضــطرار بالفعــل، وهــو قـد بــنيَّ اإلمكــان، فــإن ادَّ

ــاين، وإالَّ مل  ــر الث ــو األم ــل فه ــام الفع ــائًام مق ــان ق ــون اإلمك ك

ــه،  ــل مطلوب ــيض حيص ــوع النق ــرض وق ــع ف ــان م ــإنَّ اإلمك ف

ــوج إىلٰ  ــرين  املح ــالن األم ــة، وبط ــاب احلاج ــدُّ ب ــام ال يس اإلم

 .ظاهر، فدليله هذا غري تامٍّ 

ــة ــة إىلٰ : الثالث ــه احلاج ــار وج ــم، أو  انحص ــام يف العل اإلم

بــــه عنــــه يف العلــــم ]] ٣٦٠ص [[ /اســــتلزام االســــتغناء 

 .لالستغناء عنه مطلقًا، وكالمها باطل

ــ ــز : ةالرابع ــم بتامي ــاٍو للعل ــة مس ــام حجَّ ــون اإلم ــم بك العل

ــون  ــم بك ــون العل ــواز ك ــوع، جل ــو ممن ـــرعية، وه ــام الش أحك

ــة  ــي مــن مقــّدمات يقيني ــإنَّ النتــايج الت ــة أظهــر، ف اإلمــام حجَّ

ــق أنَّ  ــة، والتحقي ــري يقيني ــّدمات غ ــن مق ــرب م ــًام وأك ــدُّ عل أش

ة من قبيل فطرية القياس  .العلم بكون اإلمام حجَّ

ْم   :قولــه تعــاىلٰ  :ونعة والســتُّ التاســ
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ـــــراف[ �َول ـــــه ]٦٣: األع ، وج

ــام أرســل الرســل لينــذروا املكلَّفــني  أنَّ اهللا تعــاىلٰ : االســتدالل إنَّ

ــ اجتنــاب مــا فيــه شــبهة  ٰى ، والتقــوٰى ف التقــوليحصــل للمكلَّ

ـــب  ـــن املعصـــوم، فتج ـــاليقني، وال حيصـــل إالَّ م واألخـــذ ب

ــمة الرُّ  ــعص ــام الرُّ ُس ــوم مق ــام ليق ــب اإلم ــل ونص يف  ل ُس

التـي هـي  ٰى إنذار اخلاليق وحتصل للمكلَّـف بـه الغايـة القصـو

 .، وإنَّام يتمُّ ذلك بالعصمة، فيجب عصمة اإلمامٰى التقو
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ــ ل، والرمحــة املوعــودة املوعـودة يف مقابلــة اإلنــذار ليســت بتفضُّ
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ــام يــتمُّ أن لــو  هنــا هــي عــدم العــذاب بوجــه مــن الوجــوه، وإنَّ

تـه وأنَّـه معصـوم يف النقـل والفعـل وحّجيـة  علم من املبلِّـغ حجَّ

 .عصوم، واإلمام قائم مقامه فيهقوله، وإنَّام يتمُّ ذلك من امل

ــاجلُ  اعــرتض أبــو عــيلٍّ  زوا أن يكــون بّ ــة جــوَّ ائي بــأنَّ اإلماميَّ

اإلمــام مغلوبـــًا بــاجلوارح وممنوعـــًا باألعــداء، بـــل الواقـــع 

ــه نفــس وجــود إمــام يف  ــدهم ذلــك، فــإن كــان الغــرض من عن

ــغ ومل ــان وإن مل ُيبلِّ ــاز أن   الزم ــك فج ــحَّ ذل ــاألُمور وص ــم ب يق

ــا ــون الق بني يف يك ــرَّ ــة املق ــض املالئك ــل أو بع ــذلك جربائي ئم ب

ــتغن ــامء ويس ــ ٰى الس ــوده يف األرض، ألنَّ املعن ــن وج ــذي  ٰى ع ال

ُيطَلــب اإلمــام ألجلــه عنــدكم يقتضـــي ظهــوره، وإذا مل يظهــر 

ــون  ــة ك ــان بمنزل ــه يف الزم ــان كون ــه، وك ــوده كعدم ــان وج ك

 .جربئيل يف السامء

ـــ ــيِّد املرتض ــه الس ــاب عن ــأنَّ ال  ٰى أج ــتمُّ ب ــرض ال ي غ

ـة، بـل مـع وجـوده بـأمره وهنيـه وتصــّرفه  بوجود اإلمـام خاصَّ

ــور يكــون  ومتّكنــه مــن إقامــة احلــدود واجلهــاد، ألنَّ هبــذه األُم

ــرب إىلٰ  ــف أق ــون املكلَّ ــور يك ــذه األُم ــه هب ــًا، ألنَّ ــة  لطف الطاع

ــرض،  ــو الغ ــا ه ــوا ممَّ ــة منع ــن الظلم ــية، لك ــن املعص ــد م وأبع

ــيهم، واهللا ــه عل ــاللوم في ــاىلٰ  ف ــم تع ــب هل ــان . املطال ـــامَّ ك ول

ال يــتمُّ إالَّ بوجــود اإلمــام أوجــده ]] ٣٦١ص [[ /الغــرض 

ــاىلٰ  ــه  اهللا تع ــلوا إلي ــون أن يص ــاء املكلَّف ــو ش ــث ل ــه بحي وجعل

وينتفعوا بـه لوصـلوا وانتفعـوا بـه بـأن يعـدلوا عـن مـا يوجـب 

عليــه  خوفــه وتقيَّتــه فيقــع منــه الظهــور الــذي أوجبــه اهللا تعــاىلٰ 

فه وأمـره وهنيـه غـري ن، ولــامَّ كـان املـانع مـن تصــرُّ تمكُّ مع الـ

ــه التصـــرُّ  ــع علي ف مــانع مــن وجــوده مل جيــب مــن حيــث امتن

ــاىلٰ  ــه اهللا تع ب ــة أن ُيعذِّ ــل الظلم ــل،  بفع ــده يف األص أو ال يوج

ــانع للمكلَّفــني لطفهــم، ومل  ــه لــو فعــل ذلــك لكــان هــو امل ألنَّ

 ُأوتـوا يف فسـادهم يكن للظلمـة فيـه فعـل أصـالً، ولكـانوا إنَّـام

ـم غـري متمكِّ  نـني مـع عـدم وارتفاع صـالحهم مـن جهتـه، ألهنَّ

مـا فيـه لطفهـم ومصـلحتهم، فجميـع  اإلمام مـن الوصـول إىلٰ 

. ما ذكرناه يفـرق بـني وجـود اإلمـام مـع االسـتتار وبـني عدمـه

م أيضـًا ُيفـَرق بينـه وبـني جربئيـل، ألنَّ اإلمـام إذا كـان  وبام تقدَّ

ـة هللا تعـاىلٰ  موجودًا مسترتاً  املكلَّفـني بـه ثابتـة،  عـىلٰ  كانـت احلجَّ

ــىلٰ  ــادرون ع ــم ق ــن  ألهنَّ ــوهلم م ــوره ووص ـــي ظه ــال تقتض أفع

ــه إىلٰ  ــل يف  جهت ــري حاص ــذا غ ــلُّ ه ــاحلهم، وك ــافعهم ومص من

 .جربئيل، فاملعارض به ظاهر الغلط

التحقيـــق يف هــذه املســـألة أنَّ اإلمــام املعصـــوم : وأقــول

ــتمُّ  ــني، وال ي ــف للمكلَّف ــُأمور لط ــأن : إالَّ ب ــاه ب ــب اهللا إّي نص

ــه  ــر، وقبول ــام آخ ــيُّ أو إم ــو أو النب ــه ه ــنصُّ علي ــده، وي يوج

الن مــن . اإلمامــة وقيامــه بالــدعوة، وطاعــة املكلَّفــني لــه واألوَّ

ــاىلٰ  ــوز أن فعلــه تع ــع ال جي ــل اإلمــام، والراب ــن فع ، والثالــث م

 ند إىلٰ ، ألنَّـه ال ينــايف التكليـف، بـل هـو مســتيسـتند إليـه تعـاىلٰ 

ـة املكلَّـف عـىلٰ  ، اهللا تعـاىلٰ  املكلَّفني، فعـدم إجيـاده يقتضــي حجَّ

وكذا مع عـدم نصـب دليـل عليـه أو عـدم قبـول اإلمـام يكـون 

ويف عصـمته، فتعـنيَّ الرابـع،   منع اللطف منـه، وهـو يقـدح فيـه

ــانع ــو امل ــاملكلَّف ه ــىلٰ . ف ــه ع ــمته فحمل ــدم عص ــع ع ــا م  وأمَّ

ــان حل ــاٍو يف اإلمك ــاد مس ــىلٰ الفس ــه ع ــون  مل ــال يك ــالح، ف الص

ة املكلَّف عىلٰ   .اهللا تعاىلٰ  لطفًا وال قطعًا بحجَّ

اإلمـام فيــه مصـلحة تقتضــي وجــوب  :احلـادي والسـبعون

ــائلني  ــد الق ــا عن ـــرع، وأمَّ ــدهم فبالش ــا عن ــًا، أمَّ ــبه قطع نص

ــل، فنقــول ــالً فبالعق ــا عق ــلة مــن : بوجوهب ــلحة احلاص املص

ــن  ــوهلا م ــا أن يكــون حص ــام إمَّ ــح مــن اإلم ــوم أرج املعص

حصـــوهلا مـــن غـــريه، أو مســـاويًا حلصـــوهلا مـــن غـــريه، أو 

مــن حصــوهلا منــه، والكــلُّ باطــل إالَّ  حصــوهلا مــن غــريه أوىلٰ 

ل ل . األوَّ ـــــدا األوَّ ـــــا ع ـــــالن م ـــــا بط ]] ٣٦٢ص [[ /أمَّ

ــدرة القــادر  ــع ق ــرب م ــة أق ــون يف اللطفي ـــرورة، فيك فبالض

ــيم، ألنَّ احلك ــن احلك ــريه م ــوز غ ــال جي ــه، ف ـــي علي ــة تقتض م

ــٍف،  ــارف منت ــت والص ــداعي ثاب ــودة وال ــدرة موج ذلــك، فالق

 .فتعنيَّ نصب اإلمام املعصوم

ــبعون ــاين والس ــان  :الث ــام إذا ك ــب اإلم ــدة نص ــتمُّ فائ ــام ي إنَّ

ـة، فنقـول ـا أن يفيـد قولـه العلـم أو الظـّن : قوله وفعلـه حجَّ إمَّ

ــه واحــدًا مــنهام، والثالــث ينفــي فائــدة اإلمــام،  أو ال يفيــد قول

باعــه، لقولـه تعــاىلٰ  اهللا تعــاىلٰ  ٰى والثـاين هنـ  :  عـن اتِّ
َ
ِبُعــون
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ــىلٰ ]٢٨ ــره ع ــنيَّ  ، ذك ــًا، فتع ــه أيض ــي فائدت ــذمِّ فتنتف ــبيل ال س

ــول ل، فنق ــه : األوَّ ــد قول ــوم يفي ــري املعص ــن غ ـــيء م أو ال ش

فعله العلم بالضــرورة، وكـلُّ إمـام يفيـد قولـه أو فعلـه العلـم، 

ــن  ـــرورة م ــام بالض ــوم بإم ــري املعص ــن غ ـــيء م ــتج ال ش ين

 .الشكل الثاين، وهو املطلوب

ـا أن يكــون اإلمــام معصــومًا أو  :الثالـث والســبعون دائــًام إمَّ

اإلمـام بـه مانعـة خلـّو، والثـاين باطـل  ال يندفع وجه احلاجة إىلٰ 
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ــٍف  ــا إىلٰ منت ــاج هن ــت، فنحت ل ثاب ــاألوَّ ــّدمتني ، ف ــدامها : مق إح

ــام هــو : ، وتقريــرهبيــان صــدق مانعــة اخللــوِّ  أنَّ وجــه احلاجــة إنَّ

ــىلٰ  ــأ ع ــواز اخلط ــاقلني  ج ــال الن ــهو وإمه ــواز الس ــني وج املكلَّف

ــدود اهللا تعــاىلٰ  ــال ح ــق يف وإمه ــومًا حتقَّ ــإذا مل يكــن معص ، ف

اجـة ال عنـه وال عـن اإلمام وجه احلاجـة، فلـم ينـدفع وجـه احل

ـا بيـان بطـالن الثـاين وانتفـاؤه فالسـتلزامه االحتيـاج . غريه وأمَّ

ــام إىلٰ  ل   إم ــام، واألوَّ ــو اإلم ــان ه ــومًا ك ــان معص ــإن ك ــر، ف آخ

إمــام آخــر،  غــري حمتــاج إليــه، وإن مل يكــن معصــومًا احتــاج إىلٰ 

 .والتسلسل باطل

ــا عصــمة   أحــد األمــرين الزم، :الرابــع والســبعون وهــو إمَّ

ــني إىلٰ  ــاج املكلَّف ــواز احتي ــام، أو ج ــمتهم،  اإلم ــع عص ــام م إم

ل ــنيَّ األوَّ ــل، فتع ــاين باط ــّدمتان. والث ــا مق ــزوم : فهن ــدامها ل إح

ــاين ــالن الث ــة بط ــرين، والثاني ــد األم ــة األُوىلٰ . أح ــا املقّدم  أمَّ

ــة وجــوب اإلمامــة ارتفــاع العصــمة : فنقــول ــا أن يكــون علَّ إمَّ

ــ ــل القب ــواز فع ــني وج ــن املكلَّف ــهو ع ــوع الس ــنهم ووق يح م

ــون  ــمة، أو يك ــدم العص ــه ع ــك كلِّ ــابط يف ذل ــيهم، والض عل

العلَّـة غـري ذلــك، فـإن كـان الثــاين مل يمتنـع أن يثبـت حــاجتهم 

اإلمـام مـع عصـمة كـلِّ واحـٍد مـنهم، ألنَّ العلَّـة إذا مل تكــن  إىلٰ 

ــدم  ــاز ]] ٣٦٣ص [[ /ع ــأثري، وج ــدها ت ــن لفق ــمة مل يك العص

ك لــامَّ مل  ٰى مقتضـيها، أَال تـرأن يثبت احلاجـة بثبـوت  أنَّ املتحـرِّ

كـًا مـع  كـًا سـواه جـاز أن يكـون متحرِّ يكن العلَّة يف كونـه متحرِّ

عدم سواه؟ فثبـت األمـر الثـاين، وهـو جـواز احتيـاج املكلَّفـني 

ــنهم إىلٰ  ــٍد م ــلِّ واح ــمة ك ــواز عص ــع ج ــام م ــان . اإلم وإن ك

ـه إذا كـان وجـه احلاجـة هـ ل وجـب عصـمته، ألنَّ و إمكــان األوَّ

اخلطأ وجـب يف سـدِّ بـاب احلاجـة مـا يمنـع مـن جـواز اخلطـأ، 

وال يمكن إالَّ مـن املعصـوم وقبـول املكلَّفـني منـه، والثـاين مـن 

ل مــن اهللا تعــاىلٰ  ، فلــو مل يكــن اإلمــام معصــومًا املكلَّفــني واألوَّ

ــىلٰ  ــف ع ــة للمكلَّ ــت احلجَّ ــاىلٰ  لبقي ــالاهللا تع ــو حم ــا . ، وه وأمَّ

اإلمـام  وهـو بطـالن جـواز احتيـاج املكلَّفـني إىلٰ  املقّدمة الثانية،

 مع عصمتهم، فألنَّـه لـو جـاز ذلـك جلـاز أن حيتـاج األنبيـاء إىلٰ 

ــىلٰ  ــع ع ــمتهم والقط ــوت عص ــع ثب ــدعاة م ــة وال ــم ال  األئمَّ أهنَّ

يفعلـون شـيئًا مـن القبــائح وال خيّلـون بشــيء مـن الواجبــات، 

ـــره ـــدليل ذك ـــذا ال ـــاد بالضــــرورة، وه  وهـــو معلـــوم الفس

 .املرتٰىض 

ــه لــو كــان عصــمة اإلمــام مــع  ــه بعضــهم بأنَّ اعــرتض علي

قبــول املكلَّفــني دافعــًا لوجــه احلاجــة مل تســتقّر حاجــة املكلَّفــني 

ــل  إىلٰ  ــود الفاع ــٍذ، لوج ــمتهم حينئ ــوع عص ــواز وق ــام، جل اإلم

والقابـل وانتفـاء الصــارف، فثبتـت العصــمة، فتنتفـي حــاجتهم 

 .اإلمام، فجاز عدمه إىلٰ 

ــام  وأجـاب بـأنَّ  العصـمة باإلمــام ال تنفـي احلاجـة إليـه، وإنَّ

 .ينفيها ثبوت العصمة لغريه بغريه

املــؤثِّر وقــد  أنَّ البــاقي حمتــاج إىلٰ  هــذا يعنــي عــىلٰ : ال يقــال

 .يف علم الكالم  ثبت بطالنه

 :اجلواب عنه من وجهني: ألّنا نقول

ل ـــاقي إىلٰ : األوَّ ـــاج الب ـــو احتي ـــقَّ ه ـــا  أنَّ احل ـــؤثِّر، وم امل

 .رمتوه قد ثبت بطالنه يف علم الكالمذك

ــاين ــاب : الث ــن ب ــو م ــل ه ــاقي، ب ــاب الب ــن ب ــيس م ــذا ل ه

ــل  ــهواهتم وفع ــبهم وش ــني وغض ــهوات املكلَّف احلــادث، ألنَّ س

ــة  ــه احلاج ــال، فوج ــلِّ ح ــت وك ــلِّ وق د يف ك ــدِّ ــائح متج القب

د يف احلقيقة يف كلِّ وقت  .متجدِّ

املقتضــية اإلمــام  علَّــة احلاجــة إىلٰ  :اخلــامس والســبعون

ـــة احلاجـــة إىلٰ   لوجـــوب نصـــبه عصـــمته املقتضـــية  هـــي علَّ

ــت  ــه، وثب ت ــت علَّ ــت، فثبت ــبه ثاب ــوب نص ــن وج ــا، لك لوجوهب

 :فهاهنا مقّدمات. معلوهلا اآلخر، وهو وجوب عصمته

ــــة األُوىلٰ ]] ٣٦٣ص [[ / ــــة، : املقّدم ــــاد العلَّ ــــان احتِّ بي

ــره ــبه: وتقري ــوب نص ــية لوج ــه املقتض ــة إلي ــة احلاج ــو  أنَّ علَّ ه

ــيح وفعــل الواجــب، وقــد ثبــت أنَّ  ــاع القب ــًا يف ارتف كونــه لطف

ــيس  ــن ل ــان إالَّ ممَّ ــب ال يكون ــالل بالواج ــيح واإلخ ــل القب فع

ــمة  ــاع العص ــي ارتف ــة ه ــة احلاج ــت أنَّ علَّ ــد ثب ــوم، فق بمعص

وجواز فعل القبـيح، فالبـاقي جلهـة احلاجـة هـو عصـمة اإلمـام 

إلمــام وجــه احلاجــة، إمــام، فــال ينفــي ا وإالَّ بقيــت احلاجــة إىلٰ 

 .الثاين ويتسلسل وننقل الكالم إىلٰ 

ــة ــة الثاني ــك ألّنــا : املقّدم ــت، وذل ــبه ثاب ــوب نص أنَّ وج

 .هذا التقدير نبحث عىلٰ 

ــة ــه، : املقّدمــة الثالث ت ــه إذا ثبــت وجــوب نصــبه ثبتــت علَّ أنَّ

 .وهو ظاهر، ألنَّ ثبوت املعلول يستلزم ثبوت العلَّة

ا ثبتــت العلَّـة ثبـت معلوهلـا اآلخــر، أنَّـه إذ: املقّدمـة الرابعـة

 .وهو وجوب العصمة، وهو ظاهر

النــار  ال شـــيء مــن اإلمــام بــداع إىلٰ  :الســادس والســبعون

النــار باإلمكـان، ينــتج  غــري معصـوم داع إىلٰ   بالضــرورة، وكـلُّ 
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فهاهنــا . ال شـــيء مــن اإلمــام بغــري معصــوم بالضـــرورة

 :مقّدمات

ــة األُوىلٰ  ــغر: املقّدم ــان الص ــرهٰى بي ز : ، وتقري ــوَّ ــو ج ــه ل أنَّ

النـار لوجـب االحـرتاز عنـه وعـن قولـه،  املكلَّف أنَّه يـدعو إىلٰ 

ــان  ــب، فك ــوف واج ــع اخل ــه، ودف ــوف من ــه اخل ــل ل ــه حيص ألنَّ

 .جيب االحرتاز عنه، وهو نفي فائدة اإلمام

ــة ــة الثاني ــرب: املقّدم ــان الك ــري ٰى بي ــإنَّ غ ــاهر، ف ــي ظ ، وه

 .املعصوم جيوز عليه اخلطأ والسهو

ا املقّدمـة الثالثـة فإنتاجـه فـال شــيء مـن قـول اإلمـام : وأمَّ

 .وفعله بمحتمل للخطأ

ــا املقّدمــة الرابعــة  بيَّنّــافكــون النتيجــة رضوريــة، وقــد : وأمَّ

 .الربهان عليهام يف املنطق

ــبعون ]]٣٦٥ص [[ / ــابع والس ــه  :الس ــام وفعل ــول اإلم ق

شـــيء وفعلــه، وال  كقــول النبــيِّ   مبــدأ مــن مجلــة املبــادئ

ــأ،  ــل للخط ــام بمحتم ــا األحك ــتفاد منه ــي يس ــادئ الت ــن املب م

ــري  ــلُّ غ ــأ، وك ــل اخلط ــه ال حيتم ــه وفعل ــام قول ــلُّ إم ــه ك ويلزم

معصوم قوله وفعلـه حيتمـل اخلطـأ، ينـتج مـن الشـكل الثـاين ال 

ــكل  ـــرورة، ألنَّ الش ــوم بالض ــري معص ــام بغ ــن اإلم ـــيء م ش

ــد ــت إح ــاين إذا كان ــون ا ٰى الث ــة تك ــه رضوري ــة مقّدمتي لنتيج

 :فهاهنا مقّدمات. رضورية

ــة األُوىلٰ  ــادي : املقّدم ــة املب ــن مجل ــه م ــام وفعل ــول اإلم أنَّ ق

ــاىلٰ  ــه تع ــاهر، لقول ــو ظ ـــرعية، وه ــام الش َها   :لألحك ـ� ــ ي
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طاعـــة اإلمـــام  عـــاىلٰ ، فجعـــل اهللا ت]٥٩: النســـاء[ ِمــن

 .وطاعة رسوله كطاعة اهللا تعاىلٰ 

ـــه ال شـــيء مـــن املبــادي لألحكـــام : املقّدمــة الثانيــة أنَّ

ــف اهللا تعــاىلٰ  العمــل هبــا بمحتمــل للغلــط،  الشـــرعية التــي كلَّ

 .)جلَّ ذكره(ألّنا ال نعني بالصواب إالَّ ما وافق أمر اهللا 

وفعلــه حمتمــل  أنَّ كــلَّ غــري معصــوم قولــه: املقّدمــة الثالثــة

ــل  ـــرورة وال دلي ــوم بالض ــيس بمعل ــان ل ــه إذا ك ــأ، ألنَّ للخط

 .قطعي عليه احتمل اخلطأ قطعاً 

ــه ينــتج ضـــرورية، ألنَّ الصــغر: املقّدمــة الرابعــة وهــي  ٰى أنَّ

ة قولنـا: قولنا كـلُّ : كلُّ إمام قوله وفعلـه ال حيتمـل اخلطـأ يف قـوَّ

الثـاين إذا  إمام قولـه وفعلـه لـيس بخطـأ بالضــرورة، والشـكل

 .مقّدمتيه رضورية تكون نتيجته رضورية ٰى كانت إحد

ــبعون ــامن والس ــدين، :الث ــان ال ــن أرك ــن م ــام رك ألنَّ   اإلم

قولــه مبــدأ مــن املبــادي، وهــو احلــافظ للشـــرع والعامــل بــه، 

والذي يلزم العمل بـه، فـإذا كـان معصـومًا كـان الـدين كـامالً، 

ــامالً  ــدين ك ــن ال ــومًا مل يك ــن معص ــال اهللا وإن مل يك ــن ق ، لك

مْ   :تعــاىلٰ 
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ــْوَم أ َ ، فــدلَّ  ]٣: املائــدة[ ا�ْ

 .ثبوت إمام معصوم بالرضورة عىلٰ 

ـــبعون ـــان  :التاســـع والس ـــالنصِّ ك ـــان اإلمـــام ب ـــام ك كلَّ

م  ــدَّ ــن املق ــومًا، لك ــه]] ٣٦٦ص [[ /معص ــايل مثل ، فالت ــقٌّ . ح

ــ ــا املالزمــة فتفــويض النبــيِّ اخللــق كافَّ ــه  ة إىلٰ أمَّ مــن جيــوز علي

تــه  اخلطــأ، وعقلــه يف كثــري مــن األوقــات مغلــوب بشــهوته وقوَّ

باعـه وإقامتـه مقامـه  الغضبية، والـنصُّ عليـه، وأمـر اخلالئـق باتِّ

ــده  ــاب عن ــو مه ــن ه ــر م ــورًا بنظ ــون جمب ــه، وال يك ــد وفات بع

ــيِّ  ــن النب ــو م ــالقبيح، وه ــراٌء ب ــه، إغ ــرب من ــوز وأك . ال جي

ــه تــرجيح مــن غــري ح، لتســاوي اإلمــام واملــأموم يف وألنَّ  مــرجِّ

ــدة منــه، وهــو ســدُّ . وجــه احلاجــة ــه عبــث، النتفــاء الفائ وألنَّ

ــف، وهــو جــواز اخلطــأ م. خلــل املكلَّ ــا بيــان حقيقــة املقــدَّ : وأمَّ

ــ فــألنَّ النبــيَّ  ــدنيا حتَّ ــدِّ  ٰى مل خيــرج مــن ال ين صــار أمــر ال

   كــامالً، قــال اهللا تعــاىلٰ 
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ــدة[ َوأ ــم ]٣: املائ ــة أعظ ، واإلمام

ــدِّ  ــان ال ــل أرك ــمَّ قب ــد ت ــة ق ــر اإلمام ـــي أنَّ أم ــذا يقتض ين، وه

ــه  ــت يف زمان ــد ثبت ــي ق ــام الت ــه، واألحك ــالة (وفات ــه الص علي

قــد نــصَّ عليهــا قطعــًا، خصوصــًا يف مــا هــو أعظــم  )والســالم

 .ينأركان الدِّ 

ــونالثام ــذي  :ن ــخص ال ــن الش ــارة ع ــة عب ــام يف اللغ اإلم

بـه، واللحـاف اسـم  ٰى ، كـالرداء اسـم ملـا ُيرتـد ٰى وُيقتد  ُيؤَتمُّ به

 لــو جــاز الــذنب عــىلٰ : إذا ثبــت ذلــك فنقــول. ملــا ُيلتَحــف بــه

ــىلٰ  ــدام ع ــال اإلق ــام فح ــد اإلم ــا أن ُيقت ــذنب إمَّ ــه أو ال  ٰى ال ب

ل كـان اهللا قـد أ ٰى ُيقتد مـر بالـذنب، وإنَّـه غـري به، فإن كـان األوَّ

ــًا، ألنَّ  ــه إمام ــن كون ــام ع ــرج اإلم ــاين خ ــان الث ــائز، وإن ك ج

مـا علـم قبحـه  ٰى مـا علـم حسـنه فعلـه، وإذا رأ ٰى املأموم إذا رأ

ــون  ــل يك ــه، ب ــديًا ب ــًا وال مقت ــون متَّبع ــٍذ ال يك ــه، فحينئ مل يفعل

متَّبعــًا للــدليل، وذلــك يقــدح يف كونــه إمامــًا، فثبــت أنَّ اخلطــأ 

 .اإلمام غري جائز عىلٰ 

اإلمــام لــزم أحــد  لــو جــاز الــذنب عــىلٰ  :احلــادي والثامنــون

ــة ــاالت مخس ــي : حم ــاملعروف والنه ــر ب ــوب األم ــدم وج ــا ع إمَّ
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املحـال، أو الـدور، أو اجـتامع  عن املنكـر، أو توّقـف فعلـه عـىلٰ 

ــالزم  ــه، وال ت ــدون علَّ ــود املعلــول ب ــتلزام وج النقيضــني، أو اس

ــامللزوم مث ــل، ف ــامه باط ــهبأقس ــة. ل ــان املالزم ــن ال : بي أنَّ املمك

زنــا وقــوع اخلطــأ مــن  يلــزم مــن فــرض وقوعــه حمــال، فلــو جوَّ

ســفك الــدماء واســتباحة الفــروج  اإلمــام فبتقــدير إقدامــه عــىلٰ 

ا أن جيـب عـىلٰ  ة منعـه مـن هـذه األفعـال  وأنواع الظلم إمَّ الرعيـَّ

ل، وهـو عـدم وجـوب  أو ال جيب، فـإن مل جيـب لـزم األمـر األوَّ

ـا أن جيـب األم ر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر، وإن وجـب فإمَّ

ــىلٰ  ــك أو  ع ــن ذل ــه ع ــة منع ــوع األُمَّ ــىلٰ ]] ٣٦٧ص [[ /جمم  ع

ــ ل يســتلزم توقُّ ــة، واألوَّ ف األمــر بــاملعروف والنهــي آحــاد األُمَّ

ـة املوجـودين يف الشــرق والغـرب  عن املنكـر عـىلٰ  إطبـاق األُمَّ

ــىلٰ  ــزم ا ع ــال، فيل ــو حم ــد، وه ــل الواح ــو الفع ــاين وه ــر الث ألم

ــىلٰ  ــه ع ــف فعل ــر توّق ــا ن ــوم أّن ــاهد املعل ــال، وألنَّ املش  ٰى املح

فعـل قبـيح، فكـلُّ واحـٍد مـن آحـاد  امللك العظيم إذا أقدم عـىلٰ 

ـة ختـاف مـن اإلنكــار إظهـاره عليـه أن يصـري غــريه  ة عامَّ الرعيـَّ

موافقـًا لــذلك امللـك العظــيم يف ذلــك الفعـل القبــيح، وحينئــٍذ 

ــه، يأخــذون هــذا الو ــه ويقتلون ــار علي ــد الــذي أظهــر اإلنك اح

وإذا كان اخلـوف حاصـالً لكـلِّ واحـٍد مـن آحـاد الرعيَّـة امتنـع 

والقســم . منــع ذلــك امللــك عــن ذلــك الفعــل اجــتامعهم عــىلٰ 

كـلِّ واحـٍد مـن آحـاد الرعيَّـة إظهـار  الثاين وهـو أن جيـب عـىلٰ 

ــىلٰ  ــار ع ــول اإلنك ــيم، فنق ــك العظ ــب : املل ــن نص ــود م املقص

ة، فلـو وجـب عـىلٰ اإلمام  كـلِّ  أن ُيؤدِّب كـلَّ واحـٍد مـن الرعيـَّ

ة أن ُيـؤدِّب اإلمـام لـزم الـدور، فـإنَّ هـذا إنَّـام  واحٍد مـن الرعيـَّ

ينزجر عـن معصـيته بسـبب ذلـك وذلـك ينزجـر بسـبب هـذا، 

ــية  ــتامع املعص ــزم اج ــه ل ــب متابعت ــل، وإن وج ــو دور باط وه

هـو األمـر فعـل واحـٍد وهـو اجـتامع النقيضـني، و  والوجوب يف

ــر  ــه يلــزم أن يكــون نصــب اإلمــام مســتلزمًا لتكثّ ــع، وألنَّ الراب

ــام  ــل الرشــايع ك ــوال وتعطي ــب األم ــواحش والفــتن وهن الف

ــاىلٰ  ــة اهللا تع ــد لعن ــة ويزي ــن معاوي ــل يف زم ــو  حص ــه، وه علي

 .األمر اخلامس

رياسة غري املعصوم يف الـدين والـدنيا جالبـة  :الثاين والثامنون

اخلوف واجب، ينتج رياسـة غـري املعصـوم  ودفع  خلوف املكلَّف،

دفعه واجب، وال شـيء من اإلمـام دفـع رياسـته بواجـب، فـال 

يف  ٰى بيِّنـة، والكـرب ٰى والصـغر. شـيء مـن غـري املعصـوم بإمـام

 .السالبة بدهيية، وهو املطلوب ٰى الكالم مبيَّنة، والكرب

كــلُّ مــن ثبتــت لــه اإلمامــة حتصــل منــه  :الثالــث والثامنــون

ــة  ــري الغاي ــن غ ـــيء م ــام، وال ش ــوت اإلم ــن ثب ــودة م املقص

ــام  ــوت اإلم ــن ثب ــودة م ــة املقص ــه الغاي ــل من ــوم حيص املعص

ن تثبـت لـه اإلمامـة بغـري معصـوم  باإلمكان، ينتج ال شــيء ممـَّ

ــوم  ــة معص ــه اإلمام ــت ل ــن تثب ــلُّ م ــا ك ـــرورة، ويلزمه بالض

 :ها ثابتةفهنا مقّدمات أربع كلُّ . بالضـرورة

ــة األُوىلٰ  ــغر: املقّدم ــدر ٰى الص ــل ص ــلَّ فع ــه أنَّ ك ، وبرهان

ــام  ــه خمتــار حكــيم فلــه غايــة يف فعلــه، وكــذا كلَّ مــن عــامل يفعل

ــدنا  ــة عن ــة، واإلمام ــه غاي ــارع فل ــه الش ]] ٣٦٨ص [[ /أوجب

ومن نصِّ النبـيِّ فـال بـدَّ هلـا مـن غايـة، وعنـد  من فعل اهللا تعاىلٰ 

ــا وإجي ــان فعله ــة، وإالَّ ك ــا غاي ـــرع فله ــب بالش ــة جت ــا العامَّ اهب

 .عبثًا، وهو حمال

لـو كانـت معلَّلـة بـاألغراض لـزم  أفعال اهللا تعـاىلٰ : ال يقال

 .استكامله هبا، والالزم باطل، فكذا امللزوم

نمنـع أنَّ كـلَّ مـن فعـل لغـرض فهـو مسـتكمل : ألّنا نقـول

بــه، بــل العلــم الضـــروري حاصــل بــأنَّ مــن فعــل ال لغــرض 

 .سفههوال لغاية كان عابثًا يف فعله وُحِكَم ب

، وبرهاهنــا الغايــة يف اإلمــام كونــه ٰى الكــرب: املقّدمــة الثانيــة

ـدهم عـن املعاصــي إن  ب املكلَّفـني مـن الطاعـة وُيبعِّ لطفًا ُيقـرِّ

ــه،  قبلــوا منــه وأطــاعوا لــه وســمعوا قولــه وامتثلــوا أمــره وهني

 وحفــظ الشـــرع والــرواة عــن الســهو، وإقامــة احلــدود، وســدُّ 

ــ ــبــاب اخلطــأ، ومتكُّ ف مــن العلــم باملســائل االجتهاديــة ن املكلَّ

ـــام ـــظ نظ ـــالح   إن أراده، وحف ـــاد، وإص ـــوع، وردع الفس الن

العباد، وغـري املعصـوم ُيتوقَّـع منـه إمكـان أضـداد هـذه، وهـذا 

 .ظاهر رضوري ال نزاع فيه

يف كتبنــا املنطقيــة كــنهج  بيَّنّــاالنتيجــة، فلــام : املقّدمــة الثالثــة

رورية ـاقـــرتان الضـــ العرفـــان واألرسار وحتـــّري األبحـــاث أنَّ 

 .باملمكنة يف الشكل الثاين ينتج رضورية

لــزوم الــالزم عــن النتيجــة، ال شــكَّ يف أنَّ : املقّدمــة الرابعــة

ــتلزم املوجبــة  ــي تس ــول، وه ــة املحم ــة ســالبة معدول النتيج

ـــدنا  ـــلة عنـــد وجـــود املوضـــوع، واإلمامـــة ثابتـــة عن املحصَّ

سـيأيت هنـا أنَّ الزمـان ال بنـا الكالميـة وتُ يف كُ  بيَّنّـاوملا . وعندهم

 .خيلو عن إمام

إنَّـام يـأمر اهللا بطاعـة واحـد يف كـلِّ أوامـره  :الرابع والثامنـون

ــه، ــه عــىلٰ   ونواهي ــاىلٰ  ويوجب أنَّ  كــلِّ مــن عــداه، إذا علــم اهللا تع
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ــة ألمــره تعــاىلٰ  ــه موافق ــع أوامــره ونواهي ــا  مجي ــه ومطابقته وهني

باعــه لــذلك  ــام جيــب اتِّ ــه يف فعلــه ألمــر الشــارع، وإنَّ إذا ُعِلــَم أنَّ

وتركه موافق ألوامر الشـارع ونواهيـه، وهـو اإلمـام، وقـد أمـر 

ل: وهـــذا األمـــر عـــامٌّ يف أشـــياء. بطاعتـــه اهللا تعـــاىلٰ  يف : األوَّ

: الثـاين. املكلَّفني، أي يف كـلِّ مـن عـدا اإلمـام بعـد النبـيِّ 

ـــة ـــلِّ األزمن ـــان، أي يف ك ـــث]] ٣٦٩ص [[ . /يف األزم : الثال

ــيف األ ــه وينه ــأمر ب ــا ي ــلِّ م ــواهي، أي يف ك ــر والن ــه ٰى وام . عن

كـلِّ مـن ُوِصـَف باإلمامـة، وحمـال أن  األمر مغلـق عـىلٰ : الرابع

أمـره بطاعـة شـخص البشــر هبـذه العمومــات  ُيطِلـق اهللا تعـاىلٰ 

ــاىلٰ  ــه تع ــم من ــة إالَّ ويعل ــه  األربع ــع أقوال ــيب يف مجي ــه مص أنَّ

العقـل الصــريح والـذهن وأفعاله وأنَّـه غـري خمطـئ فيهـا، ألنَّ 

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــة املســتقيمة ي أنَّ  الصــحيح والبدهيــة الســليمة والفطن

احلكـيم العـامل باألشــياء كّلهـا القـادر املختــار الغنـّي عـن مجيــع 

بــاع شــخص وامتثــال  ــة باتِّ األشــياء ال يــأمر عبــاده ورعيَّتــه كافَّ

ــن  ــراده م ــه وم ــالف غرض ــد خي ــه ق ــم أنَّ ــه ويعل أوامــره ونواهي

 . يشء أصالً، وال نعني بالعصمة إالَّ ذلكالعباد يف

ــون ــه :اخلــامس والثامن ــع أحوال   عصــمة النبــيِّ لطــف يف مجي

ــًا،  ــه قطع ــة من ــوه املطلوب ــني والوج ــاف للمكلَّف ــي ألط ــي ه الت

ويشاركه اإلمـام يف ذلـك، ألنَّـه نائبـة وقـائم مقامـه، فيلـزم منـه 

ــي  ــي ه ــه الت ــع أحوال ــًا يف مجي ــام لطف ــمة اإلم ــون عص أن يك

 .اف للمكلَّفني والوجوه املطلوبة منه، فيجب عصمتهألط

ــون كــلُّ غــري معصــوم مــانع مــن ألطــاف  :الســادس والثامن

ــان، ــام باإلمك ــاف   اإلم ــن ألط ــع م ــام بامن ــن اإلم ـــيء م وال ش

ــتج ال شـــيء مــن غــري املعصــوم بإمــام  اإلمــام بالضـــرورة، ين

ـــرورة ــغر. بالض ــرب ٰى والص ــة، والك ــام ٰى بيِّن ــة، ألنَّ اإلم  مربهن

إنَّام ينصـب أللطـاف بالضــرورة، فمحـال أن يكـون هـو مانعـًا 

 .منها بالضـرورة

ال ُنســلِّم أنَّ النتيجــة ضـــرورية، وقــد ُبــنيِّ يف : ال يقــال

 .املنطق

سـلَّمنا لكـن كـون . قـد ُبـرِهن عليهـا يف املنطـق: ألّنا نقـول

 . النتيجة دائمة ممَّا ال شكَّ فيه، وبه يتمُّ املطلوب

وجــه احلاجــة مبــاين لوجــه االســتغناء،  :نــونالســابع والثام

ــة إىلٰ  ـــرورًة، ووجــه احلاج ــاّدان ض ــام متض ـــامَّ  ألهنَّ ــام ل اإلم

ــة إىلٰ  ــه احلاج ــا يف وج ــي ذكروه ــفات الت ــتقرينا الص ــام  اس اإلم

ــأ،  رأيناهــا مجيعهــا راجعــة إىلٰ  شـــيء واحــد وهــو جــواز اخلط

ــه يف إقامــة احلــدود وأصــلها فعــل أحــد: ألنَّ قــوهلم  حيتــاج إلي

ــ ــذنوب، ويف إمــارة اجلهــاد وُيبن الكفــر أو البغــي،  عــىلٰ  ٰى ال

وذلــــك مــــن الكبــــائر العظــــام، وهــــو يف الــــذنوب، ويف 

ذنـــب، فوجـــوه  اخلصـــومات واحلكومـــات، وأحـــدمها عـــىلٰ 

ــه  هــا راجعــة إىلٰ اإلمــام كلِّ  احلاجــة إىلٰ  ــايف ل جــواز اخلطــأ، واملن

ص [[ /العصــمة، وهــو وجــه دفــع احلاجــة، فلــو مل يكــن 

ــبه مع]] ٣٧٠ ــان نص ــة، فك ــع احلاج ــه دف ــل وج ــومًا مل حيص ص

ل للفائدة، فيكون عبثاً   .غري حمصِّ

إمامــة غــري املعصــوم ُتعطِّــل بعــض  :الثــامن والثامنــون

وتنــايف احلــقَّ باإلمكــان، وال شـــيء مــن اإلمامــة   الشـــرع

ــة  ــة لشـــيء مــن األحكــام الشـــرعية ومنافي الصــحيحة بمعطِّل

ن إمامــة غــري املعصــوم للحــقِّ بالضـــرورة، ينــتج ال شـــيء مــ

ـــرورة، وهــو املطلــوب واملقــّدمتان . بإمامــة صــحيحة بالض

 .معلومتان بالبدهية

ة  :التاسع والثامنـون إمامـة غـري املعصـوم تنـايف غـرض النبـوَّ

وال شـــيء مــن اإلمامــة الصــحيحة املعتــربة رشعــًا   باإلمكــان،

ـــرورة،  ة يف شـــيء مــن األوقــات بالض ــوَّ ــة لغــرض النب بمتنافي

 شــيء مـن إمامـة غـري املعصـوم بصـحيحة وال معتـربة ينتج ال

ــاً  ــغر. رشع ــا الص ــق،  ٰى أمَّ ــاد اخلل ة إرش ــوَّ ــرض النب ــألنَّ غ ف

، ووقـوع أفعـاهلم عـىلٰ  ومحلهم عىلٰ  ـر،  احلـقِّ هنـج الشــرع املطهَّ

ــم  ــن أن حيمله ــوم يمك ــري املعص ـــرع، وغ ــالفوا الش وأن ال خي

ــدماء وينهــب األمــوال وحيــبط  عــىلٰ  ــه، ويســفك ال نظــام خالف

ب ذلــك يف تقــدُّ  عــائهم العــامل، وقــد ُجــرِّ م غــري املعصــومني وادِّ

ـــا الكـــرب. الرياســـة واإلمامـــة ـــد  ٰى وأمَّ فـــألنَّ اإلمـــام لتأكي

ــيُّ  ــه النب ــاء ب ــا ج ــع م ــر مجي ـــريعة، وتقري ــزام الش ، وإل

ــه قــائم مقــام النبــيِّ يف مجيــع األحكــام ــة، وألنَّ . الشـــرايع لألُمَّ

ا النتيجة فقـد ثبتـت يف  املنطـق، ومـا عليهـا مـن االعـرتاض وأمَّ

م، وحتقيقه وتنقيحه يف املنطق  .واجلواب مذكور فيام تقدَّ

والثــاين   ســبيل اإلمــام هــو ســبيل كــلِّ املــؤمنني، :التســعون

ـ ل، وكـلُّ مـن كـان سـبيله حق� دائـًام  اهو حقٌّ دائـًام فكـذلك األوَّ

ــىلٰ  ــًا ع ــق أيض ــق، وُيطَل ــو الطري ــبيل ه ــوم، ألنَّ الس ــو معص  فه

هــا، أعنــي أفعالــه وأقوالــه وتروكــه ومجيــع ال اإلنســان كلِّ أحــو

ــ ــا حق� ــت كلُّه ــإذا كان ــه، ف ــق ب ــا يتعلَّ ــان  ام ــك اإلنس ــان ذل ك

ذلــك، ألنَّ  إنَّ الطريــق ُيطَلــق عــىلٰ : وإنَّــام قلنــا. معصــوماً 

احلقيقـة العرفيــة أو  أنَّـه بلـغ إىلٰ  ٰى املشـهور يف العـرف ذلـك حتَّــ
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إنَّ سـبيله سـبيل كـلِّ املـؤمنني،  :وإنَّـام قلنـا. أغلب من اللغويـة

بـاع اإلمـام، وال جيـوز ] مـا[ألنَّ كـلَّ  عـدا اإلمـام جيـب عليـه اتِّ

ِبـْع   :إنَّ سـبيل املـؤمنني لقولـه تعـاىلٰ : وإنَّام قلنـا. له خمالفته
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 .ن عدل عن سبيل املؤمننيحتذير وحتديد مل

ـــعون ]]٣٧١ص [[ / ـــادي والتس ـــة  :احل ـــدَّ يف اإلمام ال ب

ــرين، ــوع أم ــن جمم ــىلٰ   م ــه ع ــوذ حكم ــو نف ــويت وه ــدمها ثب  أح

 مـن سـواه رشعـًا، ووجـوب انقيـاد الكـلِّ إىلٰ  غريه، أعنـي كـلَّ 

ــه ــره ونواهي ــم . أوام ــوذ حك ــدم نف ــو ع ــدمي، وه ــاين ع والث

مـن الوصـفني حيتـاج شـخص غـريه عليـه رشعـًا، وكـلُّ واحـد 

ــاج إىلٰ  إىلٰ  ــاملجموع حيت ــمة، ف ــاً  العص ــمة أيض ل . العص ــا األوَّ أمَّ

كـلِّ مـن عـداه إنَّـام وجـب رشعـًا ألجـل  فألنَّ نفوذ حكمه عىلٰ 

ــر وتنفيــذ األوامــر  إرشــاد اخلاليــق ومحلهــم عــىلٰ  الشـــرع املطهَّ

ــه أن  ــف بحصــول الغايــة من ــام يــتمُّ وثــوق املكلَّ والنــواهي، وإنَّ

ــزم ــو ج ــ ل ــواب وال ينه ــأمر إالَّ بالص ــه ال ي ــق  ٰى بأنَّ ــام يواف إالَّ ب

ــذلك إالَّ  ــزم ب ـــروع وال جي ــايف املش ــيئًا ين ــل ش ــاب وال يفع الكت

ـا الثــاين . حوزتــه بـاجلزم بعصـمته واســتحالة املعـايص عـىلٰ  وأمَّ

ـة  فألنَّ عدم نفـوذ حكـم غـريه عليـه واسـتقالله بالرياسـة العامَّ

ــ مكـن أن حيملـه عـىلٰ يف الـدنيا مـع عـدم العصـمة قــد أ ب التغلُّ

وطاعة الشـهوية والغضـبية، بـل هـو الواقـع يف أكثـر األحكـام، 

 .وذلك خيلُّ بفائدة اإلمامة، فيتعنيَّ أن يكون معصوماً 

ــوا   :قولــه تعــاىلٰ  :الثــاين والتســعون
ُ
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ــدلُّ عــىلٰ ]٢٤و ــة ت وتقريــره أن . أنَّ اإلمــام معصــوم ، هــذه اآلي

ـــر العــامل يف فــريقني: نقــول أحــدمها الــذين اتَّصــفوا : حص

ــالث ــفات ث ــاحلات، : بص ــل الص ــا عم ــامن، ثانيه ــدها اإلي أح

ـــات إىلٰ  ـــا اإلخب ـــع  ثالثه ـــامٌّ يف مجي ـــاحلات ع ـــم، والص رهبِّ

بـالم اجلـنس، وقـد  أحدمها أنَّـه مجـع حمـّىلٰ : الصاحلات لوجهني

ـــوم ـــه للعم ـــه أنَّ ـــول الفق ـــت يف ُأص ـــه. ثب ـــانيهام أنَّ قول   :وث

 ِــــة
�
َن
ْ
ْصــــحاُب ا�

َ
، واألصــــل يف اإلطــــالق احلقيقــــة، أ

ــىلٰ  ــدق ع ــام يص ــاحب إنَّ ــوّيل  والص ــتحّق أو املت ــك أو املس . املال

ــني ل ــد األوَّ ــنيَّ أح ــع، فتع ــراد أمج ــري م ــث غ ــه. والثال   :وقول

 ِــة
�
َن
ْ
ْصــحاُب ا�

َ
 أ

َ
و�ِــك

ُ
يفيــد احلصـــر ]] ٣٧٢ص [[ / أ

ــة، وهــي قولنــا ، فــإنَّ الرابطــة حمذوف ــالعرف العــامِّ هــم : ب

ــحاب اجل ــىلٰ أص ــب ع ــم إذا ُرتِّ ــة، واحلك ــىلٰ  نَّ ــف دلَّ ع  الوص

ـــ ـــة أن تكـــون ذاتيـــة، وأن ال عّليَّ ة احلكـــم، واألصـــل يف العلَّ

ــًام،  ــن عملهــم دائ ــزم اســتحقاقهم م ــا عنهــا، فيل ر معلوهل ــأخَّ يت

ــة ال بــدَّ يف هــؤالء مــن معصــوم، وإالَّ مل يســتحقُّ : فنقــول وا اجلنَّ

ــ تضــادُّ الدائمــة املوجبــة ة يف وقــت مــا، والســالبة املطلقــة الكّليَّ

ـــ ـــان، واألُوىلٰ الكّليَّ ـــّدان ال جيتمع ـــذب  ة، والض ـــادقة فتك ص

الثانيــة، فهــم معصــومون، ألنَّ عمــل كــلِّ الصــاحلات يوجــب 

ــاين،  ل أو الث ــم األوَّ ــون يف القس ــا أن يك ــام إمَّ ــمة، فاإلم العص

ــ ــو أعم ــن ه ــفة، وألنَّ م ــا ص ــال، ألهنَّ ــاين حم ــّم ال  ٰى والث وأص

ــة وال ــلح للهداي ــلح يص ــاٍد مص ــام ه ــد، واإلم ــالح الفاس  إص

ل، فيكون معصوماً   .للفاسد، فتعنيَّ األوَّ

ــال ــوه: ال يق ــن وج ــه م ــرتاض علي ــة : االع ــا داّل ل أهنَّ األوَّ

عصــمة املجمــوع مــن حيــث هــو جممــوع، فــإنَّ املجمــوع  عــىلٰ 

ــ ــم هــم الــذين مل خيلُّ وا بشـــيء مــن الطاعــات، ولــيس جــاز أهنَّ

أنَّ داللـة ترّتـب : الثـاين. واحـٍد كـذلك أنَّ كـلَّ واحـدٍ  يدلُّ عىلٰ 

ــىلٰ  ــم ع ــىلٰ  احلك ــف ع ــ الوص ــة العّليَّ ــوم، ودالل ــة مفه ة دالل

املفهــوم ضــعيفة، وهــذا املطلــوب أمــر عظــيم مطلــوب مهــّم، 

ــالظنّي ــه ب ــني : الثالــث. فــال يصــحُّ االســتدالل في أنَّ املقابلــة ب

ــ ــة،  ٰى العم ــدم وامللك ــة الع ــمم مقابل ــمع والص ـــر والس والبص

ـامن النقيضـني، فـال يـدلُّ عـىلٰ  ومها ال أنَّ : الرابـع. احلصــر ُيقسِّ

ــه ــوا  :قول ــَن آَمنُ ي ِ
�

ــة،  ا� ــواهلم مهمل ــفات وأح ــاقي الص وب

واألصـّم مهملتـان أيضــًا،  ٰى السـميع والبصـري واألعمـ: وقولـه

ــان ــال يتناقض ــة ف ة اجلزئي ــوَّ ــة يف ق ــامس. واملهمل ــر : اخل ــه ذك أنَّ
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َ
ـــُرون َس

ْ
خ

َ ْ
ــُم األ

ُ
ـــر ]٢٢: هــود[ �ه ــه ال حص ــكَّ أنَّ ، وال ش

ــزم أن  ــال يل ــومني، ف ــافرين وبــني املعص ــني الك ــد ب يف الرتدي

ــام يلــزم ذلــك ]] ٣٧٣ص [[ /يكــون  اإلمــام مــن أحــدمها، وإنَّ

 .ديد حارصًا، وهو ممنوعلو كان الرت

ــول ــا نق ل: ألّن ــن األوَّ ــواب ع ــىلٰ : اجل ــق ع ــم املعلَّ  أنَّ احلك

صـفة، فـأين  صفة أيـن ُوِجـَدت الصـفة ُوِجـَد هـذا معلَّـق عـىلٰ 
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ــرتاق ــاع واالف ــه اإلمج ــَرتط في ــَد، وال ُيش ــَدت ُوِج ــن . ُوِج وع

ــاين ــه : الث ــل ب ــدة إالَّ التعلي ــره فائ ــف إذا مل يكــن يف ذك أنَّ الوص

لتعليـل بـه، وهـو هنـا كـذلك، وإالَّ خلـال عـن الفائـدة، وجب ا

ــف ــث. هــذا خل ــه : وعــن الثال ــود املوضــوع وقبول أنَّ مــع وج

التقابـــل بــني العـــدم وامللكــة مســـاويًا للتقابــل بـــني  ٰى يبقــ

أنَّ املـراد هنـا الكّليـة : وعـن الرابـع. النقيضني يف هـذه الصـورة

ــاع ــامس. باإلمج ــن اخل ــاىلٰ : وع ــه تع ــ أنَّ ــم الف ــر حك ريقني ذك

قــًا بوصــفني عــاّمني، ومهــا يقتســامن النقيضــني، فــدلَّ عــىلٰ   معلَّ

ـــر ِ   :قــال أنَّــه تعــاىلٰ : بيــان ذلــك. احلص
ْ
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َ
ُرون

�
ك

َ
ــذ

َ
ــال ت

َ
ف
َ
ــ�أ ــدق ٰى ، واألعم ــو يص ، وه ــالُّ ــو الض  ه

بعــض الــذنوب صــادق  بآحــاد الــذنوب، واألصــمُّ بالنســبة إىلٰ 

ــة، والســميع  ــا مطلقــة عامَّ يف اجلملــة أيضــًا يف تلــك، ألهنَّ

ــه  ــرض ل ــو الــذي ال يع ــه ه ــذي يقابل ــري هــو ال يقابلــه، والبص

ــ ــه  ٰى عم ــوع وقبول ــود املوض ــه، ولوج ــو يقابل ــالل، فه اإلض

 .امللكة يقتسامن النقيضني يف تلك احلال

عصــمته  اســتدلَّ األُصــوليون عــىلٰ  :ونالثالــث والتســع

ٰ   :بقولـه تعـاىلٰ 
�

ــَو�
َ
ِ مـا ت
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ـَو�

ُ
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ْ
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ْ
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َ
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 َو�َ�

ــاء[ ــا ]١١٥: النس ـــيء م ــبيلهم يف ش ــاع س ب ــرك اتِّ ــرم ت ، إن ح

بــاع ســبيلهم يف كــلِّ األشــياء، والســبيل هــو  يســتلزم وجــوب اتِّ

ـن يكـون ذلـك كلُّـأقواهلم وأفعـاهلم وتـروكهم، فيلـزم أ ، اه حق�

ـ باعـه وتوّعـده  )عـزَّ وعـال(مل يوجـب اهللا  األنَّه لو مل يكـن حق� اتِّ

إذا . تركــه بالنــار والعــذاب، وال نعنــي بالعصــمة إالَّ ذلــك عــىلٰ 

ــول ــك فنق ر ذل ــرَّ ــريه : تق ــيَّ وغ ــني النب ــع املكلَّف ــر مجي اهللا أم

 ، وأمــر مــنبطاعتــه، وأمــر مــن عــدا النبــيَّ بطاعــة النبــيِّ 

عــدا اإلمــام بطاعــة اإلمــام، ثــّم جعــل طاعــة اإلمــام مســاوية 

ـــه  ـــاعتني، لقول ـــن الط ـــدة م ـــلِّ واح ـــوا اَهللا :  لك ِطيُع
َ
أ

مْ 
ُ
�

ْ
ـــِر ِمـــن

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
 َوأ

َ
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َ
، ]٥٩: النســـاء[ َوأ

الرسـول، وصـيغة الطاعـة هلـام واحـدة،  فعطف ُأويل األمر عـىلٰ 

ــاعتهام ــوب ط ــاوي وج ــح يف تس ــذا رصي ــاع وه ب ــب اتِّ ، فيج

ــىلٰ  ــام ع ــ اإلم ــبيله حق� ــون س ــزم أن يك ــة، فيل ــة كافَّ ، أي ااألُمَّ

ــ ــا حق� ــد منه ــّل واح ــه ك ــه وتروك ــه وأفعال ــي اأقوال ، وال نعن

 .بالعصمة إالَّ ذلك

ــت هــذه اآليــة، وآيــة وجــوب طاعــة  :الرابــع والتســعون دلَّ

أنَّ األصـــل يف  عـــىلٰ  اإلمـــام ومســـاواهتا لطاعـــة النبـــيِّ 

ـــه أو  فعلهـــم أمـــر ـــه أو إباحت ـــه وتركـــه أو هني اإلمـــام وفعل

 .وأجدر عصمة اإلمام أوىلٰ  استباحته، فداللة ذلك عىلٰ 

ــه  اهللا تعــاىلٰ  :اخلــامس والتســعون حكــم يف كتابــه العزيــز بأنَّ

النـور، وال يـتمُّ إالَّ بعصـمة  ُخيِرج املـؤمن مـن كـلِّ الظلـامت إىلٰ 

ب ذلـك، الزمـان مـن إمـام معصـوم، فوجـ اإلمام، وعدم خلـوِّ 

يف حكــم الواقــع، ألنَّــه جيــب وقوعــه  ألنَّ وعــد اهللا تعــاىلٰ 

ــّدمتني ــه بمق ــتحيل خلف ــة األُوىلٰ : ويس ــا املقّدم ــظ  أمَّ ــألنَّ لف ف

ف بـالّال  ، ألنَّـه اسـم جـنس معـرَّ ـق الظلامت عامٌّ م فـيعمُّ ملـا حتقَّ

ــول ــىلٰ . يف األُص ــف ع ــة فتتوقَّ ــة الثاني ــا املقّدم ــّدمات وأمَّ : مق

احلكــم بخــالف : الثانيــة. اجلهــل ظلــم، وهــو ظــاهر أنَّ : األُوىلٰ 

ظلـم، وكـذا إذا مل حيكـم بـام أنـزل اهللا، لقولـه  ما أنزل اهللا تعـاىلٰ 

ــاىلٰ  ــُم   :تع
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�
عــدم إصــابة حكــم اهللا : الثالثــة.  ]٤٥: املائــدة[ �الظ

ــ ــة، ألنَّ ــام ظلم ــليف األحك ــة. ه جه ــريُّ : الرابع ــوف التح  واخل

ــاهر ــو ظ ــة، وه ــًا ظلم ــأ أيض ــويز اخلط ــك . وجت ــت ذل إذا عرف

ــىلٰ : فنقــول ــاس ع ــل الن ــاز مح ــومًا جل ــام معص ــن اإلم ــو مل يك  ل

ــق إىلٰ  ــم طري ــن هل ــأ، ومل يك ــاىلٰ  اخلط ــم اهللا تع ــم بحك يف  العل

ـا ال تنضـبط، فـال يمكـن اخلـالص مـن  الوقائع الشــرعية، فإهنَّ

ب إمـام معصـوم، فلـو مل ينصـب إمامـًا معصـومًا ذلك إالَّ بنصـ

ــاىلٰ  ــن اهللا تع ــد م ــالف الوع ــزم خ ــن اهللا ل ــد م ــالف الوع ، وخ

 . حمال، فعدم نصب إمام معصوم حمال، وهو املطلوب تعاىلٰ 

ٰ   :قولــه تعــاىلٰ  :الســادس والتســعون
َ

نُــوا إِ�
َ
ْرك

َ
يــَن  َوال ت ِ
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ــارُ  ُم ا��
ُ
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َ
ــوا � ُم

َ
ــود[  َظل ــام جيــب ، ]١١٣: ه واإلم

ــياء  ــه يف أعظــم األش ــه وأوامــره ونواهي ــه يف أحكام الركــون إلي

ــزل اهللا كــان  ــام أن ــام مل حيكــم اإلمــام ب كالــدماء واحلــروب، وكلَّ

م مــن الــنصِّ اإلهلــي يف القــرآن العظــيم ــا تقــدَّ ــًا، مل ــا . ظامل وهن

 :مقّدمتان عقليتان

ــدمها ــع: أح ــة   أنَّ دف ــي مقّدم ــالً، وه ــب عق ــوف واج اخل

 .ألنَّ دفع الرضر املظنون واجب مسلَّمة،

ــة]] ٣٧٥ص [[ / ــري : الثاني ــول غ ــل بق ــّري والعم أنَّ التج

ـــروب  ـــدماء واحل ـــه يف ال ـــاآلخرة إلي ـــتند ب ـــوم وال يس املعص

وإتــالف األمــوال ويف الفــروج خمــوف، ألنَّ غــري املعصــوم فيــه 

ــه ال يعلــم احلكــم يف الواقعــة يقينــًا، فجــاز : أحــدمها: شــيئان أنَّ

ــام ــم ب ــهأن ال حيك ــت قول ــدخل حت ــزل اهللا، في ــْم   : أن
َ
ــْن � َوَم

 
َ
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ُ
 ه

َ
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أ
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�� ]املائــدة :
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ــىلٰ ]٤٥ ــتامد ع ــدخل االع ــه ، وي ــه يف قول ٰ   :قول
َ

ــوا إِ� نُ
َ
ْرك

َ
 َوال ت

ــوا ُم
َ
ــَن َظل ي ِ

�
ــود[ ا� ــني ]١١٣: ه ــوف للمكلَّف ــل اخل ، فيحص

ــه وأفع ــتامد أقوال ــن اع ــي م ــه، وه ــره ونواهي ــال أوام ــه وامتث ال

مقدمــة وجدانيــة، فيجــب االحــرتاز عنــه، فيلــزم مــن وجــوب 

ــرك  ــه وت باع ــرك اتِّ ــوب ت ــه وج ــره ونواهي ــال أوام ــه وامتث باع اتِّ

ــو  ــني، وه ــف بالنقيض ــزم التكلي ــه، فيل ــره ونواهي ــال أوام امتث

 .حمال ظاهر االستحالة، وهو املطلوب

 .هذا وارد يف املفتي: ال يقال

ـا : نقولألّنا  ينـدفع خللـه مـع وجـود اإلمـام املعصـوم، وأمَّ

 .مع عدم عصمة اإلمام فال يمكن انسداد هذا الباب

ــْم   :قولــه تعــاىلٰ  :الســابع والتســعون
َ
يــَن آَمنُــوا َو� ِ

�
ا�
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ْ
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 �يَل

َوَمـْن   :ذنـب ظلـم، لقولـه تعـاىلٰ  كـلُّ : ، فنقـول]٨٢: األنعام[

َســهُ 
ْ
ف
َ
ــَم �

َ
ل  ظَ

ْ
ــد

َ
ق

َ
 اِهللا �

َ
ود  ُحــدُ

�
ــد تََع

َ
� ]واملــراد ]١: الطــالق ،

ــراد  ــيس امل ــة، ول ــواهي بإمجــاع األُمَّ ــا األوامــر والن باحلــدود هن

ــلُّ  ــلُّ الك ــل ك ــه  ، ب ــة، وقول ــاع األُمَّ ــم بإمج ــانفراده ظل ــد ب واح

هُ   :تعاىلٰ 
َ
ِ�ُسـوا إِيمـا�

ْ
ـْم يَل

َ
ـمٍ َو�

ْ
ل ـمٍ   :، قولـهْم بِظُ

ْ
ل نكـرة   بِظُ

ــع  ــدر م ــزم أالَّ يص ــوم، فيل ــون للعم ــي، فيك ــرض النف يف مع

العصـمة، وال شـكَّ أنَّ النبـيَّ  ٰى إيامهنم مـنهم ذنـب، وهـذا معنـ

  ٰــاس إىل ــه داع للن ــان، ألنَّ ــان املرتبت ــه هات ــي  األُوىلٰ  ل أعن

وهــي والثانيــة منهــا، بــل أّي واحــد كــان منهــا،  حتصــيل األُوىلٰ 

ة يف كـلِّ أمـر وهنـي، بمعنـ واحـد بـه نفـي  أنَّ تعـّدي كـلُّ  ٰى عامَّ

ــه،  ــائم مقام ــام ق ــومًا، واإلم ــون معص ــذنوب، فيك ــم وال الظل

، فيكــون داعيــًا إىلٰ  املــرتبتني،  ألنَّ طاعتــه مســاوية لطاعــة النبــيِّ

 .قهام فيه، فيكون اإلمام معصوماً فال بدَّ من حتقُّ 

ـــامن والتســـعون ـــ :الث ـــن واهلداي ـــاتني األم ة بحصـــول ه

ــه   املــرتبتني كــام ُذِكــَر يف هــذه اآليــة، واإلمــام طريــق إلــيهام، ألنَّ

ــيس  ــوم ل ــري املعص ــف، وغ ــن للمكلَّ ــل األم ــه حيص ــاٍد، وب ه

ــره  ــال أوام ــن امتث ــوف م ــول اخل ـــرورة، وحلص ــذلك بالض ك

ــيام بنــي عــىلٰ  ــدماء  ونواهيــه، وخصوصــًا ف ــاط التــامِّ كال االحتي

ــ ــوم ُجي ــري املعص ــإنَّ غ ــروج، ف ز والف ــف ]] ٣٧٦ص [[ /وِّ املكلَّ

ة : فيه شيئني أحـدمها اخلطـأ، والثـاين تعّمـده للخطـأ بغلبـة القـوَّ

الشهوية والسـبعية، فـال بـدَّ وأن يكـون اإلمـام معصـومًا، وهـو 

 .املطلوب

ــعون ــع والتس ــاىلٰ  :التاس ــه تع ْم إِ�ٰ   :قول
ُ
ــَديْناه

َ
ِ�اٍط  وَه

ــتَِقيٍم  ــدَ  �ُ�ْس
ُ
 ه
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ْ
ه

َ
ــْن اِهللا � ــاُء ِم ــْن �َش ِه َم

ــاِدهِ  ــام[ ِعب ــب ]٨٨و ٨٧: األنع ــن نص ــة م ــوب الغاي ، املطل

 ، ــيِّ ــه لطاعــة النب ــو ظــاهر، وملســاواة طاعت ــة، وه اإلمــام اهلداي

ــائًام مقامــه، والصـــراط املســتقيم هــو العصــمة، فهــو  ــه ق وكون

هــذه املرتبــة، وحيصــل مــن طاعتــه، وإالَّ مل يــأمر  داع للخلــق إىلٰ 

 .فال يكون إالَّ معصومًا، وهو املطلوب ،هبا اهللا تعاىلٰ 

ٰ   :قولـه تعـاىلٰ  :املائة
َ
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ْ
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 ا�
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ــْم �
ُ
 بِــِه وَه
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ِمنُــون

ْ
ِخَرةِ يُؤ

ْ
 بِــاآل

َ
ِمنُــون

ْ
يــَن يُؤ ِ

�
ــا َوا�

َ
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َ
ــــافُِظون

ُ
ــــالتِِهْم � ــــام[ �َص ــــه ]٩٢و ٩١: األنع ، وج

أنَّ القــرآن الكــريم ناســخ للتــوراة، والناســخ : االســتدالل

ــو ــن املنس ــل م ــدأكم ــورًا وه ــون ن ــزم أن يك ــاس،  ٰى خ، فيل للن

ولفظ النور هنا جماز، واملـراد بـه واضـح الداللـة بحيـث تكـون 

ـد بقولـه ، ثـّم أكَّ ـد: يقينية ال تقبل الشكَّ
ُ
ـاِس  ىٰ ه

�
وهـو   ،�ِلن

للنـاس، فـال بـدَّ  ٰى عامٌّ يف أهل كلِّ عصـر، ثـّم أثبـت كونـه هـد

ــٍد بالفعــل، ألنَّ كــلَّ موضــوع الق ضــيَّة املوجبــة مــن ثبــوت مهت

ــىلٰ  ــا ع ــم فيه ــب احلك ــوع  جيل ــوان املوض ــه عن ــدق علي ــا ص م

ــٍد بالفعــل،  ٰى بالفعــل، وكونــه هــد بالفعــل يســتلزم ثبــوت مهت

وال يصــدق أنَّ فالنــًا مهتــٍد إالَّ مــع كونــه مهتــديًا يف مجيــع 

ــا ــه، ألنَّ قولن ــتَعمل يف : أفعال ــة ُيس ــة عامَّ ، مطلق ــلَّ ــالن ض ف

رفـــًا، وهـــي مســـاوية فـــالن مهتـــٍد وبـــالعكس ع: تكـــذيبها

ــ ة ســالبة كّليَّ ــًا، فقــد ثبــت أنَّ يف لنقيضــها، فتكــون يف قــوَّ ة عرف

ــفتان ــه ص ــن ل ــدَّ م ـــر ال ب ــلِّ عص ــدمها: ك ــًام : أح ــه عل أنَّ ل

بــدالالت القــرآن يقينــًا علــًام رضوريــًا مــن قبيــل فطــري 

أنَّه مهتـد بالفعـل دائـًام يف مجيـع أفعالـه، وهـو : والثانية. القياس

 . املعصوم

 :املائة التاسعة ]]٣٧٧ص [[ /

ل ــاىلٰ  :األوَّ ــه تع  : قول
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، وجــه  ]٣٥: األعــراف[ �خ

ــتدالل ــ: االس ــة عامَّ ــذه اآلي ــام ال أنَّ ه ـــر، واإلم ــلِّ عص ة يف ك

ــا إن ــاس عليه ــل الن ــدَّ أن حيم ــه،  ب ــابعوا فعل ــره وت ــوا أم امتثل

بدَّ وأن تكون فيـه هـذه الصـفة، فـال بـدَّ يف كـلِّ عصــر مـن  فال
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ــال   :إمــام متَّصــف هبــذه الصــفة، وهــو املعصــوم، ألنَّ قولــه
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ـــران[ �َواُهللا َرؤ ـــىلٰ ]٣٠: آل عم ـــدلَّ ع أنَّ  ، ف

 .من ذكرناه معصوم

ـاِ�اِت ال   :قولـه تعـاىلٰ  :الثاين ـوا ا�ص�
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َ
ون ـــاِ�ُ ـــراف[ �خ ـــتدالل]٤٢: األع ـــه االس أنَّ اهللا : ، وج

هـذه املرتبـة،  نصـب اإلمـام حلمـل النـاس عـىلٰ  سبحانه وتعـاىلٰ 

بـالالم، فيفيــد  وأن تكـون فيـه، والصــاحلات مجـع حمـّىلٰ  فـال بـدَّ 

تـــرك  العمــوم، فـــاإليامن وعمـــل الصــاحلات يشـــتمل عـــىلٰ 

م أصــحاب اجلنَّــة املســتحقُّ  ــه حكــم بــأهنَّ ون هلــا، املعاصــي، ألنَّ

 .فال يتمُّ إالَّ برتك املعايص، فاإلمام معصوم، وهو املطلوب

ــث ]]٣٧٨ص [[ / ــاىلٰ  :الثال ــه تع و  :قول
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: ، وجــه االســتدالل]٤٣: األعــراف[ �بِمــا ك

ايـة احلـقِّ ال يـتمُّ إالَّ باملعصـوم، فقـد ثبـت امللـزوم أنَّ اهلداية هد

ــاٍد  ــو ه ــذي ه ــام ال ــون اإلم ــالزم، فيك ــت ال ــة، فثب ــذه اآلي هب

 .ومعصومًا، وهو املطلوب

ــه تعــاىلٰ  :الرابــع ناُه   :قول
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 ٥٢: األعـراف[ �أ

ـــتدالل]٥٣و ـــه االس ـــاىلٰ  :، وج ـــه تع ـــاب إىلٰ  أنَّ ـــل الكت  فصَّ

ــىلٰ  ــه ع ــ أحكام ــم، فنف ــات  ٰى عل ــون جزئي ــزم أن تك ، فيل ــنَّ الظ

ــد ذلــك بقولــه ــد  :أحكامـه معلومــة، وأكَّ
ُ
ــام يكــون ىٰ ه ، وإنَّ

ـا أن يكـون يف كـلِّ زمـان أو يف زمـن واحـد ال غـري،  بالعلم، فإمَّ

بقــوم دون قــوم،  والثــاين حمــال، لعــدم اختصــاص لطفــه تعــاىلٰ 

دَّ أن يكـون اإلمـام عاملـًا بـذلك ومهتـديًا يف كـلِّ األُمـور، فال بـ

 .فهو املعصوم، وهو املطلوب

ـــامس ـــاىلٰ  :اخل ـــتُْم   :قولـــه تع
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ـــٍم إِن

ْ
��ئُـــوِ� بِِعل

َ
ن

ــاِدِ��َ  ــام[ � ص ــان يف  ]١٤٣: األنع ر ك ــأخَّ ـــرط إذا ت ، الش

ره ــايل، ُيقــرِّ ــه الت ــا قبل مًا، وم ــدِّ ــادق: احلقيقــة متق ــتم ص ني إن كن

ـــاىلٰ  ـــن اهللا تع ـــئ ع ـــدق املنب ــــرط يف ص ـــم، ش ـــوين بعل  فنبِّئ

للشـــرط، ) إن(باألحكــام أن يكــون خــربه عــن علــم، ألنَّ 

ــق بوصــف يصــلح للعّليــة دلَّ عــىلٰ  ــ وألنَّ احلكــم إذا ُعلِّ ة، العّليَّ

فإنبـاؤه عـن علـم،  فيصدق كلُّ صـادق يف إنبائـه عـن اهللا تعـاىلٰ 

ــ ــيس إنب ــن ل ــلُّ م ــيض ك ــس النق ــنعكس بعك ــم وي ــن عل اؤه ع

ر ذلــك فنقـول. فلـيس بصــادق اإلمــام صــادق يف كــلِّ : إذا تقــرَّ

، وكـلُّ صـادق يف إنبائـه فإنبـاؤه بعلـم، ينـتج إنبائه عن اهللا تعاىلٰ 

بعلـــم، فقــد حصـــل معنـــا  أنَّ اإلمــام يف إنبائـــه عــن اهللا 

أنَّ كــلَّ إمــام ُخيــِرب فهــو صــادق يف كــلِّ مــا : أحــدمها: مقــّدمتان

أنَّ كــلَّ : ثــانيهام. يف األحكــام الشـــرعية تعــاىلٰ  ُخيــِرب بــه عــن اهللا

ــ ــًام ال ظن� ــام عل ــلِّ األحك ــامل بك ــو ع ــام فه ــك اإم ــت ذل ، إذا ثب

ــام حيصــل اجلــزم هبــا بــني املقــّدمتني : فنقــول]] ٣٧٩ص [[ / إنَّ

ــم بعصــمة اإلمــام  فقــد بطــل قــول مــن يقــول   ،مــع العل

باجتهـــاد اإلمـــام يف األحكـــام وجـــواز خطئـــه يف االجتهـــاد 

 .بظنِّ صدقهو

ــادس ــه تعــاىلٰ  :الس ــُم   :قول
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 :، وجه االستدالل هبذه اآلية من وجوه ]٧: احلجرات[

ل نَّ هذه اآليـة فيهـا مراتـب مخـس مـع كامهلـا حتصـل أ: األوَّ

صفة الرشد التي ال يتَّصف هبـا األمـر كملـت فيـه هـذه، املرتبـة 

ــامن: األُوىلٰ  ــة. اإلي ــة الثاني ــوهبم، : املرتب ــًا يف قل ن ــون مزيَّ أن يك

أن يكـون هلـم علـم اليقـني وعـني اليقـني، وإلـيهام أشـار  ٰى بمعن

ِرِ�   :يف ســؤاله إبــراهيم 
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ْ
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ــِ�� ق ــْن ِ�َْطَم ــرة[ َولِ� : البق

ــو]٢٦٠ ــول أق ــرد أنَّ املعق ــف  ٰى ، وال ي ــوس، فكي ــن املحس م

يؤّكــد املعقــول باملحســوس؟ ألنَّ علمــه مــن قبيــل فطــري 

ــاالقيــاس، ثــّم أراد إدراكــه ح ــه ي� ل يف اإليــامن حصــل ل ، فــاألوَّ

ــالً  ــه عق ــد أدرك ــون ق ـــي، فيك ــاين اإلدراك احلّس ــم، والث العل

ه سـأل عـن الكيفيـة املحسوسـة، ثـّم أراد . اوحس�  ثّم سلَّمنا لكنـَّ
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 اأن ينفـي عـن إبـراهيم اعتقـاد املبطلـني أنَّـه كـان شـاك�  اهللا تعاىلٰ 

يف ذلـك واهللا علـم أنَّـه ال يشـكُّ لكـن أراد بالسـؤال نفـي وهـم 

كــامل األنبيــاء، فــأظهر فائــدة ســؤال املبطلــني الشــاّكني يف 

ِمنْ   :بقولـه تعـاىلٰ  إبـراهيم 
ْ
ـؤ

ُ
ـْم ت

َ
َو�

َ
وجـواب إبــراهيم،   أ

: املرتبـة الثالثـة. فهنالك يعني ضـاللة كـلِّ مـن شـكَّ يف شــيء

نفي الكفـر والتـّربي منـه واعتقـاد بطالنـه باعتقـاد علـم اليقـني 

املرتبــة . نفــي الفســوق: املرتبــة الرابعـة. وعـني اليقــني كــاإليامن

، ألنَّ نفــي املاهيــة ال يــتمُّ : اخلامســة نفــي العصــيان، وهــو عــامٌّ

إالَّ بنفــي مجيــع جزئياهتــا، فــإذا كــان الراشــد مــن كملــت هــذه 

ــه  ــو نائب ــذي ه ــام ال ــب اإلم ــيِّ ونص ــال النب ــه بإرس ــب في املرات

ــىلٰ  ــم ع ــق ومحله ــاد اخلالئ ــه إلرش ــائم مقام ــب  وق ــذه املرات ه

ــهــا، فــال بــدَّ وأن يكــون الكلِّ  تــتمُّ  ٰى نبــّي واإلمــام راشــدين حتَّ

غريمهــا، وال ينقطــع حاجــة مــن  دعــوهتام، وال حيتاجــان إىلٰ 

لــيس فيــه هــذه الصــفات إالَّ بمــن تكمــل هــذه الصــفات فيــه، 

تقـدير التسلسـل ال ينقطـع  وإالَّ لزم له تسلسـل احلاجـة، وعـىلٰ 

ــ ــذا معن ــة، وه ــ ٰى احلاج ــمة بالض ــام ـالعص ــون اإلم رورة، فيك

 . معصوماً 

، وهـي اهلوايـة هذه املراتب هي احلـقُّ : الثاين]] ٣٨٠ص [[ /

ُهْم   :اخلالصة، وهي املرتبة التي قال اهللا تعاىلٰ 
َ
ِ�ُسـوا إِيمـا�
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ــمٍ 
ْ
ل ــام[ بِظُ ــاس إىلٰ ]٨٢: األنع ــة الن ــدهيم  ، وحاج ــام ليه اإلم

وحيملهم عليهـا، وبـه وبامتثـال أوامـره ونواهيـه واتِّبـاع أقوالـه 

حاجتهم وحيصل هلم االستغناء، فلـو مل يكـن فيـه وأفعاله تنقطع 

 .هذه الصفات املذكورة جمتمعة مل تنقطع احلاجة

   :قولــه تعــاىلٰ : الثالــث
َ
ــُدون اِش ــُم ا�ر�

ُ
 ه

َ
و�ِــك

ُ
يــدلُّ  �أ

ــا صــيغة احلصـــ عــىلٰ  ر، ـانحصــار الراشــد يف هـــؤالء، ألهنَّ

وخصوصــًا مـــع التأكيــد، فغـــري هــؤالء ليســـوا براشـــدين، 

ــا ــام إمَّ ــه ال  فاإلم ــال، ألنَّ ــاين حم ــد، والث ــيس براش ــد أو ل راش

شـيء ممَّن لـيس براشـد مرشـد مطلقـًا بالضــرورة، وكـلُّ إمـام 

ــن لــيس براشــد  ــتج ال شـــيء ممَّ ــًا بالضـــرورة، ين مرشــد مطلق

ل، وهـــو أن  مطلقـــًا بإمـــام بالضــــرورة، فتعـــنيَّ القســـم األوَّ

ــو  ر، وه ــرَّ ــا تق ــوم مل ــو معص ــؤالء، فه ــن ه ــام م ــون اإلم يك

 .طلوبامل

ــــة اهللا تعــــاىلٰ  :الســــابع ــــاع اإلمــــام موجــــب ملحبَّ ب  اتِّ

ــة اهللا  باعــه موجــب ملحبَّ بالضـــرورة، وال شـــيء مــن املــذنب اتِّ

ــاىلٰ  ـــرورةتع ــام بمــذنب بالض ــا . ، فــال شـــيء مــن اإلم أمَّ

، لقولــه تعــاىلٰ  ٰى الصــغر بــاع النبــيِّ بــاع اإلمــام التِّ :  فلمســاواة اتِّ

ـــوا ا ِطيُع
َ
ـــوا اَهللا َوأ ِطيُع

َ
مْ أ

ُ
�

ْ
ـــن ـــِر ِم

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
 َوأ

َ
ـــول  �ر�ُس

، فجعــــل طاعــــة اإلمــــام وطاعــــة النبــــيِّ ]٥٩: النســـاء[

ــاىلٰ  ــة اهللا تع ــب ملحبَّ ــيِّ موج ــاع النب ب ــاويتني، واتِّ ــه متس ، لقول

ــاىلٰ  ُم اهللاُ   :تع
ُ
ــبْ� ِب

ْ ُ
ِبُعوِ� �

�
ــات

َ
ــران[ ف ــذا ]٣١: آل عم ، فك

بــاع اإلمــام ــا الكــرب. اتِّ ــب�   :فلقولــه تعــاىلٰ  ٰى وأمَّ ِ
ُ

 اَهللا ال �
�
إِن

تَِديَن 
ْ
ُمع

ْ
 .، واملذنب معتٍد بالرضورة]٨٧: املائدة[ �ا�

ــه غايــة إمامتــه،  :الثــامن كــلُّ إمــام مصــلح بالضـــرورة، ألنَّ

ــاىلٰ  ــه تع ــوا   :لقول ِطيُع
َ
ــوا اَهللا َوأ ِطيُع

َ
ــوا أ ــَن آَمنُ ي ِ

�
َها ا� ـ� ــ ي

َ
ــا أ ي

مْ 
ُ
�

ْ
ـــن ـــِر ِم

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
 َوأ

َ
ـــول ـــاءالن[ ا�ر�ُس ـــع ]٥٩: س ، واجلم

ــلح  ــوم بمص ــري املعص ــن غ ـــيء م ــوم، وال ش ــاف للعم املض

باإلمكان، وهـو بـدهيي، فـال شــيء مـن اإلمـام بغـري معصـوم 

بالضـرورة، ملا ُبنيِّ يف املنطـق، وهـو يسـتلزم كـلُّ إمـام معصـوم 

 .بالرضورة، لوجود املوضوع، وهو املطلوب

ــــع ــــاىلٰ  :التاس ــــه تع    :قول
ْ
ــــِدي ال

ْ
ه

َ
ــــْوَم َواُهللا ال �

َ
ق

ــِق�َ  فاِس
ْ
ــة[ � ال ــتدالل ]٢٤: التوب ــه االس أن نقــول   :، وج

اإلمام هاٍد لكلِّ من هـو إمـام لـه بالضــرورة، وكـلُّ هـاٍد هيديـه 

ــه اهللا بالضـــرورة، فنجعلهــا  ــتج اإلمــام هيدي اهللا بالضـــرورة، ين

مــن الفاســق هيديــه ]] ٣٨١ص [[ /ال شـــيء : لقولنــا ٰى صــغر

ج ال شـــيء مــن اإلمــام بفاســـق اهللا، لآليــة املــذكورة، ينــت

ــتج ال  ــان، ين ــق باإلمك ــوم فاس ــري معص ــلُّ غ ـــرورة، وك بالض

ــتلزم  ــو يس ـــرورة، وه ــوم بالض ــري معص ــام غ ــن اإلم ـــيء م ش

كلُّ إمـام معصـوم بالضــرورة، لوجـود املوضـوع، وهـو : قولنا

 :فهنا مقّدمات. املطلوب

  :اإلمــام هــاٍد لكــلِّ مــن هــو إمــام لــه، لقولــه تعــاىلٰ : األُوىلٰ 

ــا ِرن
ْ
�
َ
 بِأ

َ
ــُدون

ْ
ه

َ
� 

ً
ــة ئِم�

َ
ْم أ

ُ
نــاه

ْ
ــاء[ وََجَعل ، فاإلمــام ]٧٣: األنبي

 .احلقِّ  هو هادي املأموم إىلٰ 

ــة ــاىلٰ : الثاني ــه تع ـــرورة، لقول ــه اهللا بالض ــاٍد هيدي ــلُّ ه   :ك

ـــِدي تَ
ْ
ُمه

ْ
ُهـــَو ا�

َ
ـــِد اُهللا �

ْ
ه

َ
ـــْن � ـــراف[ َم ، ]١٧٨: األع

ــ ــاعرة فظ ــا األش ــه، أمَّ ــة علي ــاق األُمَّ ــة والتِّف ــا املعتزل اهر، وأمَّ

 .فألنَّ العقل واالستعداد من فعل اهللا تعاىلٰ 

فاِســِقَ� : أنَّ املـراد مـن قولـه تعـاىلٰ : الثالثـة
ْ
ـْوَم ال

َ
ق
ْ
 �ال

ا كـلُّ  التقـديرين فـاملطلوب حاصـل،  ، وعـىلٰ واحـد أو الكـلُّ  إمَّ

ــا عــىلٰ  ــا عــىلٰ  أمَّ ل فظــاهر، وأمَّ ــيس  األوَّ ــاين فــألنَّ الفســق ل الث

 .، فالفاسق حال فسقه غري مهتٍد بالرضورةهبداية
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ــة ــو : الرابع ــان، وه ــق باإلمك ــوم فاس ــري معص ــلَّ غ أنَّ ك

 .ظاهر، إذ العصمة هي بامتناع الذنب، والفسق بإمكانه

ـَهواِت ِمـَن   :قوله تعـاىلٰ  :العاشـر
�
ـاِس ُحـب� ا�ش

�
َن �ِلن ُز�ـ�

َ�ِـــ�َ  ســـاِء َوا�ْ
�
 ، وجـــه ]١٤: آل عمـــران[اآليـــة  ... ال�

ــــتدالل ــــاب : االس ــــة الرتك ح ــــهوية مرجِّ ة الش ــــوَّ أنَّ الق

ــاس حبُّ  ــن للن ــة ُزيِّ ــّم هــي حمبوب هــا، فقــد حصــل الشــهوات، ث

ترجيح مـن هـذه الوجـوه الثالثـة، وذلـك يوجـب ملـن ضـعف 

ــىلٰ  ــق ع ــر اخلل ــم أكث ــات، وه ــذه املرّجح ــة ه ــه مقاوم ــا  عقل م

مـات وعـدم االلتفــات  نشـاهده، وذلـك يوجـب ارتكـاب املحرَّ

ــه هــذا الشــ إىلٰ  ــدَّ مــن رادع، فكــلُّ غــري معصــوم في ـرع، فــال ب

ــالرادع هــو  ٰى وألنَّ القــو. باإلمكــان ــة غــري منضــبطة، ف متفاوت

ــاو ــياء وإالَّ لس ــذه األش ــه ه ــع من ــدَّ أن يمتن ــرئيس، وال ب  ٰى ال

غريه، بل يكون الرياسـة لـه معيَّنـة ومتّكنـه وعـدم ممانعـة غـريه، 

 ٰى نـاع ذلـك منـه حتـَّحيكـم بامت  فإنَّ غـريه ال يقـواه، فوجـب أن

يكــون النــاس لــه أطــوع، وال نعنــي باملعصــوم إالَّ ذلــك، وهــو 

 .املطلوب

ـــر ــادي عش ــاىلٰ  :احل ــه تع ــاتُ   :قول ِمن
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َ
ُ�ُرون

ْ
ــأ يَ

ــ  ا�ص�
َ
ــون ــِر َو�ُِقيُم

َ
ك

ْ
ُمن

ْ
ــِن ا�  َع

َ
ــْون َه

ْ
�ةَ َو�َن ــز�  ا�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
الةَ َو�ُؤ

ــٌز   اَهللا َعِز�
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ــك و�ِ
ُ
ُ أ
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ــو�  اَهللا َورَُس

َ
ــون َو�ُِطيُع

ـــيٌم  ـــة[ �َحِك ـــاج إىلٰ  ]٧١: التوب ـــتدالل حيت ـــه االس  ، وج

 :مقّدمات

،  أنَّ هللا تعاىلٰ : أحدها يف كـلِّ واقعـة حكـًام واحـدًا هـو احلـقُّ

 .االجتهادوأنَّه ال خيتلف باختالف 

ــة ــو : الثاني ــني، وه ــان واملكلَّف ــة يف األزم ــة عامَّ ــذه اآلي ه

ــا األوامــر مــن  ظــاهر، واملكلَّــف بــه مــن األفعــال والــرتوك، أمَّ

ــد بإقامــة  ــّم أكَّ جهــة املعــروف، والنــواهي مــن جهــة املنكــر، ث

ــع  ــد اجلمي ــام، وأكَّ ــتامم هب ة االه ــدَّ ــاة لش ــاء الزك ــالة وإيت الص

ُ َو�ُِطيعُ   :وعمومه بقوله
َ

 اَهللا َورَُسو�
َ
 .ون

ــة ــهوات واســتهانة : الثالث ــادَّ الش أنَّ اخــتالف اآلراء وتض

 .اجلهال الرشيعة يقتيض اختالل نظام النوع

ر ذلك فنقـول اآليـة تقتضــي أنَّـه ال بـدَّ مـن نصـب : إذا تقرَّ

ذلــك، وإالَّ  رئــيس واحــد يــأمر الكــلَّ وينهــاهم وحيملهــم عــىلٰ 

ــا : لـزم وقـوع أحــد األمـرين وقـوع اهلــرج واملـرج واخــتالل إمَّ

ــول ــٍد يق ــلُّ واح ــوع، إذ ك ــام الن ــروف : نظ ــو املع ــري ه إنَّ أم

ــة فيهــا حكــم، ولــيس  وهنيــي هــو املنكــر، ألنَّ كــلَّ واقعــة مهمَّ

، وجعــل االجتهــاد مــن أيِّ مــن  كــلُّ األحكــام معلومــة للكــلِّ

ــؤّدي إىلٰ  ــًا ي ــق مناط ــوع  اتَّف ــام الن ــتالل نظ ــتن واخ ــوع الف وق

ـــا زوال التكليـــف أو . التكليـــف ونقـــض الغـــرض مـــن وأمَّ

ــدَّ أن  ــل باإلمجــاع، وال ب ــا، وهــو باط ــد مــا ذكرن عمومــه يف أح

ــأ، وأن  ــه اخلط ــوز علي ــرئيس ال جي ــك ال ــون ذل ــل ] ال[يك يعم

إمـام آخــر وتسلســل  منكـرًا أو يــرتك معروفـًا، وإالَّ الحتــاج إىلٰ 

ووقع اهلـرج واخـتالل نظـام النـوع، وال بـدَّ منـه يف كـلِّ زمـان، 

ــات باملعصــوم أل ــض األوق ــض النــاس يف بع ــيص بع نَّ ختص

ــام،  ــو اإلم ــك ه ح، وذل ــرجِّ ــري م ــن غ ــرجيح م ــض ت دون بع

 .فظهر أنَّ اإلمام معصوم، وجيب يف كلِّ زمان

ـــر ــاين عش ــاىلٰ  :الث ــه تع ُ   :قول
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ــ�ٌ  ــاء[ � ُ�ِه ــول]١٤: النس ــتدالل أن نق ــه االس ــلُّ : ، وج ك

غــري معصــوم يمكــن أن يكــون هبــذه الصــفة، وال شـــيء مــن 

ــري  ــن غ ـــيء م ــتج ال ش ـــرورة، وين ــفة بالض ــذه الص ــام هب اإلم

ــه  ــون إلي ـــرورة، ألنَّ اإلمــام مرك ــام بالض ص [[ /املعصــوم بإم

وال  بالضـــرورة، ومــن هبــذه الصــفة ظــامل بالضـــرورة،]] ٣٨٣

ــه تعــاىلٰ  ــوا   :شـــيء مــن الظــامل بمركــون إليــه، لقول نُ
َ
ْرك
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َوال ت

 ٰ
َ

ُم ا��ارُ  إِ�
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ـــر ــث عش ــاىلٰ  :الثال ــه تع    :قول
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ـا �بِـِديَن 
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وا �
ُ
�ةِ َو�ن  ، هـذا يـدلُّ عـىلٰ ]٧٣: األنبيـاء[  �ا�ز�

ـة هلــم صــفات   :وصــفهم بقولــه أنَّ اهللا تعــاىلٰ : أحــدها: أنَّ األئمَّ

 
ً
ــة ئِم�

َ
ْم أ

ُ
نــاه

ْ
ــم هيــدون بــأمر اهللا مــن هــم : ، وثانيهــا وََجَعل أهنَّ

ــة هلــم، وثالثهــا ــأمر ا: أئمَّ ــة ب هللا، أي ال يــأمرون إالَّ أنَّ اهلداي

ــ ــامَّ هن ــون إالَّ ع ــأمر اهللا، وال ينه ــام  ٰى ب ــون إالَّ ب ــه، وال يفت اهللا عن

ــم اهللا ــا. حك ــالة : ورابعه ــام الص ــريات وإق ــون اخل ــم يفعل أهنَّ

وإيتــاء الزكـــاة، ووصـــفهم بالعبـــادة هـــو عـــامٌّ يف اخلـــريات 

 .والصلوات يف كلِّ األوقات، وكذا الزكاة والعبادات كّلها

ةٍ   :قولــه تعــاىلٰ  :بــع عشـــرالرا
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 ].٤٠: النساء[ � َعِظيما

ـــر ــامس عش ــاىلٰ  :اخل ــه تع ــَن   :قول ي ِ
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ــتدالل ــذلك، : االس ــون ك ــن أن يك ــوم يمك ــري معص ــلَّ غ أنَّ ك

ـــرورة،  ــذلك بالض ــون ك ــن أن يك ــام يمك ــن اإلم وال شـــيء م

ــان  ــة واألم ــل الطمأنين ــه وال حيص ــوق بقول ــل الوث وإالَّ مل حيص

ــون  ــة فيك ــفات املذموم ــذه الص ــد ه ــواز أن تفي ــه، وجل بتبعيت

ــ ــه تبعيتــه ســببًا يف اخلــوف، ودفــع اخلــوف واجــب، ف رتك تبعيت

ــري  ــن غ ـــيء م ــتج ال ش ــه، وتن ــدة إمامت ــي فائ ــب، فتنتف واج

 .املعصوم بإمام، وهو املطلوب

ـــر ــه تعــاىلٰ  :الســادس عش ــْر�ٰ   :قول ــا ال يَ  م
َ
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ْ
ــاء[ �ال  ١٠٨: النس

كـــذلك   أنَّ كــلَّ غـــري معصــوم: ، وجــه االســـتدالل]١٠٩و

ــ ــذلك بالض ــام ك ــن اإلم ـــيء م ــان، وال ش ــتج ـباإلمك رورة، ين

 .هو املطلوبال يشء من غري املعصوم بإمام بالرضورة، و

ـــر ــابع عش ــاىلٰ  :الس ــه تع وا   :قول
ُ
ف

َ
ك

ْ
ن
َ
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ْ
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ً
ــ�ا ِص

َ
ــا َوال ن ــاء[ �اِهللا َوِ�� ــتدالل ]١٧٣: النس ــه االس ، وج

ه هـــذه كـــلُّ غـــري معصـــوم يمكـــن أن يكـــون لـــ: أن نقـــول

ــفات، وال  ــذه ]] ٣٨٤ص [[ /الص ــه ه ــام ل ــن اإلم ـــيء م ش

الصفات بالضــرورة، ينـتج ال شــيء مـن غـري املعصـوم بإمـام 

 .بالرضورة، وهو املطلوب

   :قولــه تعــاىلٰ  :الثــامن عشـــر
ْ
ــد
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ً
ـــا ـــاء[ � ُمِب�ن ـــتدالل]١٧٤: النس ـــه االس ـــذه : ، وج أنَّ ه

القــرآن، وفيــه متشــابه وجمــاز، فــال بــدَّ أن يكــون لــه  إشــارة إىلٰ 

مبــنيِّ داللتــه معــه يقينيــة، وهــو يف غــري املعصــوم حمــال، فثبــت 

 .املعصوم

ـــر    :قولــه تعــاىلٰ  :التاســع عش
َ

َعــل
ْ
مــا يُِر�ــُد اُهللا ِ�َج

ــَرٍج  ــْن َح ْم ِم
ُ
ــيْ�

َ
ــه االســتدالل أن  ]٦: املائــدة[ َعل ، وج

ــا اهللا تعــاىلٰ : نقــول ــالتقو أمرن ــع ٰى ب ، وهــي االجتنــاب عــن مجي

ــ ــام ُي ــذ ب ــات واألخ م ــية  ؤّدي إىلٰ املحرَّ ــاب املعص ــة واجتن الطاع

يقينًا، وكلَّـام عـرض يف شــيء شـبهة حتـريم جيتنبـه مـع اشـتامل 

ل، ومـع كـون اإلمـام الـدالِّ  القرآن عىلٰ   لنـا عـىلٰ  املجمل واملـؤوَّ

ــه املــر اد مــن التنزيــل والتأويــل غــري معصــوم، ووجــوب طاعت

علينا حـرج عظـيم، لعـدم حصـول اليقـني بقولـه، فـال حيصـل 

، واحلـرج منفـي، فـالزم كـون اإلمـام غـري معصـوم ٰى لنا التقـو

ــي الــالزم يســتلزم نفــي  ــرج العظــيم منفــي، ونف وهــو احل

 .امللزوم

   :قولـه تعـاىلٰ  :العشـرون
ُ
ـَر� ْم َوِ�ُـِتم� َولِ�ـْن يُِر�ـُد ِ�َُطه�

 
َ
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ــُه َعل َمتَ

ْ
، وجــه ]٦: املائــدة[ �نِع

مـات : االستدالل أنَّ تطهـري املكلَّفـني مـن فعـل القبـايح واملحرَّ

ــة  ــام النعم ــني، وإمت ــه اليق ــد قول ــوم يفي ــام معص ــتمُّ إالَّ بإم ال ي

بحصــول النجــاة يقينــًا يف اآلخــرة بفعــل مجيــع الطاعـــات 

ــف يقينــًا ال يــتمُّ إالَّ بإمــام معصــوم الواجبــ ة، وإظهارهــا للمكلَّ

ة ذلـك،   يفيد قوله اليقني وُيعَلـم مـن فعلـه وتركـه يقـني الصـحَّ

ــان  ــان، وإالَّ لك ــلِّ زم ــومًا يف ك ــًا معص ــب إمام ــب أن ينص فيج

ا كبرياً  ناقضًا غرضه، وهو حمال، تعاىلٰ   .اهللا عن ذلك علوَّ

ــــرون ـــادي والعش ـــاىلٰ  :احل ـــه تع ـــِهْم   :قول ِض
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، وجـه ]١١٣: املائـدة[ َ�واِضِعِه َو�

ــول ــتدالل أن نق ــذه : االس ــه ه ــن ل ــوم يمك ــري معص ــلُّ غ ك

ــذه ال ــه ه ــام ل ــن اإلم ـــيء م ــفات، وال ش ــال الص ــفات، ف ص

 .شـيء من غري املعصوم بإمام بالرضورة

ـــا   :قولـــه تعـــاىلٰ  :الثـــاين والعشــــرون ]]٣٨٥ص [[ / ي
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ــدة[ ف ــتدالل]٤١: املائ ــه االس أنَّ : ، وج

ه الصــفات، وال شـــيء مــن كــلَّ غــري معصــوم يمكــن لــه هــذ

ــري  ــن غ ــال شـــيء م ـــرورة، ف ــذه الصــفات بالض ــه ه اإلمــام ل

 .املعصوم بإمام بالرضورة، واملقّدمتان ظاهرتان

ــــرون ـــث والعش ـــاىلٰ  :الثال ـــه تع ـــرِِد اُهللا   :قول ـــْن يُ َوَم
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كــلُّ غــري معصــوم يمكــن : قــول، وجــه االســتدالل أن ن]٤٢و

أن يكــون لــه هــذه الصــفات، وال شـــيء مــن اإلمــام لــه هــذه 

رورة، ينـتج ال شــيء مـن غـري املعصـوم بإمـام ـالصفات بالضـ

 .بالرضورة

ــــرون ـــع والعش ـــاىلٰ  :الراب ـــه تع ـــاَء اُهللا   :قول ـــْو ش
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ــه تعــاىلٰ : ، وجــه االســتدالل]٤٨: ائــدةامل[ امــتحن عبــاده بــام  أنَّ

، وذلــك  آتـاهم ليثيـب مــن صـرب عـىلٰ  االمتحــان والتـزم بـاحلقِّ

ة، فيسـتحيل  م تقريـره غـري مـرَّ ال يتمُّ إالَّ بإمام معصوم، ملـا تقـدَّ
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ــوم خلــوُّ  ــأن . الزمــان عــن إمــام معص ــاده ب وأيضــًا أمــر اهللا عب

ــــتبقوا إىلٰ  ــــريات وال يل يس ــــوا إىلٰ اخل ــــبهات وال إىلٰ  تفت  الش

ــتمُّ مــع اشــتامل الــنصِّ عــىلٰ  ــه، وال ي  معارضــات احلــقِّ وخملفات

ــنصِّ  ــنيِّ متشــاهبات ال ــه اليقــني وُيب ــد قول املتشــابه إالَّ بمــن يفي

ــىلٰ  ــني ع ــون للمختلف ــث ال يك ــف إذا  بحي ــة، إذ املكلَّ اهللا حجَّ

ــ ــده اليقــني حتَّ ــه مــا يفي  ظــنَّ  ٰى خوطــب باملتشــابه ومل حيصــل ل

ــىلٰ  ــه ع ــدم وقوف ــقِّ لع ــالف احل ــن  خ ــه ع ــور عقل ــة أو قص قرين

ــر للمتشـابه يفيـد قولـه  حتصيل يقني مـع عـدم ذلـك، وال مفسِّ

ــك وجــب إمــام  ــة ظــاهرة، فألجــل ذل ــني يكــون حجَّ اليق

ل يقينـــًا وُيعلِّمـــه   معصـــوم يعلـــم املتشـــابه والظـــاهر واملـــؤوَّ

 .م ذلك عليه، وهو املطلوباملكلَّفني ويدهلُّ 

ــامس و ـــروناخل ــاىلٰ  :العش ــه تع  اَهللا   :قول
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ــول ــاىلٰ : نق ــوب هللا تع ــام حمب ــلُّ إم ــه  ك ــإنَّ طاعت ـــرورة ف بالض

ـــاىلٰ  ـــه تع ـــول، لقول ـــة الرس ـــاوية لطاع ـــِر :  مس
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ــن ــاء[  ِم ــلُّ ]٥٩: النس ــع  ، فك ــام مل يط ــع اإلم ــن مل يط م

ــالعكس  ــاع الرســول أطــاع اإلمــام وب الرســول، وكــلُّ مــن أط

ـه اهللا، لقولــه تعــاىلٰ    :كّليــًا، وكــلُّ مــن أطــاع الرســول أحبـَّ

 ُُم اهللا
ُ
ـــبْ� ِب

ْ ُ
ِبُعوِ� �

�
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َ
، وال شــــيء ]٣١: آل عمـــران[ ف

ــّىلٰ  ـــرورة، ألنَّ اجلمــع املح ــه اهللا بالض بُّ
ــدين ُحيِ ــالّال  مــن املعت م ب

ــوم،  ــد العم ــة ]] ٣٨٦ص [[ /يفي ــلبية واجب ــفات اهللا الس وص

: كاإلجيابية، فال شــيء مـن اإلمـام بمعتـٍد بالضــرورة، فنقـول

ــام  ــن اإلم ـــيء م ــان، وال ش ــد باإلمك ــوم معت ــري معص ــلُّ غ ك

ــتج ال شـــيء مــن غــري املعصــوم بإمــام  ــٍد بالضـــرورة، ين بمعت

 .بالرضورة، وهو املطلوب

ـْوَم   :عـاىلٰ قولـه ت :السادس والعشـرون
َ
ق
ْ
ـِدي ال

ْ
ه

َ
َواُهللا ال �

فاِسِقَ� 
ْ
كـلُّ : ، وجه االسـتدالل أن نقـول]١٠٨: املائدة[ �ال

غري معصوم يمكن أن يكون كذلك، وال شـيء من اإلمام يمكـن 

أن يكون كذلك بالضـرورة، ينـتج ال شــيء مـن غـري املعصـوم 

ا الصـغر. بإمام ـا الكـرب ٰى أمَّ اإلمـام هـاٍد فـألنَّ  ٰى فظـاهرة، وأمَّ

بالضـرورة، وكلُّ هاٍد مهتٍد بالضـرورة، وال شـيء ممَّن مل هيده اهللا 

تَـدِ   :بمهتٍد، لقوله تعاىلٰ 
ْ
ُمه

ْ
ُهـَو ا�

َ
ـِد اُهللا �

ْ
ه

َ
: اإلرساء[ َوَمـْن �

ـوَ م بعـد ، ودخول األلف والـّال ]٩٧
ُ
 يف املوجبـة يـدلُّ عـىلٰ  ه

وإالَّ مل حيصـل انحصار املحمول يف املوضوع، فغريه ليس بمهتـٍد، 

 .احلرص، هذا خالف

ـــرون ــابع والعش ــاىلٰ  :الس ــه تع ــِن   :قول ــُم ِ�م�
َ
ل

ْ
ظ

َ
ــْن أ َوَم

 
َ

ــ�
ْ
ٰ  ىٰ ا�

َ َ
�  

ً
ــِذبا

َ
ــام[  اِهللا ك ــتدالل]٢١: األنع ــه االس : ، وج

أنَّ كــلَّ غــري معصــوم يمكــن لــه هــذه الصــفة، وال شـــيء مــن 

اإلمــام لــه هــذه الصــفة بالضـــرورة، ينــتج ال شـــيء مــن غــري 

 .عصوم بإمام بالرضورة، وهو املطلوبامل

ْم   :قولـــه تعـــاىلٰ  :الثــامن والعشــــرون
ُ
َه

َ
ـــ�

ْ
�

َ
َولِ�ـــن� أ

 
َ
ــون

ُ
َهل

ْ َ
�� ]ــه  ]١١١: األنعــام ، كــلُّ غــري معصــوم يمكــن ل

ـــه هـــذه الصـــفة  هـــذه الصـــفة، وال شــــيء مـــن اإلمـــام ل

ــه ـــرورة، ألنَّ ــتج ال   بالض ــفة، ين ــذه الص ــدفع ه ــب ل ــام نص إنَّ

 .ملعصوم بإمام، وهو املطلوبشـيء من غري ا

ـــرون ــع والعش ــاىلٰ  :التاس ــه تع ــُهْم إِ�ٰ   :قول ُض
ْ
ــوِ� َ�ع  يُ

 
ً
ــُرورا

ُ
ــْوِل غ

َ
ق
ْ
 ال

َ
ــُرف

ْ
ــٍض زُخ

ْ
ــام[ َ�ع ــري ]١١٢: األنع ــلُّ غ ، ك

معصوم يمكن له هـذه الصـفة، وال شــيء مـن اإلمـام لـه هـذه 

 .الصفة بالرضورة، ينتج ال يشء من غري املعصوم بإمام

ــون ــاىلٰ  :الثالث ــه تع ــعْ  :قول ِط
ُ
 ت

ْ
ــة  ... َو�ِن ــام[ اآلي : األنع

كـلُّ غـري معصـوم لـه هـذه : ، وجه االسـتدالل أن نقـول]١١٥

الصـفات باإلمكـان، وال شــيء مـن اإلمـام لـه هـذه الصـفات 

بالضـرورة، وإالَّ لكـان تـرك نصـبه لطفـًا ونصـبه إضـالالً، فـال 

 .غري املعصوم بإمام بالرضورة]] ٣٨٧ص [[ /يشء من 

ــونا ــادي والثالث ــاىلٰ  :حل ــه تع    :قول
َ
ون

�
ــل ُِض َ� 

ً
ــ�ا ِث

َ
 ك

�
َو�ِن

ـمٍ 
ْ
ِ ِعل

ـ�ْ
َ
وائِِهْم بِغ

ْ
ه

َ
، كـلُّ غـري معصـوم لـه ]١١٩: األنعـام[ بِأ

هذه الصـفة باإلمكـان، وال شــيء مـن اإلمـام لـه هـذه الصـفة 

بالضـرورة، ينتج ال شــيء مـن غـري املعصـوم لـه هـذه الصـفة 

مـام لـه هـذه الصـفة بالضــرورة، باإلمكان، وال شــيء مـن اإل

 .فال يشء من غري املعصوم بإمام بالرضورة

ــُم َمــْن : قولــه تعــاىلٰ  :الثــاين والثالثــون
َ
ل
ْ
ع

َ
ــَو أ

ُ
 ه

َ
 َر��ــك

�
إِن

ــِديَن  تَ
ْ
ُمه

ْ
ــُم بِا�

َ
ل
ْ
ع

َ
ــَو أ

ُ
ــِ�يِلِه وَه ــْن َس

َ
� 

�
ــل ــام[ �يَِض : األنع

ــان، وال ]١١٧ ــفة باإلمك ــذه الص ــه ه ــوم ل ــري معص ــلُّ غ ، ك

من اإلمام لـه هـذه الصـفة بالضــرورة، فـال شــيء مـن  شـيء

 .غري املعصوم بإمام بالرضورة

ــون ــث والثالث ــاىلٰ  :الثال ــه تع    :قول
َ
ــبُون ِس

ْ
ــَن يَ� ي ِ

�
 ا�

�
إِن

 
َ
ــون

ُ
ف ِ

َ
�

ْ
ق

َ
ــوا �

ُ
 بِمــا �ن

َ
َزْون

ْ
ــيُج ــَم َس

ْ
� ِ

ْ
، ]١٢٠: األنعــام[ �اإل

كــلُّ غــري معصــوم لــه هــذه الصــفة باإلمكــان، وال شـــيء مــن 

ــري  ــن غ ـــيء م ــال ش ـــرورة، ف ــفة بالض ــذه الص ــه ه ــام ل اإلم

 .املعصوم بإمام بالرضورة
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َرُ�ـوا   :قولـه تعـاىلٰ  :الرابع والثالثـون
ْ
ج

َ
يـَن أ ِ

�
َسيُِصـيُب ا�

 
َ
ــُرون

ُ
ْمك

َ
ــوا �

ُ
ــا �ن  بِم

ٌ
ــِديد

َ
ــذاٌب ش ــَد اِهللا وََع

ْ
ــغاٌر ِعن  �َص

ــام[ ــفة ]١٢٤: األنع ــذه الص ــه ه ــن ل ــوم يمك ــري معص ــلُّ غ ، ك

ــــر ـــفة بالض ـــذه الص ـــه ه ـــام ل ـــن اإلم ــــيء م ورة، وال ش

ـــام  ـــوم بإم ـــري املعص ـــن غ ــــيء م ـــتج ال ش ــــرورة، ين بالض

 .بالرضورة، وهو املطلوب

ـــون ـــامس والثالث ـــاىلٰ  :اخل ـــه تع ـــُح   :قول ِل
ْ
ف

ُ
ـــُه ال �

�
إِن

 
َ
ــا�ُِمون

�
ــه هــذه ]١٣٥: األنعــام[ � الظ ، كــلُّ غــري معصــوم ل

ــو ــام املعص ــن اإلم ـــيء م ــان، وال ش ــفة باإلمك ــذه الص ــه ه م ل

الصــفة بالضـــرورة، ينــتج ال شـــيء مــن غــري املعصــوم بإمــام 

 .بالرضورة

ــون ــه تعــاىلٰ  :الســادس والثالث ــن�   :قول
�
 الظ

�
 إِال

َ
ــون ِبُع

�
 يَ�

ْ
إِن

 
َ
ـــون ُرُص

ْ َ
� 

�
ـــْم إِال

ُ
 ه

ْ
ـــام[ �َو�ِن ـــري ]١١٦: األنع ـــلُّ غ ، ك

ــام  ــن اإلم ـــيء م ــذلك، وال ش ــون ك ــن أن يك ــوم يمك معص

الضــــرورة، ينـــتج ال شــــيء مـــن غـــري املعصـــوم كـــذلك ب

 .املعصوم بإمام بالرضورة

ـــون ]]٣٨٨ص [[ / ـــابع والثالث ـــاىلٰ  :الس ـــه تع َوال   :قول

ــوا 
ُ
تُل

ْ
ق
َ
ــَن َوال � ــا َ�َط ــا َوم ه

ْ
ــَر ِمن َه ــا ظَ  م

َ
ــواِحش

َ
ف
ْ
ــوا ال َر�ُ

ْ
ق
َ
�

ــِه  ْم بِ
ُ
ــا� ــْم وَص�

ُ
َق� ذِل�

ْ
ــا�  بِ

�
َم اُهللا إِال ــر� ــِ� َح

�
ــَس ال

ْ
ا��ف

ــمْ 
ُ
�

�
َعل

َ
  ل

َ
ــون

ُ
ِقل

ْ
ع
َ
��  ]ــام ــوم ]١٥١: األنع ــري معص ــلُّ غ ، ك

تقـدير وقـوع هـذا املمكـن ال  ه، فعـىلٰ يمكن أن يفعـل ذلـك كلَّـ

ــفًا  ــون متَّص ــن أن يك ــوم يمك ــري معص ــلُّ غ ــاقالً، وك ــون ع يك

ــف  ــام متَّص ــن اإلم ـــيء م ــل، وال ش ــدم العق ــذه وبع ــل ه بفع

ــام ــام إنَّ ـــرورة، إذ اإلم ــل بالض ــدم العق ــذه وبع ــن ه ـــيء م  بش

ــتحيل  ــا، فيس ــذة عليه ــذه املؤاخ ــن ه ــف م ــع املكلَّ ــب ليمن نص

ــوم  ــري املعص ــن غ ـــيء م ــتج ال ش ـــرورة، ين ــا بالض ــافه هب اتِّص

 .بإمام بالرضورة

ــْو   :قولــه تعــاىلٰ  :الثــامن والثالثــون
َ
وا َو�

ُ
ــِد�

ْ
اع

َ
ــتُْم ف

ْ
ل
ُ
َو�ِذا ق

ـــْر�ٰ 
ُ
 ذا ق

َ
ـــِه  �ن ْم بِ

ُ
ـــا� ـــْم وَص�

ُ
ـــوا ذِل�

ُ
ْوف

َ
ـــِد اِهللا أ

ْ
َو�َِعه

 
َ
 ل

َ
ُرون

�
ك

َ
ــذ

َ
ــْم ت

ُ
�

�
، كــلُّ إمــام لــه هــذه  ]١٥٢: األنعــام[ �َعل

ــوم،  ــري معص ــام غ ـــيء مــن اإلم ـــرورة، وال ش الصــفات بالض

 .ويستلزم كلُّ إمام معصوم، لوجود املوضوع

َب   :قولـه تعـاىلٰ : التاسع والثالثون
�
ـذ

َ
ـْن ك ـُم ِ�م�

َ
ل

ْ
ظ

َ
َمـْن أ

َ
�

ِزي ا
ْ
ــنَج هــا َس

ْ
ن
َ
� 

َ
ــَدف ــاِت اِهللا وََص ــْن بِآي

َ
� 

َ
ون

ُ
ــِدف

ْ
ــَن يَص ي ِ

�
�

 
َ
ون

ُ
ــِدف

ْ
ــوا يَص

ُ
ــا �ن ــذاِب بِم َع

ْ
ــوَء ال ــا ُس ــام[ �آياتِن : األنع

ــذلك، وال يشء  ]١٥٧ ــون ك ــن أن يك ــوم يمك ــري معص ــلُّ غ ، ك

 .من اإلمام كذلك بالرضورة، وهو املطلوب

 إِ�ٰ   :قولــه تعــاىلٰ  :األربعــون
�

ــداِ� َر�
َ
ــِ� ه

�
 إِن

ْ
ــل

ُ
ِ�اٍط  ق

 ُ�ْســتَِقيٍم دِ 
ً
 ِ�يَمــا

ً
 ، املــراد اهلدايــة إىلٰ ]١٦١: األنعــام[ ينــا

ــذا  ــرتوك، وه ــال وال ــوال واألفع ــن األق ــتقيم م ـــراط املس الص

، فيكـون لـه هـذه هو العصمة، واإلمـام قـائم مقـام النبـيِّ 

 .الصفات، ليتمَّ املراد منه

ــُه   :قولــه تعــاىلٰ  :احلــادي واألربعــون ــْت َ�واِز�نُ
�
ف

َ
َوَمــْن خ

 ِ
�

 ا�
َ

و�ِـــك
ُ
أ
َ
ـــا ف ـــوا بِآياتِن
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ف
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َ
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ْ
ظ

َ
� � ]ــراف ــه ]٩: األع ــن ل ــوم يمك ــري معص ــلُّ غ ، ك

هــذه الصــفة بالضـــرورة، وال شـــيء مــن غــري املعصــوم بإمــام 

 .بالرضورة

وال   كــلُّ غــري معصــوم غــاٍو باإلمكــان، :الثــاين واألربعــون

ــه ـــرورة، ألنَّ ــام بغــاٍو بالض ـــيء مــن اإلم نصــب لــدفع  ش

 .الغواية، فال يشء من غري املعصوم بإمام بالرضورة

يـــا   :قولـــه تعـــاىلٰ  :الثالـــث واألربعـــون ]]٣٨٩ص [[ /

ــَن  ْم ِم
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ــَرَج أ
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ْ
ــه هــذه ]٢٧: األعــراف[ ا� ، كــلُّ غــري معصــوم يمكــن ل

ــه هــذه الصــفة بالضـــرورة، الصــفة، وال شـــيء مــن اإل مــام ل

 .فال يشء من غري املعصوم بإمام بالرضورة

ــون ــع واألربع ــاىلٰ  :الراب ُهْم   :قولــه تع
ْ
 ِمــن

َ
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َ
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ــراف[ �أل ــلُّ ]١٨: األع ، ك

غري معصـوم كـذلك باإلمكـان، وال شــيء مـن اإلمـام كـذلك 

 . يشء من غري املعصوم بإمام بالرضورةبالضـرورة، فال

ـــون ـــامس واألربع ـــاىلٰ  :اخل ـــه تع وا   :قول
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� ]ــراف ــون ]٣٠: األع ــن أن يك ــوم يمك ــري معص ــلُّ غ ، ك

ينــتج ال  كـذلك، وال شــيء مـن املعصـوم كـذلك بالضــرورة،

 .يشء من غري املعصوم بإمام بالرضورة

ــون ــاىلٰ  :الســادس واألربع ــه تع َ   :قول
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ق
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َ
ُمون

َ
ل
ْ
ع
َ
�� ]كلُّ غري معصوم يمكـن لـه هـذه ]٣٣: األعراف ،

ــفات  ــذه الص ــه ه ــن ل ــام يمك ــن اإلم ـــيء م ــفات، وال ش الص

 .بالضـرورة، فال شـيء من غري املعصوم بإمام بالرضورة



 عصمة اإلمام/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العني   ............................................................................................. ٢٣٠

كـــلُّ غـــري معصـــوم ال يعلـــم كـــلَّ  :الســـابع واألربعـــون

ــات األحكــام، ــ  جزئي ل بعضــها باالجتهــاد املفيــد بــل ُحيصِّ

، وكــلُّ إمــام يعلــم كــلَّ جزئيــات األحكــام بالضـــرورة،  للظــنِّ

اهللا مـا ال يعلـم، فيـدخل حتـت  وإالَّ لكان قـائالً يف بعضـها عـىلٰ 

باعه،  ، فال جيوز اتِّ هـو خمـلٌّ بفائـدة اإلمـام، فـال شــيء ]و[الذمِّ

 .من غري املعصوم بإمام بالرضورة

ـــون ـــامن واألربع ـــه :الث ـــاىلٰ  قول ٰ   :تع
َ َ

 اِهللا �
ُ
ـــة نَ

ْ
ع
َ
 ل

ْ
ن

َ
 أ

ـا�ِِمَ� 
�
، كـلُّ غــري معصـوم يمكــن لــه ]٤٤: األعــراف[  �الظ

ـــه هـــذه الصـــفة  هـــذه الصـــفة، وال شــــيء مـــن اإلمـــام ل

 .بالضـرورة، فال شـيء من غري اإلمام بمعصوم بالرضورة

   :قولـه تعـاىلٰ  :التاسع واألربعـون
ً
يعـا ِ

َ
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ْ
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]] ٣٩٠ص [[ /ِضـع

 
َ
ُمـون

َ
ل
ْ
ع
َ
، كــلُّ غــري معصــوم لــه هــذه ]٣٨: األعــراف[  �ال �

الصـفات باإلمكـان، وال شــيء مـن اإلمـام لـه هـذه الصـفات 

ـــ ــــرورة، ين ـــام بالض ـــوم بإم ـــري املعص ـــن غ ــــيء م تج ال ش

 .بالرضورة

ــني :اخلمســون ــدين املخطئ ــر اهللا للمقلِّ ــل  مل يغف ــه مل يقب ، ألنَّ

ونا: عــذرهم حيــث قــالوا
�
ــل ضَ

َ
الِء أ ــا هــؤُ ، وال شــكَّ يف  َر��ن

أنَّ املقلِّد إنَّام ُيقلِّـد لشـبهة أوجبـت اعتقـاده لصـالحية التقليـد، 

لـك، فـال بـدَّ وأن يكـون اإلمـام وكلُّ غري معصوم ُحيتَمـل فيـه ذ

 .حيصل اليقني ممَّن يقبل قوله ويعمل به ٰى معصومًا حتَّ 

ــون ــادي واخلمس ــاىلٰ  :احل ــه تع ــِن   :قول ــُم ِ�م�
َ
ل

ْ
ظ

َ
ــْن أ َم

َ
�

 
َ

ــ�
ْ
ٰ  ىٰ ا�

َ َ
�  

ً
ــِذبا

َ
ــه ]١٧: يــونس[ اِهللا ك ، كــلُّ غــري معصــوم ل

هذه الصـفة باإلمكـان، وال شــيء مـن اإلمـام لـه هـذه الصـفة 

رورة، وينـــتج ال شــــيء مـــن غـــري املعصـــوم بإمـــام بالضــــ

 .بالرضورة

ــون ــاين واخلمس ــاىلٰ  :الث ــه تع    :قول
َ
ــة

�
َن
ْ
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ون
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� ]ــراف ــك، ]٤٠: األع ــه ذل ــن ل ــوم يمك ــري معص ــلُّ غ ، ك

ــ ه ذلــك بالضـــرورة، ينــتج ال شـــيء وال شـــيء مــن اإلمــام ل

 .من غري املعصوم بإمام بالرضورة

ــه تعــاىلٰ  :الثالــث واخلمســون ــا   :قول ن
ْ
َعل

ْ َ
ــا ال � وا َر��ن

ُ
ــا� ق

ــــا�ِِمَ� 
�
ــــْوِم الظ

َ
ق
ْ
ــــَع ال ــــراف[ �َم ــــه ]٤٧: األع ، وج

ــتدالل ــه : االس ــه وأفعال ــام يف أقوال ــابع لإلم ــأموم ت ــلَّ م أنَّ ك

أ مــن أن جي علــه اهللا معــه يف اآلخــرة بالضـــرورة وتروكــه ال يتــربَّ

أ مـن أن جيعلـه مـع الظـامل هبـذه اآليـة، فـال يكـون اإلمـام  ويتربَّ

ــان،  ــامل باإلمك ــو ظ ــري معصــوم فه ــلُّ غ ـــرورة، وك ــًا بالض ظامل

ــام  ــود، فاإلم ــوع موج ــوم، واملوض ــري معص ــيس غ ــام ل فاإلم

 .معصوم

ـــون ـــع واخلمس ـــاىلٰ  :الراب ِســـُدوا ِ�   :قولـــه تع
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ْ
، كـــلُّ غـــري ]٥٦: األعـــراف[ رِض َ�ع

معصوم لـه هـذه الصـفة باإلمكـان، وال شــيء مـن اإلمـام لـه 

هـذه الصـفة بالضــرورة، فـال شــيء مـن غـري املعصـوم بإمـام 

 .بالرضورة

ــون ــامس واخلمس ــاىلٰ  :اخل ــه تع    :قول
�

ــل
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ـــة  ... ِ�اٍط ت ـــراف[ اآلي ـــري ]٨٦: األع ـــلُّ غ ، ك

ــذلك  ــام ك ــن اإلم ـــيء م ــان، وال ش ــذلك باإلمك ــوم ك معص

 .بالرضورة، فال يشء من اإلمام بغري معصوم بالرضورة

ــون ]]٣٩١ص [[ / ــادس واخلمس ــاىلٰ  :الس ــه تع ــْو   :قول
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ـــماِء َواأل ـــراف[  ا�س� ـــو]٩٦: األع ال تـــتمُّ إالَّ  ٰى ، التق

ة، واملعصـوم لـيس مـن  م تقريـره غـري مـرَّ بإمام معصوم كام تقـدَّ

يفعـل لطفـًا باملعصـوم،  فعل املكلَّفـني، بـل مـن فعـل اهللا تعـاىلٰ 

ن الرعيَّـة مـن فعلـه وال مـن  ومـا يعلمـه إالَّ اهللا تعـاىلٰ  وال يـتمكَّ

ــاىلٰ  ــل اهللا تع ــو مل يفع ــه، فل ــم ب ــه  العل ــوم ب ــري املعص ــا يص م

ذلـك ينـزل  معصومًا وينصبه ويـنصُّ عليـه لكـان حتريضـه عـىلٰ 

 ااهللا عـن ذلـك علـو�  منزلة العبث، وكـان ناقضـًا لغرضـه، تعـاىلٰ 

 .كبرياً 

ُمــوا   :قولــه تعــاىلٰ  :الســابع واخلمســون
َ
يــَن َظل ِ
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، ]١٦٥ :األعــراف[ �بَِعــذاٍب بَئِــ�ٍس بِمــا �ن

كــلُّ غــري معصــوم يمكــن لــه هــذه الصــفات، وال شـــيء مــن 

ــب  ــام نص ــام إنَّ ـــرورة، ألنَّ اإلم ــك بالض ــه ذل ــن ل ــام يمك اإلم

لدفع ذلك، فلـو أمكـن منـه ذلـك مل يـأمن املكلَّـف مـن امتثـال 

ــذلك، وال  ــه ل ــزم بدفع ــال جي ــك، ف ــوله يف ذل ــن حص ــره م أم

ــ ــوم بإم ــري املعص ــن غ ـــيء م ــال ش ــمة، ف ــن إالَّ بالعص ام يمك

 .بالرضورة

ــون ــامن واخلمس ــاىلٰ  :الث ــه تع ــال   :قول
َ
ــِلِل اُهللا ف

ْ
ــْن يُض َم

 ُ
َ

ــف عــىلٰ ]١٨٦: األعــراف[ هــاِدَي �  ، وجــه االســتدالل يتوقَّ

 :مقّدمات
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ــة : املقّدمــة األُوىلٰ  تــه، فعــدم العلَّ أنَّ عــدم املعلــول لعــدم علَّ

 . هي علَّة العدم

ــة ــه هــو أنَّ الــوهم هــو ســبب الضــالل: املقّدمــة الثاني ، ألنَّ

ـــة  ـــّدمات، وغلب ـــن املق ـــري م ـــل يف كث ـــارض العق ـــذي يع ال

ــاىلٰ  ــق اهللا تع ــهوانية، فخل ة الش ــد القــوَّ ــببها البعي  الشــهوات وس

ــايا  ــال قض ــن إبط ــف م ن املكلَّ ــتمكَّ ــث ي ــف بحي العقــل للمكلَّ

ـــ ــة، ومقتض ــوهم الباطل ــو ٰى ال ــهوات والق ــد  ٰى الش ــبية ق الغض

هلـا أكثـر وأعظـم،  نراها يف كثري من النـاس يقهـر عقلـه ويـذعن

ـــة  ـــبية والومهي ـــهوية والغض ـــواه الش ـــع لق ـــنا املطي وإذا قايس

ح هلا عىلٰ  ة العقليـة إىلٰ  املرجِّ ة العقليـة وجـدنا  القـوَّ ح القـوَّ مـرجِّ

ل أكثــر مــن الثــاين بأضــعاف مضــاعفة، وكــلُّ ذلــك ســبب  األوَّ

ــع  ــردع املطي ــوم ي ــيس معص ــد رئ ــو مل يوج ــمة، فل ــدم العص ع

تــه الشــهوية ويلــزم ــف يف كــلِّ وقــت بــاحلقِّ لــزم  لقوَّ كــلَّ مكلَّ

 .الضالل

نكـــرة  هـــاِديَ أنَّ : املقّدمـــة الثالثـــة]] ٣٩٢ص [[ /

 .دخل النفي عليها، فيلزم عمومها، فينتفي كلُّ هادٍ 

ـــه: املقّدمـــة الرابعـــة ـــِللِ : قول
ْ

نكـــرة يف معـــرض  يُض

، فيلـزم أنَّـه تعـاىلٰ  إن أضـلَّ مطلقـًا مل يكـن لـه  إثبات، فـال تعـمُّ

 .ٍد ال نبيَّ وال إمام وال غريهها

ــة ــة اخلامس ــد : املقّدم ــاق ــاىلٰ  بيَّنّ ــه تع ــن فعل ــوم م ، أنَّ املعص

ة، فلـو مل يوجــده  وهـو سـبب ركـوب طريــق الصـواب والصـحَّ

سـببًا لعـدم املعصـوم، وعـدم املعصـوم  كـان اهللا تعـاىلٰ  اهللا تعاىلٰ 

سـببًا للضـالل،  هو سـبب الضـالل، فيلـزم أن يكـون اهللا تعـاىلٰ 

س عن ذلك ىلٰ تعا  .اهللا وتقدَّ

ــك فنقــول ر ذل ــودًا يف : وإذا تقــرَّ ــوم موج ــو مل يكــن املعص ل

ــالل  ــزم ض ــه ل ــت من ــو وق ــث ال خيل ـــر بحي ــان وعص ــلِّ زم ك

، ق علَّـة ضـالهلم، ويكـون املضـلُّ هـو اهللا تعـاىلٰ املكلَّفني، لتحقُّ 

فيلــزم أن يكــون هلــم هــاٍد، فيلــزم انتفــاء فائــدة البعثــة وإمامــة 

ويلـزم أن ال يكـون غـري املعصـوم إمامـًا، فتبطـل  غري املعصوم،

 .إمامة غري املعصوم، وهو املطلوب

  عـدم عصـمة اإلمـام ملـزوم للمحـال، :التاسع واخلمسـون

وكلُّ ما هـو ملـزوم للمحـال فهـو حمـال، فعـدم عصـمة اإلمـام 

ـا بيـان املالزمـة. حمـال ــه  بيَّنّـافألّنـا قـد : أمَّ م أنَّ يف الـدليل املتقـدِّ

الزمـان مـن املعصـوم بحيـث مل يكـن معصـوم أصـالً خـال  ٰى مت

، لزم صدور ذنب مـن كـلِّ واحـٍد مـن املكلَّفـني، فيكـون ضـاال� 

 ٰى كبـريًا، ومتــ ااهللا عـن ذلــك علـو�  ، تعـاىلٰ وقـد أضـلَّه اهللا تعــاىلٰ 

م مـن  أضلَّه مل هيـده اهللا لصـدق ال شــيء مـن هـاٍد لـه، ملـا تقـدَّ

ُ عمــوم نفــي 
َ

ــال هــاِدَي �
َ
مــا  ،ف

َ
ُ ِمــْن هــاٍد  ف

َ
�� 

ــد[ ــاٍد، ]٣٣: الرع ــه ه ــان ل ــٍت لك ــلِّ وق ــداه اهللا يف ك ــو ه ، فل

ـ ــة اجلزئيــة تنــاقض الســالبة الكّليـَّ ة، وقــد صــدقت واملوجب

ــ ة، فتكــذب املوجبــة اجلزئيــة، فــال هيتــدي بــالنبيِّ الســالبة الكّليَّ

ــدة نصــب اإلمــام،  ــدة البعثــة وفائ ــه، فتنتفــي فائ وال إمــام هيدي

 .ا استحالة كلِّ ما استلزم املحال فظاهروأمَّ . وهذا حمال

اإلمـام مطلقـًا، ونفــي  ٰى املعصـوم انتفـ ٰى كلَّـام انتفـ :ونالسـتُّ 

ــا املالزمــة . اإلمــام مطلقــًا ال جيــوز، فنفــي املعصــوم ال جيــوز أمَّ

م أنَّ نفــي املعصـوم يسـتلزم إضــالل اهللا  بيَّنّــافألّنـا قـد  فـيام تقـدَّ

جـد مـن يعمـل ذنبـًا أصـالً ثبـت ملن يعمل ذنبًا، فـإن مل يو تعاىلٰ 

املعصــوم، وهــو املطلــوب، وإن ُوِجــَد فــاهللا ]] ٣٩٣ص [[ /

ه، فينتفـي عنـه كـلُّ  تعاىلٰ  م مـن عمـوم  قد أضـلَّ هـاٍد لـه ملـا تقـدَّ

ُ ِمـْن هـاٍد   :قوله
َ

ما �
َ
يف زمـان مـن األزمنـة، بـل ينتفـي  �ف

ــًام، ألنَّ  ُ عنــه دائ
َ

� ــه النفــي، وكــلُّ نكــرة ورد  نكــرة ورد علي

ــخاص ــتعمُّ يف األزمــان واألش . عليهــا النفــي فهــي للعمــوم، ف

ا استحالة الالزم فلـام  ـا . مـن وجـوب نصـب اإلمـام بيَّنّـاوأمَّ أمَّ

ــنَّة فشـــرعًا، وباجلملــة فقــد  ــا عنــد أهــل السُّ عنـدنا فعقــالً، وأمَّ

م الربهان عىلٰ   .استحالته تقدَّ

ي �َ   :قولـــه تعـــاىلٰ  :وناحلـــادي والســـتُّ  ِ
�

ـــَو ا�
ُ
 ِ� ه

َ
َعـــث

ُهمْ 
ْ
ـــن  ِم

ً
ـــوال ـــَ� رَُس ي� م�

ُ ْ
ـــة  ... األ ـــة[اآلي ـــه ]٢: اجلمع ، وج

ل التبليــغ، وإليــه أشــار ُســأنَّ املــراد مــن بعــث الرُّ : االســتدالل

يِهمْ   :بقوله تعاىلٰ 
�
ِهْم آياتِـِه َو�ُـَز�

ْ
ـي

َ
ـوا َعل

ُ
ل
ْ
ت
َ
�  بتطهـري الظـاهر

بامتثـــال األوامـــر الشــــرعية والنـــواهي الســـمعية واحلكمـــة 

لقيــة بحيــث ال خيــلُّ بواجــب وال يفعــل قبيحــًا، ثــّم بتزكيــة اخل

البــاطن مــن األخــالق الذميمــة وتكميــل قــواهم النظريــة 

ــالعلم إىلٰ  ــلهم إىلٰ  ب ــن  أن يوص ــع م ــإن امتن ــتفاد، ف ــل املس العق

ـا مـن عـدم اسـتعداده  بعضهم ذلـك فاالمتنـاع مـن املكلَّـف إمَّ

ــه ــن تفريط ــع إىلٰ . أو م ــا يرج ــا م ــات أمَّ ــل الواجب ــرك  فع وت

ــف القبـائح كلِّ  ن املكلَّـف منـه فلـيس بمكلَّ هـا فكـلُّ مـا مل يــتمكَّ

به، وكلُّ ما هـو مكلَّـف بـه فامتناعـه عنـه، واإلمـام قـائم مقـام 

ــ ه، فــال بــدَّ أن يكــون فيــه هــذه النبــيِّ ونائــب منابــه يف ذلــك كلِّ

يمكنـه أن يـؤثِّر يف غـري ذلـك، وذلـك هـو  ٰى ها حتـَّالصفات كلُّ 

 .ال نعني بالعصمة إالَّ ذلكاملعصوم، ألّنا 
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ــوا ال   :قولــه تعــاىلٰ  :ونالثــاين والســتُّ  ــَن آَمنُ ي ِ
�

َها ا� ـ� ــ ي
َ
يــا أ

ــــتُْم 
ْ
�
َ
ْم َوأ

ُ
ــــاتِ� مان

َ
ــــوا أ

ُ
ون

ُ َ
 َو�

َ
ــــول ــــوا اَهللا َوا�ر�ُس

ُ
ون

ُ َ
�

 
َ
ــون ُم

َ
ل
ْ
ع
َ
� � ]ــال ــه ]٢٧: األنف ــن ل ــوم يمك ــري معص ــلُّ غ ، ك

ــفا ــذه الص ــه ه ــام ل ــن اإلم ـــيء م ــفات، وال ش ــذه الص ت ه

 .بالرضورة، فال يشء من غري املعصوم بإمام بالرضورة

ــتُّ  ــث والس ــاىلٰ  :ونالثال ــه تع َ�ُهْم   :قول
�
ــذ  اُهللا ِ�َُع

َ
ــا �ن َوم

 
َ
ِفُرون

ْ
ــتَغ ــْم �َْس

ُ
َ�ُهْم وَه

�
ــذ  اُهللا ُمَع

َ
ــا �ن ــيِهْم َوم ــَت ِ�

ْ
ن
َ
 �َوأ

 :، وجه االستدالل من وجوه]٣٣: األنفال[

يبهم والنبـيُّ فـيهم كرامـًة للنبـيِّ تعـذ ٰى نفـ أنَّه تعاىلٰ : أحدها

 ــال ــد اهللا، وق ــم عن ــه كّله ت ــن ُأمَّ ــرم م ــيُّ أك ــون النب ، فيك

مْ   :تعــاىلٰ 
ُ
قــا�

ْ
ت
َ
ــَد اِهللا أ

ْ
ْم ِعن

ُ
ــَرَم�

ْ
�

َ
 أ

�
: احلجـــرات[ إِن

ــة معصــومة،  ٰى ، فيكــون النبــيُّ أتقــ]١٣ ــة، وكــلُّ األُمَّ كــّل األُمَّ

ـــون  ٰى واألتقـــ ـــوم معصـــوم، فيك ]] ٣٩٤ص [[ /مـــن املعص

، ألنَّ طاعتـــه  النبــيُّ معصـــومًا، واإلمـــام قـــائم مقـــام النبـــيِّ

يــَن   :مسـاوية لطاعتــه كــام يشــهد بــه قولــه تعــاىلٰ  ِ
�

َها ا� ـ� يــ
َ
يــا أ

مْ 
ُ
�

ْ
ــن ــِر ِم

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
 َوأ

َ
ــول ــوا ا�ر�ُس ِطيُع

َ
ــوا اَهللا َوأ ِطيُع

َ
ــوا أ  آَمنُ

:  بــني الطــاعتني، وهلــذا قــال تعــاىلٰ  ٰى ، ســوّ ]٥٩: النســاء[

 ِط
َ
 أ

َ
ِطيُعــوا ا�ر�ُســول

َ
ر األمــر بالطاعــة حيــث يُعــوا اَهللا َوأ ، كــرَّ

ــاىلٰ  ــر تابعــة لطاعــة اهللا تع ــيِّ وُأويل األم ــف طاعــة النب ــّم عط ، ث

ــىلٰ  ــر ع ــي أن  ُأويل األم ــدة، فينبغ ــة واح ــل الطاع ــول وجع الرس

، وإالَّ لــزم يكــون لإلمــام هــذه الكرامــة التــي للنبــيِّ 

ــة اللطــف احلاصــل مــن النبــيِّ دون  ختصــيص بعــض األُمَّ

ح، وهـو باطـل، وإذا كـان  بعض، وهـو تـرجيح مـن غـري مـرجِّ

تـه،  لإلمام هـذه املرتبـة وهـي نفـي العـذاب مـا دام اإلمـام يف ُأمَّ

تـه عنـد اهللا تعـاىلٰ  ،  ٰى ، فيكـون أتقـفيكون أكرم من كـلِّ ُأمَّ الكـلِّ

ق ذلك إالَّ بالعصمة  .وله التقاء املطلق، وال يتحقَّ

ــا ــذ: وثانيه ــيِّ يف أنَّ ال ــود النب ــذاب، ووج ــب للع نب موج

ته علَّـة إلسـقاطه، ألنَّـه مسـاٍو لالسـتغفار كـام ذكـر اهللا تعـاىلٰ   ُأمَّ

يف إســـقاطه، واالســـتغفار موجـــب لـــه، ألنَّ التوبـــة موجبـــة 

ــام  ــاب ك ــقاط العق ــاإلس ــاويه،  بيَّنّ ــذا مس ــالم، فك ــم الك يف عل

، فيلــزم أن يكــون وجــود  ووجــود اإلمــام مســاٍو لوجــود النبــيِّ

اإلمــام فــيهم مســقطًا للتعــذيب، فيســتحيل مــن اإلمــام وجــود 

 .الذنب كرعيَّته بالبدهية

ـَت ِ�ـيِهمْ   :قولـه تعـاىلٰ : وثالثهـا
ْ
ن
َ
د َوأ ، ولـيس املـراد جمـرَّ

ـ ّفـار، بـل املـراد ق ذلـك يف حـقِّ الكُ الوجود يف عصـرهم، لتحقُّ

وأنتم فيهم مطاع األمـر والنهـي، وهـم متـابعون لـك يف الفعـل 

ــوالــرتك ون بكــلِّ حالــة مــن أحوالــه ال خيالفونــه يف ، حمتجُّ

ـــره،  ـــأمر دون أم ـــردون ب ـــة، وال ينف ـــالً والباتَّ ــــيء أص ش

ــًا،  ــيًام مطلق ــه حتك مون ــورهم، وُحيكِّ ــلِّ ُأم ــه يف ك ــلِّمون إلي وُيس

ويرضــون بكــلِّ مــا حيكــم بــه علــيهم، فــإذا امتنــع منــه الــذنب 

حالة التعــذيب، الســت ٰى ارتفــع موجــب العقــاب مطلقــًا، فــانتف

ــاىلٰ  ــه تع ــذيب من ــدور التع ــم  ص ر يف عل ــرَّ ــا تق ــب، مل ــري ذن بغ

ــاٍو  ــام مس ، واإلم ــيِّ ــمة النب ــك إالَّ بعص ــتمُّ ذل ــال ي ــالم، ف الك

 للنبيِّ يف مجيع مـا عـدا الوسـاطة، ألنَّ النبـيَّ ُخيـِرب عـن اهللا تعـاىلٰ 

ــاىلٰ  ــن اهللا تع ــِرب ع ــام ُخي ـــر، واإلم ــن البش ــد م ــاطة أح  ال بوس

، فهو  .سيِّد البرش، فيكون معصوماً  بوساطة النبيِّ

: أقســام مخســة أنَّ النــاس ينقســمون باالعتبــار إىلٰ : ورابعهــا

ل ما النبـيُّ فـيهم، وهـم الـذين يأخـذون أحكـامهم كّلهـا : األوَّ

ــيِّ  ــن النب ــلِّ ع ــه يف ك ــلِّمون إلي ــه، وُيس ــون بحكم ، ويرض

يعصـــون اهللا مـــا أمـــرهم بـــه، ]] ٣٩٥ص [[ /ُأمـــورهم، وال 

ــاهم ــيام هن ــه وال ف ــاين. عن ــع : الث ــروع م ــون بعــض الف مــا هيمل

ـــتغفرون، أي يتوبـــون توبـــة  ـــظ األُصـــول، وهـــم يس حف

مـا يمتثلـون الـبعض وهيملـون الـبعض وال : الثالـث. صحيحة

. مــا هيملــون كــلَّ الفــروع وال يســتغفرون: الرابــع. يســتغفرون

ــــامن: اخلــــامس هبام اهللا، . املخــــالفون لإلي الن ال ُيعــــذِّ واألوَّ

ــد ــع إن حصــل عفــو واألخــري خملَّ ــار، والثالــث والراب ون يف الن

ـا ابتـداًء  ٰى وجـوده الـذي ال يتنـاه لكرمـه العـامِّ  من اهللا تعاىلٰ  إمَّ

ــه  ــرم، لقول ــدرها الك ــة، ومص ــد األئمَّ ــيِّ أو أح ــفاعة النب أو بش

نِـــهِ   :تعــاىلٰ 
ْ
 بِإِذ

�
ـــَدُه إِال

ْ
ُع ِعن

َ
ـــف

ْ
ي �َش ِ

�
ا ا�

َ
: البقـــرة[ َمـــْن ذ

ــــه]٢٥٥ َ   :، وقول ـــــَوال � ض
َ
ــــِن اْرت  �َِم

�
 إِال

َ
ُعون

َ
ــــف

ْ
 ىٰ ش

ــاء[ ــاىلٰ  ]٢٨: األنبي ــه تع ــلُّ لكرم ــا  ، فالك ــدر م بوا بق ــذِّ وإالَّ ُع

ــبب  يســتحّقون عــىلٰ  ــة بعــد ذلــك بس ــّم ُأدخلــوا اجلنَّ ذنــوهبم ث

ب  ــذَّ ــن ُيع ــه لك ــة بإيامن ــه اجلنَّ ــب ل ــلَّ مــؤمن جي إيامهنــم، ألنَّ ك

ة ثـ املؤمن املسـتحقُّ  ة للعـذاب قبـل أن يـدخل اجلنـَّ ّم يـدخل اجلنـَّ

مســاٍو للنبــيِّ يف حصــول الغايــة يف املراتــب  أخـريًا، فاإلمــام 

 .الغاية به تتمَّ  ٰى ها، فال بدَّ وأن يكون معصومًا حتَّ كلِّ 

َض بـــأنَّ هـــذه القضـــيَّة شخصـــية، فـــال يتعـــدّ   ٰى واعـــُرتِ

ـا  وبأنَّـه تعـاىلٰ . غري موضعها حكمها إىلٰ  علَّـق نفـي التعـذيب إمَّ

ــل  ــق التعلي ــىلٰ بطري ــة ع ــق العالم ــرين أو بطري ــد أم ــه : أح كون

 ــيهم ــام ف ــدخل لإلم ــال م ــتغفارهم، ف ــيهم واس ــأنَّ . ف وب
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ــىلٰ  ــدلُّ ع ــة ت ــذه اآلي ــاىلٰ   ه ــه تع ــوبكم، ألنَّ ــيض مطل ــ نق  ٰى نف

ــون النبــيِّ   وباســتغفارهم، فــال حاجــة إىلٰ  العــذاب بك

ــام ــاىلٰ . اإلم ــه تع ــأنَّ قول َ�ُهمْ   :وب
�
ــذ  اُهللا ِ�َُع

َ
ــا �ن ــد َوم  بع

ــاىلٰ  ــه تع ــْن   :قول ــق� ِم َ ــَو ا�ْ
ُ
ــذا ه  ه

َ
 �ن

ْ
 إِن

ــم� وا ا�لُه
ُ
ــا�  ق

ْ
َو�ِذ

�ِنــا بَِعــذاٍب 
ْ
ِو ائ

َ
ــماِء أ يْنــا ِحجــاَرًة ِمــَن ا�س�

َ
ِطْر َعل

ْ
م
َ
ــأ

َ
ــِدَك ف

ْ
ِعن

ــٍم  �ِ
َ
ــال[ �أ ــاىلٰ ]٣٢: األنف ــنَّ اهللا تع ــىلٰ  ، فم ــي  ع ــه بنف نبيِّ

، يف البلــد الــذي هــم فيــه تعــذيبهم بــام ذكــروا حيــث هــو 

ل العـذاب عـىلٰ  ألنَّ اهللا تعاىلٰ  األُمـم السـالفة كـان  لـامَّ كـان ُينـزِّ

يأمر مـن كـان بيـنهم مـن األنبيـاء بـاخلروج مـن ذلـك البلـد أو 

ــد  ــًا ملحّم ــفينة، فإكرام ــا كالس ــة حتوهي ــة آل ــِزل  احلال مل ُين

ــَت ِ�ــيِهمْ   :علــيهم، فالضــمري يف قولــه
ْ
ن
َ
الكّفــار  عائــد إىلٰ  َوأ

م ق يْنا  :وهلمالذين تقدَّ
َ
ِطْر َعل

ْ
م
َ
أ
َ
 .ف

ل ــــن األوَّ ــــواب ع ــــلَّم : واجل ــــا ]] ٣٩٦ص [[ /مس أهنَّ

النبـيِّ  عـىلٰ ): قلنـا(النبـيِّ اإلمـام، بـل  شخصية، ومل نقـس عـىلٰ 

ــيِّ  ــة النب ــة يف بعث ت الغاي ـــامَّ احتــدَّ ــام يف  ل ــة لإلم ــع الغاي م

معظم أجزائها وعمـوم نفـع ذلـك يف األزمـان بـل ال يـتمُّ غايـة 

ة إالَّ بنصــب اإلمـام، وكانــت الغايـة املقصــودة مـن النبــيِّ البعثـ

واإلمـام وهـي املشــرتكة بيـنهام ال تـتمُّ إالَّ بالعصــمة، فكـلُّ مــن 

حصــلت تلــك الغايــة منــه وجــب فيــه العصــمة وشــاركه فــيام 

 .ذكرنا من التكريم والتعظيم واإلقامة مقامه

ومنــه يظهــر اجلــواب عــن الثــاين، فــإنَّ نفــي التعــذيب مــع 

ــق  ده وجــو ــث ينقــاد اخلل ــار الكرامــة بحي ــا إظه ــيهم إمَّ ف

ــا أو ال  رن ــام قرَّ ــه ك ــره ونواهي ــال أوام ــل امتث ــه أو ألج لطاعت

ــىلٰ  ــام ع ــاركه اإلم ــه، ألنَّ  يش ــديرين في ــن التق ــٍد م ــلِّ واح ك

ــاج إىلٰ  ــه ال حتت ــل طاعت ــه، ب ــة كطاعت ــه مطلوب ــة يف  طاعت املبالغ

تـاج طاعتــه الرتغيـب فيهـا والتحـذير مـن خمالفتهــا بقـدر مـا حي

مسـاواة  بيَّنّـاولــامَّ : وأيضـًا نقـول. بل طاعة اإلمام حتتـاج أكثـر

ــذا  ــة ه ــو علَّ ــه، وه ــة من ــة املطلوب ــر الغاي ــيِّ يف أكث ــام للنب اإلم

ــام يقــوم مقامــه مــع عدمــه مل حيــتج إىلٰ  ذكــره، بــل  التعليــق، وإنَّ

 .ذكر النبيِّ كاٍف عنه

مـام يف حـال اإل بأنَّـه يسـتلزم نفـي احلاجـة إىلٰ : وعن الثالث

ا بعد وفاته وجود النبيِّ  اإلمام، ألنَّه هو  فيحتاج إىلٰ  ، أمَّ

 القائم مقامه، واللطف عامٌّ لكلِّ األزمان واألشخاص، ألنَّه تعاىلٰ 

ة وال  عامُّ الفيض واجلود والكرم ال خيصُّ عنايته تعاىلٰ  ة دون ُأمَّ بُأمَّ

 .بأهل عصـر دون عرص

ــع ــن الراب ــم: وع ــود الض ــع ع ــائلني، الكُ  ري إىلٰ نمن ــار الق ّف

ــه  خــالف األصــل  خــارج عــنهم، وإضــامر البلــد عــىلٰ  ألنَّ

ــول ر يف األُص ــرَّ ــام تق ــل . ك ــا، ب ــدح يف مطلوبن ــلَّمنا مل يق وإن س

 بـاحلكم مـن قـولكم، ألنَّـه تعـاىلٰ  ومطلوبنـا أوىلٰ   هو أدّل عليـه،

ــن الكُ  ــذاب ع ــع الع ــيِّ إذا من ــود النب ــبب وج ــار بس يف  ّف

بــذلك، ألنَّ  ؤمنون الــذين هــم الصــحابة أوىلٰ بلــدهم، فــامل

فــيهم حقيقــة ويف بلــدهم، فيشــارك اإلمــام يف هــذا  النبــيَّ 

باجلملـة كـلُّ : احلكم ملشـاركته إّيـاه يف الغايـة املطلوبـة، ونقـول

ــىلٰ  ــا دلَّ ع ــيِّ  م ــمة النب ــىلٰ  عص ــن  دلَّ ع ــام م ــمة اإلم عص

 .غري فرق

   :قولــــه تعــــاىلٰ  :ونالرابــــع والســــتُّ 
�
ــــب� إِن ِ

ُ
اَهللا ال �

ــائِ�ِ�َ 
ْ
ــال[ � ا� ــن أن  ]٥٨: األنف ــوم يمك ــري معص ــلُّ غ ، ك

يكون كذلك، وال شــيء مـن اإلمـام كـذلك بالضــرورة، فـال 

 .من غري املعصوم بإمام بالرضورة]] ٣٩٧ص [[ /يشء 

ُ   :قولــه تعــاىلٰ  :وناخلــامس والســتُّ 
َ

 رَُســو�
َ

رَْســل
َ
ي أ ِ

�
ــَو ا�

ُ
ه

ــد ُه
ْ
ــ ىٰ بِا� َ ــِن ا�ْ ٰ وَِدي

َ َ
ــَرُه � ِه

ْ
ــرَِه  ق� ِ�ُظ

َ
ــْو ك

َ
ــِه َو�

� ُ
ــِن � ي ا��

 
َ
ون

ُ
ـــِر�

ْ
ُمش

ْ
ــه تعــاىلٰ : ، وجــه االســتدالل]٣٣: التوبــة[ �ا�  أنَّ

فيســتحيل عليــه مــا ينــايف   حكــيم رمحتــه وســعت كــلَّ شـــيء،

ر ذلــك . احلكمــة، ونقــض الغــرض ينــايف احلكمــة دائــامً  إذا تقــرَّ

اخللـق، وهـو بـإعالمهم  ليهـدي ٰى أرسل رسـوله باهلـد: فنقول

 وتبليـغ األوامـر والنـواهي واإلرشـاد ومـا حيـلُّ ومـا حيـرم عــىلٰ 

، فـال بــدَّ )وجيــاوزه(املكلَّفـني وحيملهــم عليـه وردع مــن جيانبـه 

ــه،  وأن ُيكلِّفهــم اهللا تعــاىلٰ  ــول أوامــره ونواهي ــيِّ وقب ــاع النب ب باتِّ

ــيِّ  ــب للنب ــب نائ ــيان نص ــة تقتض ــة والرمح ــل  واحلكم يفع

ــه  ــاىلٰ كفعل ــن اهللا تع ــاه م ــيام ذكرن ــه ف ــوم مقام ــتّم ويق ، وإالَّ مل ي

، ألنَّ رمحتــه ال ختــتصُّ بأهــل عصـــر  ــيِّ ــة النب الغــرض مــن بعث

ــه  ــاز من ــومًا ج ــب معص ــك النائ ــن ذل ــإن مل يك ـــر، ف دون عص

ــه  ــل ل ــك مل حيص ــف ذل ز املكلَّ ــوَّ ــة، وإذا ج ــدِّ الغاي ــدور ض ص

ــه إىلٰ  ــه هيدي ــة بأنَّ ــد الطمأنين ــقِّ  ٰى اهل ــن احل ــه ودي ــل ل ، وال حيص

اليقــني بقولــه، ألنَّ كلَّــام أمكــن النقــيض مل يكــن االعتقــاد 

اهللا  جازمًا، فال حيصل العلـم، وهـو نقـض الغـرض، وهـو عـىلٰ 

 .حمال تعاىلٰ 

   :قولــه تعــاىلٰ  :ونالســادس والســتُّ 
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ـــاء[ �ت ـــه ]١٠٥: النس ، وج
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اإلمـام قـائم مقـام النبـيِّ يف ذلـك، فلـو مل : االستدالل أن نقـول

ــه  يكــن معصــومًا مل حيصــل للمكلَّفــني االعــتامد عليــه، ألنَّ قول

ــد إالَّ الظــنَّ  ــنُّ ال يفي    ، والظ
ً
ئا

ْ
ــ�

َ
ــق� ش َ ــَن ا�ْ ــِ� ِم

ْ
غ

ُ
  ال �

ــه   ، ومل]٣٦: يــونس[ ــل من ــاز أن حيص ــل ج ــرض، ب ــل الغ حيص

ا ذكـر اهللا تعـاىلٰ  ضدُّ  ، وهـو احلكـم بـني النـاس كـام الغـرض ممـَّ

ــىلٰ  ــال ع ــو حم ــومًا،  أراه اهللا، وه ــه معص ــب كون ــيم، فيج احلك

 .وهو املطلوب

ــِدي   :قولــه تعــاىلٰ  :ونالســابع والســتُّ 
ْ
ه

َ
� 

َ
ــْرآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
 هــذ

�
إِن

ــَومُ 
ْ
ق
َ
ــِ� ِ�َ أ

�
ــتدالل ]٩: اءاإلرس[ �ِل ــه االس ــاىلٰ : ، وج ــه تع  أنَّ

ــواب  ــي الص ــوم، وه ــي أق ــي ه ــة الت ــني الطريق أراد مــن املكلَّف

ــ  ف النبــيِّ الـذي ال حيتمــل غـريه، وال ُيعَلــم ذلـك إالَّ بتوقُّ

ــك،  ــه ذل ــل من ــوم ال حيص ــري املعص ــه، وغ ــوم مقام ــن يق أو م

ــيِّ  ــام النب ــائم مق ــون الق ــب أن يك ــو  فيج ــومًا، وه معص

 .املطلوب

ــتُّ  ]]٣٩٨ص [[ / ــامن والس ــاىلٰ  :ونالث ــه تع ـــْر   :قول
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أنَّ كثــريًا مــن آيــات القــرآن : ، وجــه االســتدالل]١٨و ١٧

ــا  ــن منه ــف اآلراء يف األحس ــد اختل ــة، وق ــث جممل واألحادي

ــد أحــد مــن املجتهــدين أوىلٰ  ــيس تقلي ــًا عظــيًام، ول ــن  اختالف م

العكـس، واجلمــع بـني الكــلِّ حمــال، والـرتك يســتلزم العقــاب، 

فــال بــدَّ مــن شــخص يفيــد قولــه اليقــني يف كــلِّ زمــان بحيــث 

 قــول يأخـذ أهـل ذلـك الزمـان مــن قولـه، وال يفيـد اليقـني إالَّ 

 .املعصوم، فيجب ثبوت املعصوم

ــتُّ  ــع والس ــاىلٰ  :ونالتاس ــه تع ــْن   :قول ــا�ِِمَ� ِم
�
ــا �ِلظ َوم

ــاٍر  ص
ْ
ن
َ
ــرة[ �أ ــتحقُّ ]٢٧٠: البق ــا يس ــراد م ــار ، امل ون األنص

ــول ـــرهتم، فنق ــأمر اهللا بنص ــا ي ــل : وم ــوم بالفع ــري معص ــلُّ غ ك

ــري ــلُّ غ ــذكور، فك ــري امل ــه بالتفس ــارص ل ــامل ال ن ــلُّ ظ ــامل، وك  ظ

معصــوم ال نــارص لــه بالتفســري املــذكور، وكــلُّ إمــام لــه نــارص 

 .بالتفسري املذكور، فكلُّ غري معصوم ليس بإمام بالرضورة

ــبعون ــاىلٰ  :الس ــال اهللا تع ــوا   :ق رُِج
ْ
خ
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) اجلـــزاء(أنَّ اخلـــرب : ، وجـــه االســـتدالل]١٩٥: عمـــران

كـلِّ واحـدة منهـا بإمجـاع  كـلِّ هـذه اجلملـة وعـىلٰ  املذكور عـىلٰ 

املســلمني، واجلهــاد يف زمــان النبــيِّ ويف كــلِّ وقــت وزمــان فيــه 

ــار أكُ  ــىلٰ ّف ــاد ع ــوارج أو جه ــاة أو خ ــاع  و بغ ــك بإمج ــري ذل غ

ــلمني، ــيِّ   املس ــام النب ــائم مق ــام ق ــع  واإلم ــك، فينقط يف ذل

وقــت التكليــف باجلهــاد، وفيــه القتــال والقتــل مــن الطــرفني، 

ق مـع حتقُّ  قـه اجلـزاء املـذكور، وتعـريض اإلنسـان لنفسـه فيتحقَّ

ــ ــره وأم د نظ ــرَّ ــون بمج ــوز أن يك ــريه ال جي ــه غ ــل وقتل ره، للقت

وإالَّ لوقــع اهلــرج يف العــامل، فثبــوت ذلــك يســتلزم ثبــوت 

اإلمـام، وإن مل يكـن معصـومًا مل حيصـل الغـرض مـن التكليـف 

ــأ،  ــواب واخلط ــل الص ــوم حيتم ــري املعص ــول غ ــذلك، ألنَّ ق ب

ح، وال يكفــي الظــنُّ  فرتجــيح أحــدمها تــرجيح مــن غــري مــرجِّ

ــل إالَّ ممَّــ ض نفســه وغــريه للقت ــرِّ ــا، وال جيــوز أن ُيع ــد هن ن يفي

قوله اليقني، وهـو املعصـوم، فـال بـدَّ يف العمـل هبـذه اآليـة مـن 

 .املعصوم، وتعطيلها ال جيوز، فثبت املعصوم

ــوا   :قولــه تعــاىلٰ  :احلـادي والســبعون
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ـــاوَخ ـــة  ... ه ـــاء[اآلي ـــه ]١: النس ، وج

 هـي بعـدم إمهـال أوامـره ونواهيـه عـىلٰ  ٰى أنَّ التقـو: االستدالل

ــن  ــل إالَّ م ــك ال حيص ــني، وذل ــل لليق ــاط املحصِّ ــبيل االحتي س

معصوم قوله يفيـد اليقـني، وهـو يعلـم باألحكـام يقينـًا يف كـلِّ 

ــد  ــيُّ حمّم ــان، والنب ــلِّ زم ــوم يف ك ــوت املعص ــب ثب ــان، فيج زم

 ــخــا ــوم، تم النبيِّ ــام املعص ــنيَّ اإلم ــده، فتع ــيَّ بع ني، وال نب

 .وهو املطلوب

ُ   :قولـه تعـاىلٰ  :الثـاين والسـبعون
َ

ـِص اَهللا َورَُسـو�
ْ
ع

َ
َوَمـْن �

ُ َعـــذاٌب 
َ

 ِ�يهـــا َو�
ً
 خـــاِ�ا

ً
 نـــارا

ُ
ـــه

ْ
ِخل

ْ
ُه يُد

َ
ود

ُ
 ُحـــد

�
َو�َتََعـــد

ــة : ، وجــه االســتدالل أن نقــول]١٤: النســاء[ � ُ�ِهــ�ٌ  تبعي

ــوم يمكــن أن ُيــ غــري هــذه األشــياء، وتبعيــة  ؤّدي إىلٰ املعص

ــ ــام ال ُت ـــرورة،  ؤّدي إىلٰ اإلم ــياء بالض ــذه األش ــن ه ـــيء م ش

ــة ــور ثالث ــد ُأم ــزم أح ــب : وإالَّ ل ــن نص ــرض م ــض الغ ــا نق إمَّ

ــلُّ  ــه، والك ــف بتبعيت ــبح التكلي ــام، أو ق ــام اإلم اإلمــام، أو إفح

ــا املالزمــة فــألنَّ اهللا تعــاىلٰ . حمــال ــا  أمَّ ــف املكلَّفــني إمَّ أن ال ُيكلِّ

ل،  هــو ]و[بامتثــال شـــيء مــن أوامــره وال نواهيــه، فيلــزم األوَّ

ــوم،  ــري معص ــو غ ، وه ــلِّ ــا يف الك ــزمهم بامتثاهل ــاهر، أو يل ظ

ــام  ــتحقُّ ك ــن ال يس ــاء م ــفك دم ــالقبيح وس ــأمر ب ــن أن ي ويمك

عــائهم اإلمامــة،  شـوهد وُعِلــَم مــن حكــم غـري املعصــومني وادِّ

ــاىلٰ  ــف اهللا تع ــذا، ويمكــن أن  وتكلي ــل ه ــاع مث ب ــف باتِّ املكلَّ



 ٢٣٥  .............................................................................................  عصمة اإلمام/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العني 

ــاىلٰ  ــية اهللا تع ــره بمعص ــون أم ــرك يك ــفك دم   وت ــب أو س واج

مـه اهللا تعـاىلٰ  ، وجيـب االحـرتاز عـن الضــرر املظنـون، هـذا حرَّ

وبــام ينــايف،  ٰى بــالتقو ، فيكــون قــد أمــر اهللا تعــاىلٰ ٰى ينــايف التقــو

ــع بــني ــه مج ــام ال ُيطــاق، ألنَّ ــف ب ــيح، ألنَّــه تكلي ــذا قب  وه

ين، فيلــزم األمــر الثالــث ) أو ُيكلِّفــه(وإن كــان تكليفــه . الضــدَّ

ــاع مــا يعلــم صــوابه ال مــا ال يعلمــه صــوابًا ليحصــل  ب باتِّ

ـــفٰى التقــو ـــه إذا قـــال للمكلَّ : ، فيلـــزم إفحـــام اإلمــام، ألنَّ

ــه ــول ل ــي، يق بعن ــ: اتَّ ــك حتَّ ــك  ٰى ال أتَّبع ــواب فعل ــرف ص أع

ــري  ىلٰ وأمــرك، وإّين ال أعلمــه وال طريــق إ) قولــك( علمــه يف كث

مــن األحكــام إالَّ مــن قولــك، لوقــوع اإلمجــال يف القــرآن 

نَّة، فيلزم الدور، فينقطع اإلمام وُيفَحم، وهو حمال  .والسُّ

ــْم   :قولــه تعـاىلٰ  :الثالـث والســبعون
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ر : ، وجـه االسـتدالل ]٢٦: النسـاء[ �َعِليٌم َحِكـيٌم  أنَّـه قـرَّ

ــاىلٰ  ــّدمتني اهللا تع ــا مق ــدمها]] ٤٠٠ص [[ : /هن ــاىلٰ : أح ــه تع  أنَّ

ــوم ــلِّ معل ــيم بك ــة. عل ــاىلٰ : والثاني ــه تع ــيم أنَّ ر . حك ــرَّ إذا تق

 :هنا مقّدمات: فنقول

ــن: األُوىلٰ  ــط ال يصــدر م ــيس بســبب ســببًا غل ــا ل  جعــل م

 .احلكيم

ــة ــم، : الثاني ــببًا للعل ــل س ــن أن ُجيَع ــنَّ ال يمك ــد الظ ــا يفي م

 .وإالَّ لكان قد ُجِعَل ما ليس بسبب سبباً 

شـــيئًا وكـــان ذلـــك الشــــيء  إذا أراد اهللا تعـــاىلٰ : الثالـــث

ــًا عــىلٰ  ــاىلٰ  موقوف ــه تع ــًا  أســباب من فــإن مل يوجــدها كــان ناقض

 .احلكيم حمال قطعاً  لغرضه، وهو عىلٰ 

ر ــام يكــون بــالعلم، وهــو  إذا تقــرَّ ذلــك فــاعلم أنَّ التبيــني إنَّ

فــيام نحــن بصــدده كســبي، ويف الشـــرعيات أكثــره نقــيل، 

ــا ال  ــنَّة وظواهره ــالت السُّ ــواهره وجمم ــرآن وظ ــالت الق وجمم

العلـم الكســبي  إىلٰ  حيصـل العلـم منهــا، فـإن مل جيعـل اهللا تعــاىلٰ 

ـ: غريها، فإن جعلهـا سـببًا للعلـم لـزم أحـد األمـرين ا عـدم إمَّ

ــاىلٰ  ــه تع ــة  علم ــل باملقّدم ــو باط ــببية، وه ــلح للس ــه ال يص بأنَّ

رهـا اهللا تعـاىلٰ  األُوىلٰ    علـم بكـلِّ معلـوم، مـن أنَّـه تعـاىلٰ  التي قرَّ

ــه فعــل مـا لــيس بســبب ســببًا مـع علمــه بــذلك، وهــو  ـا أنَّ وإمَّ

رهــا اهللا تعــاىلٰ  ــه حكــيم،  حمــال للمقّدمــة الثانيــة التــي قرَّ مــن أنَّ

ــت ــيم يس ــحًا واحلك ــببًا موضِّ ــل س ــه، وإن مل جيع ــك من حيل ذل

ثـّم . فذلك استحالة للمقّدمـة الثالثـة، فـال بـدَّ مـن سـبب آخـر

ــول ــا : نق ــل غريمه ــر ومل جيع ــول وُأويل األم ــة الرس ــر بطاع أم

ــه، فيكــون يف غــري  ومــن الرســول حيصــل األصــل ملــن يف زمان

، زمانـه حيصـل مــن ُأويل األمـر، إذ مل جيعـل ســببًا غريمهـا اتِّفاقــاً 

وقـول غــري املعصــوم وفعلــه ال حيصـل مــنهام العلــم، فلــو كــان 

النبــيُّ واإلمــام غــري معصــومني أو أحــدمها غــري معصــوم لــزم 

ـا جعـل مـا لـيس سـببًا أو عـدم جعـل سـبب، : أحد األمرين إمَّ

وكالمها قد مـرَّ اسـتحالته، فيجـب أن يكـون اإلمـام معصـومًا، 

 .وهو املطلوب

ــبعون ــع والس ــام  :الراب ــام أنَّ اإلم ــدود، واألحك ــيم للح مق

ــة كــاألمر  ــاملعروف والنهــي عــن املنكــر ]] ٤٠١ص [[ /العامَّ ب

ــه فيهــا، وكــلُّ مــن كــان  منوطــة بقولــه وأمــره وال جيــوز خمالفت

ـا الصـغر. كذلك فهو جيـب أن يكـون معصـوماً  فإمجاعيـة،  ٰى أمَّ

ضــة بغــري الــرئيس العــامِّ  ــة . والســتحالة جعلهــا مفوَّ ــا الثاني أمَّ

ــا ُأمـــو ـــق هبــا الـــدماء وإراقتهـــا وانتظـــام ر كّليَّـــفألهنَّ ة يتعلَّ

االحتيـاط التـامِّ ال جيـوز أن ُجيَعـل  ، والكـلُّ مبنـيٌّ عـىلٰ ٰى الدعو

ــه قــد شــوهد خــبط غــري املعصــوم فيهــا  إىلٰ  غــري املعصــوم، فإنَّ

ــىلٰ  ــه ع ــا من ــ وإجراؤه ــري ُس ـــرعنَ غ ــذي . ن الش ــف ال ــّم املكلَّ ث

ن  الثــواب يف فعلــه يبــذل نفســه للجهــاد والقتــل إن مل يتــيقَّ

ــ . هحصــل لــه خــوف، فــال جيــوز لــه اإلقــدام، فيبطــل ذلــك كلُّ

ــ الوجــه األليــق وعــىلٰ  وألنَّ نظــام النــوع عــىلٰ  ن الشـــرع ال نَ ُس

حيصل من غري املعصوم غالبـًا، بـل حصـوله مـن غـري املعصـوم 

 .حمال، فيجب أن يكون اإلمام معصومًا، وهو املطلوب

ـــبعون ـــامس والس ـــو :اخل ـــب أن يك ـــو مل جي ـــام ل ن اإلم

ــه  معصــومًا مل جيــب اإلمــام، م مثل ــايل باطــل، فاملقــدَّ ــان . والت بي

ــة ــوم : املالزم ــري معص ــأموم غ ــام ألنَّ امل ــب اإلم ــام جي ــه إنَّ أنَّ

فيجوز عليه اخلطـأ، فلـو كـان اإلمـام غـري معصـوم جلـاز عليـه 

التكليـف مــع  اخلطـأ، فـإذا مل يكــن اإلمـام معصـومًا جــاز خلـوُّ 

ــن ا ــف م ــمة املكلَّ ــدم عص ــال ع ــه، ف ــام نفس ــام يف اإلم ــام ك إلم

ح  .جيب لغريه، وإالَّ لزم الرتجيح من غري مرجِّ

ـــبعون ـــادس والس ـــام  :الس ـــون اإلم ـــب أن يك ـــو مل جي ل

م مثلــه  معصـومًا المتنـع نصـب اإلمـام، . والتـايل باطـل، فاملقـدَّ

ــة ــان املالزم ــىلٰ : بي ــف ع ــأ املكلَّ ــواز خط ــان ج ــه إذا ك ــه  أنَّ نفس

ــاع يوجــب نصــب اإلمــام فعــدم عصــم ة اإلمــام يقتضـــي امتن

حتكيمه، وامتنـاع إجيـاب طاعتـه جلـواز خطيئتـه وإراقـة الـدماء 

ــام  ــون اإلم ــب أن يك ــو مل جي ــدار، فل ــادة يف االق ــه زي ــه، ألنَّ من



 عصمة اإلمام/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العني   ............................................................................................. ٢٣٦

معصــومًا لوجــب عــدم نصــبه، ويمتنــع األمــر بامتثــال أوامــره 

 .مطلقًا، فيجتمع الضّدان، وخيرج اإلمام عن فائدته

ــبعون ــابع والس ــه ت :الس ــاىلٰ قول َق�   :ع
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وجـه االسـتدالل أنَّ مجيـع مـا جـاء بــه : ، أقـول]١١٩: البقـرة[

، وال يوصــل إىلٰ  النبــيُّ  احلــقِّ إالَّ العلــم، لقولــه  هــو احلــقُّ

ـِ� :  تعاىلٰ 
ْ
غ

ُ
ـن� ال �

�
 الظ

�
 إِن

ً
ئا

ْ
ـ�

َ
َـق� ش

ْ
، ]٣٦: يـونس[  ِمـَن ا�

وقول غري املعصـوم ال يفيـد العلـم بـل الظـّن، وداللـة الظـاهر 

ــا  ــن لن ــومًا مل يك ــام معص ــن اإلم ــو مل يك ــّن، فل ــد إالَّ الظ ال تفي

ــق إىلٰ  ــول إىلٰ  طري ــيُّ  الوص ــه النب ــاء ب ــا ج ــايف م ــو ين ، وه

 .البعثة]] ٤٠٢ص [[ /فائدة 

ـــبعون ـــامن والس ـــائم :الث ـــام ق ـــيِّ  اإلم ـــام النب   مق

خليفته، والغاية املـراد مـن النبـيِّ بعـده حتصـل مـن اإلمـام، ]و[

فــال بــدَّ وأن يكــون قــد نصــب اهللا اإلمــام بــاحلقِّ بشــريًا ونــذيرًا 

ــر ومنـذر عـن اهللا تعـاىلٰ  ، كـام أنَّ النبـيَّ مبشِّ ، فكـام أنَّ عن النبيِّ

ا عنــه حــقٌّ فكــذ ٰى مجيــع مــا يقولــه ويــأمر بــه وينهــ النبــيَّ 

ــون  ــتحيل أن يك ــذلك، فيس ــيس ك ــوم ل ــري املعص ــام، وغ اإلم

 .اإلمام غري معصوم

ـــال اهللا تعـــاىلٰ  :التاســـع والســـبعون ـــَت   :ق
ْ
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ـــرة[ �َوِ�� َوال ن ـــتدالل أن ]١٢٠: البق ـــه االس ، وج

ـــا، : قـــولن ـــيض تاليه ـــه اســـتثني نق ـــذه يف تقـــدير رشطيت ه

كلَّام اتَّبعت أهواءهم مـن بعـد مـا جـاءك مـن العلـم مل : تقديرها

يكــن لــك مــن اهللا مــن ويلٍّ وال نصــري، لكــن التــايل حمــال، ألنَّ 

ــالــك مــن اهللا ول وهــذا . ونصــريًا، وإالَّ النتفــت فائــدة البعثــة ي�

ة نفـي الـويلِّ والنصـري اتِّبـاع بعينه وارد يف حـقِّ اإلمـام، ألنَّ علَّـ

،   أهوائهم بعـد مـا جـاء مـن العلـم، واإلمـام عنـده علـم النبـيِّ

 وإالَّ مل يصـــلح لـــه أن يقـــوم مقامـــه، وال أن يـــأمر اهللا تعـــاىلٰ 

ــام ُوِجــَدت العلَّــة ُوِجــَد  ــوله، وكلَّ ــه كطاعــة اهللا ورس بطاعت

ــلِّ  ــّدمات ك ــدق مق ــري  املعلــول فتص ــن اهللا وّيل ونص ــه م ــام ل إم

ــه إمامــًا، وال  ــبه وجعل ــت فائــدة نص ـــرورة، وإالَّ النتف بالض

ــان،  ــن اهللا باإلمك ــري م ــه وّيل ونص ــوم ل ــري املعص ــن غ شـــيء م

كـلُّ : ينتج ال شـيء مـن اإلمـام بغـري معصـوم، ويسـتلزم قولنـا

ـلة  إمام معصـوم، ألنَّ السـالبة املعدولـة تسـتلزم املوجبـة املحصَّ

 .عند وجود املوضوع
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وجـــه : ، أقـــول]٤٨: البقـــرة[ �َوال ه

االســتدالل أنَّ هــذا األمــر لكــلِّ العــاملني، ومطلــوب مــن كــلِّ 

ــن  املكلَّفــني وإن كــان يف معــرض ــي إرسائيــل، لك اخلطــاب لبن

ــم مكلَّفــون عمــوم خطابــه لكــلِّ األَُمــ اتَّفــق الكــلُّ عــىلٰ  م، وأهنَّ

ــذلك ــول. ب ــك فنق ر ذل ــرَّ ــوة : إذا تق ــة ودع ــف األُمَّ ــة تكلي غاي

هلــذه املرتبــة، وال يــتمُّ هــذه املرتبــة  النبــيِّ ونصــب اإلمــام 

مجيـع بـه واالحـرتاز عـن  إالَّ باإلتيان بجميـع مـا أمـر اهللا تعـاىلٰ 

ـــ ـــا هن ـــام  ٰى م ـــيُّ واإلم ـــه، والنب ـــيهام (عن ]] ٤٠٣ص [[ /عل

ــالم ــاس إىلٰ  )الس ــدعوان الن ــم إن  ي ــيلها هل ــة وحتص ــذه املرتب ه

نــا منــه، فــال بــدَّ وأن يكــون النبــيُّ  قبلــوا ومحلهــم عليهــا إن متكَّ

ـــاقض اهللا الغـــرض يف نصـــبه  واإلمـــام  كـــذلك، وإالَّ لن

ال، فيجــب حمــ اهللا تعــاىلٰ  ونصــبهم، ونقــض الغــرض عــىلٰ 

ــــة (عصــــمة النبــــيِّ واإلمــــام  ، )خ ل  األنبيــــاء واألئمَّ

ويسـتحيل علــيهم خـالف هــذه املرتبــة بشــيء مــن الوجــوه أو 

يف شــــيء مـــن األشـــياء، وإالَّ لعـــذر التـــابع هلـــم يف ذلـــك 

ــومني،  ــري معص ــم غ ــة يف أهنَّ ــه احلجَّ ــون ل ــم، ويك ــايص هل والع

ـة عـن املكلَّفـني ، فـال بـدَّ وهو غري الغرض وخـالف نفـي احلجَّ

 .من عصمتهم، وهو املطلوب

ــه  :احلــادي والثامنــون كــلُّ غــري معصــوم بالفعــل يصــدر من

ــل  ــامل بالفع ــب ظ ــه ذن ــدر من ــن ص ــلُّ م ـــرورة، وك ــب بالض ذن

ــ ــات دالَّ ــامل واآلي ــل ظ ــوم بالفع ــري معص ــلُّ غ ــتج ك ــه، ين ة علي

ــه تعــاىلٰ    :بالفعــل، وكــلُّ ظــامل بالفعــل لــيس بإمــام دائــًام، لقول
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إجيــاب  قــال

ــ ــه نكــرة فــال يعــمُّ األوقــات، فنقيضــها ســالبة كّليَّ ة، جزئــي ألنَّ

ــاىلٰ  ــراد اهللا تع ــل   وم ــب جع ــراهيم طل ــيض، ألنَّ إب ــات النق إثب

ــام يف ذّريَّ  ــو جإم ــه وه ــا ت ــل عليه ــرة إذا دخ ــي، وألنَّ النك زئ

النفي صـارت للعمـوم، وقـد ُبـنيِّ يف علـم األُصـول، والعمـوم 

واملـــراد بالعهـــد اإلمامـــة، وإالَّ مل . يف األوقـــات هـــو الـــدوام

حيســن ذكــره يف اجلــواب، وال ُيشــَرتط يف الدائمــة املوجبــة دوام 

ذات املوضــوع، فظهـر مــن ذلــك  صـدق عنــوان موضـعها عــىلٰ 

مـن صـدر منـه ذنـب فهـو لـيس بإمـام دائـًام، وتـنعكس  أنَّ كلَّ 

كـلُّ إمـام ال يصـدر منـه ذنـب دائـًام، : قولنـا بعكس النقيض إىلٰ 
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ــوب ــو املطل ــذا ه ــك، وه ــوم إالَّ ذل ــي باملعص ــًا . وال نعن وأيض

كـلُّ غـري معصـوم بالفعـل لـيس بإمـام : فإنَّ النتيجة وهي قولنـا

ــور ــني، وص ــّدمتني حقيت ــا ملق ــادقة للزومه ــًام ص ــحيحة دائ ة ص

ــقٌّ  ــة ح ــذه النتيج ، فه ــقٌّ ــو ح ــقِّ فه ــن احل ــزم ع ــا ل ــة، وم . حقَّ

ــرين الزم: فنقــول ــون : أحــد األم ــًام، أو ك ــام دائ ــا نفــي اإلم إمَّ

كلِّ إمام معصوم، ألنَّـه لـو ثبـت إمـام وهـو غـري معصـوم لنـال 

ظاملــًا، وهــو منــاٍف لآليــة لعمومهــا األوقــات،  عهــد اهللا تعــاىلٰ 

ــا�ِِم�َ : امل ألنَّ قولــه تعـاىلٰ نكـرة، وكــلُّ ظـ) نـال(ألنَّ 
�
  �الظ

ف بــالّال  ر يف األُصــول، وثبــوت مجــع معــرَّ م، فهــو يعــمُّ ملــا تقــرَّ

بالضــرورة، فثبـت  منايف اآليـة حمـال، ألنَّ الكـذب عليـه تعـاىلٰ 

ل  منتـــــٍف ]] ٤٠٤ص [[ /لـــــزوم األمـــــرين، لكـــــن األوَّ

ـــة، ولوقوعـــه  بالضــــرورة لثبـــوت اإلمـــام بإمجـــاع األُمَّ

ـرورة، فتعـــنيَّ الثـــاين، وكيـــف ال ويســـتحيل اجـــتامع بالضـــ

 الكذب؟ عىلٰ  جزئي مانعة اخللوِّ 

   :أنَّ املراد بقوله تعاىلٰ  هذا الدليل مبنيٌّ عىلٰ : ال يقال
ُ

ال يَنـال

ا�ِِم�َ 
�
ِدي الظ

ْ
ه

َ
��   ُّال سـلب العمـوم وحـده،  السـلب العـام

ح واخلطاب حمتمل هلام، فرتجيحكم ملا ذكرتم ترجيح بال  .مرجِّ

َوِمـــْن   :يف قولـــه مطلـــوب إبـــراهيم : ألّنـــا نقـــول

ــِ�  �� ر�
ُ
ــلَّ   ذ ــب أنَّ ك ــه مل يطل ـــرورة، فإنَّ ــة بالض ــة اجلزئي املوجب

ــاج إىلٰ ذّريَّ  ــك ال حيت ــح يف ذل ــه رصي ــة، وقول ــون أئمَّ ــه يكون  ت

ــه هــذا الوصــف، فكــان  البيــان، فنفاهــا عــن كــلِّ مــن ثبــت ل

ــبعض ذّريَّ  ــة ل ــب اإلمام ــراهيم طل ــان رشط إب ــق، وك ــه وأطل ت

) هلـا(اهللا لـه  ٰى اإلمامة انتفاء هـذا الوصـف، ألنَّـه يعانـدها، فنفـ

ن ثبـت لـه هـذا الوصـف بأنَّـه ال يصـلح، ونقـيض املوجبـة  عمَّ

ـــ ـــي عمـــوم الســـلب ال ســـلب اجلزئيـــة الســـالبة الكّليَّ ة أعن

 .العموم

ــون ــاين والثامن ــاىلٰ  :الث ــال اهللا تع ــواِت : ق ُط
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م اتِّبـاع الشـيطان بنهيـه عنـه، ثـّم علَّـل : وجه االستدالل أنَّه حرَّ
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ـــرة[  �ال � ـــىلٰ ]١٦٩: البق ـــب ع ـــني امل ، فيج كلَّف

ن يأمر بـذلك مطلقـًا لوجـود العلَّـة وعـدم طاعتـه  االحرتاز عمَّ

ــن  ــذلك، واملمك ــأمر ب ــن أن ي ــوم يمك ــري املعص ــه، وغ باع واتِّ

ــرجيح  ــول ت ــنا حص ــرجيح، وإن فرض ــرفني وال ت ــاوي الط متس

فال حيصل علـم بـه، بـل إن ُفـِرَض ظـنٌّ فـيمكن عنـد املكلَّفـني 

ـــف مـــن أن يطـــابق ويمكـــن أن ال يطـــابق، فيحصـــل لل مكلَّ

باعــه خــوف، ودفــع اخلــوف  ر يف ]و[اتِّ الضـــرر واجــب ملــا تقــرَّ

باعــه، فتنتفــي فائــدة اإلمــام باعــه . الكــالم، فــال جيــوز اتِّ وألنَّ اتِّ

ــىلٰ  ــول ع ــو ق ــي، فه ــٍذ ظنّ ــنَّ  حينئ ــون، ألنَّ الظ ــا ال يعلم اهللا م

ــايف  ــه، وتن ــزم ال حيتمل ــم اجل ــيض، والعل ــتامل النق ــتلزم اح يس

اهللا عنـه، فيكـون  ٰى تنـايف امللزومـات، وقـد هنـ اللوازم يدلُّ عـىلٰ 

باعه مستلزمًا للنهي عنه، وكـلُّ مـا اسـتلزم النهـي فهـو منهـيٌّ  اتِّ

عنـه، فلـو أمـر بـه لـزم تكليـف مـا ال  ي�ـاعنه، فيكون اتِّباعـه منه

بـاع اإلمـام فـأّي ُيطاق،  فائـدة فيـه؟ بـل يمتنـع  وإذا هنـي عـن اتِّ

مــام، وهـو أن يكـون واجــب الــذي ُيـراد مـن اإل ٰى نصـبه بـاملعن

بــاع وحيــرم عصــيانه وتكــون طاعتــه مســاوية لطاعــة النبــيِّ  االتِّ

 باع، وهذا كلُّه حمال  .يف وجوب االتِّ

ــون ]]٤٠٥ص [[ / ــث والثامن ــق  :الثال ــوز أن خيل ــف جي كي

ــهوات داعيــة ومــن يــأمره بالســوء  اهللا تعــاىلٰ  يف املكلَّــف ش

ــىلٰ  ــول ع ــاء والق ــمّ  والفحش ــم ث ــا ال يعل ــه  اهللا م ــب علي يوج

االحرتاز من ذلـك وال ينصـب إمامـًا ينهـاه عـن ذلـك، فيكـون 

أمر هذا اإلمـام قـد كلَّـف اهللا بطاعتـه، ويعلـم املكلَّـف أنَّ هـذا 

اإلمام ال خيطـئ بحيـث يكـون أمـره بمثـل هـذا ينـايف رمحـة اهللا 

ــه ــيٌم   ورأفتــه بــاملكلَّفني، وقــد نطــق القــرآن بأنَّ  رَِح
ٌ

ف
ُ
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ـــام يف  ]٢٠: النـــور[ ة مواضـــع، صـــدق اهللا العظـــيم، وإنَّ  عـــدَّ

حيصــل العلــم مــن املعصــوم، فتعــنيَّ نصــب اإلمــام املعصــوم، 

 .وهو مطلوبنا

  عــدم عصــمة اإلمــام مســتلزم للمحــال، :الرابــع والثامنــون

وكلُّ ما هو مسـتلزم للمحـال فهـو حمـال، فعـدم عصـمة اإلمـام 

ا املالزمـة فألنَّـه إذا أمـر اإلمـام فامتثـ. حمال ال املكلَّـف أمـره أمَّ

ــىلٰ  ــول ع ــه ق ــري  وهني ــام غ ــان اإلم ــه إذا ك ــم، ألنَّ ــام ال يعل اهللا ب

ـه لـو كلَّـف العلـم بقـول غـري  معصـوم مل يفـد قولـه العلـم، ألنَّ

ــنَّ  ــاد الظ ــو إن أف ــوم وه ــال،  املعص ــف باملح ــف ]و[فكلَّ التكلي

اهللا بـام ال يعلـم منهـيٌّ عنـه، فيلـزم  باملحال حمـال، والقـول عـىلٰ 

با ــن اتِّ ــيان اهللام ــه عص ــدم امتثال ــن ع ــيان اهللا وم ــه عص ، وإالَّ  ع

باعــه  النتفــت فائــدة اإلمامــة، وكيــف ينصــب إمامــًا ويكــون اتِّ

ــاىلٰ  ــذا حمــال، تع ــن ذلــك حرامــًا؟ وه ــه . اهللا ع باع ــوب اتِّ ووج

ته يسـتلزم إفحـام اإلمـام، وهـو منـاٍف  فيام يعلـم املكلَّـف صـحَّ

باعــه . للغايــة منــه، والكــلُّ حمــال وحتريمــه يســتلزم ووجــوب اتِّ

ين، وهـو حمـال بالضـــرورة، فيجـب عصــمة  اجلمـع بـني الضــدَّ
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اإلمام، فقد ثبـت اسـتلزام عـدم عصـمة اإلمـام املحـال، فيلـزم 

ــا أن ينصــب إمامــًا أو يســتلزم املحــال، : أحــد األمــرين إمَّ

ــا  ــل مل ل باط ــاواألوَّ ــه  بيَّنّ ــام، وألنَّ ــب اإلم ــوب نص ــن وج م

 .هرخالف الواقع، واستحالة الثاين ظا

ــون ــامس والثامن ــزم  :اخل ــوم ل ــري معص ــام غ ــان اإلم ــو ك ل

بيـــان . والــالزم باطـــل، فــامللزوم مثلــه  اجــتامع النقيضــني،

ــة ــره ونواهيــه : املالزم ــه يف أوام باع ــب اتِّ ــًام جي أنَّ اإلمــام دائ

وأفعاله وأقواله وتروكـه فـيام مل ُيعَلـم عـدم وجوبـه واعتقـاد مـا 

ــل ــوم بالفع ــري املعص ــك، وغ ــه ذل ــَم في ــه يف  ُعِل باع ــب اتِّ ال جي

ة مــع بعــض ذلــك بالفعــل يف اجلملــة، والدائمــة املوجبــة الكّليَّــ

ـة تتناقضـان ـا الصـغر. السالبة اجلزئيـة املطلقـة العامَّ فألنَّـه  ٰى أمَّ

ــه ٰى قــرن بطاعتــه وطاعــة رســوله، وســاو تعــاىلٰ    :بيــنهام يف قول
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، والعطـــف ]٥٩: النســـاء[ ا�ر�ُســول

ــه  ــب طاعت ــول جت م، والرس ــدِّ ــم املتق ــاواة يف احلك ـــي املس يقتض

ــ ــك كلِّ ــه يف ذل ــاواة، وألنَّ ــق املس ــّم يتحقَّ ــام، ث ــذلك اإلم ه، فك

لوال املسـاواة لكـان هـذا األمـر جممـالً مل يـرد بيانـه، واخلطـاب 

ــري ــن غ ــل م ــتقبله باملجم ــدوره وال يف مس ــت ص ــان ال يف وق  بي

. اهللا حمـاالن يستلزم العبـث أو تكليـف مـا ال ُيطـاق، ومهـا عـىلٰ 

ا الكـرب فـألنَّ غـري املعصـوم بالفعـل يسـتلزم كونـه متَّبعـًا  ٰى وأمَّ

ــك،  ــه يف ذل باع ــرك اتِّ ــب ت ــة، فيج ــيطان يف اجلمل ــوات الش خلط

للتـابع فـيام يتَّبـع  وإالَّ لزم اتِّبـاع خطـوات الشـيطان، ألنَّ التـابع

فيه املتبـوع تـابع لـذلك املتبـوع يف ذلـك الشــيء، والنهـي عـن 

بعـه فيهـا، فيصـدق  اتِّباع خطوات الشيطان يتنـاول اتِّبـاع مـن اتَّ

ــ ــة الكّليَّ ــة مــع املوجب ــة الفعلي ــالبة اجلزئي ــع الس ــة م ة الدائم

ــو املطلــوب ــع النقيضــان، وه ــثامن، فيجتم ــا . الوحــدات ال وأمَّ

 .وريةاستحالته فرض
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، وجــه  ]١٨٧: البقــرة[ �آياتِــِه �ِلن

ــا عصــمة اإلمــام : أحــد األمـرين الزم: االسـتدالل أن نقــول إمَّ

ـة املكلَّفـني عـىلٰ  كبـريًا  اعـن ذلـك علـو�  اهللا تعـاىلٰ  أو ثبـوت حجَّ

عناديــة دائمــة موجبــة، لكــن الثــاين منتــٍف، فثبــت  مانعــة خلــوّ 

ل ة  ٰى أمـــر بـــالتقو أنَّ اهللا تعـــاىلٰ : بيـــان املالزمـــة. األوَّ يف عـــدَّ

ــز الــذي ــه العزي ِ   مواضــع يف كتاب
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ــْن خ ــِه َوال ِم ــلت[ يََديْ ــذه ]٤٢: ُفصِّ ــة يف ه ، وباجلمل

مـنهم، ثـّم جعـل فعـل  ٰى لـب التقـوط اآلية داللة رصحيـة عـىلٰ 

ــه، ومــع وجــود  ٰى التقــو ــات ومنوطــًا ب ــان اآلي رًا عــن بي ــأخِّ مت

املتشابه واملجمل والظـاهر فـال بـدَّ مـن معصـوم النتفـاء البيـان 

ــال  ــنَّة، ف ــرآن والسُّ ــاس يف الق ــنيِّ للن ــان ُيب ــلِّ زم ــنصِّ يف ك يف ال

م حيصل البيـان يقينـًا بـذلك، وغـري املعصـوم مـن طريـق اإلهلـا

ــد،  ــيهم مل يوج ـــرورية ف ــوم الض ــق العل ــة أو خل ــاس كافَّ للن

ــع  ــوهلم إالَّ م ــني بق ــل اليق ــة ال حيص ــد أو طائف ــل يف واح وجع

ــت أو أرض  ــت دون وق ــيس بمخــتصٍّ بوق ــذا ل عصــمتهم، وه

أو عصــــر دون عصــــر، بـــل هـــو عـــامٌّ لكـــلِّ عصــــر فيـــه 

باعــه يف القــرآن املجيــد، فلــو ال املكلَّفــون، والظــنُّ منهــيٌّ عــن اتِّ

وجــود املعصــوم املبــنيِّ لآليــات الــذي حيصــل بقولــه اليقــني مل 

ــو ــه التق ــيط ب ــا ن ــة ٰى حيصــل م ــن إزاح ــارة ع ــو عب ــه ه ، وجعل

ـــف يـــوم القيامـــة أن يقـــول ـــة، وكـــان للمكلَّ أمرتنـــي : العلَّ

]] ٤٠٧ص [[ /منوطــة بالبيــان  ٰى وجعلــت التقــو ٰى بــالتقو

بـاع الظــنِّ ومل جتعـل يل طريقـًا إىلٰ  البيـان، فثبــت  وهنيتنـي عـن اتِّ

تــه ــه تعــاىلٰ . حجَّ ــا بطــالن التــايل فإنَّ    :قــال وأمَّ
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ــرة[ �أ ، ]١٨٨: البق

أنَّ علـــم : أحـــدمها: يف هـــذه اآليـــة عـــن شـــيئني نبَّـــأ اهللا 

املكلَّف بالتحريم والوجـوب ال يكفـي عـن رصفـه عـن احلـرام 

ّكــام الــذين احلُ  الفســاد الــالزم يف: وثــانيهام. وفعلــه بالواجبــات

ــم ال يرتــدع هبــم : أحــدمها: ليســوا بمعصــومني هــو شــيئان أهنَّ

املكلَّفــون، فــال مــدخل هلــم يف اللطــف، وال يــتمُّ اللطــف 

م ـم يسـاعدون عـىلٰ : وثـانيهام. بقوهلم كام تقـدَّ الظلـم وفعـل  أهنَّ

مــات، فيحصــل مــنهم ضــدُّ اللطــف مــن اإلمــام، فيكــون  املحرَّ

الطبيعيــة خـريًا مـن نصــب إمـام غــري  العلَّـة تـرك املكلَّـف عــىلٰ 

 .معصوم، وهذا التقدير كاٍف يف وجوب عصمة اإلمام

ــــون ــــامن والثامن ــــب�   :قــــال تعــــاىلٰ  :الث ِ
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احلــاكم غــري املعصــوم : ، أقــول ]١٩٠: البقــرة[ �ا�

ــاىلٰ  ــه اهللا تع بُّ
ــل ال ُحيِ ــٍد بالفع ــلُّ معت ــل، وك ــٍد بالفع ــتجمعت  ، ين

ــه اهللا فهــو  بُّ
ــه اهللا، وكــلُّ مــن ال ُحيِ بُّ

احلــاكم غــري املعصــوم ال ُحيِ

ــيِّ  ــع للنب ــري متَّب ــاىلٰ غ ــه تع ُم   :، لقول
ُ
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ــران[ اهللاُ  ــة اهللا، وإالَّ ] ٣١: آل عم ــًا ملحبَّ ــه موجب باع ــل اتِّ جع



 ٢٣٩  .............................................................................................  عصمة اإلمام/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العني 

باعـه ولـزم نقـض الغـرض مـن بعثتـه،  مل يتّم التحـريض عـىلٰ  اتِّ

ــه اهللا فهــو ويــنع بُّ
كس بعكــس النقــيض، ويلزمــه كــلُّ مــن ال ُحيِ

، ألنَّ نفـي الـالزم يسـتلزم نفـي امللـزوم، ومهـا  غري متَّبـع للنبـيِّ

يف  ينتجـــان احلـــاكم غـــري املعصـــوم غـــري متَّبـــع للنبـــيِّ 

اجلملة، بل خيالفـه بالفعـل، وكـلُّ مـن اتَّبـع غـري متَّبـع النبـيِّ يف 

ل يف اجلملـة، فهـو غـري متَّبـع اجلملة، بـل هـو خمـالف لـه بالفعـ

بــاع  للنبــيِّ يف اجلملــة، بــل خمــالف للنبــيِّ يف اجلملــة، فيكــون اتِّ

ــف  ــه املكلَّ ــا ال يعلم ــلُّ م ــة، وك ــًا يف اجلمل ــوم قبيح ــري املعص غ

باعــه فيــه حيتملــه ذلــك، فيجــب االحــرتاز عنــه، واإلمــام ال  فاتِّ

ــه،  ــزم إفحام ــه ول ــت فائدت ــذلك، وإالَّ النتف ــون ك ــوز أن يك جي

ــو و ــرض، وه ــض الغ ــك نق ــلُّ ذل ــىلٰ ]] ٤٠٨ص [[ /ك اهللا  ع

 .حمال، فيستحيل أن يكون اإلمام غري معصوم تعاىلٰ 

ٰ   :قولـــه تعـــاىلٰ  :التاســـع والثامنـــون ْم َحـــ��
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 :شيئني هذه اآلية تدلُّ عىلٰ : أقول

ــع : لاألوَّ  ــاع واق ــة، واإلمج ــاع الفتن ــال الرتف ــب القت ــه جي أنَّ

ــيِّ  عــىلٰ  واإلمــام بعــده  عمــوم هــذا اخلطــاب يف زمــن النب

ــة، وال يمكــن إالَّ بوجــود رئــيس قــائم مقــام  عــىلٰ  املكلَّفــني كافَّ

ــة،  ــي الفتن ــه نف ــأمور ب ــال امل ــن القت ــرض م ــده، والغ ــيِّ بع النب

ــال، وجيــب عــىلٰ  ــذي هــو أمــر بالقت املكلَّفــني  وكــون اإلمــام ال

ــون  ــال أن يك ــة، فمح ــب الفتن ــد يوج ــوم ق ــري معص ــة غ طاع

باعه  .اإلمام غري معصوم، وإالَّ مل جيب اتِّ

ــاين ــدِّ : الث ــون ال ــأن يك كــافر وال  ٰى ين كلُّــه هللا، أي ال يبق

ــيِّ  ــان النب ــع يف زم ــك مل يق ، وذل ــقِّ ــالف للح ـــرك وال خم مش

 ــن ج ــه، وإالَّ مل حيس ــن وقوع ــدَّ م ــحابة، وال ب ــه والص عل

ــم  ــان دائ ــول أو ك ــع احلص ــان ممتن ــه إذا ك ــف، ألنَّ ــة للتكلي غاي

ــدَّ  ــف هبــا، وال ب ــة لألفعــال املكلَّ الســلب ال حيصــل جعلــه غاي

ــام  ــائم مق ــه والق ــرئيس في ــال وال ــذا القت ــر هب ــون اآلم وأن يك

هـو املعصـوم، وإالَّ لـزم الفتنـة، ألنَّ غـريه يقـع مـن  النبيِّ 

ــيم  ــن احلك ــتحيل م ــة، فيس ــه الفتن ــي قتال ــه نف ــل غايت أن جيع

ــه مــن بــاب جعــل غــري الســبب مكانــه، وهــو مــن  الفتنــة، ألنَّ

ــدي  ــام امله ــو اإلم ــك ه ــالط، وذل ــه(األغ ــلوات اهللا علي ، )ص

 وهـذه اآليـة تـدلُّ عـىلٰ . النتفاء هذه التقسيامت يف غـريه إمجاعـاً 

ــىلٰ  ــام، وع ــمة اإلم ــاحب  عص ــور ص ــوره وظه ــوده وظه وج

 .)صلوات اهللا عليه(الزمان 

ال شـــيء مــن اإلمــام ُيبــاح االعتــداء عليــه  :التســعون

ــرج  ــرج وامل ــع اهل ــبه ووق ــدة نص ــت فائ ـــرورة، وإالَّ النتف بالض

واختــلَّ نظــام النــوع، وكــلُّ غــري معصــوم يبــاح العــدوان عليــه 

ــدوان  ــاح الع ــامل يب ــلُّ ظ ــة، وك ــامل يف اجلمل ــه ظ ــة، ألنَّ يف اجلمل

ــاىلٰ  ــه تع ــه، لقول ٰ : علي
َ َ
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، وهـو عـامٌّ باإلمجـاع، ينـتج دائـًام ال شــيء مـن ]١٩٣: البقرة[

 .اإلمام بغري معصوم بالفعل، وهو املطلوب

ــعون ــادي والتس ــاىلٰ  :احل ــر اهللا تع ــع أم ــام متَّب ــه  اإلم ، فطاعت

ِطيُعـــوا اَهللا   :يف قولـــه]] ٤٠٩ص [[ / كطاعـــة النبـــيِّ 
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أ
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ــة، فــال بــدَّ أن يكــون  فيكــون أمــره وفعلــه وهنيــه وتقريــره حجَّ

ـــة  ـــف، وإالَّ لثبـــت احلجَّ ة ذلـــك معلومـــًا منـــه للمكلَّ صـــحَّ

تــه، لقولــه تعــاىلٰ  ــف ومل يكــن نصــبه إزاحــة لعلَّ َوِمــَن   :للمكلَّ

 ُ
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ُ
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اإلمام يمكـن أن يكـون كـذلك، وظـاهر حالـه ومقالـه وفعالـه 

نفــي ذلــك بــنصِّ اآليــة املــذكورة، ومتابعتــه مثــل  ال يــدلُّ عــىلٰ 

هـذا ضـــرر مظنـون، فيجــب االحــرتاز عنـه، ألنَّ رفــع اخلــوف 

ــري  ــن غ ــًا م ــه مطلق باع ــوب اتِّ ــايف وج ــو ين ــالً، وه ــب عق واج

فـي الضــرر املظنـون قانون مفيـد ملعرفـة، فنفـي ذلـك عنـه لينت

باعـه، ولـيس ذلـك إالَّ العصـمة، وهـو ظـاهر، فيجـب أن  من اتِّ

 .يكون اإلمام معصومًا، وهو املطلوب

ٰ   :قولـــه تعـــاىلٰ  :الثـــاين والتســـعون
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ــرة[ �ف ، ]٢٠٦و ٢٠٥: البق

يســتحيل مــن احلكــيم أن يقــرن طاعــة شــخص بطاعتــه : أقــول

ــ نــه متكينــًا تام� كــلِّ مــن  ، ويوجــب عــىلٰ اوطاعــة رســوله، وُيمكِّ

ـن فيـه هـذه األحـوال، ألنَّـه تعـاىلٰ سواه يف زمانه اتِّ   باعـه، وُيمكِّ

ذكرهـا يف معــرض االحـرتاز عنــه، وتقويـة يــده يوجـب املامثلــة 

ــن فيــه هــذه األحــوال،  ــوم يمك ــه يف ذلــك، وغــري املعص ل

ــف اهللا تعــاىلٰ  باعــه ويقــرن طاعتــه بطاعتــه،  فيســتحيل أن ُيكلِّ باتِّ

ــو  ــب عصــمة اإلمــام، وه ــون إمامــًا، فيج ــتحيل أن يك فيس

 .لوباملط

ِعبـادِ   :قال اهللا تعـاىلٰ  :الثالث والتسعون
ْ
 بِال

ٌ
ف

ُ
 � َواُهللا َرؤ

يستحيل أن  رأفته تعاىلٰ : ، وجه االستدالل أن يقال]٢٠٧: البقرة[
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جيعل الرئيس املطاع كطاعة النبيِّ من يمكـن فيـه هـذه األحـوال 

، وغري املعصـوم يمكـن فيـه ذلـك، مة التي ذكرها اهللا تعاىلٰ املتقدِّ 

 معرفـة انتفائـه بـاليقني، فرأفتـه تعـاىلٰ  س للمكلَّف طريـق إىلٰ ولي

ــو  ــام غــري معصــوم، وهــذا ه ــاده توجــب أن ال يكــون اإلم بعب

 .املطلوب

ـِد مـا   :قولـه تعـاىلٰ  :الرابع والتسعون
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ــر[ ــاىلٰ ]٢٠٩: ةالبق ــر تع ــة  ، ذك ــة علَّ ــه إزاح ــة وج ــذه اآلي يف ه

ــات،  ــم ال عــذر هلــم بعــد جمــيء البيِّن ــتهم، وأهنَّ املكلَّفــني وحجَّ

ــىلٰ  ــدلَّ ع ــ ف ــدم توجُّ ــذرهم وع ــوت ع ــع ثب ــيهم م ــزام عل ه اإلل

ــوم  ــري املعص ــة غ ــيهم، وإمام ــات إل ــيء البيِّن ]] ٤١٠ص [[ /جم

مــن اآليــات  بنفــي البيِّنــات إلمجــال كثــري مــن اآليــات، وكثــري

ــنيِّ  ، ومــع ذلــك يكــون املب ــالنصِّ ــه بالظــاهر ال ب ــنَّة داللت والسُّ

ــيِّ  ــام النب ــائم مق ــه الق ــام، فإنَّ ــو اإلم ــذي ه ــان،  ال يف البي

ــ ــؤه بمعن ــل خط ــريه ُحيتَم ــي  ٰى وغ ــك نف ــب، وذل ــل املركَّ اجله

تــه ال إزاحــة  ــة املكلَّــف وحجَّ جمـيء البيِّنــات، فيكــون إثباتــًا لعلَّ

حـال نشـأ مـن عـدم البيِّنـات يف ظـواهر اآليـات علَّته، وهـذا امل

ل  ــنَّة، ومــن عــدم عصــمة اإلمــام، واألوَّ وجمملهــا، وكــذا يف السُّ

ناقضـًا لغرضـه،  ثابت، فيلزم نفـي الثـاين، وإالَّ لكـان اهللا تعـاىلٰ 

وهــو حمــال مــن احلكــيم، ونفــي عــدم عصــمة اإلمــام مســتلزم 

 .لعصمته، لوجود املوضوع هنا، وهو املطلوب

ـــامس ـــعون اخل ـــاىلٰ  :والتس ـــال اهللا تع ــــ  :ق   ىٰ وََعَس
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�� ]ـــرة : البق

ــتدالل ]٢١٦ ــه االس ــم، : ، وج ــف هل ــذلك لط ــرفتهم ل أنَّ مع

ــداعي ــود ال ــارف  إىلٰ  لوج ــاء الص ــة، وانتف ــو املحبَّ ـــرِّ وه الش

ـــر�  ــه ش ــم كون ــو عل ــو اوه ــري وه ــن اخل ــارف ع ــود الص ، ووج

انتفاء الـداعي وهـو العلـم، ألنَّـه حكـم بـأنَّ اهللا يعلـم وأنـتم ال 

ــيئني ــن ش ــدَّ م ــال ب ــون، ف ــدمها: تعلم ــك : أح ــم ذل ــن يعل م

 همهم وحيــثُّ مــن يمــنعهم ممَّــا يضـــرُّ : وثــانيهام. لــيُعِلمهم ذلــك

ــىلٰ  ــىلٰ  ع ــف ع ــف، واللط ــك لط ــنفعهم، ألنَّ ذل ــا ي ــاىلٰ  م  اهللا تع

واجــب، فــإن مل يكــن معصــومًا كــان مســاويًا هلــم يف احلاجــة، 

وهو حمال، ألنَّه يلزم إقامـة غـري السـبب، بـل قـد يكـون سـبب 

ــون معصــوماً  ــو حمــال، فتعــنيَّ أن يك ه مقامــه، وه ــذا . ضــدِّ وه

ن مــن اللطــف، حكـم عــامٌّ يف كــلِّ زمــان، وحمــال أن خيلــو زمــا

 ، ــيِّ ــك يف النب ــن ذل ح، وال يمك ــرجِّ ــال م ــيح ب ــزم الرتج وإالَّ ل

ـر، فتعـنيَّ أن يكـون اإلمـام، ألنَّـه  لكونه خـاتم األنبيـاء، ومل ُيعمِّ

القــائم مقامــه، فاإلمــام معصــوم، فــال خيلــو منــه زمــان، وهــو 

 .املطلوب

   :قــال اهللا تعـاىلٰ  :السـادس والتسـعون
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أنَّ كــلَّ فاعــل لـذنب فهــو متعــٍد حلـدٍّ مــن حــدود : االسـتدالل

اهللا، وكلُّ متعٍد حلدٍّ مـن حـدود اهللا فهـو ظـامل، ينـتج كـلُّ فاعـل 

ــامل ــب ظ ــا . ذن ــغر]] ٤١١ص [[ /أمَّ ــا  ٰى الص ـــرورية، وأمَّ فض

لُّ فاعـل ذنـب ظـامل، وال شــيء كـ: ثـّم نقـول. فلآليـة ٰى الكرب

ٰ   :من الظـامل، جيـوز الركـون إليـه، لقولـه تعـاىلٰ 
َ

نُـوا إِ�
َ
ْرك

َ
 َوال ت

ــارُ  ُم ا��
ُ
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�
ــود[ ا� ــتج ال ]١١٣: ه ، ين

شـيء من فاعـل الـذنب جيـوز الركـون إليـه، وكـلُّ إمـام جيـوز 

ــد ـــرورية، ألنَّ فائ ــة ض ــذه مقّدم ــه، وه ــون إلي ــام الرك ة اإلم

أوجـب طاعتـه كطاعـة اهللا وطاعـة الرسـول،  ذلك، فإنَّـه تعـاىلٰ 

ــًا،  ــة وجوب تــان، فيجــب أن يكــون طاعــة اإلمــام عامَّ ومهــا عامَّ

للركــون إالَّ ذلــك، بــل هــو الركــون الكــّيل، واملنفــي  ٰى وال معنــ

ة ذاتيـة، وهــو سـبيل التحـريم، وبيــنهام منافـاة كّليـَّ اجلزئـي عـىلٰ 

 .مطلوبنا

 ٰى وضــوع يف اآليـة كــلُّ واحــٍد واحـٍد ممَّــن يتعــدّ امل: ال يقـال

كـــلَّ حـــدود اهللا، ألنَّ لفظـــة حـــدود مجـــع، وهـــو مضـــاف، 

القيـــاس  ٰى واجلمـــع املضـــاف للعمـــوم، واملوضـــوع يف كـــرب

ل املتعـّدي حلـدٍّ مـن حـدود اهللا، وفـرق بـني متعـّدي الكــلِّ   األوَّ

ــدٍّ  ــّدي ح ــع  ومتع ــه من ــه، فيتوجَّ ــة علي ــدلُّ اآلي ــال ت ــد، ف واح

 .دليلكم عليها ٰى ، ومبنٰى كربال

 ٰى املــراد يف اآليــة باحلــدود اجلــنس، فمــن تعــدّ : ألّنــا نقــول

ــة هــو  احــد�  واحــدًا تناولــه احلكــم، وهــذا باإلمجــاع، وألنَّ العلَّ

ــاىلٰ  ــم اهللا تع ــّدي حك ــو تع ــف، وه ــودة يف الوص ــة موج ، والعلَّ

ة يستلزم وجود املعلول  .الواحد، ووجود العلَّ

ــعون ــابع والتس ــهو :الس ــب قول ــر عقي ــال   :ألنَّ اهللا ذك
َ
ف
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َ
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ْ
ــنس  تِل ــرد، وهــو ج حكــم للمف

ــه خــاصٌّ  ، فمــن َثــمَّ جــاز وصــف املفــرد بــاجلمع مــن حيــث إنَّ

ــذنب جــنس خــاصٌّ جــنس خــاصٌّ  أيضــًا، وصــحَّ  ، وفاعــل ال

ـ فه هبا، فـدلَّ عـىلٰ وص  اأنَّ احلـدود جـنس، ولـيس احلكـم خمتص�
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ــه تعــاىلٰ . بالكــلِّ مــن حيــث هــو كــلٌّ  ــنيِّ حكــم  وألنَّ أراد أن ُيب

 االفتداء، فلو مل يكن املراد مـن احلـدود اجلـنس بـل املـراد الكـلُّ 

من حيث هو كلٌّ لكان من قبيـل جعـل مـا لـيس بـدليل دلـيالً، 

ــد  ــري متَّح ــاس غ ــر القي ــان ذك ــىلٰ ولك ــع ع ــو ممتن ــط، وه  الوس

 .احلكيم
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، غاية نصـب اإلمـام كونـه لطفـًا للمكلَّفـني يف حتصـيل ]١٢٤و

يــع أن جيتنــب مج: أحــدمها: هــاتني املــرتبتني]] ٤١٢ص [[ /

أن يفعــل مجيــع الطاعــات، وال يــتمُّ ذلــك : املعاصـــي، وثــانيهام

غـريه،  ٰى إالَّ باملعصوم، ألنَّـه لـو مل يكـن اإلمـام معصـومًا لسـاو

فــال ينــدفع حاجــة املكلَّــف بــه، ألنَّ وجــه احلاجــة عــدم 

ــة،  ــدفع احلاج ــلح ل ــام مل يص ــت يف اإلم ق ــإذا حتقَّ ــمة، ف العص

إمـام ملسـاواة املكلَّـف  ج إىلٰ غـري املعصـوم مل حيـت ٰى وألنَّه لو كفـ

ح  .اإلمام، والستلزامه الرتجيح بال مرجِّ

م  :التاســع والتســعون ــة املــذكورة يف الوجــه املقــدَّ هــذه اآلي

أنَّ من فعل سـوءًا ُجيـَز بـه ومـن فعـل طاعـًة  دلَّت عىلٰ   بال فصل

ــف عــىلٰ  ــا أن يتوقَّ ــال خيلــو إمَّ ــا، ف ــف  ُأثيــب عليه ــالم املكلَّ إع

ال، والثــاين حمــال وإال لــزم تكليــف الغافــل،  الفعــل وصــفته أو

ــٍف  ل منت ــبيًا، واألوَّ ــدهييًا أو كس ــم ب ــون العل ــا أن يك ل إمَّ واألوَّ

ــا أن يكــون عقليــًا أو نقليــًا،  ـــرورة فتعــنيَّ الثــاين، فإمَّ بالض

ــد يف  ــدنا يوج ــة، وعن ــنَّة واجلامع ــل السُّ ــد أه ــٍف عن ل منت واألوَّ

، اة، وهـو نـادر جـد� بعض األحكـام، وهـو مـا ُعِلـَم بالضــرور

ــه ــن الفق ــيس م ــنُّ . ول ــه الظ ــي في ــا أن يكف ــاين إمَّ أو ال،  والث

ل باطل، ألنَّـه تعـاىلٰ  ذمَّ املتَّبـع للظـنِّ يف مواضـع، ولقولـه  واألوَّ
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ــ ــّن إمَّ ــك الظ ــان ذل ــالظنِّ لك ــي ب ــو اكتف ــه ل ــف وألنَّ ــن ُكلِّ ا ممَّ

باالجتهــاد، ويلـــزم منـــه احلـــرج العظـــيم يف تكليـــف مجيـــع 

املكلَّفـني باالجتهـاد يف األحكــام اجلزئيـة الفرعيــة، وهـو حمــال، 

ــ ــاىلٰ  ٰى وُينف ــه تع ــْن   :بقول ــِن ِم ي ْم ِ� ا��
ُ
ــيْ�

َ
 َعل

َ
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، وألنَّـه يلـزم إفحـام اإلمـام، ألنَّـه إذا أمـر  ]٧٨: احلّج [ َحَرٍج 

 ٰى ال جيـب عـيلَّ امتثـال قولـك إالَّ إذا أدّ : لَّف بشــيء يقـولاملك

ــزم إفحــام  ــؤدِّ إليــه، فيل اجتهــادي إليــه، وإنَّ اجتهــادي مل ي

اإلمــام مــن كــلِّ مــن أراد اإلمــام إلزامــه بشـــيء ينفــي، وهــو 

جمتهـد مصـيبًا، وهـو  فائدة اإلمامـة، وألنَّـه يلـزم أن يكـون كـلُّ 

ــ ا مــن غــريه وهــو تــرجيح بــال باطــل ملــا ُبــنيِّ يف األُصــول، وأمَّ

ــٍذ،  ــة حينئ ــف ثابت ــة للمكلَّ ــاوهيام، وألنَّ احلجَّ ــع تس ح م ــرجِّ م

ــؤّدي إىلٰ  ــق امل ــون الطري ــو أن يك ــاين، وه ــنيَّ الث ــام  فتع األحك

ــوب  ــم وج ــن عل ــود م ــون بوج ــا أن يك ــو إمَّ ــم، وه ــد العل يفي

عصمته بحيث يمكـن أن يسـتفاد منـه األحكـام يقينـًا أو غـريه، 

أنَّ مثـل هـذا مل يوجـد، فلـو مل يكـن  لإلمجـاع عـىلٰ والثاين منتٍف 

ــــ ــــودًا النتف ل موج ــــق  ٰى األوَّ ــــد ]] ٤١٣ص [[ /الطري املفي

وهـذا هـو مـذهب . للعلم، وهو باطل ملـا قلنـا، وهـو املطلـوب

م يقولـون ة، فـإهنَّ عليـه (األحكـام مسـتفادة مـن النبـيِّ : اإلماميـَّ

ــالة ــالم والص ــ)الس ــرآن واملفسِّ ــغ للق ــه املبلِّ ــنيِّ ، ألنَّ ــه واملب ـر ل

ــا دام  ــة م ــًا، وباجلمل ــه يقين ــم من ــنَّة ُيعَل ــاهبه والسُّ ــه ومتش حلكم

ــف مــن الوصــول إىلٰ  ن املكلَّ العلــم، فــإذا  النبــيُّ موجــودًا يــتمكَّ

ُوِجـَد بعـده إمـام واجـب العصـمة يفيـد قولـه  مات النبيُّ 

ــب  ــر واج ــده آخ ــد بع ــوت يوج ــام يف ــلُّ إم ــذا ك ــم، وهك العل

ــمة إىلٰ  ــاء العص ــام  انته ــم باألحك ــل العل ــدائًام حيص ــدنيا، ف ال

د اإلنســان ذهنــه وفكــره عــن  للمكلَّفــني، وهــذا طريــق إذا جــرَّ

العنـاد وجـرد طـريف املطلـوب عـامَّ يعـرض بسـببه الغلـط، فإنَّـه 

ة هــذا الطريــق وفســاد غــريه، وأنَّ احلكــيم الكامــل  يعلــم صــحَّ

ــق األكمــل  ــامل، وأنَّ هــذا هــو الطري ــدر منــه إالَّ الك ال يص

 .لدين األقوم الذي ال يعرتيه شكٌّ وا

   :اإلمــام منتفيــة بقولــه احلاجــة إىلٰ : ال يقـال
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ــة ، فلــو مل ]١٦٥: النســاء[ اِهللا ُحج�

ــىلٰ  ــة ع ــاس حجَّ ــان للن ــام لك ــن اإلم ــول ع ــِف الرس اهللا  يك

ــ ــه نف ــول، لكنَّ ــود الرس ــع وج ــه م ــ ٰى بانتفائ ــوت احلجَّ ــع ثب ة م

أنَّـه متـام مـا يتوقَّـف عليـه التكليـف،  الرسول، وهذا يـدلُّ عـىلٰ 

ــف عــىلٰ  شـــيء آخــر بعــده، فأقــّل مراتبــه أن يكــون  أي ال يتوقَّ

هو اجلـزء األخـري، فـال يكـون اإلمـام شــرطًا يف شــيء، وألنَّ 

ـا ارتفـاع التكليـف : دليلكم هذا يلـزم منـه أحـد ُأمـور ثالثـة إمَّ

بــاللطف  ام للمكلَّفــني، أو إخاللـه تعــاىلٰ مـع عــدم ظهـور اإلمــ

تقــدير  ويلــزم منــه نقــض غرضــه، أو بطــالن هــذا الــدليل عــىلٰ 

ــامه  ــالزم بأقس ــني، وال ــتامع النقيض ــتلزم اج ــو يس ته وه ــحَّ ص

ــه ــامللزوم مثل ــل، ف ــاهران، . باط ــايل ظ ــالن الت ــة وبط واملالزم

 .فيبطل دليلكم

ل يف اآليـــة إضـــام: ألّنـــا نقـــول ـــا اجلـــواب عـــن األوَّ ر أمَّ

ٰ : تقديره
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ــب  ــرام ونص ــن احل ــالل م ــاهنم احل ــام وبي ـــريعهم األحك وتش

ــه املكلَّفــون يف علمهــم  ــع مــا حيتــاج إلي ــة والرباهــني ومجي األدلَّ

ــه لــوال ذلــك مل يكــن يف نصــب الرســول فائــدة،  وعملهــم، ألنَّ

د وجــود  الرســول بــال نصــب األدلَّــة وتشـــريع وألنَّ جمــرَّ

ــوه  ــة ووج ــة األدلَّ ــًا، ويف مجل ــة قطع ــي احلجَّ ــام ال ينف األحك

اإلرشــاد للعبــاد نصــب اإلمــام، ويف األحكــام وجــوب طاعتــه 

 .، ذلك بنصٍّ جيلٍّ وبيانه 

ــاين ــن الث ــاىلٰ : وع ــه تع ــب علي ــة، ألنَّ الواج ــع املالزم  ُيمنَ

ـــه و]] ٤١٤ص [[ / ـــة علي ـــام والدالل ـــب اإلم ـــاب نص إجي

ــىلٰ  ــه، وع ــىلٰ  طاعت ــول، وع ــام القب ــام  اإلم ــة اإلم ــني طاع املكلَّف

ــاىلٰ  ــه تع ــن فعل ــيس م ــك ل ــه، وذل ــاد مع ـــرته واجله ــىلٰ  ونص  ع

ــوا  ــاملكلَّفون تبع ــف، ف ــايف التكلي ــه ين ــم، ألنَّ ــار هل ــبيل اإلجب س

ــف يعصـــي بــرتك الواجــب مــن الصــالة  أنفســهم كــام أنَّ املكلَّ

 .والصيام

ام ليسـت مـن كـلِّ املكلَّفـني بـل مـن إنَّ غيبـة اإلمـ: ال يقال

ــف أو ال،  ــي مكلَّ ــا أن ينف ــر إمَّ ــبعض اآلخ ــذلك ال ــهم، ف بعض

ـن مل يكـن لـه مـدخل يف منـع اإلمـام،   والثاين ينفي التكليف عمَّ

ــف . وإالَّ أوجـب غيبتــه، وهـو حمــال إمجاعـاً  ــا أن ُيكلَّ ل إمَّ واألوَّ

ي أن بــالعلم وهــو باطــل، وإالَّ لــزم تكليــف مــا ال ُيطــاق، فبقــ

 .فيم ال يكفي ابتداءً  يكفي الظنُّ 

ــول ــا نق ــق : ألّن ــو طري ــة، وه ــا رخص ــالظنِّ هن ــاء ب االكتف

ـــني  ـــري املكلَّف ـــن تقص ـــل م ـــداًء، ب ـــه اهللا ابت ـــاقص ال يفعل ن

 .واملعارضة بقتل األنبياء، وال خالص من هذه املعارضة

ــة ــاىلٰ  :املائ ــه تع ــاَب   :قول ِكت
ْ
ــُم ال
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ص

َ
ـــاب مل ]١١٤: األنعـــام[ ف ـــيل الكت ـــم أنَّ تفص ، اعل

يعلمــه باحلقيقــة والتحقيــق يف كــلِّ األحكــام إالَّ املعصــوم، ألنَّ 

ــه كثــرية، واالجتهــاد ال يفيــد إالَّ الظــّن، وال حيصــل  جممالت

ــه العــامل بــام كــلِّ حكــم إالَّ املعصــو اليقــني يف داللتــه عــىلٰ  م، ألنَّ

ــةً  ــه حقيق ــل من ــراد باملجم ــو . ُي ــل ه ــم املفصَّ ــم أنَّ احلك واعل

ــدليل الــدالِّ  ٰى بمنزلــة كــرب حكــم كــّيل وُأمــور واقعــة،  عــىلٰ  ال

 .وهذه جزئية اشخصيتها، فيكون كّلي�  ٰى والصغر

 :املائة العارشة ]]٤١٥ص [[ /

ل  مـا  :قال اهللا تعـاىلٰ  :األوَّ
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� ]ــام : األنع

ــالتحقيق ، اعلــم أنَّ الفــوا ]١٥١ حش علــم ال يعلــم تفصــيلها ب

ــض  ــول بع ــرجيح ق ــيس ت ــة، ول ــتالف األُمَّ ــوم، الخ إالَّ املعص

ح حمال املجتهدين أوىلٰ   .من العكس، والرتجيح بال مرجِّ

َم اُهللا   :قولــه تعــاىلٰ  :الثــاين ــِ� َحــر�
�
ــَس ال

ْ
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�
ــام[ إِال ــول  ،]١٥١: األنع ــراد : أق ــا امل َق� هن

ْ
ــا�  بِ

هـذا احلــدود والقصاصــات ال جتــوز  احلـقُّ املعلــوم يقينــًا، فعــىلٰ 

قــول اإلمــام، فــإنَّ احلــدود  ٰى ، وهــو مبنــإالَّ باالســتظهار التــامِّ 

إليــه والقصــاص هــو الــذي يــأمر بــه، فــإن مل يكــن معصــومًا مل 

أنَّ اإلمـام جيـب أن  حيصل االحتيـاط والعلـم بقولـه، فـدلَّ عـىلٰ 

 .اً يكون معصوم

ــث ــاىلٰ  :الثال ــه تع ــْم   :قول
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��  ]ــا ســبق، : ، أقــول]١٥١: األنعــام هــذا تأكيــد مل

 .فيجب يف ذلك االحتياط، وإنَّام يتمُّ باملعصوم
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� ]هـذا : ، أقـول]١٥٢: األنعـام

ِ�   ٰى مـال اليتـيم، ثـّم اسـتثن هني عـن إثبـات اليـد عـىلٰ 
�
 بِـال

�
إِال

ــنُ  َس
ْ
ح

َ
ــتثناء لإلمــام ال لغــريه، وال جيــوز ِ�َ أ ، فهــذا االس

ــــرُّ  ـــريه التص ـــه، لغ ـــوم ال ]] ٤١٦ص [[ /ف في ـــري املعص فغ

ــه ا ــم وج ــه وال ُيعَل ــؤَمن علي ــه ُي ــه علي ــة ل ــن، وال والي ألحس

ملساواته غريه لو مل يكـن معصـومًا، فـال بـدَّ مـن إمـام معصـوم، 

 .وهو املراد
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ــك ِ ــران[ ذ� ــري  ]١٥٦: آل عم ــلُّ غ ، ك

ــام  ــن اإلم ـــيء م ــذلك، وال ش ــون ك ــن أن يك ــوم يمك معص

 .يمكن أن يكون كذلك بالرضورة
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ذكــر ذلــك مــدحًا ملــن ُيقتَــل يف ســبيل : ، أقــول ]١٥٧: عمــران

اهللا أو يموت يف سـبيل اهللا، وهـذا املـدح ال خيـتصُّ بأهـل زمـان 

ـة لكـلِّ األزمـان التـي فيهـا إمـام، فـإنَّ هـذا  ، بل هـي عامَّ النبيِّ

ــان دون لطــف  ــتصُّ بأهــل زم ــف، فــال خي ــقِّ املكلَّ عظــيم يف ح

عمومهــا لألزمــان  وأيضــًا اإلمجــاع مــن املســلمني عــىلٰ . زمــان
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التي فيها إمام، وذلك اإلمـام هـو اآلمـر بالقتـال الـذي إذا ُقتِـَل 

ـق ذلـك إالَّ مـع عصـمة  فيه املؤمن كـان يف سـبيل اهللا، وال يتحقَّ

ــؤَمن ــوم ال ُي ــري املعص ــإنَّ غ ــام، ف ــىلٰ  اإلم ــدماء وال  ع ــفك ال س

 .قتل النفس عىلٰ 

 .هذا مع غيبة اإلمام ال حيصل، وال مع كفِّ يده: ال يقال

الغيبة وكفُّ يـد اإلمـام إنَّـام هـو مـن املكلَّفـني ال : ألّنا نقول

 .، فهم منعوا أنفسهم من اللطفمن اهللا تعاىلٰ 

ْم   :قولـــه تعـــاىلٰ  :الســـابع
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ــُه ال َتُ ْ

�� ]ــاء ، ]٨٣: النس

 :عصمة اإلمام من وجهني هذا يدلُّ عىلٰ : أقول

بـاع الشـيطان مطلقـًا، ولـو يف شــيء مـا حمـذور : أحـدمها اتِّ

ــاىلٰ  ــراد اهللا تع ــه اهللا، وم ــة يف  ويكره ــيطان البتَّ ــع الش أن ال ُيتَّب

ــياء، ألنَّ  ــن األش ـــيء م ــتما(ش بع ــرض ) تَّ ــي يف مع ــرة، وه نك

ــدعاء إىلٰ  ــام منصــوب لل ــي للعمــوم، واإلم يف  اهللا تعــاىلٰ  النف

ــف  ــاس عليــه بحيــث ال خيــلُّ املكلَّ ــده، ومحــل الن مجيــع مــا يري

ــو مل  ــام، ول ــف اإلم ــاع املكلَّ ــة إن أط ــالً والباتَّ ــه أص ـــيء من بش

ــىلٰ  ــه ع ــاب طاعت ــان إجي ــذه الصــفة لك ــفًا هب ــام متَّص  يكــن اإلم

ح، وكـان إجيـاب املكلَّف  مع مسـاواته إّيـاه ترجيحـًا بغـري مـرجِّ

ليحصــل مــا مل يفعلــه بنفســه لغــريه ]] ٤١٧ص [[ /طاعتــه لــه 

 .من احلكيم حمال

امتنـاع الشــيء لوجـود غـريه،  أن لـوال يـدلُّ عـىلٰ : وثانيهام

ــاىلٰ  ــل اهللا تع ــيطان،  وفض ــاع الش ب ــن اتِّ ــني م ــانع للمكلَّف ــو امل ه

ــريه ــوم أو بغ ــام معص ــا بإم ــاين ملفإمَّ ــىلٰ   ، والث ــدلَّ ع ــد، ف  يوج

ل  .األوَّ

جــاز أن يكــون الفضــل بــالتكليف وخلــق العقــل : ال يقــال

ــىلٰ  ــة ع ــىلٰ  والدالل ــه وع ــرتز عن ــيح ليح ــه  القب ــب ليفعل الواج

ــف  ــاع املكلَّ ب ـــروط باتِّ ــك مش ــول ذل ــاٍف، ألنَّ حص ــك ك وذل

ــاج إىلٰ  ــه لآلمــر، فــال حيت ــ وطاعت ــام ال توسُّ ط اإلمــام، ألنَّ اإلم

ــه، ــاىفٰ  يكره ــر اهللا تعــاىلٰ  وإالَّ لن ــمع أوام ــإن س ــف، ف  التكلي

ــمع هللا ال يســمع  ــام ال يس ــوده، وإالَّ فك ــل مقص ــاع حص وأط

 .لإلمام

ــول ــا نق ــد: ألّن ــام فوائ ــداها: يف اإلم ــني : إح ــالم املكلَّف إع

ــه، : وثــانيهام. املجمــل واملتشــابه احلكــم بيــنهم فــيام اختلفــوا في

ـــاىلٰ  ـــه تع ٰ : لقول
َ

وُه إِ�
�
ـــْو رَد

َ
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ُ
 أ

ـــاع]٨٣: النســـاء[ ب اجلهـــاد : وثالثهـــا. ، وجيـــب علـــيهم االتِّ

ــا مـن أعظــم الــروادع : ورابعهــا. والقتـال وإقامــة احلــدود، فإهنَّ

األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر واملعاقبــة عليــه مــن غــري 

ــف عــدم علــم اإلمــام، وال ُيتصــوَّ  ر لــزوم إكــراه، لتجــويز املكلَّ

ــام ذلــك يف حــقِّ اهللا تعــاىلٰ  ــتّم ذلــك إالَّ بإم ــد ظهــر أن ال ي ، فق

، معصــوم، وألنَّ غــري املعصــوم مــن الطــرف مل جيعلــه اهللا تعــاىلٰ 

 .مة، فقد ُعِلَم أنَّه ال بدَّ من إمامألنَّه التقدير لآلية املتقدِّ 

َســـبُوا  :قولـــه تعـــاىلٰ  :الثـــامن
َ
َســـُهْم بِمـــا ك

َ
ْرك

َ
 َواُهللا أ

ــاء[ ــذلك، ]٨٨: النس ــون ك ــن أن يك ــوم يمك ــري معص ــلُّ غ ، ك

وال شـيء من اإلمـام كـذلك بالضــرورة، ينـتج ال شــيء مـن 

كـلِّ واحـٍد مـن  غري املعصوم بإمـام بالضــرورة أو دائـًام، وعـىلٰ 

 .التقديرين فاملطلوب حاصل

ــع ــاىلٰ  :التاس ــه تع ُ   :قول
َ

ــَد � ِ
َ

ــْن �
َ
ل
َ
ــِلِل اُهللا ف

ْ
ــْن يُض َوَم

 
ً
ــِ�يال ــا[ �َس ــه]٨٨: ءالنس ــن قول ــراد م ــِلِل اهللاُ : ، امل

ْ
 يُض

مـا هـو  فيـه أو عـدم إعطـاء لطـف زائـد عـىلٰ  ٰى عدم خلق اهلـد

ــف  ـــرط املكلَّ ــف(ش ــول). التكلي ــك فنق ــت ذل ــه : إذا عرف وج

االســتدالل أنَّ كــلَّ غــري معصــوم كــذلك بالفعــل، وال شـــيء 

من اإلمـام كـذلك بالضــرورة، فـال شــيء مـن غـري املعصـوم 

 .رةبإمام بالرضو

ـــِلِل   :قولـــه تعـــاىلٰ : ال يقـــال]] ٤١٨ص [[ /
ْ

َوَمـــْن يُض

ـــتلزم  إىلٰ  ...اهللاُ  ــــرطية ال تس ـــة، والش ـــذه رشطي ـــره، ه آخ

 اُهللا   :وقــوع الطــرفني، كقولــه تعــاىلٰ 
�

 إِال
ٌ
ــة  ِ�يِهمــا آ�َِه

َ
ــْو �ن

َ
�

تا ــدَ َس
َ
ف
َ
ــاء[ ل ــك]٢٢: األنبي ــدمها، وذل ــوع أح ــدم وق   ، مــع ع

ــ ــس املالزم ــود نف ــوهنام ألنَّ املقص ــال ك ــايل ح م والت ــدَّ ة، واملق

جزئــي املتَّصــلة ليســا بقضــيَّتني بــال تعريضــهام الوقــوع وعدمــه 

ــتثناء ومل ُيــذكر ــو . إالَّ باس م ه ــًا املقــدَّ ــِلِل وأيض
ْ

ــْن يُض َوَم

ــاىلٰ اهللاُ  ــالل اهللا تع ــون بإض ــزم أن يك ــوم ال يل ــري املعص ، ، وغ

ــاىلٰ  ــالل اهللا تع ــن إض ــّم م ــالل أع ــق اإلض ــتلزامومطل  ، واس

 .إّياه ألمر ال يستلزم استلزام العامِّ  اخلاصِّ 

ــول ــا نق ل: ألّن ــن األوَّ ــواب ع ــالل، : اجل ــذور الض أنَّ املح

وهو ممكن الوقوع، فمـن غـري واجـب العصـمة هـو باإلمكـان، 

ـا . ومن غري املعصوم بالفعـل، واقـع يف اجلملـة منـه بالفعـل وأمَّ

ـة واملعت صــدور اإلضــالل مــن اهللا تعــاىلٰ  زلــة عنــد اإلماميـَّ

ــنَّة فجــائز واقــع، ألنَّ كــلَّ واقــع  ــا عنــد أهــل السُّ فمحــال، وأمَّ

عندهم، فلـو كـان اإلمـام غـري معصـوم بالفعـل  فاعله اهللا تعاىلٰ 

ـنَّة أنَّـه منـه تعــاىلٰ  ، كـان الضـالل فيـه موجـودًا، فعنــد أهـل السُّ
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ــذور  ــو املح ــالل ه ــة فالض ــا املعتزل ــًا، وأمَّ م واقع ــدَّ ــون املق فيك

أو مـن غـريه، فإنَّـه هـو املسـتلزم للتـايل،  تعاىلٰ  سواء كان من اهللا

وهــو اجلــواب عــن الثــاين، فــإنَّ املســتلزم للتــايل هــو الضــالل، 

طريــق الصــواب يف ضــالله، فــإذا كــان  فـإنَّ الضــالَّ لــيس عــىلٰ 

ــاال�  ــام ض ــه ال  اإلم ــه ونفس ــه أن عقل ــِرَف من ــا ُع ـــيء م يف ش

ــ ــاز جمامع ــام ج ــواب، ألنَّ كلَّ ــق الص ــوب طري ـــي رك ة يقتض

ــأمر  ــه ال يصــحُّ أن يقتضـــي أحــدمها بذاتــه بــل ب النقيضــني فإنَّ

زائــد، فــإذا مل ُيعَلــم حصــوله لــه مل ُيعَلــم ارتكابــه لطريــق 

ز املكلَّـف ذلـك مل يبـَق لـه وثـوق، وقـد ُذِكـَر  الصواب، وإذا جوَّ

 .هذا البحث مرارًا، وهو بدهيي

َهـهُ  بَـ�ٰ   :قـال اهللا تعـاىلٰ  :العاشـر
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�� ]ــرة ــوم ]١١٢: البق ــري املعص ــن غ ـــيء م ، ال ش

ــال  ـــرورة، ف ــذلك بالض ــو ك ــام فه ــلُّ إم ــل، وك ــذلك بالفع ك

شــيء مــن غــري املعصــوم بإمــام بالضـــرورة عنــد قــوم، ودائــًام 

ـا الصـغر. هـو املطلـوبعند آخرين، و فـألنَّ نفـي اخلـوف  ٰى أمَّ

ــه نكــرة يف  واحلــزن يقتضـــي العمــوم يف اإلفــراد واألزمــان، ألنَّ

ــون  ــام يك ــه، وإنَّ ــول عموم ــت يف ُأص ــد ثب ــي، وق ــرض النف مع

ــ مــًا، ]] ٤١٩ص [[ /لــو مل خيــّل  اعام� ــب وال فعــل حمرَّ بواج

ــروي، ــاب األُخ ــتحقُّ العق ــه يس ــوف، ألنَّ ــه خ ــان علي  وإالَّ لك

فكـلُّ مــن عليــه عقـاب فعليــه خــوف، وهـذا معلــوم عنــد كــلِّ 

ــرف اهللا ــه وع ــع عقل ـــرورة إذا رج ــل بالض ــاىلٰ   عاق ــرف  تع وع

 .فعله فإنَّه خياف رضورةً  استحقاق العقاب عىلٰ 

ِبُعــوا  :قولــه تعــاىلٰ  :احلــادي عشـــر
�
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ْ
 ... إِذ

م متَّبــع يمكــن كــلُّ غــري معصــو: ، أقــول]١٦٦: البقــرة[اآليــة 

ــب اهللا  ــذي أوج ــام ال ــن اإلم ـــيء م ــذلك، وال ش ــون ك أن يك

ــاىلٰ  ــري  تع ــن غ ـــيء م ــتج ال ش ـــرورة، ين ــذلك بالض ــه ك طاعت

قـول،  قـول أو دائـًام عـىلٰ  املعصوم املتَّبَع بإمـام بالضــرورة عـىلٰ 

 .كلِّ تقدير فاملطلوب حاصل عىلٰ 

اب اتِّبـاع الضـالِّ يف ضـالله حيصـل منـه العـذ :الثاين عشــر

ــع ــذه   األُخــروي للمتَّبِ ــع هل ــال املتَّبَ ــاهالً بح ــع ج ــان املتَّبِ وإن ك

ــاة  ــل النج ــه ال حيص باع ــاب باتِّ ــل العق ــن حيص ــلُّ م ــة، وك اآلي

ــرتض اهللا  ــذي اف ــام ال ــه، واإلم ــره ونواهي ــلِّ أوام ــه يف ك باع باتِّ

باعـه يف كـلِّ أوامـره ونواهيـه، فاإلمـام  طاعته حيصـل النجـاة باتِّ

يف شــيء مـن أوامـره  اعتـه ال يكـون ضـاال� الذي افرتض اهللا ط

ونواهيــه، وال يف أفعالــه وإخباراتــه وتروكــه، وإالَّ مل حيصـــل 

باعـه، وذلـك هـو املعصـوم، فيلـزم  الوثوق بحصـول النجـاة باتِّ

 .أن يكون اإلمام معصوماً 

   :قــال اهللا تعــاىلٰ  :الثالــث عشـــر
َ
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ُ
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َ
ــِن اِهللا � ــْ�َ ِدي

َ
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َ
ــون ــران[ �يُرَْجُع ــتدالل]٨٣: آل عم ــه االس ــذه : ، وج أنَّ ه

غـري ديـن  ٰى ذمِّ كـلِّ مـن ابتغـ اآلية الشـريفة الكريمة دلَّـت عـىلٰ 

ــالف  اهللا يف حكــم مــن أحكامــه أيِّ حكــم كــان، فكــلُّ مــن خ

غــري ديــن اهللا يف ذلــك  ٰى تغــحكــًام مــن أحكــام ديــن اهللا فقــد اب

شــيٍء كـان فهـو  غـري ديـن اهللا يف أّي  ٰى احلكم، وكـلُّ مـن ابتغـ

ــرف  ــه اهللا ليع ــام أوجب ــام إنَّ ــذاب، واإلم ــتحقٌّ للع ــذموم مس م

اتِّبـاع غـري ديـن اهللا يف شــيٍء مـا،  ٰى املكلَّف دين اهللا ليتَّبعه ويـأب

ــن  ــام دي ــاع أحك ب ــه اتِّ ــل ل ــًا، وحيص ــن اهللا مطلق ــة دي اهللا وخمالف

ــىلٰ  ــها ع ــي افرتض ــك  الت ــل ذل ــام حيص ــم، وإنَّ ــا هل ره ــاده وقرَّ عب

ــام  ــمة، وإنَّ ــام العص ــَرتط يف اإلم ــومًا، فيُش ــام معص ــون اإلم بك

باعـــه،  حيصــل للمكلَّــف الوثـــوق واألمــن مـــن اخلــوف باتِّ

االحتيــاط التــامِّ كــالفروج  عــىلٰ  وخصوصــًا فــيام بنــاه اهللا تعــاىلٰ 

ــب  ــام، فيج ــمة اإلم ــوب عص ــدماء بوج ــام وال ــون اإلم أن يك

ــام  ــومًا، وإنَّ ، ]] ٤٢٠ص [[ /معص ــنصِّ ــن ال ــمته م ــم عص ُيعَل

ــىلٰ  ــياء ع ــذه األش ــت هب ــد دلَّ ــة فق ــب مخس ــدها: مطال أنَّ : أح

ــه واجــب العصــمة: وثانيهــا. اإلمــام معصــوم ــه : وثالثهــا. أنَّ أنَّ

ــىلٰ  ــي ع ــنصٍّ إهل ــام إالَّ ب ــون اإلم ــادق  ال يك ــيِّ الص ــان النب لس

  ٰــىل ــام  أو ع ــان اإلم ــهلس ــوص علي ــا. املنص ــه : ورابعه أنَّ

ــاىلٰ  ــل اهللا تع ــتحيل أن جيع ــة إىلٰ  يس ــب اإلمام ــار يف النص  االختي

ــاىلٰ  ــر اهللا تع ــتحالة أم ــالم اس ــم الك ر يف عل ــرَّ ــد تق ــة، وق  األُمَّ

ــام  ــون اإلم ــالله، فيك ــن إض ــف م ــأمن املكلَّ ــن ال ي ــاع م ب باتِّ

باعـــه يوجـــب تعيـــني الســـالمة بالضــــرورة،  معصـــومًا، واتِّ

ــه  ــافمخالف ــو مطلوبن ــذا ه ــالل، وه ــنيِّ الض ــها. ب أنَّ : وخامس

كلَّ زمان ال بـدَّ فيـه مـن إمـام معصـوم، وإالَّ جلـاز اتِّبـاع بعـض 

ــنيَّ الكــالم  ــن اهللا يف بعــض األحكــام، وقــد ب املكلَّفــني غــري دي

 .استحالته، لوجوب اللطف

ـــر ــع عش ــاىلٰ  :الراب ــال اهللا تع ــَم   :ق ِ ــاِب � ِكت
ْ
 ال

َ
ــل

ْ
ه

َ
ــا أ ي

ـــ
َ
� 

َ
ون

�
ُصـــد

َ
، وجـــه ]٩٩: آل عمـــران[ ْن َســـِ�يِل اهللاِ ت

ـ: االستدالل لكـلِّ مـن يصـدُّ عـن سـبيل اهللا،  د وذمٌّ أنَّ هذا توعُّ

ــون  ــن أن يك ــوم يمك ــري معص ــلُّ غ ــه، وك باع ــن اتِّ ــذير ع وحت
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ــن  ــوف م ــل اخل ــه حيص ــون، ألنَّ ـــرر مظن ــه ض باع ــذلك، فاتِّ ك

ــا فيــه ضـــرر  باعــه، وال ضـــرر أعظــم مــن اخلــوف، وكــلُّ م اتِّ

بـاع اإلمـام، فينتفـي فائـدة مظنون  باعـه، فـال جيـب اتِّ ال جيـب اتِّ

 .إمامته

   :قولــه تعــاىلٰ  :اخلــامس عشـــر
ً
هــا ِعوَجــا

َ
ون

ُ
بْغ

َ
� ] آل

باعـه ذلـك، وكـلُّ ]٩٩: عمـران ، كـلُّ غـري معصـوم ال يـؤمن اتِّ

باعـه ذلـك، وإالَّ لكـان نصـبه مفسـدة، فـال شــيء  إمام يؤمن اتِّ

 .من غري املعصوم بإمام دائامً 

ــف :الســادس عشـــر ب املكلَّ   غــري املعصــوم يمكــن أن ُيقــرِّ

ب  الذي يتَّبعـه إىلٰ  ذلـك، وال شــيء مـن اإلمـام يمكـن أن ُيقـرِّ

ــف الــذي يتَّبعــه إىلٰ  ذلــك الضـــرر، فــال شـــيء مــن غــري  املكلَّ

 .املعصوم بإمام بالرضورة

ــا   :قولــه تعــاىلٰ  :الســابع عشـــر م�
َ
َوَمــا اُهللا بِغافِــٍل �

 
َ
ــــون

ُ
َمل

ْ
ع
َ
��  ]ــــران ــــن ]٩٩: آل عم ــــذير م ص [[ /، حت

ــام ]] ٤٢١ ــب إم ــن نص ــف م ــدَّ للمكلَّ ــال ب ــيح، ف ــل القب عم

يمنعــه مــن ارتكــاب اخلطايــا واخلطــأ يف االعتقــاد، وذلــك هــو 

طاعــة مــن  املعصــوم، وكيــف يمكــن أن يفــرض اهللا تعــاىلٰ 

رنا مـن فعلـه؟ وأكثــر  يمكـن أن يأمرنـا بالفعـل القبـيح ثـّم ُحيـذِّ

ــه ا ــي في ــن ادُّع ــب م ــذا املنص ــه ه ــب نفس ــن نص ــة وم إلمام

ــص هبــذا االســم أمــر بــالقبيح كمعاويــة ويزيــد وأتبــاعهام  وتقمَّ

م أظهــروا الفســاد، وأفســدوا  لعــنهم اهللا لعنــًا وبــيالً، فــإهنَّ

م اهللا،  ــرَّ ــي ح ــدماء الت ــفكوا ال ــاد، وس ــن العب ــري م ــاد كث اعتق

بـــوا  وعصــوا وأمـــروا بعصـــيان مـــن أمـــر اهللا بطاعتـــه، وخرَّ

ــوا منــرب النبــيِّ الكعبــة، وحر ، وقــدحوا يف اإلســالم، ق

 .يوم القيامة بلعنتهم إىلٰ  يهم ومن ال يرٰىض لعنهم اهللا وحمبِّ 

يف   هــذه الصــيغة ُتســتَعمل يف عــرف العــرب :الثــامن عشـــر

ــالتحفُّ  ــر ب ــوال األم ــة يف األق ــيان والغفل ــهو والنس ــن الس ظ ع

عـن ال تفعـل فسـيِّدك غـري غافـل : واألفعال، بأنَّـه يقـال للعبـد

ــر اهللا بطاعتــه  ــذي أم ــاع اإلمــام ال ب ــك، فاتِّ ــك وأحوال أفعال

باعــه وهــو طريــق األمــن مــن ذلــك، وإالَّ النتفــت  وأوجــب اتِّ

ــام حيصــل األمــن بــذلك إذا كــان ذلــك ممتنعــًا  فائــدة نصــبه، وإنَّ

اإلمــام، وهــذا هــو واجــب العصــمة الــذي ال جيــوز عليــه  عــىلٰ 

 .اخلطأ والنسيان والسهو، وهو املطلوب

ــ ـــرالتاس ــاىلٰ  :ع عش ــال اهللا تع ــوا   :ق ــَن آَمنُ ي ِ
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ُ
، ال يمكــن ]٨: املائــدة[ ك

ذلــك إالَّ بإمــام معصــوم، لوجــود املجمــل والظــاهر واملتشــابه 

ــط هللا إالَّ  ــام بالقس ــزم بالقي ــل اجل ــنَّة، وال حيص ــاب والسُّ يف الكت

نًا، وكـلُّ مـن عـدا املعصـوم ال حيصـل منـه األمـن مع علمها يقي

باعــه وإرشــاده، فــال بــدَّ مــن إمــام معصــوم  واليقــني بقولــه واتِّ

 .ُيعَلم منه ذلك

ــْوٍم   :قــال اهللا تعــاىلٰ  :العشـــرون
َ
 ق
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َ
� ...  ــة ــدة[اآلي ــاف ]٨: املائ ، غــري املعصــوم ُخي

ــا ــه حرم ــدل، من ــان الع ــه حرم ــاف من ــام ال ُخي ــدل، واإلم ن الع

ــا  ــه حرمــان العــدل مل ــه منصــوب للعــدل، فلــو مل يقــض من ألنَّ

ــًا،  حســن نصــبه، وال جــاز إجيــاب طاعتــه عــىلٰ  املكلَّفــني مطلق

 .فوجب أن يكون اإلمام معصوماً 

ــَرُب   :قــال اهللا تعــاىلٰ  :احلــادي والعشـــرون
ْ
ق
َ
ــَو أ

ُ
وا ه

ُ
ــِد�

ْ
اع

ـــو
ْ
  ىٰ �ِلت�ق

�
ـــوا َوا�

ُ
ـــٌ� بِمـــا ]] ٤٢٢ص [[ /ق ِب

َ
 اَهللا خ

�
اَهللا إِن

 
َ
ــون

ُ
َمل

ْ
ع
َ
�� ]ٰى ، هــذا أمــر بالعــدل املطلــق، والتقــ]٨: املائــدة 

ــا  ــاٍد إليه ــام ه ــمة، واإلم ــي العص ــذه ه ــياء، وه ــلِّ األش يف ك

 .بأقواله وأفعاله وأوامره ونواهيه، فيكون معصوماً 

ـــرون ــاين والعش ــاىلٰ  :الث ــال اهللا تع    :ق
ُ
ــاَء�  ج
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وٌر َوِ�تـابٌ ُمِبـٌ� 
ُ
، يلـزم مـن ذلـك أن ]١٥: املائـدة[ �اِهللا ن

ــأمور  ــام امل ــًا، فاإلم ــام يقين ــع األحك ــم بجمي ــه العل ــتفاد من ُيس

باعـه يعلـم ذلـك يقينـًا، وغـري املعصـوم ال يعلـم ذلـك يقينــًا  باتِّ

 .إمجاعًا، فاإلمام جيب أن يكون معصوماً 

ـــرون ــث والعش ــاىلٰ  :الثال ــه تع ــِن   :قول ــِه اُهللا َم ــِدي بِ
ْ
ه

َ
�

 
ُ
ه
َ
ــوان

ْ
ــَع رِض بَ

�
ــة  ... ا� ــدة[اآلي ـــامَّ قــال اهللا تعــاىلٰ ]١٦: املائ : ، ل

 �ٌُمِب 
ٌ

وٌر َوِ�تاب
ُ
 :ذكر هنا عقيبه غايات �ن

ل ، وهــو فعــل الطاعــات بيــان مــا فيــه رضــوانه تعــاىلٰ : األوَّ

 .بامتثال األوامر والنواهي

ُسـبُل السـالم،  هـداه بـه إىلٰ أنَّ مـن اتَّبـع رضـوان اهللا : الثاين

ــق بإصــابة الصــواب يف  ــام يتحقَّ واجلمــع املضــاف للعمــوم، وإنَّ

ـــّورية  ـــوم التص ــــرعية والعل ـــة والش ـــام العقلي ـــع األحك مجي

 .والتصديقية

ــه ُخيــِرجهم مــن الظلــامت إىلٰ : الثالــث النــور، والظلــامت  أنَّ

ف بـالم اجلـنس، فيكـون للعمـوم، فيلـزم أن ُخيـِرجهم  مجع معـرَّ

كــلِّ ظلمــة وكــلِّ جهــل وكــلِّ فعــل قبــيح، وتــرك واجــب مــن 

 .هظلمة، فيلزم أن ُخيِرجهم من ذلك كلِّ 

ـــع ـــدهيم إىلٰ : الراب ـــه هي ـــع  أنَّ ـــتقيم، أي يف مجي رصاط مس
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ـــ  ــد ل ــه تأكي ــور، ألنَّ ــّل (األُم ــه، وال )ك ــه ووقوع ، فيلــزم عموم

ق ذلـك إالَّ يف املعصـوم، والنبـيُّ واإلمـام يـدعوان النـاس  يتحقَّ

ــدا ــزم  هنم إىلٰ ويرش ــذكورة، فل ــات امل ــب والغاي ــذه املرات ــلِّ ه ك

 .عصمتها، وهو املطلوب

   :قولــه تعــاىلٰ  :الرابــع والعشـــرون
ْ
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�� ]وجـــه ]١٩: املائـــدة ،

ـــتدالل ـــة : االس اإلمـــام  إىلٰ ]] ٤٢٣ص [[ /أنَّ وجـــه احلاج

م كـام حيتـاجون إىلٰ  كوجه احلاجة إىلٰ  ، فـإهنَّ مبلِّـغ للشــرع  النبـيِّ

كاشــف ملعانيــه ُمفِهــم مــراد  حــافظ للشـــرع وإىلٰ  حيتــاجون إىلٰ 

ــة ال ـــرعية املهمَّ ــائم بــاألُمور الش ــزم بــه وق ــه ومل ــارع من ش

الصــادرة عــن رئــيس وتبــع البــاقي لــه، فــال خيلــو الزمــان عــن 

ــذه  ــه ه ــل من ــومًا، وإالَّ مل حيص ــون معص ــدَّ أن يك ــام، وال ب إم

 .الفوائد

ـــرون ــامس والعش ــاىلٰ  :اخل ــه تع ــاِ�   :قول وا بِآي
ُ ــ�َ
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ُ
ــرة[ �ق ــن ]٤١: البق ــلُّ م ، ك

بآيـة مـن آيـات  ٰى خالف نصَّ الكتـاب يف شــيء مـا فقـد اشـرت

باعـه، فغـري املعصـوم  اهللا ثمنًا قلـيالً، وهـو حمـذور عنـه وعـن اتِّ

بالفعــل كــذلك، فــال ُيوَثــق بقولــه وال بــأمره وال بفعلــه، وغــري 

واجــب العصــمة يمكــن فيــه ذلــك، فينــايف الوثــوق بــه، فينــايف 

ــر ــه الغ ــه إذا أطاع ــرض من ــول الغ ــب حص ــام واج ض، واإلم

ــا  ــه، ألّن ــن فعل ــف م ــااملكلَّ ــه  بيَّنّ ــف وقدرت ــل املكلَّ ــوت فع ثب

 .واختياره

ـَـق� :  قــال اهللا تعــاىلٰ  :الســادس والعشـــرون
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يف اإلمـام مـن نفـي ذلـك عنـه بالضــرورة،  ال بـدَّ : ، أقول]٤٢

وغــري املعصــوم لــيس كــذلك، وألنَّ اإلمــام لنفــي هــذه الصــفة 

 .بالرضورة، فال يمكن أن يكون فيه

ِ��   :قــال تعــاىلٰ  :السـابع والعشـــرون
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ــرة[ � ِقل ــب ]٤٤: البق ــات نص ــن غاي ــة م ــذه غاي ، ه

ـــراد اهللا تعـــاىلٰ  ـــب  اإلمـــام، ألنَّ م ـــاء ونص ـــة األنبي ـــن بعث م

مـــات واألفعـــال  ـــة عـــن ســـائر املحرَّ األوصـــياء تزكيـــة األُمَّ

ــة، فلــو مل  ــي هــي رذيل القبيحــة، ومــن مجلتهــا هــذه الصــفة الت

ــاج إىلٰ  لــك مــن ُيزّكيــه، ومل حيصــل منــه ذ يكــن معصــومًا الحت

ح، إذ هــو  ــه يســتلزم الرتجــيح مـن غــري مــرجِّ يف األغلـب، وألنَّ

 .واملأمور متساويان يف ذلك

نا   :قــــال اهللا تعــــاىلٰ  :الثــــامن والعشـــــرون
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خ
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ـــة إىلٰ ]٨٥و ـــدعو األُمَّ ـــام ي ـــم أنَّ اإلم ـــك،  ، اعل ـــالف ذل خ

ــن أن وي ــوم يمك ــري املعص ــك، وغ ــن ذل ــردعهم ع ــنعهم وي م

ب النــاس إىلٰ  ذلــك، فــال ُيوَثــق بــه وال  يفعــل هــو ذلــك، وُيقــرِّ

يـأمن بــه أن يكــون ســببًا يف زيــادة العــذاب، وأن يكــون عقــاب 

املكلَّــف أشــّد العقــاب إالَّ مــع العلــم بوجــوب عصــمته، 

 .فيجب أن يكون معصوماً 

املعصــــوم  غــــري :التاســــع والعشـــــرون ]]٤٢٤ص [[ /

يمكن أن يكون مـن أهـل النـار، واإلمـام لـيس مـن أهـل النـار 

ــًام،  ــيس بإمــام بالضـــرورة أو دائ بالضـــرورة، فغــري املعصــوم ل

 .اختالف الرأيني، واملقّدمتان ظاهرتان عىلٰ 

ـــون ٰ   :قولـــه تعـــاىلٰ  :الثالث
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ــرة[ ا��ه ــم أنَّ ]١٩٥: البق ــىلٰ  ، اعل ــة ع ــمني التهلك : قس

ر عنــه،  ــرة، وكالمهــا حــذَّ ــة يف الــدنيا وهتلكــة يف اآلخ هتلك

ل، وجيــب  والثــاين أصــعب وأشــّد حمــذورًا وآكــد مــن األوَّ

ــرتاز  ــك وجــب االح ــاف مــن ذل ــن ذلــك، وإذا خ االحــرتاز م

بــرتك املخــوف، والعمــل بقــول غــري املعصــوم يف احلــدود 

ــوف  ــذور واخل ن املح ــمَّ ــال يتض ــاد والقت ــوع يف واجله ــن الوق م

 .التهلكة واإلرضار

ـــون    :قـــال اهللا تعـــاىلٰ  :احلـــادي والثالث
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ــدعو إىلٰ : ، وجــه االســتدالل أن يقــال]٢٦٣: البقــرة[  اإلمــام ي

ف أنَّ كـلَّ مـا يـدعو إليـه هاتني املـرتبتني، فيلـزم أن يعلـم املكلَّـ

اإلمــام مــن األقــوال قــول معــروف، وكــلُّ مــا يــدعو إليــه مــن 

ــاىلٰ  ــن اهللا تع ــرة م ــبب املغف ــو س ــال ه ــم األفع ــو مل يعل ــه ل ، ألنَّ

 املكلَّف ذلـك ملـا أمـن مـن صـدور ذلـك منـه، فلـم ينبعـث إىلٰ 

متابعته، وحصل له النفـور منـه، وألنَّـه حيصـل لـه اخلـوف مـن 

ــ ــد جت ــه عن ــمتابعت ــام ُي ــأمره ب ــه ي ــة وإىلٰ  ؤّدي إىلٰ ويزه أنَّ  التهلك

مــات، واالحــرتاز عــن اخلــوف واجــب، فتعــنيَّ أن يكــون  املحرَّ

 .اإلمام معصومًا، وهو املطلوب

اإلمـام مكلَّـف يف أقوالـه وأفعالـه البدنيـة  :الثاين والثالثـون
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ــة بالصــواب، وأن ال خيــرج عــن الصــواب يف  ــه القلبي واعتقادات

ــ ــك، وذل ــن ذل ـــيء م ــم ش ــل العل ــد حيص ــتمُّ إالَّ بمرش ك ال ي

بقولــه، وال خيــتصُّ بزمــان، بــل بكــلِّ زمــان، وذلــك هــو 

 .املعصوم، ألنَّ غريه ال ُيوَثق بقوله وال تتمُّ الفائدة

ــون ــام  :الثالــث والثالث ــتقيم، عــىلٰ  اإلم   الصـــراط املس

ــوب  ــري املغض ــو غ ــيهم، وه ــم اهللا عل ــذين أنع ــو رصاط ال وه

 بوجــه يف شـــيٍء أصــالً، ألنَّ اهللا تعــاىلٰ علــيهم وغــري الضــاّلني 

، وأمرنــا )عليـه الصــالة والسـالم(أمرنـا بطاعتـه كطاعــة النبـيِّ 

ــدة، واهللا  ــبه فائ ــن يف نص ــه، وإالَّ مل يك باع ــدنا  باتِّ ) إىلٰ (أرش

ــة إىلٰ   أن ــأل اهلداي ــه، ونس ــب من ــو  نطل ــتقيم، وه ـــراط املس الص

فلـو ]] ٤٢٥ ص[[ /الطريق الـذي ذكرنـاه، ثـّم أمرنـا بطاعتـه، 

مل يكــن هــو الطريــق املشــار إليــه اســتحال مــن احلكــيم ذلــك، 

ذلـك الطريـق ثـّم أمرنـا  الـدعاء باهلدايـة إىلٰ  ألنَّه لو أرشـدنا إىلٰ 

تلــك الطريقــة كــان هــذا مناقضــة،  بطاعــة شــخص لــيس عــىلٰ 

 ااهللا عــن ذلــك علــو�  حمــال، تعــاىلٰ  ونقــض الغــرض عليــه تعــاىلٰ 

 .العصمة، فاإلمام معصوم كبريًا، والطريقة املذكورة هي

ــون ــع والثالث ــرين الزم، :الراب ــد األم ــه   أح ــا كون ــو إمَّ وه

ــىلٰ  ــاين ع ــرض، والث ــض الغ ــومًا أو نق ــاىلٰ  معص ــال،  اهللا تع حم

ل ـا املالزمـة وهـي يف احلقيقـة مانعـة خلـّو، فـألنَّ . فتعنيَّ األوَّ أمَّ

ــاىلٰ  ــة إىلٰ  اهللا تع ــؤال اهلداي ــا بس ــي  أمرن ــوم، وه ــة املعص طريق

قــة املــذكورة، فيكــون قــد أراد أن نرتكــب تلــك الطريقــة، الطري

ــا أن يكــون اإلمــام عــىلٰ  باعــه، فإمَّ ــا بطاعــة اإلمــام واتِّ  ثــّم أمرن

ــك الطريقــة أو ال، والثــاين يســتلزم الثــاين، وهــو نقــض  تل

ـــة ـــت املالزم ل، فثب ـــتلزم األوَّ ل يس ـــرض، واألوَّ ـــا . الغ وأمَّ

ــاىلٰ  ــه تع ــاين فألنَّ ــالن الث ــ بط ــض الغ ــيم، ونق ــايف حك رض ين

 .احلكمة
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يكون كـذلك، وال شــيء مـن اإلمـام يمكـن أن يكـون كـذلك 

 .غري املعصوم بإمام بالرضورة بالرضورة، فال يشء من
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 م وهنيـه وبطاعتـه وأدائـه إىلٰ ، إنَّام يثق املكلَّـف بـأمر اإلمـا]١٢و

الطريــق الصــحيح إذا علــم انتفــاء مــا ُذِكــَر يف هــذه اآليــة عنــه، 

ــب أن  ــه، فيج ــم ب ــمته والعل ــوب عص ــك بوج ــم ذل ــام يعل وإنَّ

 .يكون اإلمام معصومًا، وهو املطلوب

ــون ــه تعــاىلٰ  :الســابع والثالث ــِزي   :قول
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ْ
ــرة[ �ِمن ــه  ]٤٨: البق ، وج

ـة ألهـل كـلِّ زمـان، وال يـتمُّ إالَّ : االستدالل أنَّ هذه اآليـة عامَّ

ــمة  ــتلزم عص ــك يس ــم، وذل ــه العل ــد قول ــوم يفي ــود معص بوج

باعـه، ألنَّـه ـا أن خيلـو وقـت عـن إمـام  اإلمام، ألنَّه املأمور باتِّ إمَّ

ل ينـايف الغـرض  معصوم يفيـد قولـه وفعلـه العلـم أو ال، واألوَّ

ــاين ]] ٤٢٦ص [[ /يف  ــال، والث ــو حم ــة وه ــة يف اجلمل ــذه اآلي ه

ا يكـون اإلمـام هـو املعصـوم أو غـريه، والثـاين ينـايف حكمـة  إمَّ

ل هو املطلوباهللا تعاىلٰ   .، فيكون حماالً، واألوَّ

وا آيـاِت اِهللا   :قـال اهللا تعـاىلٰ  :نالثامن والثالثـو
ُ
ت�ِخـذ

َ
َوال �

 
ً
ُزوا

ُ
، كلُّ غري معصوم يمكن أن يكون كـذلك، ]٢٣١: البقرة[ ه

وال شـيء من اإلمام يمكن أن يكون كذلك بالضـرورة، ينـتج ال 

 .شـيء من غري املعصوم بإمام، وهو املطلوب

ــــون ــــع والثالث ــــاىلٰ  :التاس ــــال اهللا تع ــــَع   :ق َواُهللا َم

ــابِِر�نَ ا مدافعــة وممانعــة  ، الصــابر عــىلٰ ]٢٤٩: البقــرة[  � �ص�

ة الشــهوية والغضــبية هــو الصــابر، وذلــك هــو املعصــوم،  القــوَّ

ــا أن يكــون هــو اإلمــام أو غـــريه،  فاملعصــوم موجــود، فإمَّ

ل، وهو املطلوب  .والثاين حمال، فتعنيَّ األوَّ

ِخـِر َمـْن آَمـَن بِـاِهللا   :قـال اهللا تعـاىلٰ  :األربعون
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بعــث النبــيَّ  أنَّــه تعــاىلٰ : ، وجــه االســتدالل ]٦٩: املائــدة[

ــام  ــب اإلم ــق إىلٰ  ونص ــة اخلل ــي  هلداي ــة، ونف ــذه الطريق ه

دعـا  اخلوف واحلزن مطلقًا، وإنَّـام يكـون بالعصـمة، فـاهللا تعـاىلٰ 

، فلــو مل يكونــا لَّ إليهــا، والــداعي هــو النبــيُّ واإلمــام الكــ

ــة عــىلٰ  ــلحا حلمــل األُمَّ ــا  معصــومني مل يص ــو مل يكون ــك، ول ذل

 .واجبي العصمة مل حيصل للمكلَّف وثوق بذلك

   :قولــه تعــاىلٰ  :احلـادي واألربعــون
ْ
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َ
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َ
ـــا يف كـــلِّ  ]٢٥٦: البقـــرة[ ت ، فإمَّ

: األحكــام أو يف بعضــها، والثــاين يســتلزم املحــال مــن وجهــني

ــدمها ــاليف : أح ــض التك ــان بع ــإنَّ بي ح، ف ــرجِّ ــال م ــيح ب الرتج

ح ـــه يســـتلزم : وثـــانيهام. دون البـــاقي تـــرجيح بـــال مـــرجِّ أنَّ
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ــدِّ  ــراه يف ال ــت إك ــاق، فثب ــام ال ُيط ــف ب ــني التكلي ــه ع ين، ألنَّ

ين حمـال، لقولـه ن ثبـوت إكـراه يف الـدِّ تكليف ما ال ُيطـاق، لكـ

يــِن   :تعــاىلٰ  ــراَه ِ� ا��
ْ
ـة فتكــون ال إِك ، وهــو نكــرة منفيـَّ

ــنيَّ الصــواب يف كــلِّ األحكــام،  للعمــوم، فظهــر أنَّ اهللا تعــاىلٰ  ب

ــي  ــث ال تف ــذا األحادي ــأويالت، وك ــالت وت ــرآن جمم ويف الق

غــري  األحكــام، فبيَّنهـا اإلمــام، فلـو كــان]] ٤٢٧ص [[ /ببيـان 

 .معصوم مل يكن قوله بياناً 

ــون ــاين واألربع ــاىلٰ  :الث ــه تع ــيم أنَّ ــة يف  حك ــه بالغ ، وحكمت

الغايــة، وعــامل بكــلِّ املعلومــات، وهــو الغنــيُّ املطلــق بوجــه ال 

ر فيــه احلاجــة، وال يمكــن أن يقــع يف أقوالــه وأفعالــه مــا  ُيتصــوَّ

ــع  ــوم يف مجي ــري املعص ــة غ ــاب طاع ــة، وإجي ــب احلكم ال يناس

ونواهيــه ينــايف احلكمــة، واإلمــام جتــب طاعتــه يف مجيــع  أوامــره

 .أوامره ونواهيه، فمحال أن يكون غري معصوم

ــْن   :قــال اهللا تعــاىلٰ  :الثالــث واألربعــون  َم
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: البقــرة[ �َشــاُء َوَمــْن يُــؤ

ــام]٢٦٩ ــياء ك ــم باألش ــة عل ــوُّ  ، احلكم ــة التص ــن جه ــي م ر ه

مـا ينبغـي وتـرك مـا ال ينبغـي  والتصديق وإيقـاع األفعـال عـىلٰ 

ــاين  ــيًام أو ال، والث ــام حك ــون اإلم ــا أن يك ــة، فإمَّ ــالً والباتَّ أص

 .هبيَّنّاما  حمال، واحلكيم هو املعصوم عىلٰ 

ــون ــع واألربع ــاىلٰ  :الراب ــال اهللا تع ــوا   :ق ُم
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ــت عـىلٰ : االسـتدالل النهــي عــن اخلشــية مــن  أنَّ هــذه اآليــة دلَّ

غــري : الظــامل واألمــر بخشــية اهللا، ومهــا متضــاّدان، فنقــول

نكــرة، والنكــرة ) ٰى ال ُخيشــ(منــه دائــًام، ألنَّ  ٰى املعصــوم ال ُخيشــ

ــة للعمــوم، وكــلُّ إمــام ُخيشــ دائــًام، ينــتج ال شـــيء منــه  ٰى املنفيَّ

 .من غري املعصوم بإمام، وهو املطلوب

ــون ــامس واألربع ــري  :اخل ــه غ ــب طاعت ــن جي ـــيء ممَّ ال ش

ـــيٌّ  ــوم خمش ــري معص ــلُّ غ ـــرورة، وك ــًا بالض ــه رشع ـــيٍّ من خمش

ــري  ــه غ ــب طاعت ــن جي ـــيء ممَّ ــال ش ـــرورة، ف ــًا بالض ــه رشع من

 كــلُّ إمــام جيــب طاعتــه، وال: ثــّم نقــول. معصــوم بالضـــرورة

ــتج ال  ــه بغــري معصــوم بالضـــرورة، ين شـــيء ممَّــن جيــب طاعت

شــيء مـن اإلمــام بغـري معصـوم بالضـــرورة، وهـو ينـتج كــلُّ 

إمــام معصــوم بالضـــرورة، ألنَّ الســالبة املعدولــة تســـتلزم 

لة عنـد وجـود املوضـوع، لكـن اإلمـام موجـود،  املوجبة املحصَّ

 .فاإلمام جيب أن يكون معصومًا، وهو املطلوب

نا   :قـــال اهللا تعـــاىلٰ  :س واألربعـــونالســـاد
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ـــة مـــن  ٰى قصــــاالســـتدالل أنَّ أ غايـــات البعثـــة تزكيـــة األُمَّ

ــة، واملــراد مــن كــلِّ الــذنوب  الــذنوب باســتعامل الشـــرائع احلقَّ

ــف، وال ريـب أنَّ اإلمــام نائبــة، فلـو مل يكــن لــه  إذا أطاعـه املكلَّ

ـة عليهـا، إذ  هذه املراتـب مل حيسـن أن ينصـب ألجـل محـل األُمَّ

، ويسقط حملُّه من القلوب  .وثوقهم به ال يتمُّ
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ــرة[  ــتدالل]١٥٩: البق ــه االس ــري: ، وج ــن أنَّ غ ــوم يمك  املعص

ــه،  ــه ل ــة لعنت ــن إباح ــف م ــأمن املكلَّ ــال ي ــفة، ف ــذه الص ــه ه في

ــع أن  ــوم يمتن ــري املعص ــذلك، فغ ــون ك ــع أن يك ــام يمتن واإلم

 .يكون إماماً 

ــون ــامن واألربع ــه  :الث ــل من ــن أن حيص ــوم يمك ــري املعص غ

ــام  ــار األحك ــا إظه ــة منه ــة، ألنَّ الغاي ــن اإلمام ــة م ــدُّ الغاي ض

، وغـري املعصـوم يمكـن أن يكـتم مـا أنـزل التي أنزهلا اهللا تعـاىلٰ 

ــه  اهللا مــن األحكــام، وكــلُّ مــا هــو ال جيــزم بنفيــه فــال ُيعَلــم أنَّ

ــام  ــون اإلم ــب أن يك ــمة، فيج ــك بالعص ــم ذل ــام ُيعَل ــام، وإنَّ إم

 .معصوماً 

ــون ــع واألربع ــزل اهللا إىلٰ  :التاس ــا أن ــار م ــبة إظه ــري  نس غ

ــان، ــبة اإلمك ــوم نس ــبته إىلٰ   املعص ــبة ونس ــام نس ــوب  اإلم الوج

 .من املعصوم غري إمام قطعاً 

   :قــال اهللا تعــاىلٰ  :اخلمســون
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ــتدالل]٧ ــه االس ــذور، : ، وج ــالل حم ــل ض ــط يف التأوي أنَّ الغل

ــة التحــذير، وكــلُّ غــري معصــوم يمكــن أن  ــه يف غاي وحمــذر عن

رورة، فغــري ـيكــون كــذلك، واإلمــام لــيس كــذلك بالضــ

ــام بالضــ ــوم غــري إم ــام ثابــت لوجــوب ـاملعص رورة، واإلم

 .اإلمامة، فاإلمام معصوم

ــون ــادي واخلمس ــال اهللا ت :احل ــاىلٰ ق ــِنِهْم   :ع ْم ِ� ِدي
ُ
ــر�ه

َ
وَغ

 
َ
ون ُ ــ�َ

ْ
ف

َ
ــوا �

ُ
، ال شـــيء مــن ]٢٤: آل عمــران[  �مــا �ن
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ــن أن  ــوم يمك ــري معص ــلُّ غ ـــرورة، وك ــذلك بالض ــام ك اإلم

يكـــون كـــذلك، فـــال شــــيء مـــن اإلمـــام بغـــري معصـــوم 

رورة، لوجــود ـبالضــرورة، ويسـتلزم كــلُّ إمـام معصــوم بالضـ

 .املوضوع

ـــاين ]]٤٢٩ص [[ / ـــون الث ـــيِّ  :واخلمس ـــاع النب ب  اتِّ

ِبُعوِ�   :، لقولــه تعــاىلٰ  واجــب
�
ــات

َ
 اَهللا ف

َ
ــون ب� ِ

ُ
ــتُْم �

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
آل [  إِن

ــران ــرآن، ]٣١: عم ــنصِّ الق ــًا، ول ــت إمجاع م ثاب ــدَّ ــن املق ، لك

اتِّبـاع  فالتايل ثابـت، وفائـدة اإلمـام بطريـق إرشـاد املكلَّفـني إىلٰ 

ــ ــة اهللا ومحل ــيِّ بحيــث حيصــل حمبَّ ــتمُّ إالَّ  ه عــىلٰ النب ذلــك، وال ي

د عنه  .بعصمة اإلمام، ألنَّ غري املعصوم يمكن أن ُيبعِّ

ــث واخلمســون ــال اهللا تعــاىلٰ  :الثال ِطيُعــوا اَهللا   :ق
َ
 أ

ْ
ــل

ُ
ق

 
َ

، واإلمــام إنَّــام هــو ليحصــل ]٣٢: آل عمــران[ َوا�ر�ُســول

ـــف طاعـــة اهللا والرســـول، وال حيصـــل إالَّ مـــع كونـــه  للمكلَّ

 .العصمة معصومًا، فيجب

ـــون ـــع واخلمس ـــاىلٰ  :الراب ـــه  ذمَّ اهللا تع ـــتالف يف كتاب االخ

دة، واحلــقُّ لــيس بمــذموم قطعــًا  العزيــز يف مواضــع متعــدِّ

ـــاىلٰ  ـــه تع ــــرورة، وألنَّ ـــه،  بالض ـــاده ومدح ـــه وباعتق ـــر ب أم

ـــىلٰ  ـــتمل ع ـــاالختالف يش ـــذمومًا،  ف ـــن م ـــل، وإالَّ مل يك باط

هر يف كثـري واخلطاب الـوارد يف الكتـاب كثـري منـه متشـابه وظـا

مــن األحكــام، وال حيصــل مــن هــذه الصــيغ إالَّ الظــّن، وهــو 

خمتلف باختالف الناظرين، فلـو مل يكـن هنـاك مـن ُيعَلـم قطعـًا 

منه أنَّه يعلم املـراد مـن هـذه وحيصـل اليقـني بقولـه وفعلـه لـزم 

ــف إىلٰ  فعــل مــا ال يقــدر عليــه، وهــو حمــال،  أن يــدعو اهللا املكلَّ

ــذي  ــك ال ــث، وذل ــه عب ــو ألنَّ ــه ه ــه وفعل ــم بقول ــل العل حيص

 .املعصوم، وهو املطلوب

ــون ــامس واخلمس ــاىلٰ  :اخل ــال اهللا تع ــيٌم   :ق  اَهللا َعِل
�
ــإِن

َ
ف

ــِديَن  ِس
ْ
ُمف

ْ
ــن أن ]٦٣: آل عمــران[  �بِا� ــوم يمك ــري املعص ، غ

يكـون مـن املفسـدين، ويمكـن أن يقصـد إفسـاد اعتقـاد وفعــل 

، فغـــري مــن ُيقلِّــدوه، واإلمــام ال يمكــن أن يكــون كــذلك

 .املعصوم يمتنع أن يكون إمامًا، وهو املطلوب

ــون ــاىلٰ  :الســادس واخلمس ــه تع ــَت اِهللا   :قول نَ
ْ
ع
َ
 ل

ْ
ــل َع

ْ
نَج

َ
�

 ٰ
َ َ

ـــَ�  � �ِذ�ِ
ْ
ـــوم ]٦١: آل عمـــران[   �ال ـــلُّ غـــري معص ، ك

يمكـن أن يكــون مـن الكــاذبني، وال شــيء مــن اإلمـام يمكــن 

ــ ـــيء م ــال ش ـــرورة، ف ــاذبني بالض ــن الك ــون م ــري أن يك ن غ

 .املعصوم بإمام بالرضورة

ــون ــابع واخلمس ــاىلٰ  :الس ــال تع ــا   :ق  ِ�يم
َ
ون ــاج� َ ــَم �ُ ِل

َ
ف

ــِه  ــْم بِ
ُ
�

َ
َس ل

ْ
ــ�

َ
ــمٌ ]] ٤٣٠ص [[ /ل

ْ
ــران[  ِعل ، ]٦٦: آل عم

ــيس  ــا ل ـــيء ممَّ ــه، وال ش ــة ب ــوز املحاجَّ ــة جي ــو حجَّ ــا ه ــلُّ م ك

ــه ــة ب ــوز املحاجَّ ــوم جي ــغر. بمعل ــا الص ــا  ٰى أمَّ ـــرورية، وأمَّ فض

ـة لـيس  ٰى كربال ا هـو حجَّ مـة، وينـتج ال شــيء ممـَّ فلآليـة املتقدِّ

ــود  ــوم، لوج ــو معل ــة فه ــو حجَّ ــا ه ــلُّ م ــه ك ــوم، ويلزم بمعل

ال شـــيء مــن : ومعنــا قضــيَّة صــادقة، وهــي قولنــا. املوضــوع

غري املعصوم خربه من حيـث إنَّـه منـه معلـوم، وكـذا فعلـه مـن 

ــر ــة ُأخ ــن جه ــه ال م ــه من ــث إنَّ ــاه ٰى حي ــإذا جعلن ــغر، ف  ٰى ص

ــتج ال : لقولنــا ــة فهــو معلــوم بالضـــرورة، ين كــلُّ مــا هــو حجَّ

ــة مــن حيــث هــو  شـــيء مــن غــري املعصــوم فعلــه وقولــه حجَّ

قوله وفعلـه مـن هـذه اجلهـة، واإلمـام قولـه وفعلـه مـن حيـث 

باعـه،  د قولـه وفعلـه جيـب اتِّ ـة، ألنَّـه بمجـرَّ هو قوله وفعله حجَّ

ــم، وإالَّ مل ي ــه العل ــد قول ــزم أن يفي ر، فيل ــرَّ ــا تق ــة مل ــن حجَّ ك

 .فيجب أن يكون معصوماً 

 ِ�يـِه ِمــْن   :قــال تعـاىلٰ  :الثـامن واخلمسـون
َ

ــك َمـْن َحاج�
َ
�

ــمِ 
ْ
ِعل

ْ
ــَن ال ــِد مــا جــاَءَك ِم

ْ
ــت هــذه ]٦١: آل عمــران[  َ�ع ، دلَّ

ــام هــي بــاملعلوم، وقــول غــري املعصــوم  اآليــة عــىلٰ  ــة إنَّ أنَّ احلجَّ

ـــة، غـــري معلـــوم وال فعلـــه، فـــال يصـــلح للمحا ـــة واحلجَّ جَّ

ة، وبه ُحياّج، فيجب أن يكون معصوماً   .واإلمام قوله حجَّ

ــون ــع واخلمس ــاىلٰ  :التاس ــه تع ــَن :  قول ن� ِم
َ
ــو�

ُ
�

َ
ــال ت

َ
ف

�َن  ِ
َ

ــ� ُممْ
ْ
، كــلُّ غــري معصــوم يمكــن أن  ]١١٤: األنعــام[ �ا�

يكــون مــن املمــرتين، وال شـــيء مــن اإلمــام يمكــن أن يكــون 

ال شــيء مـن غـري املعصـوم بإمـام من املمـرتين بالضــرورة، فـ

ـــرورة، ويــنعكس باملســتوي إىلٰ  ال شـــيء مــن : قولنــا بالض

ــًام، ويلزمــه كــلُّ إمــام  اإلمــام بغــري معصــوم بالضـــرورة أو دائ

 .معصوم بالرضورة، لوجود املوضوع، وهو املطلوب

ــِد اِهللا َومــا   :قولــه تعــاىلٰ  :ونالســتُّ 
ْ
ــَو ِمــْن ِعن

ُ
 ه

َ
ــون

ُ
و�

ُ
َو�َق

ــْن عِ  ــَو ِم
ُ
ــِد اهللاِ ه

ْ
ــران[ ن ــوم  ]٧٨: آل عم ــري معص ــلُّ غ ، ك

ــن أن  ــام يمك ــن اإلم ـــيء م ــذلك، وال ش ــون ك ــن أن يك يمك

ــون ــوم   يك ــري املعص ــن غ ـــيء م ــال ش ـــرورة، ف ــذلك بالض ك

م  .بإمام، فكلُّ إمام معصوم ملا تقدَّ

ـــْم   :قـــال تعـــاىلٰ  :وناحلـــادي والســـتُّ 
ُ
 َوَر���

�
 اَهللا َر�

�
إِن

ــذا ِ�  ــُدوُه ه بُ
ْ
ا�

َ
ــتَِقيٌم ف ــريم[ �اٌط ُ�ْس ، اإلمــام ]٣٦: م

ــاىلٰ  ــر اهللا تع ــذي أم ــق ال ــو الطري ــه ه ــك  طريق ــه، وذل باع باتِّ
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ـــيء  ــتقيم، وال ش ـــراط مس ــه ص باع ــر اهللا باتِّ ــذي أم ــق ال الطري

ــن غــري املعصــوم  الصـــراط  بالفعــل عــىلٰ ]] ٤٣١ص [[ /م

: قلنـا. املستقيم، فـال شــيء مـن اإلمـام بغـري معصـوم بالفعـل

ــدَّ  ــه وال ب ــف، وألنَّ ــأمن املكلَّ ــمته، وإالَّ مل ي ــوب عص ــن وج م

ــ ــو معن ــذا ه ــل، وه ــوم بالفع ــري معص ــون غ ــتحيل أن يك  ٰى يس

 .واجب العصمة

باعــه هدايــة بالضـــرورة، وال  :ونالثــاين والســتُّ  كــلُّ إمــام اتِّ

باعـه هدايـة باإلمكـان، فـال شــيء  شـيء مـن غـري املعصـوم اتِّ

 .من اإلمام بغري معصوم، وهو املطلوب

ٰ   :قال اهللا تعاىلٰ  :ونلثالث والستُّ ا
َ َ

� 
َ
ون

ُ
و�

ُ
ـِذَب  َو�َق

َ
ك

ْ
اِهللا ال

 
َ
ُمون

َ
ل
ْ
ع

َ
ْم �

ُ
، كلُّ غري معصوم يمكـن أن ]٧٥: آل عمران[ �وَه

يكون كـذلك، وال شــيء مـن اإلمـام يمكـن أن يكـون كـذلك 

بالضـرورة، ينتج ال شـيء من غري املعصـوم بإمـام بالضــرورة، 

بغري معصوم بالضـرورة، فيلزم منه كلُّ إمام  فال شـيء من اإلمام

 .معصوم بالرضورة، وهو املطلوب

ِكتـاِب �ـِـَم   :قولـه تعـاىلٰ  :ونالرابـع والسـتُّ 
ْ
 ال

َ
ـل

ْ
ه

َ
 يـا أ

ْ
ــل

ُ
ق

ــتُْم 
ْ
�
َ
 َوأ

ً
ــا ــا ِعوَج ه

َ
ون

ُ
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َ
ــَن � ــْن آَم ــِ�يِل اِهللا َم ــْن َس

َ
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َ
ون

�
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َ
ت

 
َ
ــون

ُ
َمل

ْ
ع
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ــا � م�

َ
ــٍل � ــا اُهللا بِغافِ ــَهداُء َوَم

ُ
ــران[  �ش : آل عم

هــذه اآليــة يف معــرض التــوبيخ والتهديــد والــذمِّ : ، أقــول]٩٩

ل: أشــياء عــىلٰ  الصــدُّ عــن ســبيل اهللا، أي الطريقــة املؤّديــة : األوَّ

رضــاء اهللا والنجــاة، وذلــك بامتثــال األوامــر والنــواهي  إىلٰ 

ــات ــتعامل الطاع ــاين. واس ــؤمن: الث ــدُّ امل ــث. ص ــه: الثال   :قول

 َهــا ِعو
َ
ون

ُ
بْغ

َ
� 

ً
، أي يريــدون أن يكــون الســبيل أي الطريــق جــا

. وهـو الشـــريعة، واعــتامد غــري احلـقِّ إعوجاجــًا عــن الشـــريعة

غــري املعصــوم يمكــن أن يصــدر منــه : إذا عرفــت ذلــك فنقــول

ــه ذلــك بالضـــرورة،  ــام يمكــن من ذلــك، وال شـــيء مــن اإلم

ــا فــال شـــيء مــن غــري املعصــوم بإمــام، ويــنعكس إىلٰ  ال : قولن

إلمـام بغـري معصـوم، ويلزمـه كـلُّ إمـام معصــوم، شــيء مـن ا

 .لوجود املوضوع، وهو املطلوب

   :قولــه تعــاىلٰ  :وناخلــامس والســتُّ 
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ــُه اُهللا إِال
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: آل عمـــران[ ل

ــه االســتدالل]١٢٦ ــَم مــن هــذا أنَّ طمأنينــة : ، وج أنَّــه ُعِل

ــ ــب مطلوب ــر القل ـــرعية واألوام ــام الش ــًا يف األحك ة خصوص

الســـمعية والتكـــاليف العقليـــة، وال حيصـــل إالَّ باإلمــــام 

 .حمال اهللا تعاىلٰ  املعصوم، ونقض الغرض عىلٰ 

ــادس والســتّون ]]٤٣٢ص [[ / يــَن  :الس ِ
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ْ َ
�� ] آل

ــذلك، ]١٨٨: عمــران ــوم يمكــن أن يكــون ك ، كــلُّ غــري معص

ـــرورة،  ــذلك بالض ــون ك ــن أن يك ــام يمك ــن اإلم وال شـــيء م

ينــتج ال شـــيء مــن غــري املعصــوم بإمــام بالضـــرورة أو دائــًام، 

 . وهو املطلوب

ـــابع  ـــتُّ الس ـــاىلٰ  :ونوالس ـــه تع ـــاَجُروا   :قول يَن ه ِ
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ْ
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ــواِب  ــتدالل]١٩٥: آل عمــران[ � ا�� ــه االس ــذه : ، وج أنَّ ه

األشــياء هلــا غايــة واحــدة اشــرتكت فيهــا، وهــو كــون ذلــك يف 

   :سبيل اهللا، ويرتتَّـب عليهـا اجلـزاء، وهـو قولـه
�
ـَرن

�
ف

َ
�

ُ َ
 ...أل

ــني إىلٰ  إىلٰ  ــام املكلَّف ــا اإلم ــإذا دع ــره، ف ــذه  آخ ــزم ه ــال فيل قت

ــم أنَّ دعــاءه إىلٰ اللــوازم،  ــام ُيعَل ــب  وإنَّ ــه ويرتتَّ ــذه غايت ــال ه قت

ــه،  ــق ب ــه معصــوم، وإالَّ مل ُيوَث ــَم أنَّ عليــه اجلــزاء املــذكور إذا ُعِل

وال حيصـل الطمأنينـة بـه، وكالمهـا مطلـوب خصوصـًا يف هـذه 

 .األشياء

ــتُّ  ــامن والس ــاىلٰ  :ونالث ــال تع ــوا   :ق ــَن آَمنُ ي ِ
�

َها ا� ـ� ــ ي
َ
ــا أ ي
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َ
ــون ِلُح

ْ
ف
ُ
� � ]ــران ــدعو املكلَّفــني ]٢٠٠: آل عم ــام ي ، اإلم

ــاج إىلٰ  إىلٰ  ــب، وحيت ــذه املرات ــك  ه ــول ذل ــرض بحص ــام الغ إمت

ـــف إىلٰ  ب املكلَّ ـــرِّ ـــاف ُتق ـــني بألط ـــك  للمكلَّف ـــك، وذل ذل

 .باملعصوم، وهو املطلوب

   :قــال تعــاىلٰ  :ونالتاســع والســتُّ 
َ

َِبيــث
ْ
وا ا�

ُ
�
�
بَــد

َ
�
َ
َوال ت

ــِب  ي� ، كــلُّ إمــام متبــوع مطلقــًا، وال شـــيء ]٢: النســاء[ بِالط�

ل اخلبيـث بالطيِّـب بمتبـوع مطلقـًا، وكـلُّ غـري معصـوم  ممَّن ُيبدِّ

ــن أن  ــام يمك ــن اإلم ـــيء م ــذلك، وال ش ــون ك ــن أن يك يمك

ــذلك ــون ك ــري   يك ــام غ ــن اإلم ـــيء م ــتج ال ش ـــرورة، ين بالض

، ويلزمــــه كــــلُّ إمــــام معصــــوم ]بالضـــــرورة[م معصــــو

 .بالرضورة، لوجود املوضوع

ـــبعون ـــاىلٰ  :الس ـــال اهللا تع ْم   :ق
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مٌّ هـذا حكـم عـا: ، أقـول]١٦: النسـاء[اآليـة  �ت



 ٢٥١  .............................................................................................  عصمة اإلمام/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العني 

ــب  ــذلك فاملخاط ــان ك ــإذا ك ــك، ف ــه ذل ــدر عن ــن يص ــلِّ م لك

بإيــذائهام واإلعــراض عــنهام بالتوبــة واإلصــالح هــو املعصــوم، 

ــإذا كــان  ــك، ف ــه ذل ــن في ــوم يمك ــري معص ــلُّ غ ص [[ /وك

اإلمــام غــري معصــوم فــإن ســقط هــذا التكليــف عنــه مل ]] ٤٣٣

ـ فـًا ايكن اخلطـاب عام� ، وهـو باطـل بالضــرورة، وإن كـان مكلَّ

ـا  ه فـاملؤّدي لـه واملقـيم احلـدُّ ب عليـه ال بـدَّ أن يكـون غـريه، فإمَّ

ــــوم أوىلٰ  ــــون املعص ل يك ــــومًا أو ال، واألوَّ  أن يكــــون معص

ــاين يُ  ــه، والث ــة من ــقِ باإلمام ــس ــتلزم ط حملَّ ــوب، ويس ــن القل ه م

ه ينـاقض اهلرج واملرج والفـتن وتعطيـل حـدود اهللا، وذلـك كلُّـ

ــلُّ  ــدفع ك ــام، وين ــب اإلم ــن نص ــرض م ــذورات  الغ ــذه املح ه

 .بكون اإلمام معصوماً 

يـَن آَمنُـوا   :قـال اهللا تعـاىلٰ  :احلادي والسبعون ِ
�

َها ا� ـ� يـ
َ
يـا أ

وا
ُ
ل
ُ
�

ْ
أ
َ
اإلمـام إنَّـام ُوِضـَع : ، أقـول]٢٩: النسـاء[اآليـة  ... ال ت

ــق إىلٰ  ــاد اخلل ــوه  إلرش ــل ليجتنب ــل، الباط ــقِّ والباط ــة احل معرف

ــن م ــإذا مل يك ــوه، ف ــقَّ لريتكب بهم واحل ــرغِّ ــن أن ُي ــومًا أمك عص

ــىلٰ  إىلٰ ) يرشــدهم( ــم ع ــك وحيمله ــدِّ ذل ــئن  ض ــك، وال يطم ذل

ـــف، والطمأنينـــة مطلوبـــة، وهلـــذا ذكـــر اهللا يف مـــواطن  املكلَّ

حكايـًة عـن  كثرية منهـا هـذه، وكـام ذكرهـا اهللا تعـاىلٰ ) مواضع(

 .إبراهيم 

   :قــال اهللا تعــاىلٰ  :الثـاين والســبعون
�
يــَن يَ� ِ
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 َو�ُِر�ــدُ ا�
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ِبُعــون

 
ً
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ْ
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َ
ـَهواِت أ

�
، وجــه ]٢٧: النســاء[ �ا�ش

 :االستدالل من وجهني

أنَّ غـري املعصـوم يتَّبـع الشـهوات، وكـلُّ مـن يتَّبـع : أحدمها

ــه ــيًام، ألنَّ قول ــل مــيالً عظ ــنَ : الشــهوات يمي ي ِ
�

ـــي  ا� يقتض

ف بـالم اجلـنس، وكـلُّ مـ ن يميـل مـيالً العموم، ألنَّه مجـع معـرَّ

ــري  ــع، فغ ــام ُيتَّب ــع، واإلم ــوم ال ُيتَّب ــري املعص ــع، فغ ــيًام ال ُيتَّب عظ

 .املعصوم ليس بإمام بالرضورة، وهو املطلوب

ــانيهام ــ: وث ــب حتَّ ــان نص ــف أن  ٰى أنَّ األم ــن املكلَّ ال يمك

، وال يمكـــن ذلـــك إالَّ  يتَّبــع الشـــهوات ويميـــل عــن احلـــقِّ

ــه ال يــدعوه ــف أنَّ امليــل، وال يكــون لــه وقــع  إىلٰ  باطمئنــان املكلَّ

عند املكلَّـف إذا مل يمـل هـو، فـإنَّ مـن أمـر بمعـروف ومل يفعلـه 

ــه ــز بقول ــه العزي ــه اهللا يف كتاب ــار إلي ــد أش ــذموم، وق ــو م   :فه

 ْم
ُ
َســ�
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ف
ْ
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َ
 أ
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َســْون

ْ
�
َ
ِ�� َوت

ْ
ـاَس بِــال  ا�ـ�

َ
ُ�ُرون

ْ
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: البقــرة[ أ

ـــف ويثـــق قلبـــه إذا كـــا]٤٤ ـــام يطمـــئن املكلَّ ن اإلمـــام ، وإنَّ

 .معصومًا، وهو املطلوب

ــــوا   :قــــال اهللا تعــــاىلٰ  :الثالــــث والســــبعون
ُ
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ْ
ق
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مْ 
ُ
َســــ�
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ف
ْ
�
َ
ــــه إىلٰ  ... أ  ]] ٤٣٤ص [[ /  :قول

ً
ــــ�ا  ��َِس

ــاء[ ــتدالل]٣٠و ٢٩: النس ــه االس ــدعو إىلٰ : ، وج ــام ي  أنَّ اإلم

ــا  ــه لقتله ض نفس ــرِّ ــرفني، فيُع ــن الط ــال م ــه القت ــاد، وفي اجله

ــل ــ وألن يقت ــريه، فمت ــاز أن  ٰى غ ــوم ج ــري معص ــام غ ــان اإلم ك

القتـل ظلـًام كـام هـو مشـاهد ومتـواتر، فيكـون  يكون دعاؤه إىلٰ 

ــًام وتعرُّ  ــدوانًا وظل ــك ع ــىلٰ ذل ــًا ألن يص ــن  ض ــذا م ــارًا، وه ن

أعظم العذاب يف ترك اجلهـاد، ويلـزم مـن عـدم عصـمة اإلمـام 

طـأ أمـره، فـإذا جـاز منـه اخل فـه عـىلٰ عدم وجـوب اجلهـاد، لتوقُّ 

وأن يكـون ظاملـًا امتنـع قتـل املكلَّـف، واحلاصـل أنَّـه يلـزم منــه 

ــدعاء إىلٰ  ــد ال ــام عن ــام اإلم ــدم  إفح ــل، فع ــو باط ــاد، وه اجله

 .عصمته باطل

ــبعون ــع والس ــاىلٰ  :الراب ــال اهللا تع ــْن   :ق ــب� َم ِ
ُ
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ــاء[ ��ن ــتدالل]٣٦: النس ــه االس : ، وج

ــ ــدعو إىلٰ أنَّ اإلم ــب أن ي ـــيء  ام جي ـــرورة، وال ش ــك بالض ذل

ذلــك باإلمكــان، ينــتج ال شـــيء  مــن غــري املعصــوم يــدعو إىلٰ 

من اإلمـام بغـري معصـوم، ويلزمـه كـلُّ إمـام معصـوم، لوجـود 

 .املوضوع، وهو املطلوب

ـــبعون ـــاىلٰ  :اخلـــامس والس    :قـــال تع
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ـــون
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ْ
ـــأ ، هـــذه صـــفة ]٣٧: النســـاء[ َو�َ

ر اهللا  ــذَّ ــد ح ــص ق ــفة نق ــون ص ، فتك ــذمِّ ــرض ال ــَرت يف مع ُذِك

ــام نصـب لتكميــل املكلَّـف ومحلــه عــىلٰ  تعـاىلٰ   عنهــا، واإلمـام إنَّ

ــك،  ــه ذل ــه ال يعلم ــف أنَّ ــأمر املكلَّ ــام ي ــدة، وإنَّ ــالق احلمي األخ

ــام يطمــئن قلــب  ــه إنَّ وال يـأمره إذا علــم وجــوب عصــمته، وألنَّ

ــ ــام يعلــم  ف إذا علــم امتنــاع هــذه الصــفة عــىلٰ املكلَّ اإلمــام، وإنَّ

 .وجوب عصمته امتناعها بعصمته، فدلَّ عىلٰ 

ــبعون ــادس والس ــاىلٰ  :الس ــال اهللا تع ــا   :ق  م
َ
ــون تُُم

ْ
َو�َ�

ــِلهِ 
ْ

ض
َ
ُم اُهللا ِمــْن ف

ُ
أنَّ : ، وجــه االســتدالل]٣٧: النســاء[  آتــاه

ـــ ــود األقص ــو املقص ــم ه ــتامن العل ــث  ٰى ك ــك، بحي ــن ذل إنَّ م

واإلمام إنَّام ُجعـال لتبيـني العلـم العمـيل، فكـان مـن  النبيَّ 

ــف يف  عظــيم املــراد هنــا، واملقصــود مــن اإلعــالم تكميــل املكلَّ

ــو مل يكــن اإلمــام معصــومًا مل يــتّم هــذا  تــه العمليــة، فل قوَّ

ــكل  ــن الش ــاس م ة، والقي ــرَّ ــرَّ غــري م ــا م ــر م الغــرض، والتقري

 .الثاين

ــابع والســبعون ــال ا :الس    :هللا تعــاىلٰ ق
َ
ــون

ُ
ِفق

ْ
ن
ُ
ــَن � ي ِ

�
َوا�
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ـــاِس  ـــاَء ا�� ُهْم ِرئ
َ
ـــوا�

ْ
�
َ
،  ]٣٨: النســـاء[ أ ـــفة ذمٍّ ، هـــذه ص

ــال بــدَّ أن يكــون  ــر املكلَّــف عنهــا، ف ــب اإلمــام ليُطهِّ ونص

ــًا ]] ٤٣٥ص [[ / ــف يقين ــرًا عنهــا، وال يعلــم املكلَّ اإلمــام مطهَّ

ــمته، و ــوب عص ــزم بوج ــع اجل ــا إالَّ م ــام منه ــارة اإلم ــو طه ه

 .املطلوب

ــبعون ــامن والس ــاىلٰ  :الث ــال اهللا تع ٰ   :ق
َ

ــَر إِ�
َ
ــْم ت

َ
�
َ
ــَن  أ ي ِ

�
ا�

 
َ
ة
َ
ــالل

�
 ا�ض

َ
ون ُ ــ�َ

ْ
ــاِب �َش ِكت

ْ
ــَن ال  ِم

ً
ــيبا ِص

َ
ــوا ن

ُ
وت

ُ
ــاء[ أ : النس

ــا،  ]٤٤ ــف منه ــري املكلَّ ــب لتطه ــام نص ، واإلم ــفة ذمٍّ ــذه ص ، ه

ــه بالضـــرورة، وكــلُّ غــري معصــوم ال تســتحيل  فتســتحيل علي

 .مام ليس بغري معصوم، فهو معصومعليه، فاإل

ـــبعون ـــع والس ـــاىلٰ  :التاس ـــال اهللا تع ـــِن   :ق
ُ
ـــْن يَ� َوَم

 
ً
ِر�نـا

َ
سـاَء ق

َ
 ف

ً
ِر�نـا

َ
ُ ق

َ
� 

ُ
يْطان

�
، كـلُّ غـري ]٣٨: النسـاء[ �ا�ش

ــام  ــن اإلم ـــيء م ــذلك، وال ش ــون ك ــن أن يك ــوم يمك معص

يمكـن أن يكـون كـذلك بالضــرورة، ينـتج ال شــيء مـن غــري 

ــا ــوم بإم ــىلٰ املعص ــًام ع ـــرورة أو دائ ــرأيني،  م بالض ــتالف ال اخ

ال شـــيء مــن اإلمــام بغــري معصــوم : قولنــا ويــنعكس إىلٰ 

ــىلٰ  ــًام ع ــام  بالضـــرورة أو دائ ــلُّ إم ــزم ك ــرأيني، ويل ــتالف ال اخ

 .معصوم بالرضورة، لوجود املوضوع

   :قال اهللا تعاىلٰ  :الثامنون
ْ
ةٍ َو�ِن

ر�
َ
 ذ

َ
قال

ْ
ِلُم ِمث

ْ
ظ

َ
 اَهللا ال �

�
 إِن

ُ
ك

َ
ت

 
ً
 َعِظيما

ً
را

ْ
ج

َ
هُ أ

ْ
ن ُ ِت ِمْن �َ

ْ
ها َو�ُؤ

ْ
 يُضاِعف

ً
، ]٤٠: النساء[ �َحَسنَة

 :كون اإلمام غري معصوم ينايف هذه اآلية من وجوه: أقول

ــه يــدلُّ عــىلٰ : أحــدها نفــي ماهيــة الظلــم، وهــو يســتلزم  أنَّ

ــه، ــع جزئيات ــي مجي ــه   نف ــة ل ــون واجب ــدح، فتك ــفة م ــي ص وه

ليـه، ولـو كــان اإلمـام غـري معصــوم ه ع، ويسـتحيل ضــدُّ تعـاىلٰ 

ــأمره بمعصــيته،  ــه ال جيــوز أن ي لــزم تكليــف مــا ال ُيطــاق، ألنَّ

ــف مــأمور بطاعتــه يف كــلِّ أوامــره ونواهيــه، فيكــون قــد  واملكلَّ

ه تعـاىلٰ  عـن املعصـية، فيكـون مـأمورًا  ٰى هنـ أمره باملعصـية، لكنـَّ

ــل ومنه ــابفع ــا ال ي� ــف م ــاق، وتكلي ــا ال ُيط ــف م ــو تكلي ، وه

ــه، وقــد ُيطــ ــًا من ــااق ظلــم، فيكــون الظلــم ممكن اســتحالته،  بيَّنّ

 .فيلزم اجتامع اإلمكان واالستحالة، وهو تناقض

فـه بـه وحكمـه لطفـه بـاملكلَّف وتلطُّ  أنَّـه يـدلُّ عـىلٰ : وثانيها

ـــم  ـــدًا للعل ـــًا مفي ـــف طريق ـــه، فكيـــف ال جيعـــل للمكلَّ علي

 . باألحكام؟ وهو اإلمام املعصوم، وهو املطلوب

ـ: وثالثهــا]] ٤٣٦ص [[ / فعـــل  ه عـــىلٰ لطفـــه هـــذا وحثـُّ

ــه تعـاىلٰ  احلسـنات وحتريضــها عليهــا يـدلُّ عــىلٰ  جعــل طريقــًا  أنَّ

، وذلــك هــو  ــم باحلســنات بحيــث ال يقبــل الشــكَّ مفيــدًا للعل

 .املعصوم ال غري

ــون ــادي والثامن ــاىلٰ  :احل ــال اهللا تع    :ق
ْ
ن

َ
ْم أ

ُ
ُ�ُر�

ْ
ــأ  اَهللا يَ

�
إِن

مانــاِت إِ�ٰ 
َ ْ
وا األ

�
ــؤَد

ُ
ِلهــا ت

ْ
ه

َ
، هــذه صــفة مــدح ]٥٨: النســاء[ أ

ها، وغـري املعصـوم يمكـن  ٰى يدعو اإلمام إليهـا وينهـ عـن ضـدِّ

ــدعو إىلٰ  ــتحيل أن  أن ي ــام يس ــا، واإلم ــدعو إليه ها وال ي ــدِّ ض

ــدعو إىلٰ  ــىلٰ  ي ــدلُّ ع ــذا ي ــا، وه ــدعو إليه ــب أن ي ها وجي ــدِّ  ض

 .وجوب كون اإلمام معصومًا، وهو املطلوب

َ   :قــال اهللا تعــاىلٰ  :الثــاين والثامنــون ْ
ْمــتُْم َ�ــ�

َ
َو�ِذا َحك

 اَهللا 
�
ـْم بِـِه إِن

ُ
ـا يَِعُظ�  اَهللا نِِعم�

�
ِل إِن

ْ
َعـد

ْ
ُمـوا بِال

ُ
ك

ْ َ
� 

ْ
ن

َ
ا��اِس أ

 
ً
ــ�ا  بَِص

ً
ــِميعا  َس

َ
ــة  ��ن ــاء[اآلي ــوم ]٥٨: النس ــري املعص ، غ

ـــذلك  ـــم ب ـــام حيك ـــلُّ إم ـــذلك، وك ـــم ب ـــن أن ال حيك يمك

ـــيء  ــتج ال ش ـــرورة، ين ــو بالض ــام، وه ــوم بإم ــري املعص ــن غ م

ة، وهو املطلوب  .يستلزم عصمة اإلمام كام مرَّ غري مرَّ

ــون ــث والثامن ــاىلٰ  :الثال ــه تع ٍء   :قول ْ َ
تُْم ِ� �

ْ
ــاَز� ن

َ
 ت

ْ
ــإِن

َ
ف

 ٰ
َ

وُه إِ�
�
ــُرد

َ
َــْوِم  ف

ْ
 بِــاِهللا َوا�

َ
ِمنُــون

ْ
ؤ
ُ
ــتُْم ت

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
اِهللا َوا�ر�ُســوِل إِن

ِخــرِ 
ْ

اهللا  أنَّ الـــردَّ إىلٰ : ســتدالل، وجـــه اال]٥٩: النســاء[ اآل

ــازع،  ــع التن ــا يرف ــيهام وخربمه ــا وهن ــول أمرمه ــول وقب والرس

اهللا  ، فـــالردُّ إليـــه ردٌّ إىلٰ واإلمـــام قـــائم مقـــام الرســـول 

ــردَّ إىلٰ  ــول ردٌّ إىلٰ  والرســول، ألنَّ ال ــدم اهللا تعــاىلٰ  الرس ، ومــع ع

ــول ــام الرس ــوم مق ــال يق ــازع، ف ــع التن ــام ال يرف ــمة اإلم . عص

ــىلٰ وأل ــدلُّ ع ــة ت ــذه اآلي ــيِّ  نَّ ه ــمة النب ، وعص ــيِّ ــمة النب عص

ــوب ــو املطل ــه، وه ــائم مقام ــه ق ــام، ألنَّ ــمة اإلم ــتلزم عص . تس

نَّة ال يرفع التنازع والردُّ إىلٰ   .الظواهر من الكتاب والسُّ

ٰ   :قوله تعـاىلٰ  :الرابع والثامنون
َ

ـَر إِ�
َ
ـْم ت

َ
�
َ
ُهـْم  أ

َ
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َ
يـَن ِ�يـل ِ

�
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ف
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ُ
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َ
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َ
 ف

َ
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ُ
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ْ
ش

َ
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َ
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َ
ش

ْ َ
ُهْم �

ْ
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َ
 إِذا ف

ُ
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ْ
ِهُم ال

ْ
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َ
َعل

 
ً
ــيَة

ْ
ش

َ
 خ

�
ــد

َ
ش

َ
ْو أ

َ
، خشــية النــاس ]٧٧: النســاء[اآليــة  ... أ

ــد  ــام ُيبعِّ ــة، واإلم ــة مذموم ــيًة طريق ــّد خش ــية اهللا أو أش كخش

هبم إىلٰ عنهــ ها، وغــري  ا املكلَّفــني وُيقــرِّ ]] ٤٣٧ص [[ /ضــدِّ

ــدعو إىلٰ  ــك، وال ي ــل ذل ــن أن ال يفع ــوم يمك ــل  املعص ــك، ب ذل

ــام  ــن اإلم ـــيء م ــفة، وال ش ــذه الص ــه ه ــون في ــن أن يك يمك

 .كذلك بالرضورة، فغري املعصوم ال يصلح لإلمامة

ــ  :قولـه تعــاىلٰ  :اخلـامس والثامنــون
ُ
ِمن

ْ
 ال يُؤ

َ
ـال َوَر��ــك

َ
 ف

َ
ون

 ٰ ِســِهْم  َحـ��
ُ
ف
ْ
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َ
وا ِ� أ

ُ
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َ
ــم� ال �

ُ
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ً
ــِليما ْس

َ
ُموا �

�
ــل ــيَْت َو�َُس َض

َ
ــا ق  ِ�م�

ً
ــا ــاء[ �َحرَج ، ]٦٥: النس

جعــل هنايــة عــدم إيامهنــم حتكــيم الرســول والتســليم إليــه، ثــّم 

ــه ــد بقول  : أكَّ
ً
ــِليما ْس

َ
�� ــك أو ــوا ذل ــام مل يفعل ــ، ف وا أخلُّ

ا شـجر بيـنهم مل يكونـوا  بتحكيمه والتسليم إليه يف واقعـة مـا ممـَّ

مؤمنني، فيلزم من ذلـك عصـمة الرسـول، ألنَّـه لـو جـاز عليـه 

ــا  ، فإمَّ اخلطــأ والســهو والنســيان جلــاز أن حيكــم بخــالف احلــقِّ

ــو  ــون ه ــتلزم أن يك ل يس ــه أو ال، واألوَّ ــني ب ــوا مكلَّف أن يكون

الصـواب إالَّ مـا ُكلِّفـوا بـه، فـال يكـون الصواب، ألّنا ال نعنـي ب

والثـاين ينـاقض . خطًأ، هـذا خلـف، مـع أنَّـه يسـتلزم املطلـوب

ــام  ــل ب ــو باط ــا بحكمــه، وه ــّيل والرض ــليم الك التحكــيم والتس

م، فتعــنيَّ أن يكــون معصــوماً  وحكــم النبــيِّ وحكــم . تقــدَّ

ـــوا   :اإلمـــام متســـاويان، لقولـــه تعـــاىلٰ  ِطيُع
َ
ِطيُعـــوا اَهللا َوأ

َ
أ

مْ ا
ُ
�

ْ
ــن ــِر ِم

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
 َوأ

َ
ــول ــاء[ �ر�ُس ، فوجــب أن ]٥٩: النس

 .يكون اإلمام معصومًا، وهو املطلوب

ــون ــه تعــاىلٰ  :الســادس والثامن ــْوَم   :قول
َ
ق
ْ
ــِدي ال

ْ
ه

َ
َواُهللا ال �

ــِقَ�  فاِس
ْ
ــدة[ �ال ــول ]١٠٨: املائ ــتدالل أن نق ــه االس : ، وج

هداه يف مجيــع ال شـــيء مــن غــري املعصــوم هبــاٍد لكــلِّ مــن اســت

ــتهداه يف  ــن اس ــلِّ م ــاٍد لك ــام ه ــلُّ إم ــاإلطالق، وك ــام ب األحك

. مجيع األحكـام، ينـتج ال شــيء مـن غـري املعصـوم بإمـام دائـامً 

ــغر ــا الص ــان،  ٰى أمَّ ــق باإلمك ــًا فاس ــوم وجوب ــري املعص فــألنَّ غ

وال شـيء من اإلمـام بفاسـق بالضــرورة، ينـتج ال شــيء مـن 

ـا الصـغر. الضــرورة أو دائـامً غري املعصـوم وجوبـًا بإمـام ب  ٰى أمَّ

ــا الكــرب فــألنَّ اإلمــام هــاٍد بالضـــرورة، وال  ٰى فضـــرورية، وأمَّ

شـــيء مــن الفاســق هبــاٍد بالضـــرورة، فــال شـــيء مــن اإلمــام 

ـــرورة ــق بالض ــغر. بفاس ــا الص ــام  ٰى أمَّ ـــرورية، ألنَّ اإلم فض

ــام نصــب لــذلك ــا الكــرب. إنَّ  فــألنَّ كــلَّ هــاٍد فهــو مهتــدٍ  ٰى وأمَّ

ــاىلٰ  ــه اهللا تع ــو هيدي ــٍد فه ــلُّ مهت ـــرورة، وك ـــرورة،  بالض بالض

تَــدِ   :لقولـه تعــاىلٰ 
ْ
ُمه

ْ
ُهــَو ا�

َ
ــِد اُهللا �

ْ
ه

َ
، ]٩٧: اإلرساء[ َوَمـْن �

وهــذه صــيغة حصـــر املحمــول يف املوضــوع، ويلزمــه كــلُّ مــن 

الفاسـق : لقولنـا ٰى فلـيس هبـاٍد، فنجعلـه كـرب ال هيديه اهللا تعاىلٰ 

ــ ــه اهللا، وك ــه اهللا ال هيدي ــن ال هيدي ــيس ]] ٤٣٨ص [[ /لُّ م فل

ــه  ـــرورة، جلعل ــاٍد بالض ــيس هب ــق ل ـــرورة، فالفاس ــاٍد بالض هب

ــرب ــا ٰى ك ــن : لقولن ـــيء م ـــرورة، وال ش ــاٍد بالض ــام ه ــلُّ إم ك

الفاســق هبــاٍد بالضـــرورة، ينــتج ال شـــيء مــن اإلمــام بفاســق 

 .بالرضورة، وهو املطلوب

ــون ــابع والثامن ــام هدا :الس ــب اإلم ــدة نص ــقفائ ــة الفاس   ي

ر ذلــك . وردعــه باللســان واليــد وإقامــة احلــدود وإذا تقــرَّ

ــا : لــو مل يكــن اإلمــام معصــومًا لــزم أحــد األمــرين: فنقــول إمَّ

، والـالزم إمكان العبث أو إمكـان اإلغـراء باجلهـل عليـه تعـاىلٰ 

ــه ــامللزوم مثل ــل، ف ــميه باط ــة. بقس ــان املالزم ــان : بي ــه إذا ك أنَّ

ـا أن جيعـل لـه اإلمام غري معصـوم أمكـن أن  يكـون فاسـقًا، فإمَّ

ــاىلٰ  ــه تع ــان العبــث علي ل يســتلزم إمك ، إمــام آخــر أو ال، واألوَّ

ل  ــان األوَّ ــام ك ــن اإلم ــوب م ــع املطل ــل مجي ــه إذا فع ألنَّ إمام

ا بطالن التايل فظاهر. عبثًا، وإالَّ لزم اإلغراء باجلهل  .وأمَّ

ــال ــاىلٰ : ال يق ــه تع ــك علي ــزم ذل ــام يل ــب  إنَّ ــان الناص ــو ك ل

ـة، وهـو ممنـوع، ولـو ُسـلِّم  إلمام هو اهللا تعـاىلٰ ل ال باختيـار األُمَّ

ل املسألة  .لكم هذا املطلوب تمَّ مطلوبكم لكنَّه أوَّ

 :اجلواب عنه بوجوه: ألّنا نقول

ل ، أنَّ اإلمـام ال يمكـن أن ينصـبه إالَّ اهللا تعـاىلٰ  بيَّنّـاأّنا : األوَّ

 .ذلك واالختيار باطل، وقد مٰىض 

ــاين ــ: الث ــل، أنَّ ــراء باجله ــث أو اإلغ ــبه العب ــن نص ــزم م ه يل

وكالمهـا قبــيح، وكـلُّ مــا لــزم منـه القبــيح فهـو قبــيح، فيكــون 

باعـه، فـال جيـوز  نصب اإلمام قبيحـًا، والقبـيح خطـأ ال جيـوز اتِّ

باعه، وهو خالف اإلمجاع  اإلقرار باإلمام  .وال اتِّ

يكــون نســبة املفســدة احلاصــلة والقبــيح احلاصــل : الثالــث

مـــام واملصــلحة احلاصـــلة منــه ممكنـــني متســـاويني، مــن اإل

ــرجيح  ــزم ت ح، وإالَّ ل ــرجِّ ــال م ــدمها ب ــرجيح أح ــتحيل ت فيس

ح، فال جيوز نصبه  .املمكن املتساوي الطرفني ال ملرجِّ

االختيـار يلـزم املحـال  التنّزل لو سلَّمنا أنَّـه عـىلٰ  عىلٰ : الرابع

ا أن يعرفه اإلمجاع أو ال، فـإن  ل اسـتحال أيضًا، ألنَّه إمَّ كـان األوَّ

ـة عـىلٰ   منهم العبث أو اإلغراء باجلهل، ألنَّـه باطـل، وإمجـاع األُمَّ

ق الباطل حمال، وإن مل يعرفه اإلمجاع ما يلزم منه حتقُّ  الباطل أو عىلٰ 

لزم نقض الغرض يف وضـعه، إذ لـو مل يعرفـه اإلمجـاع جلـاز مـن 

ختالل بعض الناس، ويلزم منه وقوع االختالف واهلرج واملرج وا

وألنَّـه يلـزم مـن . النوع، فيلزم إخالل ما وقع منـه، هـذا خلـف

ـة فـرقتني ]] ٤٣٩ص [[ /وجوب  اتِّباع اإلمامني لو افرتقت األُمَّ

تني عىلٰ  شخصني متساويني متفاويت األقـوال واآلراء لـزوم  مضادَّ

ح، وعـدم  ين، وتـرجيح أحـدمها تـرجيح بـال مـرجِّ اجتامع الضدَّ

مها إخالء الزمان مـن إمـام، وخـرق وجوب أحدمها مع عدم غري

 .اإلمجاع، والكلُّ باطل
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 هــــذا ِ�اِ�   :قولـــه تعــــاىلٰ  :الثـــامن والثامنــــون
�
ن

َ
أ

ِبُعوُه 
�
ـــات

َ
 ف

ً
ـــتَِقيما ، وجـــه ]١٥٣: األنعـــام[اآليـــة  ... ُ�ْس

ــتدالل ــع : االس ــاة يف مجي ــواب والنج ــق الص ــل طري ــه جع أنَّ

ــتقيًام، ــدًا مس ــة واح ـــرعية والعقلي ــام الش ــر أنَّ يف  األحك وذك

ر منـه، ألنَّ قولــه   :االخـتالف ضـالالً عــن ذلـك الطريـق وحــذَّ

 ِـْن َسـِ�يِله
َ
ـْم �

ُ
 بِ�

َ
ق ر�

َ
تَف

َ
�   يف معـرض التحـذير مـن اتِّبـاع

ــاج إىلٰ  ــق املســتقيم، وذلــك حيت حتصــيله علــًام  غــري ذلــك الطري

ـــام  ـــن اإلم ـــده م ـــيِّ وبع ـــن النب ـــل إالَّ م ـــالً، وال حيص وعم

 .ون اإلمام معصوماً املعصوم، فيجب أن يك

ــون ــع والثامن ــاىلٰ  :التاس ــه تع ــة قول ــذه اآلي ــْم : يف ه
ُ
�

�
َعل

َ
ل

 
َ
ــون

ُ
ت�ق

َ
�� ــياء ــه أش ل: في ــىلٰ : األوَّ ــامٌّ ع ــريض ت ــو حت . ٰى التق

ـا إنَّـام حتصـل مـن هـذا الطريـق املسـتقيم  داللـة عـىلٰ : الثـاين أهنَّ

ـــرورة ــوم بالض ــث. املعل ــو: الثال ــن  ٰى أنَّ التق ــرتاز ع ــي االح ه

ــات مج ــم باملباح ــل العل ــق، وحيص ــذا الطري ــالف ه ــا خي ــع م ي

ــاب،  ــلِّ ب ــواب يف ك ــة بالص ــات، وباجلمل ــات واملنهيّ والواجب

واالحـرتاز عـامَّ ُيَظـنُّ أنَّـه ضـالل، وال يـتمُّ ذلـك إالَّ مـن النبـيِّ 

 .أو اإلمام املعصوم، فيجب املعصوم

ٰ   :قولـه تعـاىلٰ  :التسعون
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ــة  ــام[اآلي ــول]١٥٤: األنع ــتدالل أن نق ــه االس ــرآن : ، وج الق

ـلت كـلَّ شــيء مـن  الكريم أكمـل مـن التـوراة، وهـي قـد فصَّ

ــد ــواب وه ــق الص ــام وطري ــم يف  ٰى األحك ــة هل ــاد ورمح للعب

ين خوطبـوا هبـا وُكلِّفـوا، فيجـب أن املعاش واملعـاد ورمحـة للـذ

ــم ذلــك يف كــلِّ  ص [[ /يكــون القــرآن كــذلك وأزيــد، وال ُيعَل

حكــم منــه بــالنصِّ إالَّ مــن طريــق العلــم، وهــو النبــيُّ ]] ٤٤٠

ـــرورة، فيجــب اإلمــام املعصــوم،  أو اإلمــام املعصــوم بالض

 .فيمتنع أن يكون اإلمام غري معصوم

اُه ُمباَرٌك   :قال اهللا تعاىلٰ  :احلادي والتسعون
ْ
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َ
وَهذا ِكتاٌب أ
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َ
، وجـه ]١٥٥: األنعـام[ �ف

أنَّه حصـر الرمحـة يف اتِّبـاع هـذا الكتـاب، فيلـزم أن : االستدالل

ينحصـر فيه الصواب، فال ُيؤَخـذ األحكـام إالَّ منـه أو مـن ُسـنَّة 

باعـه، وال ، وكلُّ ما فالنبيِّ  يها، وقد نطق القـرآن بوجـوب اتِّ

، فيجب حتصيل العلم فيه، وال ُيعَلم إالَّ ٰى جيوز ذلك، وجيب التقو

ام املبيِّنان لألحكـام يقينـًا، فيجـب النبـيُّ أو  بالنبيِّ أو اإلمام، فإهنَّ

 .اإلمام املعصوم، وهو املطلوب

ــعون ــاين والتس ــاىلٰ  :الث ــه تع ــة قول ــذه اآلي ــ: يف ه
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َ
عقيـب األمـر باتِّبـاع هـذا  ٰى أمـر بـالتقو ، �ل

ــىلٰ  ــريض ع ــو حت ــاب، فه ــريه، وال  الكت ــاع غ ب ــويز اتِّ ــدم جت ع

 .يمكن ذلك إالَّ باملعصوم، وليس إالَّ النبّي أو اإلمام

 إِ�ٰ   :قولـه تعـاىلٰ  :الثالث والتسـعون
�

ـداِ� َر�
َ
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ـــا ـــام[ ِقيٍم ِدين ، وجـــه ]١٦١: األنع

أنَّه ذكـر الطريـق الـذي جعلـه وأهـداه وأوحـاه اهللا : االستدالل

ـة، وهـو مسـتقيم ال عـوج فيـه،  إليه، وهو الذي هيدي إليـه األُمَّ

فهو واحـد وال تنـاقض يف أحكامـه وال اخـتالف، واإلمـام إنَّـام 

مهم هبـا، وال ُجِعَل ليهـدي النـاس إليهـا وحيملهـم عليهـا ويلـز

 .يتمُّ ذلك إالَّ من املعصوم، فيجب عصمة اإلمام

ـــعون ـــع والتس ـــاىلٰ  :الراب ـــه تع ـــم� إِ�ٰ   :قول
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ر عـــن : ، وجـــه االســـتدالل]١٦٤: األنعـــام[ أنَّـــه حـــذَّ

 .مام املعصوم، فيجباالختالف، وال يندفع إالَّ باإل

ــعون ــامس والتس ــاىلٰ  :اخل ــه تع ــا   :قول ه
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ــراف[ �أ ــتدالل]١٨: األع ــه االس ــال : ، وج أنَّ إرس

الشـيطان النبيِّ ونصب اإلمـام حيصـل بـه االجتنـاب عـن اتِّبـاع 

يف كـلِّ األحــوال ويف كـلِّ األقــوال واألفعـال والــرتوك، وذلــك 

 .ال يمكن إالَّ مع عصمة النبيِّ واإلمام، فتجب

ــادس والتســعون ــاىلٰ  :الس    :قولــه تع
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ــه أمــر : ، وجــه االســتدالل]٣: ألعــرافا[اآليــة  ... أ أنَّ

بـاع غـري مـا أنـزل اهللا، وذلــك  ٰى باتِّبـاع مـا أنـزل اهللا وهنـ عـن اتِّ

عامٌّ يف كـلِّ األحكـام ويف كـلِّ األشـخاص، والنبـيُّ إنَّـام ُأرسـل 

لتبليــغ ذلــك الــذي أنــزل اهللا، وجيــب يف احلكمــة إرســاله، وإالَّ 

س إليـه ومحلهـم لزم تكليـف الغافـل، وهـو حمـال، ودعـاء النـا

العمل بـه، وبعـد النبـيِّ نصـب اإلمـام لـذلك، وإنَّـام يتـوفَّر  عىلٰ 

باعه إذا ُعِلَم منـه ذلـك، وإنَّـام حيصـل هلـم العلـم  الدواعي إىلٰ  اتِّ

إذا كـان معصــومًا، فــال تــتمُّ فائدتــه إالَّ بعصــمته، فتجــب، وإالَّ 

مبلِّـغ  والفـرق بـني اإلمـام والنبـيِّ أنَّ النبـيَّ . لزم العبث بنصـبه

 .واإلمام مبلِّغ عن النبيِّ  عن اهللا تعاىلٰ 

ـــعون ـــابع والتس ـــاىلٰ  :الس ـــه تع ـــٍذ   :قول  يَْوَمئِ
ُ
ـــَوْزن

ْ
َوا�

ــق�  َ ــة  ...ا�ْ ــراف[اآلي ــقَّ  ]٨: األع ــتدالل أنَّ احل ــه االس ، وج
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م مـرارًا، وأنَّ الـذي يــوزن  مـا نطـق بـه الكتــاب العزيـز ملـا تقــدَّ

ــزم  ، فيل ــقِّ ــامل احل ــن األع ــت م ــو ويثب ــوزون ه ــون امل أن يك

العمل الـذي حكـم بـه القـرآن الكـريم، وإنَّـام ُيعَلـم ذلـك مـن 

 .إمام معصوم، وهو ظاهر، فيجب، وهو املطلوب

  كــلُّ غــري معصــوم قــد يتَّبــع الشــيطان، :الثــامن والتســعون

ــتج ال  ـــرورة، ين ــام بالض ــيطان بإم ــع الش ــن يتَّب ـــيء ممَّ وال ش

ـا ا. شـيء من غري املعصـوم بإمـام فألنَّـه لـو مل يتَّبـع  ٰى لصـغرأمَّ

الشــيطان يف وقــت مــا أصــالً كــان معصــومًا وقــد ُفــِرَض غــري 

ــف ــذا خل ــوم، ه ــرب. معص ــا الك ــاىلٰ  ٰى وأمَّ ــه تع    :فلقول
َ
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ـــن ـــراف[ �َجَه ـــذا  ،]١٨: األع دلَّ ه

أنَّ مــن يتَّبــع الشــيطان  اخلطــاب العظــيم والــنصُّ الكــريم عــىلٰ 

ــد  ــل واح ــد يف عم ــت واح ــًام أو يف وق ــان دائ ــواء ك ــًا س مطلق

يستحقُّ دخـول جهـنَّم، ومـن يسـتحقُّ دخـول جهـنَّم بعمـل ال 

جيوز أن ُيتَّبع يف كلِّ عملـه وقولـه وفعلـه، وإالَّ لكـان إمامـًا مـن 

ــك با ــار، فيهل ــة الن ــالً، وإالَّ أئمَّ ــع أص ــن أن ُيتَّب باعــه، وال يمك تِّ

ــاالن ــه حم ــزم من ــه، فيل ــبعض من ــبه، أو يف ال ــدة يف نص ــال فائ : ف

يلـزم عـدم اتِّباعـه مطلقـًا، بـل فـيام : إفحامـه، والثـاين: أحـدمها

ــدة يف  ــال فائ ــريه، ف ــن غ ــاده أو م ــن اجته ــا م ــوابه، إمَّ ــم ص ُيعَل

 .نصبه
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 � ��
ُ ْ
ـــِ�� األ ـــة  ... ا�� ـــراف[اآلي ـــه  ]١٥٧و ١٥٦: األع ، وج

للـذين يتَّقـون، وغــري  ة أوجبهـا اهللا تعــاىلٰ أنَّ الرمحـ: االسـتدالل

ــه  ــة، ألنَّ ــه الرمح ــب اهللا ل ــب وال يوج ــل ال جي ــوم بالفع املعص

فاعــل الــذنب، فهــو مســتحقٌّ للعقــاب، فــال جتــب رمحتــه، فــال 

اإلمـام إنَّـام نصـب للـدعوة ]و[شـيء من غـري املعصـوم بمتَّـق، 

ق، متـَّ] غـري[واحلمـل عليهـا، فـال يمكـن أن يكـون  ٰى التقو إىلٰ 

 .فال يمكن أن يكون غري معصوم

ــة ــي :املائ ــيِّ األُّم ــون للنب ــم املتَّبع ــون ه ــذه   املتَّق ــم ه بحك

ــه تعــاىلٰ  ف،  اآليــة، فإنَّ ف مســاٍو للمعــرِّ فهم بــذلك، واملعــرَّ عــرَّ

فيكون املتَّقـي واملتَّبِـع للرسـول يف كـلِّ أقوالـه وأفعالـه وتروكـه 

 متَّبِــع متســاويني، وهــو ظــاهر ضـــروري، وغــري املعصــوم غــري

ــام نصــب هلدايــة النــاس إىلٰ  بــاع  للرســول كــذلك، واإلمــام إنَّ اتِّ

ــه، وأن ال خيرجــوا  ــه وتروك ــع أقوالــه وأفعال ــول يف مجي الرس

ــا  ــام ينافيه ــيِّ ب ــة النب ــن رشيع ــول ع ــرك وال ق ــم وال ت ــل هل بفع

ر ذلـك، فـال  ومحلهم عـىلٰ  ذلـك، ومـن غـري املعصـوم ال ُيتصـوَّ

 . شـيء من غري املعصوم بإمام

 ..بسم اهللا الرمحن الرحيم]] ٤٤٣ص [[ /

ــة  ــن األدلَّ ــة م ــف الثاني ــن األل ــف م ــد األل ل بع ــدليل األوَّ ال

ــ ــىلٰ الدالَّ ــمة اإلمــام  ة ع ــال اهللا تعــاىلٰ  :وجــوب عص   :ق
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ـــة  ... َواأل : األعـــراف[اآلي

، : ، وجــه االســتدالل]١٥٧ بــاع النبــيِّ ــه لـــامَّ بــنيَّ وجــوب اتِّ أنَّ

ــو ــال  ٰى وأنَّ التق ــده ب ــنيَّ بع ــه، ب باع ــل إالَّ باتِّ ــاة ال حتص والنج

باعـه حتـَّ فصل أنَّه مـا ذا يصـنع هبـم الرسـول  ٰى الـذي ُأمـروا باتِّ

ووجـوب الرمحـة، فـذكر  ٰى حيصل هلم ذلـك املقـام، وهـو التقـو

 :مراتب

ــه يــأمرهم بــاملعروف، وهــو كــلُّ فعــل حســن لــه : األُوىلٰ  أنَّ

ــىلٰ  ــد ع ــف زائ ــه،  وص ــك أو ُدلَّ علي ــه ذل ــرف فاعل ــنه، ع حس

ـــيئني ـــتلزم ش ـــك يس ـــدمها: وذل ـــاملعروف، : أح ـــم ب إعالمه

محلهـــم عليـــه، وهـــو يشـــتمل كـــلَّ أمـــرهم بـــه و: وثـــانيهام

ــه،  ــًا علي ــا وجوب ــأمرهم هب ــًا وي ــا وجوب ــم هب ــات ُيعِلمه الواجب

وعليهم وجـوب الفعـل، وكـلُّ املنـدوبات ُيعِلمهـم هبـا وجوبـًا 

ــىلٰ  ــا ع ــأمرهم هب ــه وي ــون  علي ــدب ليك ــر ن ــبيل أم ــون(س ) فيك

فعلها علـيهم منـدوبًا، ويـدخل يف ذلـك تـرك املكروهـات فإنَّـه 

 .املعروف عليه راجح، فجاز إطالق

النهـي عـن املنكـر بـأن ينهـاهم عـن كـلِّ املنكـرات، : الثانية

ــىلٰ  ــتمل ع ــو يش ــيئني وه ــدمها: ش ــذلك، : أح ــاهم ب ــه إّي إعالم

 .هنيهم عنها، وردعهم عنها وجوباً : وثانيهام

ي�بــاِت : الثالثــة ُهــُم الط�
َ
� 

�
ــل ِ

ُ
� ٰاإلذن يف  ، وهــذه إشــارة إىل

: شـــيئني عـــىلٰ ] ]٤٤٤ص [[ /املباحـــات، وهـــو يشـــتمل 

 . إباحته هلم: إعالمهم به، وثانيهام: أحدمها

إعالمهــم باخلبائــث كالســموم والنبــات، ومــا : الرابعــة

 .حيرم عليهم من املآكل واملشارب واملالبس اخلبيثة

أن يضــع عــنهم إصـــرهم واألغــالل، ومعنــاه أن : اخلامســة

الشــهوية  ٰى املنــاقص واألخــالق الذميمــة والقــو  ُخيــِرجهم مــن

 .الروحانية ٰى القو لغضبية إىلٰ وا
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، فـال بــدَّ أن يكــون  ـة بعــد النبــيِّ واإلمـام يفعــل ذلــك باألُمَّ

بمنزلته يف ذلك، ويفعـل فعلـه فـال بـدَّ وأن يكـون قـد حصـلت 

ــة يف  ــاويًا للرعيَّ ــان مس ، وإالَّ لك ــيِّ ــن النب ــب م ــذه املرات ــه ه ل

ــل يعمــل معــه ذلــك، فرتجيحــه علــيهم  احتياجــه إىلٰ  مكمِّ

ح، فلــيس حصــول ذلــك هلــم منــه وال مــن  تــرجيح بــال مــرجِّ

ــوم ال  ــري املعص ــومًا، وغ ــون معص ــهم، فيك ــن أنفس ــوله م حص

حيصل منـه ذلـك، وإالَّ كـان معصـومًا، فإّنـا ال نعنـي باملعصـوم 

هــذه الطريقــة، فيجــب عصــمة اإلمــام، وهــو  إالَّ مــن هــو عــىلٰ 

 .املطلوب

يَن آَمنُـــوا بِـــِه   :قـــال اهللا تعــاىلٰ  :الثــاين ِ
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ــة إىلٰ  ــدعاء األُمَّ ــب ل ــام نص ــام إنَّ ــياء، إىلٰ  اإلم ــذه األش ــاع  ه ب اتِّ

طريـق  النور الـذي ُأنـزل معـه، فـال يكـون فيـه اخـتالف، ألنَّـه

ـــم  ـــك، وال ُيعَل ـــه ذل ـــحُّ من واحـــد، وغـــري املعصـــوم ال يص

 .حصوله، فتنتفي فائدة نصب اإلمام، فيجب عصمته
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ــراف[ ــتدالل]١٤٥: األع ــه االس ــن : ، وج ــم م ــرآن أعظ أنَّ الق

ــنَّة  ــالً، والسُّ ـــيٍء مفصَّ ــلُّ ش ــه ك ــون في ــزم أن يك ــوراة، فيل الت

واإلمجـاع بيـان لـه وتفصـيل األحكـام، والنبـيُّ ُأرسـل إلبالغـه 

ــىلٰ  ــاس ع ــل الن ــه ومح ــيمهم وبيان ــه وتعل ــل ب ــاه، وال  العم إّي

حيصـــل االعـــتامد التـــاّم إالَّ مـــع عصـــمته، فيلـــزم أن يكـــون 

ــد  ــه بع ــل من ــك، وحيص ــه يف ذل ــائم مقام ــام ق ــومًا، واإلم معص

النبيِّ من هو بعد النبيِّ مـا حصـل مـن النبـيِّ ملـن هـو يف زمانـه، 

رائع، ـفال حيصل الوثـوق بـه إالَّ مـع عصـمته وعلمـه بكـلِّ الشـ

 .وإالَّ مل يتّم فائدته

ِبـُع مـا يُـو�ٰ   :قـال اهللا تعـاىلٰ  :ابعالر
�
ت
َ
مـا �

�
 إِن

ْ
ـل

ُ
�  ق

َ
 ... إِ�

أنَّ ]] ٤٤٥ص [[ / ، دلَّ ذلــك عـــىلٰ  ]٢٠٣: األعـــراف[اآليــة 

ــام يتَّبــع الــوحي اإلهلــي، وال جيــوز لــه غــري ذلــك، ألنَّ  النبــيَّ إنَّ

مــا
�
ــأمر  إِن ــام ي ــه إنَّ ــذلك، وأنَّ ــاس خمــاطبون ب للحصـــر، والن

مـن األحكـام ال غـري،  مـا أوحـاه اهللا تعـاىلٰ  م إىلٰ الناس وهيـدهي

ـد  :وإليه أشار بقولـه
ُ
ـْم وَه

ُ
  ىٰ هـذا بَصـائُِر ِمـْن َر���

ٌ
َـة ْ

َورَ�

 
َ
ِمنُـون

ْ
ـْوٍم يُؤ

َ
يف ذلــك،  ، واإلمــام قـائم مقــام النبـيِّ  �ِلق

 وال جيــوز أن يتَّبــع النــاس إالَّ لــنصٍّ مــن النبــيِّ أو اإلمــام 

وســلم ُيبلِّغــه وحيمــل   مــا هــو نــصٌّ صـــريحفــيام فيــه إمجــال، و

النــاس عليـــه، وال يشــارك باجتهـــاد جمتهــد، وال بـــرأي وال 

ــه ال خيـيل شــيئًا  غـريه، فــال بـدَّ وأن ُيوَثــق بـه وحيصــل اليقـني أنَّ

ــه  ــم بأنَّ ــد العل ــك إالَّ بع ــل ذل ــريه، وال حيص ــأمر بغ ــه وال ي من

مل معصوم، فكـذا اإلمـام، فيجـب عصـمته، فإنَّـه لـوال عصـمته 

ــَذر يف  ــه، فيُع ــم بقول ــه، وال العل ــوق ب ــف الوث ــل للمكلَّ حيص

ــاىلٰ  ــه تع ــع أنَّ ة مواض ــدَّ ــرآن يف ع ــة الق ــه، لدالل باع ــدم اتِّ ال  ع

ب العايص إالَّ بعد إعالمه بالبيِّنات والرباهني  .ُيعذِّ

ِبـُع مـا يُـو�ٰ   :قولـه تعـاىلٰ  :اخلامس
�
ت
َ
مـا �

�
 إِن

ْ
ـل

ُ
�  ق

َ
 ... إِ�

ـــة علــيهم عـــىلٰ ]٢٠٣: األعــراف[اآليــة   ، ذكـــر ذلــك حجَّ

باعـه، ألنَّـه إنَّـام يتَّبـع مـا ُيـوح إليـه مـن ربِّـه، وفيـه  ٰى وجوب اتِّ

ــد ــن اهللا وه ــائر م ــىلٰ  ٰى بص ــوف ع ــك موق ــًة، وذل ــه ال  ورمح أنَّ

ذلـك، وال يـتمُّ إالَّ بعصـمته، وهـذا بعينـه قـائم  يصدر منه ضـدُّ 

ه قائم مقامه، فيجب عصمته  .يف اإلمام، ألنَّ

ِطيُعـوا اَهللا   :قوله تعـاىلٰ  :السادس
َ
يـَن آَمنُـوا أ ِ

�
َها ا� ـ� يـ

َ
يـا أ

 
َ
ْســَمُعون

َ
ــتُْم �

ْ
�
َ
ــهُ َوأ

ْ
ن
َ
ــْوا �

�
َول

َ
ُ َوال ت

َ
ــو� : األنفــال[ �َورَُس

ــ]٢٠ ــا  ٰى ، هن ــامعهم مل ــه س ــراد ب ــامع، وامل ــع الس ــوّيل م ــن الت ع

ــرب  ــع عصــمته، ألنَّ خ ــل ذلــك إالَّ م ــدهم العلــم، وال حيص يفي

د سـامعه، لقولـه تعـاىلٰ اهللا ٰى الفاسق هن باعـه بمجـرَّ يـا   : عـن اتِّ

تَ�َي�نُــوا
َ
بَــإٍ �

َ
ْم فاِســٌق بِ�

ُ
 جــاَء�

ْ
يــَن آَمنُــوا إِن ِ

�
َها ا� ـ� يــ

َ
 أ

، فكــلُّ مــن أمكــن أن يكــون فاســقًا ال حيصــل ]٦: احلجــرات[

عـن التـوّيل عنـه، فـال فائـدة يف  ي�ـامن خـربه العلـم، فيكـون منه

ــام ا ــائم مق ــام ق ــبه، واإلم ــب نص ــه، فيج ــو ألجل ــيام ه ــيِّ ف لنب

عصــمته ليحصــل العلــم بــه بقولــه، فيحــرم التــوّيل عنــه وإالَّ مل 

 .حيرم

ـوا   :قـال اهللا تعـاىلٰ  :السابع
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ُ
ون
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َ
ـــول  �اَهللا َوا�ر�ُس

ــال[ ــل]٢٧: األنف ــام جع ــدَّ وأن  ، إنَّ ــال ب ــم، ف ــع العل ــة م اخليان

، فيكــون  ينصــب طريقــًا إىلٰ  العلــم، وذلــك الطريــق هــو النبــيُّ

قوله يفيد العلـم، وإنَّـام يكـون بعصـمته، فيجـب عصـمته ليـتمَّ 

ـــه نصـــب  ]] ٤٤٦ص [[ /فائـــدة بعثتـــه، وكـــذا اإلمـــام، ألنَّ

 .ليحصل منه ما حيصل من النبيِّ 

   :قـال اهللا تعـاىلٰ  :الثامن
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 ٢٥٧  .............................................................................................  عصمة اإلمام/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العني 

 أنَّــه تعــاىلٰ : ، وجــه االســتدالل]٣٩: األنفــال[ �بَِصــٌ� 

ــان، ألنَّ  ــع األزم ــة يف مجي ــون فتن ــاده أن ال تك ــن عب ــب م طل

ــه ٰ : قول ــ��   َح
ٌ
ــة نَ

ْ
 فِت

َ
ــون

ُ
�

َ
ــىلٰ   دلَّ  ال ت ــلِّ  ع ــراد يف ك أنَّ امل

ــول ــات، فنق ــة الزم: األوق ــور ثالث ــد ُأم ــون : أح ــا أن ال يك إمَّ

ــول، أو  ــصِّ الرس ــب اهللا ون ــام بنص ــون اإلم ــا أن يك ــام، وإمَّ إم

يكون فتنة، فـإنَّ الضــرورة قاضـية بأنَّـه إذا نصـب اإلمـام غـري 

ضــًا إىلٰ  اهللا تعــاىلٰ  يهم اخللــق مــع اخــتالف دواعــ بــل يكــون مفوَّ

إمــام واحــد تقــع الفتنــة،  وآرائهــم وأهــوائهم وال يتَّفقــون عــىلٰ 

ــب اهللا  ــون بنص ــب أن يك ــة، فيج ــه الفتن ــع من ــام تق وعــدم اإلم

ــا أن يكــون معصــومًا أو ال، والثــاين باطــل، ألنَّ . تعــاىلٰ  فإمَّ

ــوق  ــل الوث ــه اآلراء وال حيص ــف في ــوم ختتل ــري املعص ــب غ نص

ــه يمكــن لــزوم اإلغــراء باجل هــل مــن نصــبه، وهــو بقولــه، وألنَّ

حمــال، وإمكـان املحـال حمــال، فمحـال أن يكــون  مـن اهللا تعـاىلٰ 

 .غري معصوم، وهو املطلوب

كـلُّ غـري معصـوم خمالفـه معـذور، وال شــيء مـن  :التاسع

ــن غــري  ـــيء م ــال ش ـــرورة، ف ــذور بالض ــه مع ــام خمالف اإلم

ــا الصــغر. املعصــوم بإمــام بالضـــرورة أو دائــامً  فــألنَّ غــري  ٰى أمَّ

ـاملعص د الكـذب وم قولـه غـري مفيـد للعلـم جلـواز اخلطـأ وتعمُّ

ــد للعلــم،  ــري مفي ــه غ ــذلك فقول ــان ك ــن ك ــلُّ م ــه، وك علي

واملقـّدمتان بـدهييتان، وكــلُّ مـن قولـه ال يفيــد العلـم فمخالفــه 

ــاىلٰ  ــه  معــذور، ألنَّ اهللا تع ــم، لقول ــن مل يعلــم احلك ال يعاقــب م

ـــِرِ�َ�   :تعــاىلٰ 
ْ
ُمش
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َ
ــون ُم

َ
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ْ
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َ
� � ]علَّــل عــدم معــاقبتهم وقــتلهم ]٦: التوبــة ،

، بعدم علمهـم وطلـبهم للعلـم بـام يفيـده وهـو كـالم اهللا تعـاىلٰ 

فيــد العلـم وال هــو واإلمـام إذا كــان غـري معصــوم فكالمـه ال ي

ا الكرب. مظنَّته  .فالنتفاء فائدة نصبه حينئذٍ  ٰى وأمَّ

وال شـــيء   غــري املعصــوم بالفعــل ظــامل بالفعــل، :العاشـــر

ــري  ــن غ ـــيء م ــال ش ـــرورة، ف ــاٍد بالض ــل هب ــامل بالفع ــن الظ م

ـا الصـغر. املعصوم هبـاٍد بالضــرورة فـألنَّ القـرآن الكـريم  ٰى أمَّ

ــع أنَّ مر ة مواض ــدَّ ــق يف ع ــإن نط ــه، ف ــامل لنفس ــذنب ظ ــب ال تك

ــه ظــامل قطعــًا للغــري  كــان الــذنب بظلــم الغــري فــال كــالم يف أنَّ

ـا الكـرب. ولنفسه ـْوَم   :فلقولـه تعـاىلٰ  ٰى وأمَّ
َ
ق
ْ
ـِدي ال

ْ
ه

َ
َواُهللا ال �

ــا�ِِمَ� 
�
ــة[ �الظ ــلح أن  ]١٩: التوب ــده اهللا ال يص ــن مل هي ، وم

ــه اهللا  ــ]] ٤٤٧ص [[ /جيعل ـــرورة، فثب ــًا بالض : ت قولنــاهادي

ال شـــيء مــن غــري املعصــوم هبــاٍد بالضـــرورة، فنجعلهــا 

كــلُّ إمــام هاديــًا بالضـــرورة، ينــتج ال شـــيء : لقولنــا ٰى صــغر

ـــرورة ــوم هبــاٍد بالض ــن غــري املعص هــذا غــري املعصــوم . م

ـــوم  ـــري معص ـــب العصـــمة أي غ ـــا غـــري واج بالفعـــل، وأمَّ

 كــلُّ غــري معصــوم باإلمكــان ظــامل: باإلمكــان اخلــاّص، فنقــول

ــتج ال  باإلمكــان، وال شـــيء مــن اإلمــام بظــامل بالضـــرورة، ين

شـيء مـن غـري املعصـوم باإلمكـان بإمـام بالضــرورة، فيجـب 

 ٰى بمقتضــــ ٰى بدهييـــة، والكـــرب ٰى والصـــغر. عصـــمة اإلمـــام

ــب اهللا  ـــرورة، ألنَّ نص ــه اهللا بالض ــام هيدي ــلَّ إم ــإنَّ ك ــة، ف اآلي

أحــد األمــرين،  إمامــًا للهدايــة ولــيس بمهتــٍد يلــزم منــه تعــاىلٰ 

ــالزم  ــرض، وال ــض الغ ــه أو نق ــراء ب ــل واإلغ ــا اجله ــو إمَّ وه

ــًا  ــٍد هادي ــري مهت ــو غ ــن ه ــل م ــة فجع ــل، وباجلمل بقســميه باط

 .قبيح بالرضورة

ـــر ــع  :احلــادي عش ــامؤه م ســت أس ــه وتقدَّ ــت عظمت اهللا جلَّ

ــه  ــوم اهللا مع ــري املعص ــن غ ـــيء م ــال ش ـــرورة، ف ــام بالض اإلم

ــا ــن اإلم ـــيء م ــال ش ــان، ف ــزم أن باإلمك ــوم، فيل ــري معص م بغ

ــوع ــود املوض ــومًا، لوج ــام معص ــون اإلم ــغر. يك ــا الص  ٰى أمَّ

ــه يــدعو النــاس إىلٰ   ٰى التقــو فــألنَّ اإلمــام متَّــق بالضـــرورة، ألنَّ

ضـهم عـىلٰ  مالزمتهـا، ومـن مل يكـن متَّقيـًا  وحيملهم عليهـا وُحيرِّ

ــه اهللا  ــق مع ــلُّ متَّ ــق، وك ــام متَّ ــًا، فاإلم ــذلك قطع ــلح ل ال يص

ُمت�ِقــَ�   :، لقولــه تعــاىلٰ تعــاىلٰ 
ْ
 اَهللا َمــَع ا�

�
ن

َ
: التوبــة[ �أ

ـا الكـرب]. ٣٦ كونـه معـه نصــرته إّيـاه  ٰى فظـاهرة أنَّ معنـ ٰى وأمَّ

 .ورضاه عنه وهدايته إّياه وكتبه النجاة له

ـــر ــاين عش ــاىلٰ  :الث ــال اهللا تع ــاُت   :ق ِمن
ْ
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ْ
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ْ
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ْ
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َ
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ُ
ت
ْ
ــالَة َو�ُؤ  ا�ص�

َ
ــون ــِر َو�ُِقيُم

َ
ك

ْ
ُمن

ْ
ا�

 اَهللا َعِز�ــٌز َحِكــيٌم 
�
ُُهُم اُهللا إِن َ

 َســَ�ْ�
َ

و�ِــك
ُ
ُ أ

َ
 �َورَُســو�

ــة[ ــاس إىلٰ ]٧١: التوب ــدعو الن ــام ي ــم  ، اإلم ــال، وُيعلِّمه األفع

ــلِّ إّيا ــام ويف ك ــلِّ األحك ــلِّ األزمــان وك ــا يف ك ــزمهم هب هــا ويل

ـا أن يكـون هـو كـذلك  الوقائع، فهذه فائـدة نصـب اإلمـام، فإمَّ

ــاع  ــة، وألنَّ الطب ــايف احلكم ــبه ين ــال، ألنَّ نص ــاين حم أو ال، والث

أنَّ الشـخص جيـب أن يكـون أكمـل مـن غـريه مـع  جمبولة عـىلٰ 

ص [[ /ات ملـا أحبَّهـا اإلمكان، فلو مل يكـن اإلمـام هبـذه الصـف

ــريه، وباجلملــة فهــذا ظــاهر، فنقــول]] ٤٤٨ كــلُّ إمــام : لغ

ــري  ــن غ ـــيء م ـــرورة، وال ش ــفات بالض ــذه الص ــف هب متَّص
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املعصــوم متَّصــف هبــذه الصــفات باإلمكــان، فــال شـــيء مــن 

ــد  ٰى والصــغر. اإلمــام غــري معصــوم، وهــو املطلــوب ــا بيَّنّاق ه

ـا مـن بـاب فطـري القيـاس، هنا عىلٰ  ظـاهرة، ألنَّ  ٰى والكـرب  أهنَّ

كلَّ مـن مل يكـن واجـب العصـمة يمكـن أن ال جيتمـع فيـه هـذه 

ــائع،  ــلِّ الوق ــام يف ك ــلِّ األحك ــات يف ك ــلِّ األوق ــفات يف ك الص

ــام  ــض األحك ــها أو يف بع ــض األوقــات ببعض ــم يف بع بــل حيك

 . أو يف بعض الوقائع، وهذا رضوري

ِمِنَ� وََعــَد اُهللا ا  :قــال اهللا تعــاىلٰ  :الثالــث عشـــر
ْ
ُمــؤ

ْ
�

يَن ِ�يهــا  هـاُر خـاِ�ِ
ْ
ن
َ ْ
ِتَهـا األ

ْ َ
ـِري ِمـْن �

ْ َ
ـاٍت �

�
ِمنـاِت َجن

ْ
ُمؤ

ْ
َوا�

ــَ�ُ 
ْ
�

َ
 ِمــَن اِهللا أ

ٌ
ــوان

ْ
ٍن َورِض

ْ
ــد ــاِت َع

�
 ِ� َجن

ً
ــة َوَ�ســاِ�َن َطي�بَ

ـــيُم  َعِظ
ْ
ـــْوُز ال

َ
ف
ْ
ـــَو ال

ُ
 ه

َ
ـــك ِ ـــة[ �ذ� ـــه ]٧٢: التوب ، وج

الً  أنَّ اهللا تعـــاىلٰ : االســـتدالل املـــؤمنني وصـــفاهتم  بـــنيَّ أوَّ

ــام  ــاهلم، واإلم ــن أفع ــلة م ــاهتم احلاص ــنيَّ غاي ــّم ب ــاهلم، ث وأفع

ــلهم إىلٰ  ــال ليوص ــك األفع ــزمهم بتل ــاس ويل ــدعو الن ــك  ي تل

الغايات، فكلُّ إمـام يفعـل كـلُّ ذلـك ويـأمر بـه ويرشـد إليـه يف 

كــلِّ األوقــات يف كــلِّ األحكــام بالضـــرورة، وإالَّ النتفــت 

ـيء مــن غــري املعصـوم يفعــل بعــض الغايـة مــن نصــبه، وال شـ

ــوم  ــري معص ــام بغ ــن اإلم ـــيء م ــتج ال ش ــان، ين ــك باإلمك ذل

 .بالرضورة، وهو املطلوب

ـــر ــع عش ــاىلٰ  :الراب ــال اهللا تع ــْر�ٰ   :ق  اَهللا ال يَ
�
ــإِن

َ
ــِن  ف َع

فاِسـِقَ� 
ْ
ْوِم ال

َ
ق
ْ
عنـه  ، كـلُّ إمـام اهللا يـرٰىض ]٩٦: التوبـة[  �ال

ــه مــا دام  ٰى ق يرضـــبالضـــرورة، وال شـــيء مــن الفاســ اهللا عن

ـــرورة ــق بالض ــام بفاس ــن اإلم ـــيء م ــتج ال ش ــقًا، ين ــا . فاس أمَّ

اهللا عـنهم  ٰى مـا يرضــ فـألنَّ اإلمـام يرشـد النـاس إىلٰ  ٰى الصغر

به، وحيصـل مرتبـة الرضـا، وكـلُّ مـن لـيس لـه هـذه املرتبـة ال 

طريقـة الرضــوان،  حيسـن مــن احلكـيم نصــبه لـدعاء النــاس إىلٰ 

باعه حي صل هلـم هـذه املرتبـة قطعـًا، فـال يمكـن أن ينصـب وباتِّ

ــاىلٰ  ــن  اهللا تع ــريه م ــل لغ ــقه ليحص ــه لفس ــرَض اهللا عن ــن مل ي م

ــا هــاٍد دائــًام أو مضــلٍّ دائــًام  باعــه رضــوان اهللا، وألنَّ اإلمــام إمَّ اتِّ

أو يضـلُّ يف وقـٍت وهـاٍد يف وقـٍت أو مضـلٍّ يف بعـض األوقــات 

وإالَّ الســـتحال والثـــاين حمـــال، . وهـــاٍد يف بعـــض األوقـــات

باعـه، ألنَّ  نصبه، والثالث حمـال، ألنَّـه ُيعـَذر املكلَّـف يف تـرك اتِّ

فيـه، والرابـع  كلَّ وقت ُيفـَرض فإنَّـه ال يـأمن أالَّ يكـون مضـال� 

ــو حمــال،  ــن اللطــف، وه ــت ع ــال، وإالَّ خلــال وق ــًا حم أيض

ل]] ٤٤٩ص [[ / ــا الكــرب. فتعــنيَّ األوَّ فلهــذه اآليــة،  ٰى وأمَّ

كــلُّ غـري معصـوم فاســق : لقولنـا ٰى ه النتيجــة كـربفنجعـل هـذ

باإلمكان، هكـذا كـلُّ غـري واجـب العصـمة فاسـق باإلمكـان، 

وال شـيء من اإلمـام بفاسـق بالضــرورة، ينـتج ال شــيء مـن 

 .غري املعصوم بإمام بالرضورة، وهو املطلوب

   :قـال اهللا تعـاىلٰ  :اخلامس عشـر
َ

ـ�
ْ
ـِن ا� ـُم ِ�م�
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ْ
ظ
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 ىٰ َوَمـْن أ
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َ
 �اِهللا ك

ــام[ ــذلك، ]٢١: األنع ــون ك ــن أن يك ــوم يمك ــري معص ــلُّ غ ، ك

وال شــيء مــن اإلمــام يكــون كــذلك بالضـــرورة، فــال شـــيء 

ـــوب،  ــــرورة، وهـــو املطل ـــوم بإمـــام بالض مـــن غـــري املعص

 .واملقّدمتان ظاهرتان

كــلُّ غــري معصــوم يمكــن أن يكــون  :الســادس عشـــر

ـــا . منافقــًا، وال شـــيء مــن اإلمـــام بمنــافق بالضـــرورة أمَّ

ــغر ــل  ٰى الص ــظ والفع ــاهرة، ألنَّ اللف ــل(فظ ن ) العق ــدالَّ ال ي

ــىلٰ  ــ ع ــل ظن� ــًا ب ــة قطع ــي املنافق ــاىلٰ انف ــه تع ــْن   :، لقول َوِ�م�

َمِدي
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�
ــَرد ــيٍم  يُ ــذاٍب َعِظ ــة[ �َع ــان ]١٠١: التوب ــإذا ك ، ف

ــام يعلمهــم اهللا ال غــري مــع إقــرارهم  النبــيُّ  ال يعلمهــم وإنَّ

ــيِّ  ــد النب ــم  عن ــالم، فكيــف يعلمه ــا باإلس ــريه؟ وأمَّ غ

 .فظاهرة ٰى الكرب

ـــر ــابع عش ــاىلٰ  :الس ــال اهللا تع    :ق
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�

ُت َر�
ْ
 َعَصــي

ْ
، ]١٥: يــونس[ �إِن

انحصـار قولـه وفعلـه وتركـه وتقريــره  دلَّـت هـذه العبـارة عـىلٰ 

ـــرعية  ــام الش ــب يف األحك ــك واج ــه، وذل ــوحي اهللا إلي ــيام ي ف

جيــب أن يكــون كــذلك، ألنَّــه قــائم  قطعــًا، واإلمــام 

ــاىلٰ  ــه تع ــه، وألنَّ ــاو مقام ــول  ٰى س ــة الرس ــه وطاع ــني طاعت ب

   :وطاعـة اإلمــام يف قولـه تعــاىلٰ 
َ

ِطيُعــوا ا�ر�ُســول
َ
ِطيُعـوا اَهللا َوأ
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أ
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ْ
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�

َ ْ
ــاء[ وِ� األ ــن ]٥٩: النس ــدة م ــي الفائ ، فتنتف

ــوم  ــنُّ ال يق ــك، والظ ــه ذل ــم من ــوم ال ُيعَل ــري املعص ــبه، وغ نص

 .ذلك مقامه، والقرآن دالٌّ عىلٰ 

ـــر ــامن عش ـــرورة،  :الث ــالنبيِّ بالض ــوحي ك ــع لل ــام تب اإلم

وال شـــيء مــن غــري املعصــوم كــذلك باإلمكــان، فــال شـــيء 

 .عصوم بالرضورةمن اإلمام بغري م

ــِل   :قــال اهللا تعــاىلٰ  :التاســع عشـــر ]]٤٥٠ص [[ /
ُ
َوق
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 : ، املــــراد بقولــــه]١٠٥: التوبــــة[
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ُمؤ

ْ
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املــؤمنني، فــال بــدَّ وأن يكــون نظــر هــذا الــبعض مســاويًا لنظــر 

ــول، فيكــون م ــوم ال يســاوي الرس ــومًا، ألنَّ غــري املعص عص

ـا أن يكـون هـو اإلمـام نظره لنظر النبيِّ  ، فهـذا الـبعض إمَّ

ــىلٰ  ــام أع ــال، ألنَّ اإلم ــاين حم ــريه، والث ،  أو غ ــلِّ ــن الك ــًة م مرتب

 .فتعنيَّ أن يكون هو اإلمام، وهو املطلوب
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ــونس[ ِ�ُؤ ــىلٰ ]١٣: ي ــدلُّ ع ــة ت ــذه اآلي ــم أنَّ ه أنَّ  ، اعل

اإلهالك للفاسـقني بـذنوهبم إنَّـام هـو بعـد أن جتيـئهم البيِّنـات، 

ــة  ــام يركبــون احلجَّ ــدة للعلــم، والرســل إنَّ بعــد أي األُمــور املفي

تبليغ مـا يفيـد العلـم، وهـذا عـامٌّ يف كـلِّ األزمـان، وإالَّ ملُنَِعـت 

ــام  ــدم إم ــع ع ــف، وم ــذا خل ــف، ه ــن اللط ــة م ــض األُمَّ بع

معصـــوم ال حيصـــل مـــا يفيـــد العلـــم، ألنَّ ظـــواهر القـــرآن 

واألحاديث ال تفيـد العلـم، فـال بـدَّ مـن إمـام معصـوم يف كـلِّ 

 .األوقات، وهو املطلوب

ـــرون ُعوا إِ�ٰ   :قــال اهللا تعــاىلٰ  :احلــادي والعش
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ــالوحي إىلٰ ]٢٥: يــونس[ ــم أنَّ دعــاء اهللا ب ــه،  ، اعل ــيِّ وهيدي النب

رصاط مســـتقيم،  والنبـــيُّ يفيـــد اإلمـــام وُيعلِّمـــه وهيديـــه إىلٰ 

ــة إىلٰ  ــدي األُمَّ ــام هي ــوم ال رصا واإلم ــري املعص ــتقيم، وغ ط مس

ذلـك، فيحصـل نقـض الغـرض مـن نصـبه،  ُيعَلم أنَّه يـدعو إىلٰ 

 .فيستحيل أن يكون اإلمام غري معصوم، هذا خلف
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، كــلُّ إمــام داع  ]٢٦: يــونس[ �ا�

ــداع إىلٰ  إىلٰ   ذلــك بالضـــرورة، وال شـــيء مــن غــري املعصــوم ب

ذلــك باإلمكــان، فــال شـــيء مــن اإلمــام بغــري معصــوم، وهــو 

 .املطلوب

ــه  :الثالــث والعشـــرون ــَم أنَّ ــاع اإلمــام إذا ُعِل ب ــام جيــب اتِّ إنَّ

ــه   ،ذلــك يــدعو إىلٰ  وال شـــيء مــن غــري املعصــوم ُيعَلــم منــه أنَّ

 .ذلك، فال يصلح أن يكون اإلمام غري معصوم يدعو إىلٰ 

  :قـــال اهللا تعــــاىلٰ  :الرابـــع والعشـــــرون ]]٤٥١ص [[ /
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ْ
ــِن ال ــة[  �َع : التوب

ــاس إىلٰ ]٩٦ ــد الن ــام لريش ــب اإلم ــام نص ــاء ا ، إنَّ ــاىلٰ رض  هللا تع

ــنهم وإىلٰ  ــك  ع ــتمُّ ذل ــام ي ــك، وإنَّ ـــي ذل ــي تقتض ــامل الت األع

باعــه وكونــه عــىلٰ  ــه  باتِّ باعــه يف قولــه وفعل تلــك الصــفة، ألنَّ اتِّ

ر ذلـك فنقـول. وتركه وتقريـره كـالنبيِّ  كـلُّ غـري : إذا تقـرَّ

ـــ ــوم ال يرض ـــ ٰى معص ــام يرض ــلُّ إم ــان، وك ــه باإلمك  ٰى اهللا عن

ينــتج ال شـــيء مــن غــري املعصــوم بإمــام اهللا عنــه بالضـــرورة، 

 .بالرضورة
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ـــة[ �رَ� ـــام ]٩٩: التوب ، اإلم

ذلك ليصـل املكلَّـف الـذي يطيعـه ويتَّبـع أمـره وهنيـه  يدعو إىلٰ 

هــذه املرتبــة  هــذه املرتبــة، فاإلمــام يــدعو إىلٰ  وفعلــه وتركــه إىلٰ 

ــدعو إىلٰ  ــوم ي ــري املعص ــن غ ـــيء م ـــرورة، وال ش ــذه  بالض ه

، فــال شـــيء مــن اإلمــام بغــري معصــوم املرتبــة باإلمكــان

ــا الصــغر. بالضـــرورة ــام،  ٰى أمَّ ــدة نصــب اإلم ــألنَّ هــذه فائ ف

ـب العبـاد إىلٰ  فإنَّ اهللا تعـاىلٰ  هـذه املرتبـة وذكـر ذلـك ترغيبـًا  رغَّ

ـة بحسـب قبـول اسـتعدادهم  ـل لألُمَّ للعباد إليـه، واإلمـام مكمِّ

. دة مـن نصـبههـذه املرتبـة انتفـت الفائـ للكامل، فلـو مل يـدُع إىلٰ 

ا الكرب  .فظاهرة ٰى وأمَّ
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ْ
ــة[ � ال ــاىلٰ ]١٠٠: التوب ــامل، واهللا تع ــفة ك ــذه ص  ، ه

ذكرهــا للرتغيــب إليهــا، واإلمــام حيمــل العبــاد عليهــا وُيبيِّنهــا 

هـذه املرتبـة بالضــرورة، وال شــيء  هلم، وكـلُّ إمـام يـدعو إىلٰ 

إلمكــان، فــال شـــيء مــن هــذه با مــن غــري املعصــوم يــدعو إىلٰ 

 .اإلمام بغري معصوم بالرضورة، وهو املطلوب
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ر ]١٠١: التوبــة[ �َعــذاٍب َعِظــيٍم  يُــَرد ، اإلمــام ُحيــذِّ

ــذه الطريقــة  ــاس عــن ه ــنعهم عنهــا ]] ٤٥٢ص [[ /الن ويم

هبم لـو ارتكبـوا بعضـها،  فهم مـا فيهـا مـن املحـذور وُيـؤدِّ وُيعرِّ



 عصمة اإلمام/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العني   ............................................................................................. ٢٦٠

ــول ــبه، فنق ــدة نص ــت فائ ــن : وإالَّ النتف ــك مل ــع ذل ــام يمن اإلم

هــا بالضـــرورة، وال شـــيء مــن غــري يطيعــه ويــردعهم عن

املعصــوم يفعــل ذلــك باإلمكــان، فــال شـــيء مــن اإلمــام غــري 

املعصــوم يفعــل ذلــك باإلمكــان، فــال شـــيء مــن اإلمــام غــري 

 .معصوم بالرضورة

شــيء مـن  ال شـيء من اإلمام يدعو إىلٰ  :الثامن والعشـرون

وكلُّ هذه الطريقة، ألنَّ هذه الطريقة موصوفة بالقبح بالضـرورة، 

شـيء منهـا باإلمكـان، ينـتج ال شــيء مـن  غري معصوم داع إىلٰ 

 .اإلمام بغري معصوم بالرضورة
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ــز لرعيَّتــه بــني األشــياء القبيحــة مــن هــذه الطريقــة  اإلمــام ُيميِّ

األشـياء احلسـنة مـن هـذه  واألشياء احلسـنة، فيـدعو الرعيَّـة إىلٰ 

ــل  ــوم يعم ــري املعص ــن غ ـــيء م ـــرورة، وال ش ــة بالض الطريق

ذلــك باإلمكــان، فــال شـــيء مــن اإلمــام بغــري معصــوم 

 .بالرضورة
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ــة[ ــام ]١٠٦: التوب ــرتزون  ، اإلم ــا حي فهم م ــرِّ ــب ليُع نص

ــاة  ــق النج ــة وطري ــه التوب ــلون ب ــا حيص ــذاب وم ــن الع ــه م ب

يء مـــن غـــري املعصـــوم يفعـــل ذلـــك بالضــــرورة، وال شــــ

 .باإلمكان، فال يشء من اإلمام بغري معصوم بالرضورة

ــون ــادي والثالث ــدعو إىلٰ  :احل ــام ال ي هبم وال  اإلم ــذِّ ــا ُيع م

رهم عــن الطريــق الصــواب وال يعــدهلم عنــه بالضـــرورة،   ُحيــذِّ

ــل  ــوم يفع ــري معص ــلُّ غ ـــرورة، وك ــيهم بالض ــبِّهها عل وال ُيش

ـيء مــن اإلمــام بغــري معصــوم ذلــك باإلمكــان، فــال شــ

 .بالرضورة، وهو املطلوب
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ــة[ أ ــن]١٠٨و ١٠٧: التوب ـــيء م ــذلك   ، ال ش ــام ك اإلم

بالضـرورة، وكـلُّ غـري معصـوم كـذلك باإلمكـان، فـال شــيء 

 .من اإلمام بغري معصوم بالرضورة، وهو املطلوب

 ال شـــيء مــن اإلمــام يــدعو النــاس إىلٰ  :الثالــث والثالثــون

ذلك بالضــرورة، وكـلُّ غـري معصـوم يمكـن أن يـدعو النـاس 

 .ذلك، فال يشء من غري اإلمام بمعصوم بالرضورة إىلٰ 

ــون ــع والثالث ــاىلٰ  :الراب ــال اهللا تع    :ق
َ

ــ�
ْ
 اَهللا اش

�
ــَن  ىٰ إِن ِم

 َ
ْ
ــُم ا� ُه

َ
� 

�
ن

َ
ــأ ُهْم بِ

َ
ــوا�

ْ
�
َ
ــُهْم َوأ َس

ُ
ف
ْ
�
َ
ِمِنَ� أ

ْ
ــؤ ُم

ْ
 ِ� ا�

َ
ون

ُ
ــاتِل  يُق

َ
ــة

�
ن

ــْوراةِ  ــا ِ� ا��
�
ــِه َحق يْ

َ
 َعل

ً
ــدا

ْ
 وَع

َ
ــون

ُ
تَل

ْ
 َو�ُق

َ
ــون

ُ
تُل

ْ
يَق

َ
َســِ�يِل اِهللا �

ْو�ٰ 
َ
ــْن أ ــْرآِن َوَم

ُ
ق
ْ
ــِل َوال ي ِ

ْ
� ِ

ْ
ـــُروا  َواإل ِش

ْ
اْستَ�

َ
ــَن اِهللا ف ــِدهِ ِم

ْ
بَِعه

ــ َعِظ
ْ
ــْوُز ال

َ
ف
ْ
ــَو ال

ُ
 ه

َ
ــك ِ ــِه وَذ� ْم بِ

تُ
ْ
ع

َ
ــا� ي ب ِ

�
ُم ا�

ُ
ــيِْع�  �يُم بِ�َ

ــة[ ــتدالل]١١١: التوب ــه االس ــخص : ، وج ــن ش ــدَّ م ــه ال ب أنَّ

ـا النبـيُّ  يقاتلون معـه عـىلٰ  ، فهـو إمَّ ـة أو النبـيُّ   احلـقِّ  خاصَّ

ــتلزم  ــه يس ــال، ألنَّ ل حم ــه، واألوَّ ــد وفات ــه عن ــوم مقام ــن يق وم

لطفــه  انقطــاع هــذه الفضــيلة بعــده وهــو حمــال، ألنَّ اهللا تعــاىلٰ 

ائف والفضــائل فــال يســدُّ بــاب هــذا عــامٌّ وهــذا أعظــم الشـــر

اللطف، فتعـنيَّ الثـاين، وهـو اإلمـام، ألّنـا ال نعنـي باإلمـام إالَّ 

فهم هـذا الطريـق  كلُّ إمـام يـدعو إىلٰ : ذلك، فنقول ذلـك وُيعـرِّ

ــدعو إىلٰ  ــوم ي ــري املعص ــن غ ـــيء م ـــرورة، وال ش ــك  بالض ذل

 .باإلمكان، فال يشء من اإلمام غري معصوم بالرضورة

ــوناخلــامس  ــه :والثالث ــن اإلمــام يضــادُّ فعل أو   ال شـــيء م

ــادُّ  ــوم يض ــلُّ غــري معص ـــرورة، وك ــه أوامــره بالض ــه أو هني قول

ــه أو أمــره ذلــك بالضـــرورة، فــال شـــيء  ــه أو هني فعلــه أو قول

 .من اإلمام غري معصوم بالرضورة

   :قــال اهللا تعــاىلٰ  :الســادس والثالثــون
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، كــلُّ إمــام كــذلك ]١١٢: التوبــة[ �َو�َش

بالضـــرورة، وال شـــيء مــن غــري املعصــوم كــذلك باإلمكــان، 

ــ ـــيء م ــال ش ــف ــوم بالض ــري معص ــو ـن اإلمــام بغ رورة، وه

 .املطلوب

ـــون ]]٤٥٤ص [[ / ـــابع والثالث ـــد  :الس ـــام يرش ـــلُّ إم ك

ــدعو إىلٰ  ــوم  وي ــري املعص ــن غ ـــيء م ـــرورة، وال ش ــك بالض ذل

ــدعو إىلٰ  ــام  يرشــد وي ـــيء مــن اإلم ـــرورة، فــال ش ذلــك بالض

 .غري معصوم بالرضورة
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ـــاس إىلٰ  ـــدعوهم إىلٰ  الن ـــؤالء وي ـــن ه ـــم م ـــك  رضورهت ذل
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ــل ملــن اتَّبعــه، وال  ـــرورة، ألنَّــه مكمِّ وحيملهــم عليــه بالض

شـــيء مــن غــري املعصــوم يفعــل ذلــك باإلمكــان، فــال شـــيء 

 .بالرضورة، وهو املطلوب من اإلمام بغري معصوم

ــة  ــن األدلَّ ــاب م ــذا الكت ــراده يف ه ــا إي ــا أردن ــر م ــذا آخ فه

ــ ، وهــي ألــف وثامنيــة وجــوب عصــمة اإلمــام  ة عــىلٰ الدالَّ

ذلـك ال  وثالثون دلـيالً، وهـو بعـض األدلَّـة، فـإنَّ األدلَّـة عـىلٰ 

ألـف دليـل  ، وهي براهني قاطعـة، لكـن اقتصــرنا عـىلٰ ٰى ُحتصـ

ة رمضــان املبــارك لقصــور اهلمــم عــن ا لتطويــل، وذلــك يف غــرَّ

 .سنة اثنتي عرشة وسبعامئة

*   *   * 

مة احلّيل / الرسالة السعدية  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

 :يف اإلمامة: املسألة الثامنة ]]٨١ص /[[

اختلـــف املســـلمون يف أنَّ اإلمـــام هـــل جيـــب أن يكـــون 

وجـوب ذلـك، ومنـع منـه  معصومًا أم ال؟ فـذهب بعضـهم إىلٰ 

زوا إمامة الفاسقآخرون   .وجوَّ

ل، ألنَّ احلاجــة إىلٰ ]] ٨٢ص /[[ اإلمــام إنَّــام  واحلــقُّ األوَّ

هي ردع الظـامل عـن ظلمـه، والفاسـق عـن معصـيته، فلـو جـاز 

 .إمام آخر وتسلسل، وهو حمال عليه ذلك الفتقر إىلٰ 

وأيضًا لـو مل يكـن معصـومًا جلـاز أن ُخيطـئ ويسـهو، فجـاز 

أو عمـدًا، وأن يعصــي، فـإن وجـب  أن ُيفتي بغري احلـقِّ جهـالً 

باعه لـزم وجـوب فعـل القبـيح، وهـو باطـل باإلمجـاع، وإن مل  اتِّ

 .جيب انتفت فايدة اإلمامة

وأيضـًا لــو وقـع منــه املعصـية فــإن وجـب زجــره واإلنكــار 

باعـه، وانتفـت فائـدة عليه سقط حملُّـ ه مـن القلـوب، ومل جيـب اتِّ

عــن املنكــر، وهــو  اإلمامــة، وإن مل جيــب لــزم اإلخــالل بــالنهي

 .حرام باإلمجاع

ـــرع، لعــدم إحاطــة القيــاس  ــًا فألنَّــه حــافظ للش وأيض

ــلَّ  د احلــوادث، فلــو مل يكــن معصــومًا الخت ــه، لتجــدِّ ــنَّة ب والسُّ

 .أمر الرشع

ــراهيم ]] ٨٣ص /[[ ــأل إب ـــامَّ س ــًا ل ــل  وأيض أن جيع

ـــن ذّريَّ  ـــالم ـــه اهللا فق ـــة، أجاب ـــه أئمَّ ـــِدي : ت
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ــرة[ � ِم�َ الظ ــلح ]١٢٤: البق ــال يص ــامل، ف ــق ظ ، والفاس

 .لإلمامة

ــديم  ــة، ألنَّ تق ــن الرعيَّ ــل م ــام أفض ــون اإلم ــب أن يك وجي

ــىلٰ  ــول ع ــاىلٰ  املفض ــال اهللا تع ــالً، ق ــالً ونق ــيح عق ــل قب : الفاض
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كـلِّ عاقـل اعتقـاد ذلـك ملـا فيـه  وإذا ثبت هـذا وجـب عـىلٰ 

ــا إذا مل  ــالف م ــة، بخ ن ــه متيقَّ ــالمة مع ــإنَّ الس ــاط، ف مــن االحتي

 .يعتقد ذلك

*   *   * 

مة احلّيل / هنج احلقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

ــــة]] ٧٨ص [[ ــــه إنَّ أن: وقالــــت اإلماميَّ ت بيــــاء اهللا وأئمَّ

هـون عـن املعـايص، وعـامَّ ُيسـتَخفُّ  ـر، ودانـوا بتعظــيم  منزَّ وُينفِّ

ــاىلٰ  ــر اهللا تع ــذين أم ــت ال ــل البي ــر  أه ــا أج ــودَّهتم، وجعله بم
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 .]٢٣: ٰى الشور[ ال

ـــال ]] ٧٩ص /[[ ـــنَّةوق ـــل السُّ ـــيهم : أه ـــوز عل ـــه جي إنَّ

زت األشاعرة عليهم الكبائر. الصغائر  .وجوَّ

*   *   * 

 :وجوب عصمة اإلمام ]]١٦٤ص [[

 :اإلمام جيب أن يكون معصوماً  يف أنَّ  :لاملبحث األوَّ 

ـــ ـــت اإلماميَّ ـــ أنَّ  ة إىلٰ ذهب ـــوب األئمَّ ـــاء يف وج ة كاألنبي

ــواحش ــائح والف ــع القب ــن مجي ــمتهم ع ــغ ،عص ــن الص  ر إىلٰ م

ـ ،وسـهواً  عمـداً  ،املوت  ،امـون بـهوالقوّ  ،رعـم حفظـة الشـألهنَّ

ام هـي اإلمـام إنَّـ احلاجـة إىلٰ  وألنَّ  ،حاهلم يف ذلك كحـال النبـيِّ 

ــن الظــامل ــم  ،ورفــع الفســاد ،لالنتصــاف مــن املظلــوم ع وحس

ــادَّ  ــتنم ــدّ  وأنَّ  ،ة الف ــن التع ــاهر م ــع الق ــف يمن ــام لط  ،ياإلم

ــىلٰ  ــاس ع ــل الن ــل الطا وحيم ــاتفع ــاب املحرَّ  ،ع ــاتواجتن  ،م

ــرائض ــدود والف ــيم احل ــذ الفُ  ،ويق ــويؤاخ ــزِّ ويُ  ،اقّس ــن ع ر م

ــر يســتحقُّ  ــه  ،التعزي ــدرت عن ــه املعصــية وص ــازت علي فلــو ج

 .وتسلسل ،إمام آخر وافتقر إىلٰ  ،انتفت هذه الفوائد

ـــ ـــت السُّ ـــكنَّ وخالف ـــوا إىلٰ  ،ة يف ذل ـــة  وذهب ـــواز إمام ج

ــالفُ  ــّس ــاة والسُّ ــام ،اقرّ ـاق والعص ــ ك ــال الزخمش ــو  ،ريـق وه

ــم ــل علامئه ــ( :أفض ــدوانيقي املتلصِّ ــه إىلٰ  ،)صال كال ــري ب  يش

 .املنصور

ـــأيُّ ]] ١٦٥ص /[[ ـــرٰىض  ف ـــل ي ـــاد  عاق ـــه االنقي لنفس

بامتثـال أوامـر مـن كـان يفسـق  اهللا تعـاىلٰ  ب إىلٰ والتقـرُّ  ،الديني

 ،وهــو غــائص يف القيــادة وأنــواع الفــواحش ،طــول وقتــه

وقـد أنكـر  ،بـالغني يف الزهـد والعبـادةض عن املطيعـني املعرِ ويُ 
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 هــــذا عــــىلٰ  ٰى فاألشــــاعرة ال يتمّشــــ]] ١٦٦ص /[[

ــث جــوَّ  ،قواعــدهم ــه تعــاىلٰ حي ــائح عن ــدور القب ــن  ،زوا ص وم

ــذب ــا الك ــول ،مجلته ــذا الق ــذب يف ه ــاز الك ــاىلٰ  ،فج ــن  تع ع

 .كبرياً  اذلك علو� 

ـــ]] ١٦٧ص /[[ ـــإهنَّ وأمَّ ـــاقون ف ـــوَّ ا الب ـــديم م ج زوا تق

ــه  هــذا اإلنكــار عــىلٰ  ٰى وال يتمّشــ ،الفاضــل املفضــول عــىلٰ  قول

 .أيضاً 

 .الفريقني خالفوا الكتاب العزيز فقد ظهر أنَّ 

*   *   * 

مة احلّيل / أنوار امللكوت  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

 :وجوب العصمة يف :املسألة الثانية]] ٢٣٧ص [[

ـــال ـــب يف  :ق ـــمته وواج ـــام عص ـــوإالَّ  ،اإلم ـــت علَّ ة  كان

ـــ ،احلاجـــة إليـــه فيـــه فـــنحن  وأيضـــاً  .التسلســـل ىلٰ إ يؤدّ فيُ

 فـال بـدَّ  ،فلـو أمـر بمعصـيته لتنـاقض القـول ،مأمورون بطاعته

 ،يء ألجلـهـواإلمـام مـن يفعـل الشـ ،ه إمـاموألنَّـ .من عصمته

ــاروإالَّ  ــود والنص ــت اليه ــ ٰى  كان ــاأئمَّ ــ .ة لن ــتحيل التعبُّ د ويس

ـاألُ  وألنَّ  .لقبحـه ،باع غـري املعصـومباتِّ   ،األحكـام ة خمتلفـة يفمَّ

ــ فــال بــدَّ   .قطــع اخــتالفهم، ويظهــر لنــا منــه العلــمتة مــن حجَّ

ــ وألنَّ  مــن  واخلــرب املفــرد فــال بــدَّ  ية غــريه باطلــة مــن الــرأأدلَّ

ــه ــ وألنَّ  .إثبات ـــالش ــا أن ريعة إمَّ ــفظ باألُ تَ ُحت ــه، واألُ مَّ ــة أو ب ة مَّ

ــوز خطا ــاؤجي ــه وإالَّ  ،ه ــز ل ــول  مل جي ــوا «: أن يق ال ترجع

ــاراً كُ  يبعــد ٰ : لــه، وال قو»ّف
َ
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 وألنَّ  .منــــه فـــال بـــدَّ  ،]١٤٤: آل عمـــران[ أ

ــا ــول ئخص ــة يفمتحقِّ  ص الرس ــ ق ــه ُي ــن كون ــام م  وّيل اإلم

عصــمته  تفوجبــ ،غــريه إىلٰ  ،لعــزَ ، ويعــزل وال يُ وّىلٰ وال ُيــ

 .كعصمته

ــول ]]٢٣٨ص [[/ ــ: أق ــحابنا اإلماميَّ ــب أص ــم ر(ة ذه محه

ــــول  ،وجــــوب عصــــمة اإلمــــام إىلٰ  )اهللا تعــــاىلٰ  وهــــو ق

 .قرَ جلميع الفِ  خالفاً  ،اإلسامعيلية

 :لنا وجوه

ــ  :لاألوَّ  ــوماً أنَّ ــام معص ــن اإلم ــو مل يك ــل ه ل ــزم التسلس  ،ل

 ا أنَّ نّــأّنــا قــد بيَّ  :بيــان املالزمــة .فــامللزوم مثلــه ،والــالزم باطــل

ــ ــة إىلٰ علَّ ــ ة احلاج ــام ه ــ ياإلم ــواز اخلط ــو أ،ج ــذه  فل ــت ه كان

ــ وذلــك  ،إمــام آخــر اإلمــام لــزم احتياجــه إىلٰ  ة موجــودة يفالعلَّ

 .عني التسلسل

ــاين ــاع  :الث ــام باإلمج ــة اإلم ــأمورون بطاع ــا م ــه  ،أّن ولقول

مْ : تعــاىلٰ 
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ــاء[ ــر بمعصــي ،]٥٩: النس ــو أم ــزم التنــاقض ةفل  لثبــوت ،ل

ــ ــه يالنه ــع األمــر بطاعت ــية م  ،والــالزم باطــل ،عــن املعص

 .وهو عدم العصمة ،فامللزوم مثله

ــث ]]٢٣٩ص [[/ ــ  :الثال ــامأنَّ ــل  ،ه إم ــن يفع ــام م واإلم

 وإالَّ  ،ال مـن يفعـل مثـل فعلـه مطلقـاً  ،ه فعلـهيء ألجل أنَّــالش

ــار ــود والنص ــت اليه ــ ٰى كان ــا يفأئمَّ ــام ة لن ــن األحك ــري م  ،كث

ــا مــأمورون  ،فــاقوذلــك باطــل باالتِّ  وإذا كــان كــذلك ثبــت أّن

ــل فعلــه لنوبــأن  ،باعــهباتِّ  ــتفعــل مث فيجــب أن  ،ق اإلمامــةتحقَّ

جلـواز  ،بـاع غـري املعصـوم قبـيحاألمـر باتِّ  ألنَّ ، يكون معصـوماً 

 .أاخلط إقدامه عىلٰ 

ــع ــا مكلَّ   :الراب ــون يفأّن ــلِّ  ف ــة باتِّ  ك ــقِّ واقع ــاع احل ــا،  ب فيه

ــون احلــقُّ والنــاس خمتلفــون، وال جيــوز أ ــن كــلِّ  ن يك ــدٍ  م  واح

وأن يكـون بعضـهم  فـال بـدَّ  ،الستحالة حّقيـة النقيضـني ،منهم

ــ ــيس واتِّ  ،احمق� ــري املعصــوم ل ــم بصــدقه، وغ ــه يســتلزم العل باع

 .فوجب أن يكون معصوماً  ،كذلك

ـــامس ]]٢٤٠ص [[/ ـــ أنَّ : اخل ـــام الش ـــري ـاألحك رعية غ

ة مـن أدلَّـ فـال بـدَّ  ،منهـا العقل بإدراك الكـلِّ  وال يستقلُّ  ،بدهيية

ــا ــد إليه ــرأ .ترش ــل يوال ــه ،باط ــالف في ــوع اخل ــه  ،لوق وإفادت

. إبطالـه فـاق أكثـر الصـحابة عـىلٰ والتِّ  .عنـه يٌّ وهو منهـ ،الظنَّ 

ــد ــرب الواح ــذلك اخل ــود يف .وك ــواتر مفق ــام والت ــر األحك  ،أكث

 .م احلكم بقولهعلَ من املعصوم الذي يُ  فال بدَّ 

ـــريعة غـــري خمـالشـــ أنَّ : الســـادس ل ه بـــالقرن األوَّ تصَّ

ــاع ــ ،باإلمج ــل ه ــة يف يب ــقِّ  ثابت ــني إىلٰ املكلَّ  ح ــوم القي ف ــةاي  ،م

ــال ــدَّ  ف ــافظ ب ــن ح ــا م ــاب. هل ــو الكت ــون ه ــوز أن يك  ،وال جي

ــ .ولعــدم إحاطتــه بجميــع األحكــام ،لوقــوع النــزاع  ،ةنَّ وال السُّ

ـوال جممـوع األُ  .ذلـك ولوقـوع اإلمجـاع عـىلٰ  .لذلك أيضـاً   ،ةمَّ

 ،مــنهم إذا خلــوا عــن املعصــوم واحــدٍ  كــلِّ  عــىلٰ  جلــواز اخلطــاء

ــ .كــذلك فيكــون الكــلُّ   ي ترجعــوا بعــدأالَّ «: قــال ه وألنَّ

 ،علــيهم أر اخلطــتصــوُّ   فيجــب ،للجميــع يوذلــك هنــ ،»ّفــاراً كُ 



 ٢٦٣  .............................................................................................  عصمة اإلمام/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العني 

 : ولقولـه تعـاىلٰ  .قبيحـاً  ي لكان النهـوإالَّ 
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ــع ــاب للجمي ــوماً  ،خط ــوع معص ــان املجم ــو ك ــتحال  ول الس

لـو كـان  ام يكـون حافظـاً  اإلمـام، وإنَّـاحلـافظ إالَّ  فلم يبَق  ،ذلك

 .الرشيعة  جلاز وقوع اخللل يفوإالَّ  ،معصوماً 

ــابع ــا أنَّ   :الس ــول ئخص ــه يفمتحقِّ  ص الرس ــام  ق اإلم

ــ ل، عــزَ وال يُ  ]]٢٤١ ص[[/، ويعــزل وّىلٰ وّيل و ال ُيــمــن كونــه ُي

 .كعصمته فيكون معصوماً  ،فثبت فيه أحكامه ،وغري ذلك

 .وأنتم منعتم من العمل به ،هذا قياس: ال يقال

 يام هـو إثبـات حكـم جلزئـوإنَّ  ،ه قياسم أنَّ سلِّ ال نُ   :ألّنا نقول

ة الـذي فيـه اخلصـائص للرعيَّ املتوّيل  أنَّ : إذ قد ثبت ،لثبوته للكّيل 

 كـام يف أ،ألفعاله عن اخلط صوناً  يكون معصوماً  املذكورة جيب أن

 .فثبت فيه احلكم ،، واإلمام هبذه الصفات النبيِّ  حقِّ 

*   *   * 

ما  جواب االعرتاضات عىلٰ  يف :املسألة اخلامسة]] ٢٤٤ص [[

  :متقدَّ 

ـــ القـــول يف: قـــال وجـــوب  ع اعرتاضـــات خمالفينـــا يفتتبُّ

 :اإلمامة والعصمة

ــام وإ ــة اإلم ــدح بغيب ــل، الق ــوره باط ــاب ظه ــزامهم إجي ل

 .يف املعرفة -كام قلناه  -لوجود الطريق 

ـــ  يدة باطـــل، ألّنـــا نكتفـــة متعـــدِّ وإلـــزامهم وجـــود أئمَّ

 .الذين يرجعون إليه  بخلفائه

ــحُّ  ــا ال يص ــا مقامه ــام غريه ــ ،وقي ــتُ ه ال ألنَّ ــمة، عَق ل العص

 .ة غري معصومنيرعيَّ  وكالمنا يف

ا يزجـر عنهـا ه ممـَّألنَّـ ،دل امتناع جريـان العصـمة فاسـوختيُّ 

 .كالكبائر السيّام عندنا

ـــؤمنني  ـــري امل ـــة أم ـــيِّ  إىلٰ  وحاج كـــن تمل   النب

 .المتناع من القبيح، بل لتعليم األحكام

ــ ــأنَّ والتمسُّ ــ ك ب ــة إمَّ ــان الغيب ــدود زم ال تســقط أن ا احل

ــاج إىلٰ فيُ  ــ حت ــخ للش ــو نس ــقط وه ــوره أو تس ــلـظه  ،ريعة باط

فــإن أدركهـم ظهــوره  ،يهاجنــوب مسـتحقِّ  احلـدود ثابتـة يف ألنَّ 

 .املخيف له عىلٰ  وإثمهم اهللا،  فأمرهم إىلٰ استوفاه، وإالَّ 

ــــه يفواالقتــــداء بنُ  ــــدة ال يوجــــب  ّواب األطــــراف البعي

ــم ألنَّ  ،عصــمتهم ــل فعله ــان ألج ــا ك ــم م ــداء هب ــذا  ،االقت وهل

 .يقتدون بإمامهم

ــه  ــوا علي ــام أمجع ــام، ف ــة اإلم ــان لغيب ــيعة ك ــتالف الش واخ

 .أصله ، وما اختلفوا فيه رجعنا فيه إىلٰ حقٌّ 

مـــن اخـــتالف قـــول أمـــري  ٰى عدَّ ومـــا ُيـــ ]]٢٤٥ص [[/

ــؤمنني  ــاو امل ــدة ٰى دع ــاد فاس ــ ،آح ــد تكلَّ ــحابنا وق م أص

 .بهمتُ كُ  عليهم يف

ــ  ،مــن النقــل ك بوقــوع البعــد عــن اإلمــام فــال بــدَّ والتمسُّ

ــ ة،عــن اإلمــام مجلــة فاســدثــّم اكتفــي بــه بــه  يوإذا اكتفــ ه ألنَّ

ــون اإلمــام مــن ورائــه ٰى كتفــيُ  د وَجــمل يُ  مَ دِ وإذا ُعــ ،بــه لك

 .احلافظ

 ،السياسـة بكـر كـان يف أيب بـن العـاص عـىلٰ  ووتقديم عمـر

 .منهم وهو أعلم هبا

 هوبتبعـــ وجــوب الـــنصِّ  االعـــرتاض عـــىلٰ  القــول يف]و[

ـــالتســوية بــني األوصـــياء واألُ  لعـــدم  ،ة فاســدمــراء واألئمَّ

 .ةاختصاصهم بالصفة اخلفيَّ 

 ،للخصـوم مضـطرب مل يبـَق  تهذه الصفة إذا ثبتـ واعلم أنَّ 

 .تعاىلٰ اهللا ر بعون رنا فيها ما تقرَّ وقد قرَّ  ،ثبوهتا ه يفوالكالم كلُّ 

ــول ــالفني يف: أق ــات املخ ــذه اعرتاض ــة  ه ــوب اإلمام وج

 :مع اجلواب عنها والعصمة والنصِّ 

 عــاً مان تعــاىلٰ اهللا لكــان  لــو كــان اإلمــام لطفــاً : قــالوا :لاألوَّ 

 .فال لطف لنا ،ه ليس بظاهر وال قاهر اليدألنَّ  ،لنا عنه

ـــام وكلَّ  ،خلـــق اإلمـــام تعـــاىلٰ اهللا  أنَّ   :واجلـــواب فـــه القي

وهـذا هـو  فيـه، تعـاىلٰ اهللا ل ذلـك وأطـاع واإلمام تقبـَّ ،باإلمامة

ــىلٰ  ــب ع ــاىلٰ اهللا  الواج ــىلٰ  تع ــام وع ــ. اإلم ــىلٰ أمَّ ــب ع  ا الواج

يء يرجــع ـفــذلك شــ ،ه وطاعتــهوهــو امتثــال أوامــر ،فــنياملكلَّ 

ــاألُ  إىلٰ  اللطــف حاصــل مــن  زمــان الغيبــة الطريــق إىلٰ  يففــ ،ةمَّ

 ،ومــن اإلمــام، والنــاس قــد منعــوا أنفســهم اللطــف تعــاىلٰ اهللا 

ـ ،املعرفــة وهـذا كــام يف. فـاللوم علــيهم اهللا ا لطــف إذا فعــل فإهنَّ

اإلجيـــاد وخلـــق  ]]٢٤٦ص [[/الطريـــق إليهـــا مـــن  تعـــاىلٰ 

فلـو منـع العبـد نفسـه مـن النظـر  ،ماتصيل املقدَّ حت القدرة عىلٰ 

 .كوهنا لطفاً  يف مل يكن ذلك قادحاً 

وذلــك  ،مكــان كــلِّ  اإلمــام غــري موجــود يف :قــالوا: الثــاين

فكـان يلـزم  ،املكـان الـذي خيلـو عنـه ي عـدم اللطـف يفـيقتض

 .وهو غري مذهبكم ،ةد األئمَّ أن يتعدَّ 

ــه ــواب عن ــل باتِّ  أنَّ   :واجل ــاء حيص ــاالكتف ــاعباع ب ــه نُ  ه واتِّ ّواب

 .األحكام الراجعني إليه يف
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ــ: قلــتم: الثالــث ام اإلمامــة لطــف فتكــون واجبــة، وهــذا إنَّ

ـإوإذا قـام غريهـا مقامهـا ف ،لـو مل يقـم غريهـا مقامهـا يتمُّ  ا ال هنَّ

 .التعيني جتب عىلٰ 

قع وزمـــان صـــ كـــلِّ  العقـــالء بـــأرسهم يف أنَّ   :واجلــواب

ولـو كـان هنــاك  ،دفــع الفسـاد نصـب الرؤسـاء يف لتجئـون إىلٰ ي

ــوه ــر لفعل ــق آخ ــ ،طري ــارامَّ ـول ــزم االنحص ــذلك ل ــن ك  . مل يك

ــ وألنَّ  ــومنيالرعيَّ ــري معص ــيهم ،ة غ ــث ف ــاجون  ،إذ البح فيحت

ــ إىلٰ  ــوم ُي ــؤمَ معص ــه اخلط ــام ال يُ أ، ن علي ــري اإلم ــوَّ وغ ر أن تص

 .يكون معصوماً 

ــع ــالوا  :الراب ــام كغــريه يفاإل: ق ــدرة م ــاب الق ــان  ،ب فكــام ك

ه ألنَّـ ،لكـن ذلـك حمـال ،أمكن أن يكون غـريه كـذلك صوماً مع

ـ ا أن يكـون إمامـاً إمَّ  وال  أو ال يكـون إمامـاً  ،ةفيلـزم تعـّدد األئمَّ

ــاً  ــه إىلٰ  مأموم ــدم حاجت ــام لع ــيح ،اإلم ــه القب ــدر عن  ،إذ ال يص

 .حمال والكلُّ 

 ألنَّ  ،العصـــمة ممكنـــة، ومـــا ذكرمتـــوه باطـــل: واجلـــواب

ــة إىلٰ  ــ احلاج ــيس ل ــام ل ــرياإلم ــد ال غ ــل  ،دفع الفاس ــيمب  لتعل

ــ ــاً ـالش ــه يف ،رائع أيض ــال علي ــو احل ــام ه ــيلٍّ  ك ــؤمنني ع ــري امل  أم

 ــا يف ــول  ةحي ــ، الرس ــاج ال يففإنَّ ــن  ه حمت ــاع م االمتن

وكـــذلك حـــال احلســـن  ،رائعـتعلـــيم الشـــ بـــل يف ،القبـــيح

 .حياة أبيهام يف واحلسني 

ــامس ]]٢٤٧ص [[/ ــالوا: اخل ــىلٰ : ق ــتدللتم ع ــتم اس  أنَّ  أن

ــه يف ــاج إلي ــدود اإلمــام حمت ــام وإقامــة احل ــيم األحك ــ ،تعل  يفف

ـ  والثـاين .ال أو ،ريع احلـدود ثابتـاً ـتشـ ٰى ا أن يبقـزمان الغيبـة إمَّ

ــ ــخ الش ــه نس ــزم من ــاع ،ريعةـيل ــل باإلمج ــك باط ل واألوَّ . وذل

 .وهو عندكم باطل ،تعاىلٰ اهللا  يلزم منه إجياب ظهوره عىلٰ 

ــواب ــا: واجل ــري س ــة غ ــدود ثابت ــور  ،قطةاحل ــإن أدرك ظه ف

ــام  ــتحقِّ  اإلم ــااملس ــيهم أقامه ــا عل ــوّىلٰ وإالَّ  ،ني إلقامته   ت

الســتيفاء لمــة، وكــان اإلثــم بــالرتك ايــوم القي تعــاىلٰ اهللا أمرهــا 

 .املخيف له  عىلٰ 

ــادس بلــد  كــلِّ  يفاإلمــام يمتنــع أن يكــون : قــالوا: الس

ــان ــدُّ  ،ومك ــوتع ــة باإلد األئمَّ ــري واجب ــدَّ ة غ ــال ب ــاع، ف ــ مج ن م

ــ ــدالنُّ ــه ليقت ــائمني مقام ــ يّواب الق ــن ن ــم م ــام  ٰى أهب ــن اإلم ع

،  ًــوما ــون معص ــب أن يك ــب جي ــك النائ ــة  ألنَّ  ،وذل احلاج

 .املعصوم إىلٰ  يام هإنَّ 

النائـــب  فـــإنَّ  ،الـــدنيا كـــاٍف  املعصـــوم يف أنَّ : واجلـــواب

 ،وهــذان يقتضــيان ارتفــاع املعصــية ،يراجعــه وخيــاف مؤاخذتــه

واالقتــداء ، معصــوم أصــالً  بخــالف مــا إذا مل يكــن هنــاك

 يوهلـذا يقتـد ،باعـه ألمـر اإلمـام املعصـومبالنائب من حيث اتِّ 

 .النائب به

 .فساد مقالتهم عىلٰ  اختالف الشيعة يدلُّ : السابع

ولــو كــان اإلمــام  ،االخــتالف ألجــل الغيبــةأنَّ : واجلــواب

مــا أمجعــوا عليــه  وحينئــذٍ  ]]٢٤٨ص [[/ ،ملــا اختلفــوا ظــاهراً 

 .األصل ا اختلفوا فيه يرجعوا إىلٰ وم ،فهو حقٌّ 

ــامن ــالوا: الث ــؤمنني  إنَّ : ق ــري امل ــام األوَّ  أم ــو اإلم ل، ه

ــه  ــر عن ــد ظه ــوال يف وق ــتالف أق ــاو اخ ــوَح  ،ٰى الفت  مَ َك

 .بطالن العصمة عىلٰ  وذلك يدلُّ  ،عنها عَ َج قضايا ورَ ب

ــواب ــدة   :واجل ــار فاس ــذه أخب ــا إالَّ ه ــدونال ينقله  ،احلاس

ــ فــاق عـىلٰ مــع وقـع االتِّ  ،فــت إليهـاتَ لة ال يُ شـاذَّ  يوهـ  ه أنَّ

ــه يفرَجــكــان يُ  ــاو ع إلي ــالف  .واألحكــام ٰى الفت وقــد أورد املخ

ــ ــار الدالَّ ــه يف ة عــىلٰ واملؤلــف األخب ــم  فضــله وكــامل منزلت العل

ــيِّ  ــن النب ــه يف  ع ــيلٌّ أ« :قول ــم وع ــة العل ــا مدين ــا ن  ،»باهب

 ،مــع عــيلٍّ  احلــقُّ « :وقولــه ،» أقضــاكم عــيلٌّ « :وقولــه 

ــيلٌّ  ــقِّ  وع ــع احل ــا دار ،م ــث م ــدور حي ــن  ،»ي ــك م ــري ذل وغ

 .األحاديث املشهورة واألخبار املتواترة

ــع ــالوا: التاس ــاً : ق ــان نائي ــام إذا ك ــقط  اإلم ــد مل يس ــن بل ع

ــق ــه، وال طري ــن أهل ــف ع ــم التكلي ــق إالَّ  إىلٰ  هل ــة الطري  معرف

ــل ــ ،النق ــن  يوإذا اكتف ــل ع ــاء بالنق ــع االكتف ــا وق ــل هن بالنق

 .عن اإلمام مجلةً   اهللارسول 

ــ: واجلــواب مــن الغلــط إذا كــان  ام يكــون حمفوظــاً النقــل إنَّ

فنا الفاسـد مـن الصـحيح، وهـو ممكـن مـع عرِّ اإلمام من ورائه يُ 

 .غري البلد بخالف ما ذكرتم وجوده يف

ــارش ــالوا :الع ــيَّ  إنَّ : ق ــدَّ   النب ــرق ــاص  وم عم ــن الع ب

ــىلٰ  ــر أيب ع ــر وعم ــه ،بك ــل من ــا أفض ــن  ،ومه ــم يك ــديم فل تق

 .املفضول قبيحاً 

وهـو قـد كـان  ،أمـر احلـروب مـه يفقدَّ  ه أنَّـ : واجلواب

 .فيها أعلم منهام

 يجيـــب تســـاو :قـــالوا: رـاحلـــادي عشـــ ]]٢٤٩ص [[/

ــ ــنصِّ  مــراء يفة واألوصــياء واألُ األئمَّ ــيهم ال ــالف  ،عل وهــو خ

 .مذهبكم

ـــ: واجلـــواب ـــاألئمَّ فـــيهم لوجـــود  ام أوجبنـــا الـــنصَّ ة إنَّ
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ــ ــفات اخلفيَّ ــا[ة الص ــلية] علين ــمة واألفض ــن العص ــيهم م  ،ف

 .بخالف غريهم

ـــ ٰى مبنـــ ذكـــر أنَّ  ف املصـــنِّ  ثـــّم إنَّ   ة يفقواعـــد اإلماميَّ

ــىلٰ  ــام ع ــت اإلم ــد ثب ــمة وق ــوب العص ــم  ،وج ــانقطع اخلص ف

 .بالكّلية

*   *   * 

مة احلّيل / كشف املراد  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

ــة]] ٤٩٢ص [[ ــألة الثاني ــ يف أنَّ  :املس ــام جي ــون اإلم ب أن يك

 :معصوماً 

ــال ــمته: ق ــب عص ــل يوج ــاع التسلس ــ ،وامتن ــافظ وألنَّ ه ح

ــ ــىلٰ  ،رعـللش ــدم ع ــو أق ــه ل ــار علي ــوب اإلنك ــية  ولوج املعص

والنحطــاط  ،أمــر الطاعــة ويفــوت الغــرض مــن نصــبه فيضــادُّ 

 .العوامِّ  درجته عن أقلِّ 

ــول ــ: أق ــت اإلماميَّ ــامعيليَّ ذهب ــب  أنَّ  ة إىلٰ ة واإلس ــام جي اإلم

 والــدليل عــىلٰ  .قرَ وخــالف فيــه مجيــع الِفــ ،صــوماً أن يكــون مع

 :ذلك وجوه

ــوماً  أنَّ  :لاألوَّ  ــو مل يكــن معص ــام ل  ،لــزم التسلســل اإلم

ــل ــايل باط ــدَّ  ،والت ــهفاملق ــ .م مثل ــان الش ــ أنَّ  :رطيةـبي ي ـاملقتض

فلـو كـان  ،ةالرعيـَّ عـىلٰ  ألوجوب نصب اإلمام هـو جتـويز اخلطـ

جــب أن يكــون لــه إمــام اإلمــام و يف حــقِّ  ي ثابتــاً ـهــذا املقتضــ

ــر ويتسلســل ــام ال جيــوز عليــه اخلطــأ أو ينتهــي إىلٰ  ،آخ  ،إم

 .فيكون هو اإلمام األصيل

ــــاين ]]٤٩٣ص [[/ ــــ :الث ــــام حــــافظ للش  ،رعـأن اإلم

ــ .فيجــب أن يكــون معصــوماً  احلــافظ  فــألنَّ  ،وىلٰ مــة األُ ا املقدَّ أمَّ

لعــدم إحاطتــه بجميــع األحكــام  ،رع لــيس هــو الكتــابـللشــ

ــيلية ــ .التفص ــاً  ،ةنَّ وال السُّ ــذلك أيض ــاع األُ  .ل ــوال إمج  ألنَّ  ،ةمَّ

تقــدير عـدم املعصـوم فــيهم جيـوز عليــه  واحـد مــنهم عـىلٰ  كـلَّ 

ــأ ــذلك ،اخلط ــاملجموع ك ــةٍ  وألنَّ  .ف ــيس لدالل ــاعهم ل  وإالَّ  إمج

فـاق النـاس يف سـائر البقـاع وال ألمـارة إذ يمتنـع اتِّ  ،الشتهرت

ــىلٰ  ــدة ع ــارة الواح ــم بال ،األم ــام نعل ــك ــدم اتِّ ـض ــاقهم رورة ع ف

ــىلٰ  ــنيَّ  ع ــام مع ــل طع ــٍت أك ــون   يف وق ــام فيك ــد، أو ال هل واح

صـول مـا ظهـر يف أُ  لـبطالن القـول بـه عـىلٰ  ،وال القياس .باطالً 

 .رع باإلمجـاعـتقـدير تسـليمه فلـيس بحـافظ للشـ وعـىلٰ  ،الفقه

ــ ،وال الــرباءة األصــلية ه لــو وجــب املصــري إليهــا ملــا وجــب ألنَّ

 فلـم يبـَق  .رعـعـدم حفظهـا للشـ لإلمجـاع عـىلٰ و ،بعثة األنبيـاء

ــ فلــو جــاز اخلطــأ عليــه مل يبــَق  ، اإلمــامإالَّ  دنا اهللا وثــوق بــام تعبَّ

 ،وذلـك منـاقض للغـرض مـن التكليـف ،فنـاهبـه ومـا كلَّ  تعاىلٰ 

 .مراد اهللا تعاىلٰ  وهو االنقياد إىلٰ 

ــ :الثالــث ــهأنَّ ــأ لوجــب اإلنكــار علي ــه اخلط ــو وقــع من  ،ه ل

ــادُّ  ــك يض ــاىلٰ أ وذل ــه تع ــه بقول ــة ل ــر الطاع ــوا اَهللا   :م ِطيُع
َ
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ــع ــن  :الراب ــرض م ــض الغ ــزم نق ــية ل ــه املعص ــع من ــو وق ل

 :رطيةـبيــان الشــ .م مثلــهفاملقــدَّ   ،والتــايل باطــل ،نصــب اإلمــام

ــاد األُ  أنَّ  ــه انقي ــن إقامت ــرض م ــالغ ــهمَّ ــره وا ،ة ل ــال أوام متث

يء ـفلــو وقعــت املعصــية منــه مل جيــب شــ ،باعــه فــيام يفعلــهواتِّ 

 .لنصبه وهو مناٍف  ،من ذلك

ــ :اخلــامس ]]٤٩٤ص [[/ ــزم أنَّ ــية ل ــه املعص ــع من ــو وق ه ل

ــّل  ــون أق ــوامِّ  أن يك ــن الع ــة م ــدّ  ألنَّ  ،درج ــه أش ــه  عقل ومعرفت

فلــو وقــع منــه املعصــية كــان  ،وثوابــه وعقابــه أكثــر بــاهللا تعــاىلٰ 

 .ذلك باطل قطعاً  وكلُّ  ،تهمن رعيَّ  حاالً  أقّل 

 .القدرةَ  وال تنايف العصمةُ : قال

ــول ــمة يف أنَّ : أق ــائلون بالعص ــف الق ــل  اختل ــوم ه املعص

عــدم  فــذهب قــوم مــنهم إىلٰ  ؟ن مــن فعــل املعصــية أم اليــتمكَّ 

 .نه منهامتكُّ  وذهب آخرون إىلٰ  ،نه من ذلكمتكُّ 

ــ ــونا األوَّ أمَّ ــال ،ل ــن ق ــنهم م ــتصٌّ  إنَّ  :فم ــوم خم يف  املعص

 ،املعصــية ي امتنـاع إقدامــه عــىلٰ ـية تقتضــبدنـه أو نفســه بخاّصــ

الطاعــة وعــدم  العصـمة هــو القــدرة عـىلٰ  إنَّ  :ومـنهم مــن قــال

 .وهو قول أيب احلسني البرصي ،املعصية القدرة عىلٰ 

ه رها بأنَّ ـفمنهم من فسَّ  ،ا اآلخرون الذين مل يسلبوا القدرةوأمَّ 

 بــة إىلٰ بالعبــد مــن األلطــاف املقرِّ  اهللا تعــاىلٰ  األمــر الــذي يفعلــه

رط أن ال ـبشـ ،املعصـية ه ال يقدم عىلٰ الطاعات التي يعلم معها أنَّ 

ـ ،اإلجلـاء ينتهي ذلك األمـر إىلٰ  ــومـنهم مـن فسَّ ا ملكـة رها بأهنَّ

 .نفسانية ال يصدر عن صاحبها معها املعايص

ـــالوا ـــرون ق ـــه اهللا تعـــاىلٰ  :وآخ ـــف يفعل  العصـــمة لط

ــا ــه دا ،حبهابص ــه مع ــون ل ــاب  إىلٰ  عٍ ال يك ــة وارتك ــرك الطاع ت

 :مور أربعةوأسباب هذا اللطف أُ  ،املعصية

ي ملكــة ـية تقتضـأن يكـون لنفسـه أو لبدنـه خاّصـ :أحـدها

 .وهذه امللكة مغايرة للفعل ،مانعة من الفجور

ــاين ــب  :الث ــايص ومناق ــب املع ــم بمثال ــه عل ــل ل أن حيص

 .الطاعات
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لـوم بتتـابع الـوحي واإلهلـام مـن اهللا تأكيد هـذه الع :الثالث

 .تعاىلٰ 

ــع ــىلٰ  :الراب ــه ع ــرك األوىلٰ  مؤاخذت ــ ت ــم أنَّ ــث يعل ه ال بحي

ــالً  ــرتك مهم ــن  ،ي ــب م ــري الواج ــر يف غ ــه األم ــيق علي ــل يض ب

ــنةاألُ  ــور احلس ــذه األُ  .م ــت ه ــإذا اجتمع ــان ف ــان اإلنس ــور ك م

 .معصوماً 

تنـايف العصـمة ال  وهو أنَّ  ،اختار املذهب الثاين  فواملصنِّ 

 وإالَّ  ،املعصية ]]٤٩٥ص [[/فعل  بل املعصوم قادر عىلٰ  ،القدرة

ولبطـل الثـواب  ،ترك املعصـية وال الثـواب املدح عىلٰ  ملا استحقَّ 

ـ وذلـك باطـل  ،عـن التكليـف فكـان خارجـاً  ،هوالعقاب يف حقِّ

ْم   :وبالنقل يف قوله تعاىلٰ  ،باإلمجاع
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مة احلّيل / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

 :وجوب عصمة اإلمام ]]٤٠٧ص [[

ـــال ـــوماً : ق ـــام معص ـــون اإلم ـــب أن يك  دار أو وإالَّ  ،وجي

جلــواز أن يكــون خــوف  ،نمنــع املالزمــة: فــإن قلــت .تسلســل

ــن األُ  ــزل م ــالع ــائامً مَّ ــام ة ق ــام اإلم ــلَّ  .مق ــن س ص [[/منا، لك

ــ ]]٤٠٨ ــذي يف املش ــب ال ــتقض بالنائ ـــين ــاف رق، فإنَّ ه ال خي

العوائــد (مــن عــرف : قلــت .ولــيس بمعصــوم ،ســطوة اإلمــام

ــاألُ  )أنَّ   علــم ــ .ة عــاجزة عــن عــزل امللــوكمَّ ــإنَّ وأمَّ  ا النائــب ف

ال جيـوز أن  مَ ـلِـ: فـإن قلـت .لـه خوفـه مـن عزلـه يكـون لطفـاً 

ام اإلمــام؟ مقــ يكــون خــوف األمــري مــن عقــاب اآلخــرة قــائامً 

 .ه لــيس بكــاٍف اإلمــام يشــارك غـريه يف اخلــوف، مــع أنَّـ: قلـت

رغبــة النــاس يف الــدنيا وخــوفهم مــن رضرهــا أشــّد مــن  وألنَّ 

 .اآلخرة

، اإلمام جيب أن يكون معصـوماً  أنَّ  ة إىلٰ ذهبت اإلماميَّ : أقول

 :وجوه الشيعة عىلٰ   لوقد عوَّ  .وخالفهم يف ذلك اجلمهور

ــ: لاألوَّ   ٰى لــزم إثبــات مــا ال يتنــاه  يكــن معصــوماً ه لــو ملأنَّ

ــ  أنَّ : ةرطيَّ ـبيــان الشــ .م مثلــهفاملقــدَّ  ،والتــايل باطــل، ةمــن األئمَّ

فـني اجلـائز علـيهم اخلطـأ، للمكلَّ  ام وجب لكونـه لطفـاً اإلمام إنَّ 

لطـف هـو  ف، فلـو جـاز عليـه اخلطـأ الحتـاج إىلٰ واإلمام مكلَّـ

 .فظاهر ،ا بطالن التايلوأمَّ  .إمام آخر

ـ: ال يقال تقـدير انحصـار  عـىلٰ  ام تـتمُّ ا إنَّـنمنع املالزمـة، فإهنَّ

ــ ــام، ولِ ــاف يف اإلم ــف  مَ ـاأللط ــام لط ــون لإلم ــوز أن يك ال جي

وذلـك اللطـف هـو خوفـه مـن العـزل عنـد  ؟يقوم مقام اإلمـام

ــىلٰ  ــه ع ــكَّ  إقدام ــية، وال ش ــ املعص ــاٍف أنَّ ــن  ه ك ــاع م يف االمتن

ــدام ــلَّ  .اإلق ــحَّ س ــة، لمنا ص ــائم يف ة املالزم ــوه ق ــا ذكرمت ــن م ك

ـــالنائــب الــذي يف املشــ   مــن ]]٤٠٩ص [[/ه ال خيــاف رق، فإنَّ

 .سطوة اإلمام لبعده عنه، ومع ذلك فليس بمعصوم

ــا نجيــب عــن األوَّ  ــأنَّ  :لألّن ــم أنَّ  ب ــد عل  مــن عــرف العوائ

 .امللوك  ة عاجزة عن عزلمَّ األُ 

خــوف النائــب مــن عــزل اإلمــام لطــف  بــأنَّ  :وعــن الثــاين

 .املعصية فيمنعه ذلك من اإلقدام عىلٰ ،  له

ــه يف  ٰى لــو كفــ: ال يقــال خــوف األمــري مــن عــزل اإلمــام ل

خــوف اإلمــام مــن عقــاب اآلخــرة يف اللطــف،  ٰى اللطــف لكفــ

 .اإلمام املعصوم  عن ٰى فاستغن

ــا نقــول لإلمــام لكــان  لــو كــان خــوف العقــاب لطفــاً : ألّن

ــهلغــريه مــن املكلَّ  لطفــاً  ــاً (ن ولــو كــا .فــني الشــرتاكهم في  كافي

 مل يكـن كـذلك، بـل الفسـاد امَّ ـولـ .لغـريه كافيـاً  )لإلمام لكـان

  الفـرق وأيضـاً  .ه غـري كـاٍف ظاهر عند عدم السـلطان علمنـا أنَّـ

 بني خـوف األمـري مـن العـزل وخـوف اإلمـام مـن العقـاب أنَّ 

 الناس أرغب يف ثـواب الـدنيا وأخـوف مـن عقاهبـا بالنسـبة إىلٰ 

ــا ــرة وعقاهب ــواب اآلخ ــت ،ث ــور الس ــد حض ــد عن حقارهم البعي

 .اآلخر

 :الوجه الثاين

ــال ــ وألنَّ : ق ــوماً  ،رعـاإلمــام حــافظ للش  .فيكــون معص

ولعــدم  .احلــافظ ال يكــون هــو القــرآن باإلمجــاع أنَّ : بيانــه

ــ .رعيّاتـإحاطتـه بجميــع الشــ ــ .ة كــذلكنَّ والسُّ ا متناهيــة وألهنَّ

ــاألُ  عصــمة كــلِّ  ألنَّ  ،وال اإلمجــاع .بخــالف احلــوادث غــري ة مَّ

ق ، بــل بالســمع، وهــو يتطــرَّ ٰى ثابــت بالعقــل كإمجــاع النصــار

ــدَّ  ف عــرَ يُ  ]]٤١٠ص [[/  أن إليــه النســخ والتخصــيص، فــال ب

ــ] عــدم[ ــهــذا الناســخ واملخصِّ ــ .ه لــو كــان لوصــلص بأنَّ ام وإنَّ

ــذلك أن ــون ك ــا   يك ــو عرفن ــاألُ  أنَّ [ل ــلُّ مَّ ــض  ة ال خت ــل بع بنق

ـ ]فنـالـو عر  ام تكـون كـذلك أنرائع، وإنَّ ـالش م معصـومون، أهنَّ

ــفــإذن يلــزم الــدور، فاحلــافظ بعــض األُ   ،فيكــون معصــوماً  ،ةمَّ

 .قت إليها الزيادة والنقصان تطرَّ وإالَّ 

وجـوب العصـمة،  عـىلٰ  هذا هو الوجـه الثـاين الـدالُّ : أقول

يكــون (فيجــب أن  ،رعـاإلمــام حــافظ للشــ: وتقريــره أن نقــول

ــ .معصـوماً   رورة، فــال بــدَّ ـبالضــ فـونفألّنــا مكلَّ  ،ٰى ا الصــغرأمَّ
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ــواحلـافظ للشـ .رع ويوصـله إلينـاـمن حافظ حيفظ الشـ ا رع إمَّ

ــ ــرآن أو السُّ ــو الق ــون ه ــاع أونَّ أن يك ــض األُ  )ة أو اإلمج ــبع  .ةمَّ

ــ، الن بــاطالنواألوَّ  ــ . فباإلمجــاع الً ا أوَّ أمَّ فلعــدم  ا ثانيــاً وأمَّ

ــ   ،)باطــل أيضــاً (والثالــث  .ةإحــاطتهام بجميــع األحكــام اجلزئيَّ

ام يكــون اإلمجــاع إنَّــ أنَّ : وبيــان املالزمــة . لــزم الــدوروإالَّ 

ـــللشــ حافظــاً  ــعِ و. ةرع إذا علمنــا كونــه حجَّ ة لمنــا بكونــه حجَّ

ــ ــون عقلإمَّ ــاا أن يك ــاأو نقل ،ي� ــلواألوَّ  .ي� ــزم أن وإالَّ  ،ل باط  ل

ــلُّ  ــون ك ــ يك ــاع حجَّ ــار ،ةإمج ــود والنص ــاع اليه ــ  ٰى فإمج ة، حجَّ

ــَق  .وهــو حمــال ــا أن يكــون نقلالَّ إ فلــم يب ــه تعــاىلٰ ي� : ، وهــو قول
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 :» ُة غـري ذلـك مـن األدلَّـ إىلٰ  ،»اخلطـأ تـي عـىلٰ مَّ ال جتتمع أ

ــ ــواألُ  .ةالنقليَّ ق إليهــا النســخ والتخصــيص، ة يتطــرَّ مــور النقليَّ

نفـي الناسـخ   مَ ِلـجـب العلـم إذا عُ ام توة اإلمجـاع إنَّـأدلَّـ فحينئذٍ 

ــ ــوم بالضــواملخصِّ ــك النفــي غــري معل ــل ـص هلــا، وذل رورة، ب

هـذا إذا ثبـت  ام يـتمُّ وإنَّـ .لوصـل دَ ِجـلـو وُ : ام نعرفه بأن نقولإنَّ 

ــاألُ  أنَّ  رائع، ـيء مــن الشـــشــ ]]٤١١ص [[/بنقــل  ة ال ختــلُّ مَّ

ـــ ـــم ذلـــك إذا علمنـــا أنَّ وإنَّ ـــاألُ  ام نعل ـــ .ة معصـــومونمَّ و فل

 كـوهنم معصـومني بالنقـل لـزم الـدور، فثبـت أنَّ  استدللنا عـىلٰ 

ــض األُ  ــافظ بع ــاحل ــام ،ةمَّ ــو اإلم ــ .وه ــربوأمَّ ــاهرة،  ٰى ا الك فظ

 .فال يكون حافظاً  ،ه لو مل يكن كذلك جلاز عليه اخلطأفإنَّ 

 :عصمة اإلمام ة عىلٰ دالَّ  ىٰ وجوه ُأخر

وهو حمـال، أو ال بع تَّ ا أن يُ الذنب فإمَّ   ه لو صدر عنهوألنَّ : قال

ولقولـه  .بقوله وثوق ٰى ه ال يبقوألنَّ . القول  بع فال يكون مقبولتَّ يُ 

ا�ِِمَ� : تعاىلٰ 
�
ِدي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
 . ]١٢٤: البقرة[ �ال يَنال

 :العصمة ة عىلٰ خر دالَّ أُ هذه وجوه : أقول

ـ أنَّ : أحـدها أو  ،بـعتَّ ا أن يُ الـذنب لـو صـدر عـن اإلمـام فإمَّ

والثــاين  . ملــا كــان ذنبــاً وإالَّ  ،ل باطــل قطعــاً ألوَّ وا .بــعتَّ ال يُ 

فـال فائـدة  ،بعـاً وال فعلـه متَّ  ه ال يكـون قولـه مقبـوالً باطل، ألنَّـ

 .يف وجوده

ــا ــ: وثانيه ــَق أنَّ ــذنب مل يب ــه ال ــدر عن ــو ص ــه  ه ل ــوق بقول وث

ــواز أن يكــون كــذباً  ــه ،جل ، جلــواز أن يكــون خطــأً   وال بفعل

 .وذلك مناقض للغرض من نصب اإلمام

ــا ــاىلٰ : وثالثه ــه تع ــا�ِِمَ� : قول
�
ــِدي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
ــال ، �ال يَن

 .عهد اإلمامة، والفاسق ظامل أشار بذلك إىلٰ 

*   *   * 

مة احلّيل / تسليك النفس  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

 : يف وجوب عصمة اإلمام :املطلب الثاين]] ٢٠١ص /[[

ــ ــ ة، خالفــاً ة واإلســامعيليَّ ذهــب إليــه اإلماميَّ ق، رَ لبــاقي الِف

ــزم التسلســلوإالَّ  ــأ عــىلٰ  ، ل ــواز اخلط ــه الوجــوب ج  إذ وج

ــاألُ  ــو كــان الــرئيس كــذلك افتقــر إىلٰ  ،ةمَّ رئــيس آخــر،  فل

ـــل ـــ .ويتسلس ـــوألنَّ ـــافظ للش ـــون ـه ح ـــب أن يك رع، فيج

 .معصوماً 

ــ ــ فــألنَّ  ،وىلٰ ا األُ أمَّ ــني باألحكــام نَّ الكتــاب والسُّ ة غــري وافي

ــ ــيهام ،ةرعيَّ ـالش ــزاع ف ــوع الن ــا ،ولوق ــاهي وتن ــدم تن هيهام وع

 .احلوادث

 .فكذا املجموع واحدٍ  كلِّ  وال اإلمجاع، جلواز اخلطأ عىلٰ 

ـوال القياس، ألنَّ  فـاق اتِّ  رشعنـا عـىلٰ  ٰى ة، إذ مبنـه لـيس حجَّ

ـــ ـــات كاحتِّ ـــتالف املختلف ـــم، واخ ـــوم يف احلك ـــول والن اد الب

ــار أوَّ املتَّ  ــان وإفط ــر رمض ــوم آخ ــاب ص ــات كإجي ــّوال، فق ل ش

وثــوق  فلــو جــاز اخلطــأ عليــه مل يبــَق  ،إلمــاما ٰى ســو فلــم يبــَق 

 .بقوله، جلواز خطائه وسهوه

*   *   * 

مة احلّيل / مناهج اليقني  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

ــون  يف أنَّ  :البحــث الثــاين]] ٣٨١ص [[ ــام جيــب أن يك اإلم

 :معصوماً 

ــ ــذهبت اإلماميَّ ــك، ف ــاس يف ذل ــف الن ــامعيلية اختل ة واإلس

 .إليه، ونفاه الباقي

 :لنا وجوه

ــ: لاألوَّ  ــوماً أنَّ ــن معص ــو مل يك ــايل  ه ل ــل، والت ــزم التسلس ل

ــدَّ  ،باطــل ــهفاملق ــان الشــ .م مثل ــ أنَّ  :رطيةـبي ــب اإلمــام إنَّ ام وج

ــ ــل اخلط ــبه ألج ــىلٰ  اءنص ــائز ع ــه املكلَّ  اجل ــاز علي ــو ج ــني، فل ف

 .إمام آخر وتسلسل الفتقر إىلٰ  اءاخلط

ال جيـوز أن يكـون خـوف اإلمـام مـن العـزل  مَ ـلِـ: ن قيلإف

 اء؟اخلط المتناع إقدامه عىلٰ  موجباً  سبباً 

ــلَّ  ــه س ــب ل ــرتم بالنائ ــا ذك ــتقض م ــن ين ــان يف إمنا لك ذا ك

ــ ـــاملش ــرب، فإنَّ ــام يف املغ ــومرق واإلم ــري معص ــاف  ،ه غ وال خي

 .سطوته

ــوع أمــرينســلَّ  ــارة عــن جمم ــة عب ــدها : منا لكــن اإلمام أح

غـريه، والثـاين سـلبي وهـو انتفـاء  ثبويت وهو نفـوذ حكمـه عـىلٰ 

ــ ــة إىلٰ نف ــرت اإلمام ــو افتق ــه، فل ــري علي ــم الغ ــمة  وذ حك العص
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ـ باطـل  ل أو للثـاين أو للمجمـوع، والكـلُّ ا لـألوَّ لكـان ذلـك إمَّ

ه ال ينفـذ حكــم أحـد عليـه غـري اإلمــام، بالنائـب املـذكور، فإنَّـ

 .واإلمام يف تلك احلال ال ينفذ حكمه عليه

ــاً  ــ أيض ــىلٰ ألنَّ ــه ع ــب وقدرت ــام بالغي ــم اإلم ــتدعي عل  ه يس

ــ الخــرتاع وهــو نافــذ احلكــم عــىلٰ ا  ق فيــه كــلُّ غــريه، فقــد حتقَّ

العصـمة غـري معتـربة فيـه، فبطـل  واحد مـن الوصـفني، مـع أنَّ 

 .اشرتاط العصمة يف اإلمامة]] ٣٨٢ص /[[

ـــن األوَّ  ـــواب ع ـــم  أنَّ  :لواجل ـــد عل ـــرف العوائ ـــن ع م

ــ ــز األُ ـبالض ــرورة عج ــوالة ةمَّ ــاد ال ــزل آح ــن ع ــف  ،ع فكي

 .بالرئيس املطلق

ــن  ــاينوع ــتق أنَّ  :الث ــزل يف مس ــن الع ــاف م ــب خي ل بالنائ

 .بخالف اإلمام ،فكان ذلك لطفاً  ،الوقت

 .له فليكن خوف اإلمام من عقاب اآلخرة لطفاً : سؤال

ــواب ــ: ج ــوف، ول ــريه يف اخل ــارك غ ــام يش ــن امَّ ـاإلم  مل يك

رغبـة النـاس يف  وألنَّ  .عـن اإلمـام هلـم فكـذلك لـه ذلك مغنياً 

ــاً  ــر تقريب ــدنيا أكث ــن ال ــن  م ــية م ــرك املعص ــة وت ــل الطاع فع

 .اآلخرة

ــث ــن الثال ــن :وع ــع احلص ــاً  .رـمن ــ وأيض ــوز أن  مَ فِل ال جي

ــرق أنَّ  ــون الف ــىلٰ  يك ــاكم ع ــام ح ــلِّ  اإلم ــب  ك ــلمني فوج املس

ــب ــالف النائ ــمته بخ ــاً ؟ عص ــ وأيض ــمة  مَ فِل ــون العص ال يك

اإلمــام حيكــم  فـإنَّ  ؟ألجـل حكــم غـريه عليــه بخـالف النائــب

 . بعدو فيامأاحلال  عليه يف

ــ .فيكــون معصــوماً  ،رعـاإلمــام حــافظ للشــ أنَّ : الثــاين ا أمَّ

احلــافظ لــه لــيس هــو الكتــاب لوقــوع النــزاع  فــألنَّ  ،ٰى الصـغر

 .ولعدم إحاطته بجميع األحكام ،فيه

ــ ــو السُّ ــيس ه ــابقني ،ةنَّ ول ــوجهني الس ــلمني  وألنَّ  .لل املس

ــىلٰ اتَّ  ــوا ع ــ فق ــأهنَّ ــافظ للش ــت احل ــ .رعـا ليس ــوألهنَّ  ،ةا متناهي

 .واحلوادث غري متناهية

ــيهم إذا خلــوا مــن  اءولــيس هــو اإلمجــاع، جلــواز اخلطــ عل

 وألنَّ  .فــاملجموع كــذلك ،واحــد جيــوز كذبــه كــلَّ  اإلمــام، ألنَّ 

ــ ــ وألنَّ  .ام حيصــل يف قليــل مــن املســائلاإلمجــاع إنَّ ام اإلمجــاع إنَّ

ــ ذا ثبــت كــون النقلــة معصــومني، إة بالســمع يثبــت كونــه حجَّ

ا لـو علمنـاه بالعقـل لكـان إمجـاع ذلـك بالسـمع ألّنـام يثبت وإنَّ 

ــ ٰى النصــار  ،إليــه النســخ والتخصــيص قة، والســمع يتطــرَّ حجَّ

ذلــك  ص، وال طريــق إىلٰ مــن معرفــة الناســخ واملخّصــ فــال بــدَّ 

ـاألُ  هـذا إذا علمنـا أنَّ  ام يـتمُّ ، وإنَّـَل ِقـه لـو كـان لنُ أنَّ  ٰى سو ة ال مَّ

ــل الشــ لُّ ختــ ـــبنق ــون رائع، وإنَّ ــا ام يك ــو عرفن ص /[[كــذلك ل

 .كوهنم معصومني، وهذا دور ظاهر]] ٣٨٣

ــ ــولــيس هــو القيــاس، ألنَّ ــه إل ،ة يف نفســهه لــيس حجَّ فادت

ــ .الضــعيف الظـنَّ   ،لــه مــن أصـل منصــوص عليــه ه ال بـدَّ وألنَّ

 .مل يقل بذلك أحداً  وألنَّ  .فال يكون بانفراده حافظاً 

األنبيـاء، وإالَّ ملـا وجبـت بعثـة  ،وليس هو الـرباءة األصـلية

 .وذلك باطل ،بالعقل ٰى كتفبل كان يُ 

ــ ولــيس هــو املجمــوع، ألنَّ  ة قــد وقـــع نَّ الكتــاب والسُّ

ــون املجمــوع  التنــازع فــيهام ويف معنامهــا، فــال جيــوز أن يك

 ام من مجلـة ذلـك املجمـوع، ومهـا قـد اشـتمال عـىلٰ ، ألهنَّ حافظاً 

ــ ــض الش ــمَّ إرع، وـبع ــد تض ــوع ق ــن املجم ــد م ــان واح ن ذا ك

نه ذلـك الـبعض مـا تضـمَّ  عـىلٰ  رع وبطل كونه دلـيالً ـبعض الش

رع، فقـد صـار بعـض ـنه ذلـك الفـرد مـن مجلـة الشـالذي تضمَّ 

 ، فلــم يبــَق رع غــري حمفــوظ، فـال يكــون املجمــوع حمفوظـاً ـالشـ

ــإالَّ اإلمــام الــذي هــو بعــض األُ  ــمَّ ه لــو مل يكــن ة املعصــوم، ألنَّ

كـــون فـــال ي ،قـــت إليـــه الزيـــادة والنقصـــانلتطرَّ  معصـــوماً 

 .حمفوظاً 

ـ: الثالـث وهـو باطــل  ،بــعتَّ ا أن يُ إذا صــدر عنـه الــذنب، فإمَّ

ٰ  :لقولــه تعــاىلٰ  ،وإالَّ مل يكــن ذنبــاً  ،قطعــاً 
َ َ

وا �
ُ
عــاَون

َ
 َوال ت

 ِ
ْ

وانِ اإل
ْ
ُعــد

ْ
ــِم َوال

ْ
ــ]٢: املائــدة[ ث فــال يكــون  ،بــعتَّ ا أن ال يُ ، وإمَّ

 .فال يكون فيه فائدة ،قوله مقبوالً 

 تعـــاىلٰ  اهللا عـــىلٰ  اإلمـــام واجبـــاً  إن كـــان نصـــب: الرابـــع

 ،ممـا تقـدَّ  عـىلٰ  م حـقٌّ منـه، لكـن املقـدَّ   استحال صدور الـذنب

زنـا ه لـو صـدر عنـه الـذنب جلوَّ أنَّـ :رطيةـبيان الشـ .فالتايل مثله

ــ ــدة  اءاخلط ــك مفس ــا، وذل ــا هب ــي يأمرن ــام الت ــع األحك يف مجي

 .حكيم ال جيوز عليه املفسدة تعاىلٰ  عظيمة، واهللا

ــاىلٰ  :اخلــامس ــه تع ــا�ِِمَ�  :قول
�
ــِدي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
ــال  �ال يَن

ــرة[ ــق  ، أشــار بــذلك إىلٰ ]١٢٤: البق ــد اإلمامــة، والفاس عه

 .ظامل

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ت (ين العبيديل عميد الدِّ / هوتإرشاق الّال 

 :]يف وجوب العصمة: املسألة الثانية[ ]]٤٧٧ص [[

ــنِّ  ــال املص ــمته(: فق ــام عص ــب يف اإلم ــت وإالَّ  ،وواج  كان

ــ ــعلَّ ــه، فيُ ــه في ــة إلي ــل ؤّدي إىلٰ ة احلاج ــاً  .التسلس ــنحن  وأيض ف
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 فـال بـدَّ  ،فلـو أمـر بمعصـيته لتنـاقض القـول ،مأمورون بطاعته

ــمته ــن عص ــ .م ــوألنَّ ــل الش ــن يفع ــام م ــهـه إم  وإالَّ  ،يء ألجل

ــ ٰى كانــت اليهــود والنصــار ــاأئمَّ ــ .ة لن بــاع د باتِّ ويســتحيل التعبُّ

ـاألُ  وألنَّ  .لقبحـه ،غري املعصـوم  ة خمتلفـة يف األحكـام فـال بـدَّ مَّ

ـ ة أدلَّـ وألنَّ  .ة تقطـع اخـتالفهم ويظهـر لنـا منـه العلـممن حجَّ

 وألنَّ  .مـن إثباتـه غريه باطلة مـن الـرأي واخلـرب املفـرد فـال بـدَّ 

ــالش ـفظ باألُ تَ ا أن ُحتـريعة إمَّ ـواألُ  ،ة أو بـهمَّ  ،ة جيـوز خطاؤهـامَّ

ــاراً ال ترجعــوا بعــدي كُ  َال أ«: أن يقــول  مل جيــز لــه وإالَّ   ،»ّف

ــه ٰ :  وال قول
َ

ــتُْم � بْ
َ
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َ
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ُ
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ــران[ ــدَّ  ، ]١٤٤ :آل عم ــال ب ــه ف ــول  وألنَّ  .من ــائص الرس خص

عــزل وال ويَ  ،عليـه وّيل وال يــوّىلٰ قـة يف اإلمــام مـن كونــه ُيـمتحقِّ 

 .) غريه، فوجب عصمته كعصمته إىلٰ  ،لعزَ يُ 

ـــ(الشـــارح  قـــال ـــ(: )هدام ظلُّ ة ذهـــب أصـــحابنا اإلماميَّ

ــم اهللا( ــاىلٰ  رمحه ــام إىلٰ  )تع ــمة اإلم ــوب عص ــول  ،وج ــو ق وه

ــامعيلية ــاً  ،اإلس ــ خالف ــع الِف ــام]  إىلٰ [أي  )قرَ جلمي ــايرة هل  .املغ

 :وجوه( وجوب عصمة اإلمام عىلٰ  )لنا(

ــ: لاألوَّ  ــنأنَّ ــو مل يك ــوماً   ه ل ــام معص ــل اإلم ــزم التسلس  ،ل

وهـــو عـــدم  )باطـــل، فـــامللزوم(  هـــو التسلســـلو )والــالزم

 .، أي يف البطالن)مثله( عصمة اإلمام

ـ نّـا أنَّ أّنـا قـد بيَّ  :بيان املالزمـة( اإلمـام هـي  ة احلاجـة إىلٰ علَّ

ــاألُ ]] ٤٧٨ص /[[  غــريه مــن أي عــىلٰ [ )جــواز اخلطــأ ة، مَّ

ــ( ــذه العلَّ ــت ه ــو كان ــأ)ةفل ــواز اخلط ــي ج ــودة يف (] ، يعن موج

ـ[ )إمـام آخـر جـه إىلٰ اإلمـام لـزم احتيا ـحتقُّ ق ق احلكـم عنـد حتقُّ

 ،ثبـت املطلـوب ة، وذلـك اإلمـام اآلخـر إن كـان معصـوماً العلَّ 

وهـو عـني (غـري النهايـة،  وهكـذا إىلٰ  ،]إمام آخـر  افتقر إىلٰ وإالَّ 

 .التسلسل

ــاين ــه: الث ــاع، ولقول ــام باإلمج ــة اإلم ــأمورون بطاع ــا م   أّن

يــَن آمَ  :تعــاىلٰ  ِ
�
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ُ
، فلــو أمــر بمعصــية لــزم  ]٥٩ :النســاء[ َوأ

 مل تكــن معصــية وإالَّ  ،)لثبــوت النهــي عــن املعصــية ،التنــاقض

ــه( ــر بطاعت ــا، فيكــون )مــع األم ــزوم لألمــر هب ــأموراً   املل ــا  م هب

ــاً  ــا منهي ــاقض،  ،عنه ــن التن ــراد م ــو امل ــالزموا(وه ــي  )ل يعن

ـــاقض ـــل( التن ـــ )باط ـــامللزوم(رورة، ـبالض ـــدم  -  ف ـــو ع وه

 .)مثله -العصمة 

وهـو  ،)هدام ظلُّ (الشارح   رطية التي ذكرهـالش  ممقدَّ  واعلم أنَّ 

ما يظهر من  امللزوم هنا ليس عدم العصمة، بل األمر باملعصية عىلٰ 

ذا ينـتج الـدليل املـذكور اسـتحالة هـ وحينئـذٍ  ،)هدام ظلُّ (كالمه 

عدم العصمة ملزوم لعدم ]  نعم[ .- أعني أمره باملعصية - امللزوم

استحالة األمر باملعصية وهو ظـاهر، فاسـتحالة األمـر باملعصـية 

 .الذي هو نتيجة هذا الدليل ملزوم للعصمة

ــث( ــ: الثال ــرف )هأنَّ ــب الع ــام بحس ــي اإلم ــام[( يعن  )]إم

ــزم النقــل املخــالف لألصــل، وإالَّ  ،بحســب اللغــة مــام واإل( ل

ـــمـن يفعــل الشـ يفعـل مثــل فعلــه   ه فعلـه، ال مــنيء ألجــل أنَّ

ه النـاس يف فعلـه ال ألجـل أنَّـ  بحيث يكـون مـن يوافقـه )مطلقاً 

ــاً  ــه إمام ــاروإالَّ (، فعل ــود والنص ــت اليه ــ ٰى  لكان ــا أئمَّ يف [ة لن

، ألّنـا نفعـل مثـل أفعـاهلم يف أشـياء كثـرية )]كثري من األحكـام

ـــ ـــل أهنَّ ـــا، ال ألج ـــكو(م فعلوه ـــود  )ذل ـــون اليه ـــي ك يعن

ــار ــ ٰى والنص ــاأئمَّ ــل باالتِّ ( ة لن ــذلكباط ــان ك ــاق، وإذا ك  )ف

أي وإذا كـــان اإلمـــام هـــو الـــذي يفعـــل ]] ٤٧٩ص /[[

ـــالشــ وبــأن  ،باعــهثبــت أّنــا مــأمورون باتِّ (ه فعلــه، يء ألجــل أنَّ

ــ ،نفعــل مثــل مــا فعلــه اإلمامــة فيــه، فيجــب أن  ٰى ق معنــلتحقُّ

جلـواز  ،بـاع غـري املعصـوم قبـيحاتِّ األمـر ب ألنَّ  ،يكون معصـوماً 

 .وهذا الدليل قريب من الدليل الثاين ،)اخلطأ إقدامه عىلٰ 

ــع( ــا مكلَّ : الراب ــلِّ أّن ــون يف ك ــة باتِّ  ف ــاعواقع ــقِّ   ب ــا،  احل فيه

ــقُّ  ــون احل ــوز أن يك ــاس خمتلفــون، وال جي ــلِّ  والن ــع ك ــد  م واح

م وأن يكـون بعضـه ، فـال بـدَّ  ة النقيضـنيالستحالة حّقيـَّ ،منهم

ــ ــاألُ  كــلِّ  اخلطــأ عــىلٰ   لصــحَّ وإالَّ  ،)احمق� ، فاقــاً وهــو حمــال اتِّ  ،ةمَّ

أي  )يســتلزم العلــم بصــدقه( بــاع ذلــك احلــقِّ أي واتِّ  )باعــهواتِّ (

ــدق ــوم الص ــون معل ــيس( وأن يك ــوم ل ــري املعص ــوم  )وغ معل

ـــدق ـــال يُ  ،الص ـــتَّ ف ـــك(ع، بَ ـــون ذل ـــب أن يك ـــاملتَّ  )فوج ع بَ

 .)معصوماً (

ــــامس( ــــا أنَّ : اخل ــــاألحك ــــةـم الش ــــري بدهيي  )رعية غ

 منهــا، فــال بــدَّ  العقــل بــإدراك الكــلِّ  وال يســتقلُّ ( ،رورةـبالضــ

لوقـوع  ،باطـل( يعنـي القيـاس )ة ترشـد إليهـا، والـرأيمن أدلَّ 

  الفــرع الواحــد يمكــن مشــاهبته ألصــلني ، ألنَّ )االخـتالف فيــه

ــم، فيُ  ــي احلك ــهلحِ خمتلف ــر   ق ــدمها واآلخ ــدين بأح ــد املجته أح

ــاآلخر، فيح ــلب ــة  ص ــتالف والفرق ــيٌّ  ،االخ ــك منه ــه وذل  .عن

ـــاس يف األ ـــتالف الن ـــتالفهم يف والخ ـــب الخ ـــارات املوج م

ــا ــتندة إليه ــام املس ــ .األحك ــنِّ وألنَّ ــد للظ ــو(، ه مفي ــي  )وه أعن

 :  تعـاىلٰ   لقولـه ،)عنـه منهـيٌّ ( الظنّ 
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 .، أي إبطال الرأي)إبطاله أكثر الصحابة عىلٰ 

ــر ــو بك ــال أب ــامء تظلُّ : (ق ــيأّي س ــيوأّي أرض تقلُّ  ،ن إذا  ،ن

 .)؟برأيي قلت يف كتاب اهللا

ــر ــال عم ــة( :وق ــاكم واملكايل ــل)إّي ــة؟ : ، فقي ــا املكايل وم

 ).املقايسة(: فقال

خـذ ويتَّ  ،لحاؤكموُصـ  ّراؤكميـذهب ُقـ( :وقال ابـن عبّـاس

مور برأهيم، فإذا األُ   يقيسون]] ٤٨٠ص /[[ ّهاالً رؤساء ُج   الناس

ه ، فإنَّـ)وكذلك خـرب الواحـد(. )واوا أو أضلُّ فعلوا ذلك فقد ضلُّ 

ه موجـب لالخـتالف باعتبـار وأنَّـ ،ه يفيـد الظـنَّ كالقياس يف أنَّـ

ر وهـو أي خـرب التـوات )والتواتر(،  اختالف املخربين يف أخبارهم

من املعصـوم الـذي  مفقود يف أكثر األحكام، فال بدَّ ( املفيد للعلم

 .لوجوب صدقه ،)م احلكم بقولهعلَ يُ 

ــ(ة اإلســالميَّ  )ريعةـالشــ: الســادس(   ة بــالقرنليســت خمتصَّ

 يعنـــــي الصـــــحابة واملوجـــــودين يف زمانـــــه  )لاألوَّ 

، ]مــةالقيا[يــوم  فــني إىلٰ املكلَّ   باإلمجــاع، بــل هــي ثابتــة يف حــقِّ (

 )الكتـاب(احلـافظ  )وال جيـوز أن يكـون ،هلـا مـن حـافظ فال بدَّ 

 ،احلكــم أي يف داللتــه عــىلٰ  )لوقــوع النــزاع فيــه(، العزيــز

وباعتبــار  ،اللفــظ مــن االحــتامالت ق إىلٰ باعتبــار مــا يتطــرَّ 

ــح ــة املس ــراءات كآي ــتالف الق ــع . ( اخ ــه بجمي ــدم إحاطت ولع

ـــ( .رعية ظـــاهراً ـالشـــ )األحكـــام  ،كـــذلك أيضـــاً  ةنَّ وال السُّ

الكتــاب العزيــز غــري  أنَّ  أي عــىلٰ  )ذلــك ولوقــوع اإلمجــاع عــىلٰ 

ــ ــافظ للش ــ ،ريعةـح ــذا السُّ ــوع األُ . (ةنَّ وك ــوال جمم ــواز  ،ةمَّ جل

واحــد مــنهم إذا خلــوا عــن املعصــوم، فيكــون  كــلِّ  اخلطــأ عــىلٰ 

ـــ .كـــذلك الكـــلُّ   ال ترجعـــوا بعـــدي َال أ« :قـــال ه وألنَّ

 ،ر اخلطــأ علــيهمفيجــب تصــوُّ  وذلــك هنــي للجميــع، ،»ّفــاراً كُ 

 : تعــاىلٰ   ولقولــه . كــان النهــي قبيحــاً وإالَّ 
َ
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 احلــافظ إالَّ  الســتحال ذلــك، فلــم يبــَق  كــان اجلميــع معصــوماً 

ــام ــ ،اإلم ــاً وإنَّ ــون حافظ ــوماً  ام يك ــان معص ــو ك ــاز  وإالَّ  ،ل جل

ــ)ريعةـوقــوع اخلطــأ يف الشــ جــاز أن  ه إذا مل يكــن معصــوماً ، ألنَّ

ـ ق حفظـه هلـا مـن الزيـادة يزيد فيهـا أو يـنقص منهـا، فـال يتحقَّ

 .والنقصان

قـة يف اإلمـام مـن متحقِّ  خصائص الرسول  أنَّ : السابع(

غريه عـن  )عزلويَ (، وّليه غريهأي ال يُ  )وّىلٰ وال يُ (  غريه )وّيل يُ  كونه

من كون حكمـه  )وغري ذلك(  عن مرتبته )وال يعزله غريه(  واليته

  أي أحكـام الرسـول )فثبت فيه أحكامه(  ،من عداه كلِّ  عىلٰ  نافذاً 

 .)كعصمته فيكون معصوماً (، ]] ٤٨١ص /[[

 .وأنتم منعتم من العمل به ،هذا قياس: ال يقال

ــا نقــول ــســلِّ ال نُ : ألّن ــ ،ه قيــاسم أنَّ ام هــو إثبــات حكــم وإنَّ

ريعة الــذي ـاملتــوّيل للشــ ، إذ قــد ثبــت أنَّ  زئــّي لثبوتــه للكــّيل اجل

ــه ــوماً   في ــون معص ــب أن يك ــذكورة جي ــائص امل ــوناً  اخلص  ص

ــقِّ  ــام يف ح ــأ ك ــن اخلط ــه ع ــيِّ  ألفعال ــذه  ، النب ــام هب واإلم

ــه احلكــم ــه  ،الصــفات، فيثبــت في ــذي أثبــت ل ــو اجلزئــي ال فه

 تــوّيل لثبوهتــا للكــّيل، أعنــي امل - أعنــي العصــمة -  احلكــم

ولـــيس ذكـــر  ،ريعة املوصـــوف باخلصـــائص املـــذكورةـللشـــ

ــول  ــالً  الرس ــه أص ــاً  لكون ــىلٰ  مقيس ــه ع ــل للتنبي ــه، ب  علي

إليـه مجيـع   مـن يرجـع وهـو وجـوب عصـمة كـلِّ  ،احلكم الكّيل 

 ].يف الرشيعة[عداه   من

*   *   * 

ـــع( ]]٤٨٨ص [[ ـــالوا: الراب ـــاب : ق ـــريه يف ب ـــام كغ اإلم

ــدرة ــىلٰ ) الق ــايص  أي ع ــات، املع ــوماً (والطاع ــان معص ــو ك  فل

ــذلك ــريه ك ــون غ ــن أن يك ــوماً ) أمك ــاوهيام يف  ،أي معص لتس

حمــال، (أي إمكــان عصــمة غــري اإلمــام ) لكــن ذلــك( ،القــدرة

ــ ــ([ذلــك املعصــوم املغــاير لإلمــام  أي ألنَّ ) هألنَّ يكــون ]  ا أنإمَّ

ـفيلزم تعـدُّ  إماماً  لعـدم  وال مأمومـاً  ة، أو ال يكـون إمامـاً د األئمَّ

ــه إىلٰ احت ــام ياج ــب ) اإلم ــات والرتهي ــب يف الطاع أي يف الرتغي

) والكــلُّ (لعصــمته، ) إذ ال يصــدر عنــه القبــيح( ،مــن املعــايص

ــام ــري اإلم ــر غ ــوم آخ ــود معص ــو وج ــلُّ  ،وه ــن  وك ــد م واح

ــ ــومهــا تعــدُّ   ه،الزمي ــاً د األئمَّ وال  ة ووجــود مــن ال يكــون إمام

 .)حمال(فني من املكلَّ  مأموماً 

) ومـا ذكرمتـوه( ،أي لغري اإلمـام) ممكنةالعصمة : واجلواب(

 وال مأمومـاً  فني ال إماماً ة أو كون بعض املكلَّ د األئمَّ من لزوم تعدُّ 

اإلمام ليس لدفع املفاسـد ال غـري،  ف إىلٰ حاجة املكلَّ  باطل، ألنَّ (

 كام هو احلال عليه يف أمري املـؤمنني  رائع أيضاً ـبل لتعليم الش

أمـري املـؤمنني  ، فـإنَّ ) النبـيِّ حيـاة ]] ٤٨٩ص [[ /  يف حال

  ًالنبيِّ  إىلٰ  كان حمتاجا  ) ،ال يف االمتناع من فعل القبـائح

يف  وكـذلك حـال احلسـن واحلسـني  ،رائعـبل يف تعليم الش

 .)حياة أبيهام

*   *   * 
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 ):هـ٨ ق( احلسن الديلمي/ ينأعالم الدِّ 

ــومًا مــن القبــائح،  بــدَّ  وال]] ٥١ص [[ مــن كونــه معص

ــه عــىلٰ لوجــو ــ ب تعظيم ــبح ذمِّ ــالق وق ــر اإلط ــم بكف ه، واحلك

 .فاعل القبيح خيط به مع وجوب ذمِّ  املستخفِّ 

*   *   * 

ــوماً ]] ٥٢ص [[ ــون معص ــب أن يك ــه أيف  وجي ــه، لكون دائ

م بعظمــة الواجــب ســلَّ قــدوة، ولتســكن النفــوس إليــه، لتُ 

 .ستخفافخلوصه من اال

*   *   * 

 ):هـ٨ ق(ابن العتائقي / اإليضاح والتببني

القـــائم  وجيـــب أن يكـــون اإلمـــام احلـــقُّ ]] ٣٥٥ص /[[

ــ ــومًا حتَّ ــول معص ــام الرس ــ ٰى مق ــظ الش ــادة ـحيف ــن الزي ريعة م

 .والنقصان وغري ذلك

*   *   * 

اإلمــام جيــب أن  يف أنَّ : البحــث الثــاين: (قــال]] ٣٦٩ص [[

 ).يكون معصوماً 

 :عليه بوجوه واحتجَّ : أقول

والتـايل  ،اإلمـام لـزم التسلسـله لو مل جتب عصـمة أنَّ : لاألوَّ 

 .باطل

الـــداعي لوجـــوب  أنَّ : بيـــان املالزمـــة]] ٣٧٠ص /[[

ــتدعي  ،فــنياملكلَّ  نصــبه جــواز اخلطــأ عــىلٰ  فلــو كــان هــذا املس

ــًا يف حــقِّ  ــه إمــام آخــر ثابت ــ ،اإلمــام وجــب أن يكــون ل ا أن فإمَّ

أو  ،إمـــام ال جيـــوز عليـــه اخلطـــأ وهـــو املطلـــوب ينتهـــي إىلٰ 

 .يتسلسل وهو باطل

مــن كــان حافظــًا  وكــلُّ  ،رعـاإلمــام حــافظ للشــ أنَّ : الثــاين

 .للرشع وجب أن يكون معصوماً 

وحافظـه  ،لـه مـن حـافظ رع ال بـدَّ ـالشـ نَّ فـأل ٰى ا الصغرأمَّ 

ــ ــًا وال ُس ــون كتاب ــ ،ةً نَّ ال يك ــىلٰ ألهنَّ ــتملني ع ــري مش ــع  ام غ مجي

ــيلية ــام التفص ــاع .األحك ــلَّ  ألنَّ  ،وال اإلمج ــدٍ  ك ــل  واح ــن أه م

ــىلٰ اإلمجــ ــأ ع ــه اخلط ــوز علي ــوم  اع جي ــون املعص ــدير أن ال يك تق

ــأ، وألنَّ  ــيهم اخلط ــوز عل ــيعهم جي ــيهم فجم ــيس  ف ــاعهم ل إمج

ــة وإالَّ  ــتهرتلدالل ــع اتِّ  ، الش ــارة إذ يمتن ــلِّ وال ألم ــاق الك  ف

 ،وال القيــاس .أو ال هلــام فيكــون بــاطالً  ،األمــارة الواحــدة عــىلٰ 

ــ ،لــبطالن املقــول بــه تفريــق املــتامثالت  ىلٰ رشعيــًا عــ ه مبنــيٌّ ألنَّ

ــتمُّ  ــال ي ــات ف ــع املختلف ــىلٰ  ومج ــاس، وع ــليم  القي ــدير التس تق

ه لـو وجـب ألنَّـ ،وال الـرباءة األصـلية .رعـفليس بحـافظ للشـ

ــ ــاء، وألهنَّ ــة األنبي ــب بعث ــا وج ــا مل ــري إليه ــع املص ــع مجي ا ترف

 .فرق  اإلمام فلو جاز عنه اخلطأ مل يبَق إالَّ  األحكام فلم يبَق 

ــ]] ٣٧١ص /[[ ــلف ــلِّ ال نُ : إن قي ــس ــأ م أنَّ ــاز اخلط ه إذا ج

إذ  ،اجلميـع ذلـك واحـد مـن أهـل اإلمجـاع جـاز عـىلٰ  كـلِّ  عىلٰ 

جيــوز أن يكــون اجــتامعهم وتــوافقهم ســببًا جلــواز عــدم اخلطــأ 

ــرُ «: عليــه يــدلُّ  ،علــيهم ال «، و»تــي اخلطــأ والنســيانمَّ عــن أُ  عَ فِ

 . »ضاللة تي عىلٰ مَّ جتتمع أُ 

ــ: أقــول طــأ علــيهم لــدخول اإلمــام املعصــوم ام يمتنــع اخلإنَّ

 وبـدون ذلـك جيـوز اخلطـأ علـيهم كـام جيـوز اخلطـأ عـىلٰ  ،فيهم

 .واحدٍ  كلِّ 

َم ال جيــوز أن يكــون احلــافظ جممــوع الكتــاب ـلـِـ: فــإن قيــل

 ة واإلمجاع والقياس والرباءة األصلية؟نَّ والسُّ 

فـاملجموع لـيس  ،واحـٍد لـيس بحـافظ إمجاعـاً  كـلَّ  إنَّ : قلنا

 .ًا بمثل ما قلناه يف القياسبحافٍظ أيض

 .آخره إىلٰ ...) لو صدر منه الذنب: الثالث(

ــ: أقــول ــذنب لــو صــدر عــن اإلمــام فإمَّ ــعتَّ ا أن يُ ال أو ال  ،ب

ــعتَّ يُ  ــًا وإالَّ واألوَّ  .ب ــل قطع ــاً ل باط ــان ذنب ــا ك ــل  ، مل ــاين باط والث

ــ ــه متَّ ألنَّ ــوالً وال فعل ــه مقب ــون قول ــدة يف ه ال يك ــال فائ ــًا ف بع

 .إمامته

اهللا اسـتحال صـدور  إن كان نصـب اإلمـام واجبـاً عـىلٰ : لرابعا(

 ).الذنب منه

 .هذا من أظهر األشياء: أقول

 .اآلية...) ال ينال: قوله: اخلامس(]] ٣٧٢ص /[[

 .والفاسق ظامل ،عهد اإلمامة أشار بذلك إىلٰ : أقول

مــن  ٰى وأيضـًا لـو مل يكــن معصـومًا لـزم إثبــات مـا ال يتنـاه

 .م مثلهباطل فاملقدَّ والتايل  ،ةاألئمَّ 

ـــ نَّ أ :رطيةـبيـــان الشـــ ام وجـــب لكونـــه لطفـــًا اإلمـــام إنَّ

ــأللمكلَّ  ــيهم اخلط ــائز عل ــني اجل ــ ،ف ــام مكلَّ ــاز واإلم ــو ج ف فل

ــاج إىلٰ  ــأ الحت ــه اخلط ــف علي ــ .لط ــاهر وأمَّ ــايل فظ ــالن الت ا بط

 .أيضاً 

 ،وأيضــًا لــو صــدر مــن اإلمــام الــذنب مل يبــَق بقولــه وثــوٌق 

 ،وال يفعلــه جلــواز أن يكــون خطــأً  جلــواز أن يكــون كــذباً 

 .وذلك مناٍف للغرض من نصب اإلمام

ــه ــار علي ــب اإلنك ــأ لوج ــه اخلط ــع من ــو وق ــاً ل ــك  ،وأيض وذل
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ِطيُعــوا اَهللا  : لقولـه تعــاىلٰ والتـايل متعــنيَّ  ،ينـايف أمــر الطاعـة لــه
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 ].٥٩: النساء[ َوأ

ــو و ــًا ل ــن وأيض ــرض م ــض الغ ــزم نق ــية ل ــه املعص ــع من ق

 .والتايل باطل ،نصبه

الغـــرض مــن نصـــبه امتثــال أوامـــره  أنَّ  :بيــان املالزمــة

ــه واتِّ  ــن نواهي ــار ع ــهواالنزج ــيام يفعل ــه ف ــه  ،باع ــع من ــو وق فل

 .وذلك باطل ،حاالً من العوامِّ  املعصية لكان أقّل 

ــامء ــت احلك ــيَّ  إنَّ  :قال ــب النب ــبه القل ــبه  ،يش ــه يش وخليفت

ــ ٰى القــو وكــام أنَّ  ،دماغالـ  ام تفــيض مـن الــدماغ عــىلٰ املدركـة إنَّ

ـــاء ـــائر األعض ـــوَّ  ،س ـــذلك ق ـــان فك ـــوم والبي ص /[[ة العل

ــ]] ٣٧٣ مجيـع أهــل  ام تفـيض بواســطة خليفتـه عــىلٰ والتعلـيم إنَّ

ــم ــه  .العل ــع كامالت ــه يف مجي ــًا من ــه قريب ــون خليفت ــب أن يك وجي

 .ه نائبه والقائم مقامهألنَّ  ،وعلومه

  *   * * 

  ):هـ٨٢٦ت (املقداد السيوري / اللوامع اإلهليَّة

 :يف صفاته:  الثاين]  البحث[]] ٣٣٠ص [[

 :وهي أنواع

 .م تفسريهاوقد تقدَّ ، العصمة: لاألوَّ ]  النوع[

 :ودليل وجوهبا من وجوه

لـــزم التسلســـل، والـــالزم  لـــو مل يكـــن معصـــوماً : لاألوَّ 

ــ أنَّ : بيــان املالزمــة .فكــذا امللــزوم ،باطــل فــني ة حاجــة املكلَّ علَّ

ــيس إالَّ  إىلٰ  ــبه ل ــوم نص ــري معص ــان غ ــو ك ــمتهم، فل ــدم عص  ع

إمــام  ينتهــي إىلٰ  وأويتسلســل  ،إمــام معصــوم آخــر الحتــاج إىلٰ 

 .معصوم، وهو املطلوب

إمـام آخـر عنـد عـدم عصـمته،  نمنـع احتياجـه إىلٰ : ال يقال

ــ ــل ذلــك مــع عــدم مــانع آخــر مــن إقدامــه أمَّ ا مــع وجــوده ب

 .فال ثالً كخوف العزل م

ــلَّ  ــس ــن لِ ــاً  مَ ـمنا، لك ــو لطف ــون ه ــلِّ  ال يك ــن  لك ــد م واح

ــاألُ  ــوجممــوع األُ  ،ةمَّ الخــتالف  ،وال يلــزم الــدور ؟لــه ة لطفــاً مَّ

 .فجهة التوقُّ 

ــلَّ  ــس ــد، فإنَّ ــب البعي ــرتم بالنائ ــا ذك ــتقض م ــن ين ه منا، لك

غــريه وعـدم نفـوذ حكــم  مشـارك لإلمـام يف نفــوذ حكمـه عـىلٰ 

ه لـيس بواجـب إلمـام بالغيـب، مـع أنَّـغريه عليه، لعـدم علـم ا

 .العصمة

ــن األوَّ  ــب ع ــا نجي ــرف أنَّ  أنَّ : لالّن ــد ع ــرف العوائ ــن ع  م

مـراء الظلمـة، فكيـف ن من عـزل واحـد مـن األُ ة ال تتمكَّ الرعيَّ 

 ،اخلــوف مــانع منا أنَّ ســلَّ  .امّكــنــون مــن عــزل حــاكم احلُ يتمكَّ 

ــــن ــــاً ]] ٣٣١ص /[[  لك ــــاهرة ال مطلق ــــايص الظ ، يف املع

مـــام لطـــف يف املعـــايص الظـــاهرة مـــن حيـــث عصـــمة واإل

ــإنَّ  ــة مــن حيــث عصــمته فقــط، ف ــاد  وسياســته ويف الباطن اعتق

ــاً  كــلِّ  ــه يف األُ  واحــد عصــمة اإلمــام مطلقــا يكــون لطف مــور ل

ــة ومرغِّ  ــاً الباطن ــوَّ  ب ــو ج ــري، إذ ل ــامر اخل ــام يف إض ــامر اإلم ز إض

 .مثله لكان أقرب إىلٰ  الرشَّ 

ــاين ــن الث ــ: وع ــبأنَّ ــد م ــن األُ ه واح ــون مَّ ــاز ك ــو ج ة، فل

 ال حاجـة إىلٰ  لـه جلـاز يف غـريه كـذلك، وحينئـذٍ  املجموع لطفـاً 

 .اإلمام

ــاً  ــوع األُ  وأيض ــجمم ــوم اتِّ مَّ ــيس بمعص ــريه ل ــاً ة غ ــفاق ا ، أمَّ

ـ ا عنـد اخلصـم، فلخـروج اإلمـام عـن ذلـك عندنا فظـاهر، وأمَّ

ــ ــاقي جــائز اخلط ــوع الب ــون املجم ــون  أ،املجمــوع، فيك ــال يك ف

 .لطفاً 

النائـب غـري  الفـرق حاصـل بيـنهام، فـإنَّ  بـأنَّ : ن الثالثوع

ـــ ،حمكـــوم عليـــه يف احلـــال ع املؤاخـــذة يف االســـتقبال، ويتوقَّ

 .واإلمام غري حمكوم عليه مطلقاً 

ــ: الثــاين ــأنَّ وجــب  ،رع حــافظـام وجــب أن يكــون للشــه كلَّ

بيـان  .فكـذا الـالزم ،عصمة اإلمام، لكن امللـزوم ثابـت إمجاعـاً 

ــة ــ أنَّ : املالزم ــاب وال السُّ ــو الكت ــيس ه ــافظ ل ــوهنام  ،ةنَّ احل لك

ــلِّ  ــني بك ــري وافي ــام غ ــاً . األحك ــاالن وأيض ــا ّمح ــوه   مه للوج

ــ ــك ُي ــة، وذل ــتالف ؤّدي إىلٰ املختلف ــدم  .االخ ــاع، لع وال اإلمج

ــلِّ  ــوله يف الك ــو .حص ــىلٰ ألنَّ ــتمل ع ــيس  ه إن مل يش ــوم فل املعص

جمــوع، امل واحــد فيجــوز عــىلٰ  كــلِّ  عــىلٰ  أبحــافظ، جلــواز اخلطــ

 وألنَّ  .وإن اشـــتمل فهـــو احلـــافظ يف احلقيقـــة وغـــريه هـــدر

ــ ــاع حجَّ ــيل وإالَّ اإلمج ــلُّ ة نق ــان ك ــ  لك ــاع حجَّ ــإمج ف ة، فيتوقَّ

 وال القيــاس، البتنــاء رشعنــا عــىلٰ  .فيــدور ،حــافظ النقــل عــىلٰ 

ــف، ــع املختل ــل ومج ــق املتامث ــرباءة ]] ٣٣٢ص /[[ تفري وال ال

ــلية ــام، فوإالَّ  ،األص ــت األحك ــنيَّ  الرتفع ــاميتع ــون  ، اإلم فيك

 . ملا أمن التغيري والتبديلوإالَّ  ،معصوماً 

فلنفــرض  ،جلـاز عليــه اخلطـأ لــو مل يكـن معصــوماً : الثالـث

ــه،  ــفإوقوع ــها أن يُ مَّ ــر علي ــ ،نك ــقط حملُّ ــوبفيس ــن القل  ،ه م

ــادُّ  ــبه فيض ــن نص ــرض م ــات الغ ــه، وف ــر بطاعت ــزم  ،األم ول

وعلمـه أكمـل ، لكـون عقلـه العـوامِّ  انحطاط درجتـه عـن أقـلِّ 
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من غريه، فلـو وقعـت املعصـية منـه لـزم أن يكـون أقـّل مـنهم، 

 .فكذا امللزوم ،واللوازم حمالة

ــ: إن قلــت ــن الوقــوعذلــك كلُّ ــون  ،ه الزم م واجلــائز ال يك

 .واقعاً 

 .ممع اجلواز كام تقدَّ  اللطف الباطني ال يتمُّ : قلت

غـري املعصـوم ظـامل، وال شــيء مـن الظـامل بصـالح : الرابع

ـــو لإل ـــيس بصـــالح لإلمامـــة، وه مامـــة، فغـــري املعصـــوم ل

 .املطلوب

ـــغر ـــان الص ـــري  أنَّ : ٰى بي ــــيء يف غ ـــع الش ـــم وض الظل

 .وغري املعصوم كذلك ،موضعه

ـــ ـــربوأمَّ ـــاىلٰ  ،ٰى ا الك ـــه تع ـــِدي  :فلقول
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ه
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ُ
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ــاىلٰ ]] ٣٣٣ص /[[ ــه تع   :لقول
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 .فال يلزم املطلوب ،ةاملراد عهد النبوَّ : ال يقال

ومـرادكم هـو  ،لكن ال ينالـه حـال ظلمـه ال مطلقـاً  ،مناسلَّ 

 .الثاين

ــن األوَّ  ــب ع ــا نجي ــة تُ  أنَّ : لألّن ــاإلمام ــىلٰ طَل ــني ق ع : معني

ــامٌّ  ــوَّ  ع ــتمل النب ــث تش ــدَّ بحي ــام تق ــاصٌّ ة ك ــ م، وخ ــذا وه و ه

 ،للعــامِّ  وكــان ســلباً  ،وىلٰ فــإن كــان املســلوب عهــد األُ  .البــاب

ــاصِّ  ــلب اخل ــزوم لس ــو مل ــوب ،وه ــل املطل ــان  .فيحص وإن ك

 .فاملطلوب حاصل ،عهد الثانية

ـــاين ـــوان  ر يف املنطـــق أنَّ قـــد تقـــرَّ : وعـــن الث صـــدق عن

ــ ،ط أن يكــون دائــامً شــَرت املوضــوع ال يُ  أو  ،ا حــال احلكــمبــل إمَّ

 .فيحصل املطلوب ،أو بعده ،قبله

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ النافع يوم احلرش

 :يف وجوب عصمته  ]]١٠٨ص /[[

ــّيل [ قــال ــة احل م ــاين:  ]أي العالَّ ــام  :الث ــون اإلم ــب أن يك جي

ــل، ألنَّ ، وإالَّ معصــوماً  ــة إىلٰ   تسلس ــة الداعي ــ احلاج ــام ه  ياإلم

فلــو جــاز  واالنتصــاف للمظلــوم منــه، ،ردع الظــامل عــن ظلمــه

وهـو  ،ويتسلسـل ،خـرآإمـام  أن يكون غري معصـوم الفتقـر إىلٰ 

ه لو فعـل املعصـية، فـإن وجـب اإلنكـار عليـه سـقط وألنَّ . حمال

ــ ــقط حملُّ ــب س ــبه، وإن مل جي ــدة نص ــت فائ ــوب وانتف ــن القل ه م

ــ ــاملعروف والنه ــر ب ــوب األم ــر يوج ــن املنك ــال ،ع ــو حم  .وه

الزيـادة   ؤمن مـنمـن عصـمته ليـ رع فـال بـدَّ ـه حافظ للشـنَّ وأل

ــان ــاىلٰ . والنقص ــه تع ــا�ِِمَ�  :وقول
�
ــِدي الظ

ْ
ه

َ
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ُ
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 .]١٢٤: البقرة[

تبيــني الصــفات   ثبــت وجــوب اإلمامــة رشع يفامَّ ـلــ: قــولأ

فمنهــا العصــمة وقــد . ة اإلمامــةصــحَّ  رشط يف يهــ يالتــ

ــعرفــت معناهــا، واختُ  ــرتطها  ،اإلمــام اشــرتاطها يف يف َف ِل فاش

 .قرَ الفِ  يلباق ة خالفاً سامعيليَّ رية واإلـعش يثنصحابنا االأ

 :صحابنا بوجوهأمذهب  ف عىلٰ املصنِّ  واستدلَّ 

ــأ :لاألوَّ الوجــه  ، لــزم عــدم ه لــو مل يكــن اإلمــام معصــوماً نَّ

 .ة، والالزم باطل، فامللزوم مثلهاألئمَّ  يتناه

 ياإلمـام هـ ة املحوجـة إىلٰ العلَّـ نَّ أ بيَّنّـاا قـد أنّ  :بيان املالزمة

ــــامل عــــن ظلمــــه، واالنتصــــاف ]] ١٠٩ص /[[ردع  الظ

مـا فيـه مصـاحلهم وردعهـم  ة عـىلٰ للمظلوم منـه، ومحـل الرعيـَّ

إمـام  فلـو كـان هـو غـري معصـوم افتقـر إىلٰ .  فيـه مفاسـدهمعامَّ 

اآلخـر، ويلـزم عـدم  ىلٰ إنقـل الكـالم نه، وأآخر يردعه عـن خطـ

 .وهو باطل ،ةاألئمَّ  يتناه

جلـازت املعصـية عليـه،  معصـوماً  لـو مل يكـن :الثـاينالوجه 

ــا ــذٍ  ،ولنفــرض وقوعه ــ وحينئ ــزم إمَّ ــبه أو يل ــدة نص ــاء فائ ا انتف

عـن املنكـر، والـالزم بقسـميه  يمـر بـاملعروف والنهـسقوط األ

 .باطل، فكذا امللزوم

ــان للــزوم ــأ :بي ــنَّ ــه، فإمَّ ــب ه إذا وقعــت املعصــية عن ا أن جي

ــقوط حمفمــن األوَّ  .ال أو ،اإلنكــار عليــه ه مــن لِّــل يلــزم س

ــا، أو منهن كــان آمــراً أبعــد  القلــوب، وأن يكــون مــأموراً  عنــه  ي�

الفائـدة املطلوبـة مـن نصـبه،  يتنتفـ ، وحينئـذٍ ن كان ناهيـاً أبعد 

ــ يوهــ ــه ه يفتعظــيم حملِّ ــاد ألمــره وهني ومــن . القلــوب واالنقي

 ،عـن املنكـر يالثاين يلزم عـدم وجـوب األمـر بـاملعروف والنهـ

 .مجاعاً إوهو باطل 

مـن كـان كـذلك  رع، وكـلُّ ـه حـافظ للشـنَّـأ :الثالث الوجه

ــأ. وجــب أن يكــون معصــوماً  رع ـاحلــافظ للشــ نَّ فــأل ،لا األوَّ مَّ

ــ ــإمَّ و اإلمجــاع أو الــرباءة األصــلية أة املتــواترة نَّ ا الكتــاب أو السُّ

ــحاب ــد أو االستص ــرب الواح ــاس أو خ ــلُّ . أو القي ــد  فك واح

ــة ــالح للمحافظ ــذه غــري ص ــن ه ــ. م ــابأمَّ ــ ا الكت  ،ةنَّ والسُّ

 كــلِّ  يف تعــاىلٰ هللا  نَّ أاألحكــام، مــع  فلكــوهنام غــري وافيــني بكــلِّ 

 .جيب حتصيله واقعة حكامً 

 :فلوجهني ،ا اإلمجاعوأمَّ 
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فيهـــا هللا  نَّ أع مــع يأكثـــر الوقــا تعــّذره يف :لاألوَّ الوجــه 

 .حكامً 

ــأ :الثــاينالوجــه   تقــدير عــدم املعصــوم ال يكــون يف ه عــىلٰ نَّ

 عـىلٰ  أجلـواز اخلطـ ،يكـون اإلمجـاع غـري مفيـداإلمجاع حّجيـة، ف

 الكـلِّ  عـىلٰ  أوجلـواز اخلطـ. الكـلِّ  وكـذا عـىلٰ  ،واحـد مـنهم كلِّ 

ٰ  :بقولـــه شـــار تعـــاىلٰ أ
َ

ـــتُْم � بْ
َ
ل
َ
ق
ْ
 ا�

َ
ِتـــل

ُ
ْو ق

َ
 مـــاَت أ

ْ
ـــإِن

َ
ف
َ
 أ

مْ 
ُ
قابِ�

ْ
ع

َ
 ].١٤٤: آل عمران[ أ

ــال  ــيُّ وق ــد«: النب ــوا بع ــاراً كُ  يأال ال ترجع ــ ،»ّف  نَّ إف

ـطــاب ال يُ هـذا اخل ذ إ ،قطعــاً  أمــن جيـوز عليــه اخلطـ ىلٰ إ ه إالَّ وجَّ

لعــدم جــواز ذلــك  ،])الســامء إىلٰ [ال تطــر (: نســانال يقــال لإل

 .قطعاً  عليه

ــ ــرباءة األوأمَّ ــفأل ،صــليةا ال ــاع أكثــر نَّ ــزم منــه ارتف ه يل

ـإذ يقـال األ ،رعيةـاألحكام الش ة مـن وجـوب صـل بـراءة الذمَّ

ــة ــ. أو حرم ــة البوأمَّ ــرتك يفا الثالث ــة فتش ــنَّ  اقي ــا الظ ، إفادهت

 و
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ْ
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ــاً  ــائم يف خصوص ــدليل ق ــك أل وال ــاس، وذل ــع القي ــ نَّ من  ٰى مبن

ــىلٰ  ــا ع ــتالف املتَّ  رشعن ــهر اخ ــر ش ــوم آخ ــوب ص ــات كوج فق

ــه أوَّ  ــان وحتريم ــّوال، واتِّ رمض ــوب ل ش ــات كوج ــاق املختلف ف

والظهــار  أ،فــاق القتــل خطــالغــائط، واتِّ الوضــوء مــن البــول و

 .الكّفارة يف

الشــارع قطــع يــد ســارق القليــل دون غاصــب  هــذا مــع أنَّ 

وأوجـب فيـه أربـع شـهادات دون  ،الكثري، وجلـد بقـذف الزنـا

: اهللا وقـد قـال رسـول  ،القيـاس ه ينـايفوذلـك كلُّـ. الكفر

ــذه األُ « ــل ه ــتعم ــابمَّ ــة بالكت ــ ،ة بره ــة بالسُّ ــة ،ةنَّ وبره  وبره

ن أ فلـم يبـَق  ،»بالقياس، فـإذا فعلـوا ذلـك فقـد ضـّلوا وأضـّلوا

ـــون احلـــافظ للشـــ ـــام رع إالَّ ـيك وذلـــك هـــو ،  اإلم

ــوب ــد  .املطل ــارأوق ــار الب ــاىلٰ  يش ــه تع ٰ : بقول
َ
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ــ رع ومل يكــن ـللشــ ه إذا كــان حافظــاً نَّــفأل ،ا الثــاينوأمَّ

رع مــن الزيــادة والنقصــان والتغيــري ـالشــ ملــا آمــن يف معصــوماً 

 .والتبديل

ــه و ــعالوج ــامل نَّ أ :الراب ــوم ظ ــري املعص ــن  ،غ ـــيء م وال ش

الظامل بصـالح لإلمامـة، فـال شــيء مـن غـري املعصـوم بصـالح 

 .مامةلإل

ـــ غـــري  يف ـيءالظـــامل واضـــع للشـــ نَّ ، فـــألٰى ا الصـــغرأمَّ

 .موضعه، وغري املعصوم كذلك

ـــأو ـــربمَّ ـــاىلٰ ٰى ا الك ـــه تع ـــِدي : ، فلقول
ْ
ه

َ
� 

ُ
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�
واملـــراد بالعهـــد عهـــد  ،]١٢٤: البقـــرة[ � الظ

 .ذلك لداللة اآلية عىلٰ  ،مامةاإل

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ إرشاد الطالبني

ــال]] ٣٣٢ص [[ ــّيل [ ق ــة احل م ــاين: ]أي العالَّ ــث الث  :البح

ـــفات اإل يف ـــامص ـــوماً : م ـــون معص ـــب أن يك ـــزم الَّ إ، وجي  ل

 .م مثلهفاملقدَّ  ،التسلسل، والتايل باطل

مـام ة املقتضـية لوجـوب نصـب اإلالعلَّـ أنَّ : رطيةـبيان الشـ

ــىلٰ  ــأ ع ــواز اخلط ــ ج ــب املكلَّ ــأ لوج ــه اخلط ــاز علي ــو ج ف، فل

ـــلـــه ولألُ  ر ليكـــون لطفـــاً مـــام آخـــإ ىلٰ إافتقـــاره  ، ة أيضـــاً مَّ

ــوأل. ويتسلســل ـــه احلــافظ للشــنَّ ة نَّ رع، لقصــور الكتــاب والسُّ

ــىلٰ  ــيل األ ع ــامتفاص ــدَّ واإل. حك ــاع ال ب ــل،  مج ــن دلي ــه م ذ إل

ــدِّ  ــول يف ال ــتلزم الق ــارة يس ــل وال أم ــري دلي ــن غ ــدوره ع ين ص

ـــني ي، واإلد التشـــهّ بمجـــرَّ  ـــع االشـــرتاك فيهـــا ب مـــارة يمتن

 .ذ أكثرها خمتلف فيهاإحكام،  نحيط باألالعقالء، وال

ــ ــ ،ةوالقيــاس لــيس حجَّ ــفأل ،الً ا أوَّ أمَّ الــذي  ه يفيــد الظــنَّ نَّ

 .قد خيطئ غالباً 

ــ ــاً وأمَّ ــأل ،ا ثاني ــىلٰ  ٰى مبنــ نَّ ف ــا ع ــع املختلفــات  رشعن مج

 .القياس ال يتمُّ  وتفريق املتامثالت، وحينئذٍ 

ــرباءة األ ــع األوال ــع مجي ــلية ترف ــاز ع ،حكــامص ــو ج ــه فل لي

 .اخلطأ مل يؤمن حفظه للرشع

مــام، رشع يف  فـرغ مـن بيـان وجـوب وجـود اإلامَّ ـلـ: أقـول

ــفاته ــان ص ــب  ،بي ــان مطل ــو بي ــف(وه ــون  ،)كي ــف يك أي كي

 :ثالثة ف يف هذا البحث أوصافاً مام؟ وقد ذكر املصنِّ اإل

ــوماً : لوَّ األ]] ٣٣٣ص /[[ ــه معص ــدَّ كون ــد تق ــان ، وق م بي

ــد يف ــه أح ــل ب ــذا مل يق ــمة، وه ــو اإلالعص ــام س ــحابنا  ٰى م أص

 :ف بوجهنيعليه املصنِّ  ، وقد استدلَّ ]سامعيليةواإل[

 ٰى للـزم وجـود مـا ال يتنـاه ه لـو مل يكـن معصـوماً أنَّ : لوَّ األ

ـمـن األ ـ. فـامللزوم مثلـه ،والـالزم باطـل ،ةئمَّ  ،ا بيـان الــالزمأمَّ

ــ. فظــاهر ــان املالزمــةوأمَّ ــ نَّ فــأل ،ا بي ــاج العلَّ ة املحوجــة الحتي

تقــدير  ذ عــىلٰ إمــام هــو كــوهنم جــائزي اخلطــأ، اإل ىلٰ إفــني املكلَّ 

ــإ ىلٰ إفــرض عصــمتهم ال حاجــة هلــم  مــام اإل َض رِ مــام، فلــو ُف
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ــه مكلَّ  ــع كون ــأ م ــائز اخلط ــاً ج ــراً  ف ــان مفتق ــر، إ ىلٰ إ لك ــام آخ م

ــىلٰ  ــالم ع ــل الك ــا أوَّ  وننق ــام قلن ــول ك ــاين، ونق ــزم الً الث ، ويل

 .التسلسل

مـن كـان كـذلك وجـب  رع، وكـلُّ ـه حـافظ للشـأنَّـ: الثاين

 .كونه معصوماً 

ــ ــة األُ ا املقدَّ أمَّ ــفأل ،وىلٰ م ــون بالشــا مكلَّ ّن ــدَّ ـف ــال ب ــه  رع، ف ل

ـإمن حافظ ينقلـه إلينـا، وذلـك احلـافظ  ـمَّ ة، نَّ ا الكتـاب، أو السُّ

 مــام، وكــلُّ صــلية، أو اإلمجــاع، أو القيــاس، أو الــرباءة األأو اإل

، فيكــون فظــاً مــام ال يصــلح حاواحــد مــن املــذكورات غــري اإل

 .مام، وهو املطلوبإلاهو 

 :فلوجوه ،ةنَّ ا الكتاب والسُّ أمَّ 

 .ذلك عىلٰ  مجاع الدالُّ اإل: لوَّ األ

ــاين ــ: الث ــني باإلأهنَّ ــري وافي ــوع األام غ ــة بمجم ــام، حاط حك

 .حافظني ن، فال يكوناواقعة حكامً  يف كلِّ هللا  مع أنَّ 

ــلَّ  أنَّ : الثالــث ــتقلٍّ  ك ــنهام غــري مس ــد م ــ واح ــىلٰ بالدالل  ة ع

 .املراد، لكون أكثر ألفاظها ذا وجهني أو وجوه

 :فلوجوه ،مجاعا اإلوأمَّ 

ــإمجــاع اإل نَّ أ: لوَّ األ  .ال أو ،معصــوم ا أن يشــتمل عــىلٰ مَّ

ــــوَّ ن كــــان األإفــــ يف قــــول ]] ٣٣٤ص /[[ ةل كــــان احلجَّ

ــوم ــذر ،املعص ــداه ه ــا ع ــاً إو .وم ــن حافظ ــاين مل يك ــان الث  ،ن ك

 .املجموع واحد، فيجوز عىلٰ  واحد كلِّ  جلواز اخلطأ عىلٰ 

ــاين ــ: الث ــإه أنَّ ــاً نَّ ــون حافظ ــإ ام يك ــان حجَّ ــم ذا ك ة، والعل

ــ ــإة بكونــه حجَّ ــ .وكالمهــا منفــي. ا عقــيل أو نقــيلمَّ  ،لوَّ ا األأمَّ

ــفأل ــلُّ نَّ ــون ك ــزم أن يك ــإ ه يل ــاع حجَّ ــمج ــود إ ٰى ة حتَّ ــاع اليه مج

ـ. ، وهـو باطـلٰى والنصار  .دوره يلـزم منـه الـنَّـفأل ،ا الثـاينوأمَّ

ــه ــاأل أنَّ  :وبيان ــىلٰ دلَّ ــة ع ــة اإلحجّ  ة النقلي ــاىلٰ ي ــه تع : مجــاع كقول
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ام يكـون نَّـإة، دلَّـوغـري ذلـك مـن األ، »اخلطـأ تـي عـىلٰ مَّ جتتمع أُ 

ـ ضـامر والتخصــيص، ذا انتفـي عنهـا احــتامل النسـخ واإلإة حجَّ

لــو كــان ذلــك  :، بــل يقــالوانتفــاء ذلــك غــري معلــوم رضورةً 

ــلنُ  ــا، و َل ِق ــإإلين ــتمُّ نَّ ــك  ام ي ــاألُ  ذا ثبــت أنَّ إذل ــل  ة ال ختــلُّ مَّ بنق

ـذا أعلمنـا كـون األُ إم ذلـك عَلـام يُ نَّـإرائع، وـشـيء مـن الشـ ة مَّ

ــو ــومة، فل ــىلٰ  معص ــتدللنا ع ــزم  اس ــل ل ــومة بالنق ــا معص كوهن

 .الدور

ــإمجــاع اإل أنَّ : الثالــث  أو ،ا أن يكــون عــن دليــل أو أمــارةمَّ

ي، وهـو د التشـهّ ه قـول يف الـدين بمجـرَّ نَّـأل ،والثاين باطـل .ال

بـه أهـل  ذا كـان هنـاك دليـل يسـتدلُّ إام حيصل نَّ إل وَّ واأل. باطل

ــلِّ  ــد كلُّ  احل ــىلٰ والعق ــم ع ــم  ه ــوت حك ــه، أو ثب ــون علي وجيمع

ـ ة، أو نَّ بعضهم بـه وبعضـهم بمجـاز مـن جمـازات القـرآن أو السُّ

حكــم، أو أمــارات خمتلفــة تشــرتك يف  يكــون هنــاك أمــارة لكــلِّ 

ــنِّ إ ــادة الظ ــذا اإل ف ــل ه ــول مث ــم، وحص ــوت حك ــاع بثب مج

ــ حكــم دليــل  ر، الســتحالة أن يكــون يف كــلِّ ر بــل متعــذِّ ـمتعسِّ

عضـهم، والمتنـاع اشـرتاك العقـالء أو ب بـه الكـلُّ  دلُّ سـتَ قاطع يُ 

أمــارة  يســنح للكــلِّ ]] ٣٣٥ص /[[  مــارة الواحــدة، بــأنيف األ

بـأمر واحـد،  واحدة، أو أمـارات خمتلفـة تشـرتك يف غلبـة الظـنِّ 

مــارة األ وأيضــاً  .فيكونـوا مشــرتكني فيهـا، أو فــيام حيصــل منهـا

ق فـمـا يتَّ  وقـلَّ  حكـم ال يكـون معارضـاً   عـىلٰ الَّ إ ال تكون دليالً 

 .مثل ذلك

مجـاع حكـام خمتلـف فيهـا، فـال يكـون اإلأكثر األ أنَّ : الرابع

 .ةحكام، فال يكون حجَّ بجميع األ حميطاً 

 :فلوجهني ،ا القياسوأمَّ 

 .ئاً طغلب يكون خمالذي هو يف األ ه يفيد الظنَّ أنَّ : لوَّ األ

ــاس : الثــاين ــإالقي ــنَّ ق يف صــورة يكــون فيهــا أشــياء ام يتحقَّ

ــع يف ــع  متامثلــة جيتم ــحيح، فيجتم ــم ص ــنهام[حك ــم ] بي يف حك

ــرياً  ــا كث ــر، ورشعن ــم  آخ ــات يف احلك ــني املختلف ــع ب ــا جيم م

ــريح يف  ــإجيــاب الوضــوء، فإالواحــد، كــالبول والغــائط وال ا هنَّ

ــد، وك ــم واح ــا يف حك ــع اجتامعه ــة م ــة يف احلقيق ــاب إخمتلف جي

 .ارة بالقتل والظهارالكفّ 

م، كـآخر يـوم مـن ق بـني املـتامثالت يف احلكـفـرِّ مـا يُ  وكثرياً 

ــإ، فهال وثانيــل يــوم مــن شــوّ رمضــان وأوَّ  فقــة يف حقيقــة ا متَّ هنَّ

 ،ل واجـــبوَّ صـــوم األ نَّ إحكـــام، فـــاليوميـــة وخمتلفـــة يف األ

 .والثالث مندوب ،موالثاين حمرَّ 

ـاأل: صـلية بـأن يقـالا الـرباءة األوأمَّ  ة مـن صـل بـراءة الذمَّ

ــذا ــإف. ك ــهنَّ ــع األـا تقتض ــع مجي ــي رف ــال جي ــام، ف ــة حك ب بعث

وهـو املطلـوب،  ،مـام اإلمجـاع، فتعـنيَّ األنبياء، وهـو باطـل باإل

 . لبقي الرشع ضائعاً الَّ إو

ا ال جيــوز أن يكــون احلــافظ هــو املجمــوع ممَّــ مَ ـلـِـ: ن قلــتإ

 .ذكرتم بطالنه

ــت ــ نَّ إ: قل ــاب والسُّ ــيهام ويف نَّ الكت ــازع ف ــع التن ــد وق ة ق
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ـ، ألمعنامها، فال جيـوز أن يكـون املجمـوع حافظـاً  ام مـن مجلـة هنَّ

ــتمال عــىلٰ  ــد اش ــوع، ومهــا ق ــ ذلــك املجم ــض الش ذا إرع، وـبع

ــىلٰ  ــع ع ــد اجتم ــوع ق ــن املجم ــد م ــان واح ــ ك ــض الش   رعـبع

نه ذلـك الفــرد مـا تضـمَّ  عـىلٰ  بطـل كونـه دلـيالً ]] ٣٣٦ص /[[

رع غـري حمفـوظ، فـال ـرع، فقـد صـار بعـض الشــمن مجلة الشـ

 .امم اإلالَّ إ ، فلم يبَق يكون املجموع حمفوظاً 

ملـا بقـي لنـا  ه لـو مل يكـن معصـوماً نَّـفأل ،مة الثانيةا املقدَّ وأمَّ 

ــ ــه للش ــوق بنقل ــا  ،رعـوث ــا آمن ــه[ومل ــان، ] في ــادة والنقص الزي

 .للغرض من التكليف وكالمها مناٍف 

*   *   * 

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

 القول بالعصمة ممتنع، وغري املعصوم ليس - ٣]] ٧١ص /[[

 .بلطف

ــا ــه إىلٰ : قلن ــزم احتياج ــئالَّ يل ــام، ل ــمة اإلم ــن عص ــدَّ م  ال ب

 عـىلٰ . إمام كسـائر األنـام، وسـنُبنيِّ وجودهـا يف اآليـات الكـرام

ن ليس بمعصوم  .أّنا نمنع نفي اللطف عمَّ

ــمة نُ  - ٤ ــت عص ــام، لوجب ــمة اإلم ــت عص ــو وجب ــه، ل ّواب

 .الحتياج العباد إليهم، لتباعد البالد

 .لِّ زماٍن وجود معصوميكفي يف ك: قلنا

ويسـتحيل هنـا وجـود شـيئني يقـوم كـلٌّ مـنهام مقـام : قالوا

 .اآلخر دفعةً 

أنَّـه معـارض  عـىلٰ . فـيام يشـتبه]فيهـا و[ّوابـه تراجعـه نُ : قلنا

 .ّواب النبيِّ بنُ 

*   *   * 

ــام يف  :لالفصــل األوَّ  ]]١١٢ص [[ يف وجــوب عصــمة اإلم

 :ل املنقوليويتلوها أقطاب من دال،  ة العقولقضيَّ 

ـاألُ  عـىلٰ  أجـواز اخلطـ املوجب للعصمة فلـو جـاز خطـأ  ،ةمَّ

وإن احتــاج  ،حح بــال مــرجِّ إمــام فــرتجُّ  اإلمــام فــإن مل حيــتج إىلٰ 

ــ ــدور نفســه أو إىلٰ  ا إىلٰ فإمَّ أو ال يعــود  ،مــن يعــود إليــه وهــو ال

 .وهو التسلسل

 وىلٰ فبـاأل ،إمـام اإلمام ال حيتاج إىلٰ  أنَّ  وقد انعقد اإلمجاع عىلٰ 

: فبطلـت إمامـة مـن قـال ،ةالرعيَّ  مور اإلمامة إىلٰ أن ال حيتاج يف أُ 

اإلمـام  ة فهـو إىلٰ الرعيـَّ إذ من حيتـاج إىلٰ  ،)موينجت فقوِّ إذا تعوَّ (

فلوال العصمة جلاز  ،رعـالش]] ١١٣ص /[[ ه حافظوألنَّ  .أحوج

 .التضليل يان إىلٰ الغلط والتبديل املؤدّ 

 ، فيـه لكثــري منهــاإذ ال تعــنيُّ  ،ميط باألحكـاوالكتـاب ال ُحيــ

ــادير الزكــوات ،كعــدد الركعــات ــه  وألنَّ  .ومق ــاب يف نفس الكت

 .له من حافظ موثوق به ال بدَّ 

مـن قـول أمـري املـؤمنني يف هنـج   ل بـهوهبذا يندفع ما قد هتـوَّ 

 ،أو كتــاب منــزل ،مرســل اهللا خلقــه مــن نبــيٍّ  مل خيــُل «: البالغـة

ــ ــ ،ة الزمــةأو حجَّ ظــاهر الرتديــد الــذي  فــإنَّ ، »ئمــةة قاأو حمجَّ

 .يقتيض االكتفاء بالكتاب ،فيه منع اخللوِّ 

ـــا ـــالت :قلن ـــاهبات واملجم ـــات املتش ـــاب اآلي  ،يف الكت

ــ ــر خفيّ ــ ،اتوأوام ــبط املفسِّ ــاـخ ــهم ال فاتِّ  ،رون فيه ــاع بعض ب

 فـال بـدَّ  ،القـول وتنافيـه لتضـادِّ  ،غـري ممكـن والكلُّ  ،ترجيح فيه

ــه الرجــوع مــن معصــوم يتعــنيَّ  ــه ،إلي ــل يف ذلــك علي  .والتعوي

 فـإنَّ  ،بـل قـد جيـب اجلمـع ،لـيس فيـه منـع اجلمـع ومنع اخللـوِّ 

 ،اإلنســان ال خيلــو مــن الكــون واللــون مــع لــزوم اجلمــع فــيهام

 .فكذا هنا

نــه إذ بيَّ  ،عــن التأويــل القــرآن غنــيٌّ  ي بــأنَّ ـاعــرتض القاضــ

 .اإلمام فال حاجة إىلٰ  ،النبيُّ 

اخـتالف العلـامء  فـإنَّ  ،مكـابرة ذلـك بـأنَّ  ٰى ـأجاب املرتضـ

مــن  فــال بــدَّ  ،نــهبيَّ   النبــيَّ  ر أنَّ دِّ ولــو ُقــ ،فيــه ال خفــاء فيــه

 .ذلك ة غري مأمونة عىلٰ مَّ إذ األُ  ،اإلمام لينقل بيانه

ــ ــرتض القاض ــأنَّ ـاع ــ ي ب ــام ل ــافهته امَّ ـاإلم ــن مش  مل يمك

ـإ ،مـن ناقـل ه ال بـدَّ أنَّ  مَ لِ عُ  ،للكلِّ  وكالمهـا  ،ا متـواتر أو غـريهمَّ

 .الزم بعد موت النبيِّ 

مــراع لبيانــه عــن  اإلمــام حــيٌّ  بــأنَّ  ٰى ـأجــاب املرتضــ

 ،بخـالف مـا بعـد الرسـول ،وكذا اإلمـام اآلخـر بعـده ،التبديل

ــول ــ ،وهــو ظــاهر معق ــام نَّ وال السُّ ــري مــن األحك ة بخــروج كث

ـــات ـــن الرواي ـــ ،ع ـــاء الش ـــاس لبن ـــىلٰ ـوال القي ـــع  رع ع مج

ـــات ـــرازي ،املمكن ـــه ال ـــد أبطل ـــاً  وق ـــني وجه ـــن أربع  ،م

ـــاً  ـــرأي أيض ـــان وال ـــاه واالستحس ـــواع  ،مل حيفظ ـــيهام أن إذ ف

ــالالت ــوع األُ  ،الض ــوال جمم ــمَّ ــواز اخلط ــىلٰ  أة جل ــا  ع آحاده

ــىلٰ  ــاز ع ــا فج ــ ،مجيعه ــألنَّ ــدق بالض ـــه يص ــلب رورة احلّس ية س

ــ ــض الرعيَّ ــن بع ــمة م ــات  ،ةالعص ــو إثب ــه وه ــذب نقيض فيك

ــلِّ  ــمة لك ــ العص ــالب ،ةالرعيَّ ــيض الس ــة إذ نق ــة املوجب ة اجلزئي

 .ةيَّ الكلّ 

 تـي عـىلٰ مَّ ال جتتمـع أُ «:  قـول النبـيِّ  يـنقض هـذا :قالوا

 .» ضالل



 ٢٧٧  .............................................................................................  عصمة اإلمام/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العني 

ـاخلـرب إن نقلـه بعـض األُ ]] ١١٤ص /[[ هـذا :قلنـا ة فــال مَّ

إذ  ،هـم لـزم إثبـات الشــيء بنفسـهوإن نقلـه كلّ  ،ة يف نقلـهحجَّ 

م لِّ ولــو ُســ . مــن إمجــاعهمة إمجــاعهم إالَّ صــحَّ  م حينئــذٍ عَلــال يُ 

اإلمـام املعصـوم مـن مجلـة  فالوجـه فيـه أنَّ  ،صدوره عـن النبـيِّ 

ه إن دخـل يف أقـواهلم ألنَّـ ،ضـالل فلهـذا ال جتتمـع عـىلٰ  ،ةمَّ األُ 

 ،يـدور مـع احلـقِّ  عـيلٌّ «:  قـال النبـيُّ  فلهـذا ،يف قوله فاحلقُّ 

 .وإن خرج فال إمجاع، » معه واحلقُّ 

ــزِ أن ُج  )جتتمــع(والعــني يف  ــة )ال(ت فلفــظ َم فيجــوز  ،ناهي

ــتامع ــلُّ  ،االج ــيس ك ــيٍّ  إذ ل ــ منه ــه يف حيِّ ــاععن وإن  ،ز االمتن

ــ ــنيَّ مَّ ُض ــني مل يتع ــةت الع ــا نافي ــظ لكوهن ــوز ورود  ، اللف إذ جي

ــي ــاه النه ــرب ومعن ــل ،اخل  : مث
ً
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ــران ــوه، ]٩٧: عم ــل ،أي آمن ــيِّ   ومث ــول النب ــدَ ال يُ «:  ق غ ل

ــ، »تنيحــر مــرَّ املــؤمن مــن ُج  ــفإنَّ إذ قــد  ،راد بــه النهــيه خــرب ُي

 .حر مراراً غ املؤمن من ُج لدَ يُ 

ـــالوا ـــىلٰ  )ال( :ق ـــت ع ـــة دخل ـــرة نافي ـــظ  ،نك ـــي لف وه

 .فتعمُّ  ،)ضالل(

ال  :مثــل ،أن تــيل حـرف النفــي النكـرة ال بــدَّ  فــإنَّ  ،ال :قلنـا

ـــ ،رجـــل يف الـــدار ولفظـــة  )جتتمـــع(طت لفظـــة وهنـــا توسَّ

 .للنهي ال للنفي )ال(  كونفيتعنيَّ  ،)ةمَّ األُ (

 .تيمَّ أُ  ال ضالل عىلٰ  :تقديره :إن قالوا

ــا ــة إىلٰ  :قلن ــىلٰ  ال حاج ــل ع ــان احلم ــع إمك ــظ م ــري اللف  تغي

ــت  .النفــي ــإذا كان ــك ف ــع ذل ــىلٰ  )ال(وم ــة ع ــة داخل نكــرة  نافي

 لـزم أن يقـال بصـدق سـلب الضـالل عـن كـلِّ  ،وهي للعمـوم

ــاألُ  ــىلٰ  ،ةمَّ ــالل ع ــوت الض ــو ثب ــه وه ــذب نقيض ــض  فيك بع

ـاألُ  فصـدق ذلــك  ،فاقـاً لكـن كــذب هـذا النقـيض باطــل اتِّ  ،ةمَّ

ه فـأكثر األحكـام مل جتتمـع عليهـا ومـع ذلـك كّلـ .باطل التزامـاً 

ــاألُ   ،مــا حيــدث فيهــا ويــتالىفٰ  ،فيجــب املعصــوم ليحفظهــا ،ةمَّ

 .الشبهات وسيأيت يف ذلك دالالت يف باب ردِّ 

 فـال بـدَّ  ،فـإذا وقعـت منـه ،ه إن جـازت املعصـية عليـهوألنَّ 

 ،لعــدم ســقوط النهــي عــن املنكــر ،ها مــن يســتوفيهحلــدِّ 

ـ اإلمـام بإمجـاع األُ واملستويف لـه لـيس إالَّ   ،آخـر فيحتـاج إىلٰ  ،ةمَّ

ــ ويف هــذا  .أو غــريه فيتسلســل ،ا معصــوم فــاملطلوبوذلــك إمَّ

 ،وقـــوع املعصـــية عـــىلٰ ]] ١١٥ص /[[يٌّ إذ هـــو مبنـــ ،نظـــر

ــا ــالم يف جوازه ــلُّ  ،والك ــيس ك ــا ول ــعز ويج ــاز أن ال  ،اق فج

مــن خــالط  إنَّ  : أن يقـالإالَّ  .فــال يلـزم املحــذور املــذكور ،يقـع

ــاس واطَّ  ــىلٰ الن ــ لــع ع ــل بــواطنهم وجــدهم ال ينفكُّ ون عــن فع

ــيح ــذا  ،قب ــ نَّ إوهل ــن قِ األئمَّ ــوبني م ــة املنص ــبَ ــت ل الرعيَّ ة وقع

ــات ــنهم اخلطيئ ــرد ،م ــاب مف ــك يف ب ــنذكر ذل ــن أراده  ،وس م

 .راجعه

فــال  ،املعصــية منــه يوجــب كونــه ظاملــاً  فــرض وقــوع وألنَّ 

ــاكمني ــم احل ــن أحك ــه م ــة ل ــاىلٰ  ،إمام ــه تع  : لقول
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مــن يصــدر منــه  وكــلُّ  ،رورةـبالفعــل يصــدر منــه ذنــب بالضــ

ظـامل لـيس  وكـلُّ  ،غـري معصـوم بالفعـل ظـامل فكـلُّ  ،ذنب ظامل

 .ةبإمام لآلي

 ،إذ إمكـان وقـوع املعصـية ال يسـتلزم الظلـم ،ويف هذا نظـر

ــة ــدم اإلمام ــتلزم ع ــال يس ــ ،ف ــا ال وإنَّ ــه وقوعه ــتلزم ل ام املس

ــه ــرَّ  ،إمكان ــد تق ــوق ــرتاط فعليَّ ــق اش ــغرر يف املنط يف  ٰى ة الص

ــ ،ٰى األقــو ل عــىلٰ الشــكل األوَّ  ا لــو كانــت ممكنــة مل ينــدرج ألهنَّ

ــاأل ــه ب ــوم علي ــط املحك ــغر يف األوس ــول  ألنَّ  ،كرباألص حص

األوســـط لألصـــغر باإلمكـــان ال يوجـــب حصـــول األكـــرب 

 إذ لـيس كـلُّ  ،الفعـل جلـواز أن ال خيـرج اإلمكـان إىلٰ  ،لألصغر

ا اسـتقرينا أحـوال النـاس يف هـذه إّنـ : أن نقـولإالَّ  .منكر واقـع

فجزمنــا  ،عــن الوقــوع فوجــدنا اإلمكــان ال ينفــكُّ  ،ةاملــادَّ 

ــ ــريورهتا فعليَّ ــول ،ةبص ــاً  :أو نق ــوا إمجاع ــة عص حــال  الثالث

 .فال يناهلم عهد اإلمامة ،فظاملون ،كفرهم

 .فيناهلم العهد ،هاإلسالم جيبُّ  :إن قيل

.  ومنعـه اهللا بكفـره السـابق ،ولـد إبـراهيم كـان مسـلامً  :قلنا

ــيلُّ  ــر ع ــد ذك ــب  وق ــمته يف هنــج  بــن أيب طال مــع عص

ــه ــرَّ  أنَّ  ،بالغت ــز أو ف ــذب أو مه ــري اهللا أو ك ــد غ ــن عب ــن  م م

وهــذا الكــالم يشــمل الســابق  ،زحــف أو ظلــم فــال إمامــة لــه

 وَ : تـال قولـه تعـاىلٰ  ثـمّ  ،والالحق
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ــ ــر القّم ــو جعف ــيخ أب ــند الش ــد أس ــا  ي إىلٰ وق  أنَّ   الرض

 : آيـــة
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وجعلهــا اهللا يف أهــل  ،يــوم القيامــة ظــامل إىلٰ  أبطلــت إمامــة كــلِّ 
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ــة  ... بِأ ــاء[اآلي ــ، ]٧٣و ٧٢: األنبي ــد اس ــالم وق توفينا ك

 .ع منهاَج فلُري  ،دين يف باب إبطال االختيارهذين السيِّ 
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 : تنبيه

تـرك  عـىلٰ  فيكـون جمبـوراً  ،معصـوم اسـم مفعـول :إن قـالوا

 .إنسان وال فخر يف ذلك عىلٰ  ،آنٍ  العصيان يف كلِّ 

ام هــي مــن الغلــط العصــمة امللجئــة مــن اهللا إنَّــ :قلنــا

ــيان ــ ،والنس ــع موأمَّ ــي ال يق ــمة الت ــي ا العص ــيان فه ــا عص نه

ــار ــب اإلجب ــه اهللا ال يوج ــف يفعل ــار ،لط ــامع االختي ــل جي  ،ب

ــ فاملعصــوم  ،بحســب اختيــاره ه يــرتك ذنوبــاً واإلنســان يعلــم أنَّ

ــذلك ــع ك ــرتك اجلمي ــ ،ي ــه إمَّ ــادة عقل ــه بزي ــن نفس ــف م ا للط

 مــور معــاده ومالزمتــه عــىلٰ الفكــر يف أُ  وعلمــه ومداومتــه عــىلٰ 

ــريه ــالف غ ــات بخ ــ ،الطاع ــن اهللاوإمَّ ــا م ــب  الً  تفضُّ ال يوج

 .القــدر الواجــب عليــه عــىلٰ  لكونــه زائــداً  ،مشــاركة غــريه فيــه

ــو رزق اهللا تعــاىلٰ  :فلهــذا ال يقــال ذلــك لســاواه يف  أحــداً  ل

ــمة ــاىلٰ  ،العص ــه تع ــذا لعلم ــوم هب ــاص املعص ــون اختص  ويك

ه يوجـب أن ال ألنَّـ ،ويف هـذا نظـر .لـه دون غـريه بقبول املحـلِّ 

ــاً  ــافر لطف ــل اهللا للك ــه ،جيع ــدم قبول ــه بع ــالإالَّ  .لعلم  : أن يق

ــ ــف املتفضَّ ــهالكــالم يف اللط ــن ل ب ــه م ــل اهللا يؤتي ، وذلــك فض

ــاء،  ــوليش ــلِّ  :أو نق ــعه يف املح ــن وض ــزم م ــدم  ال يل ــل ع القاب

فـال يلـزم العبـث يف  ،هحملِّـ بـه عـىلٰ  وضعه يف غري القابل ليحـتجَّ 

 .فعله

ــل ــه إىلٰ  :إن قي ــوم إن مل تنازعــه نفس ــية فــ فاملعص ال املعص

ــقَّ  ــامش ــراً  ،ة يف تركه ــم أج ــدنا أعظ ــه فأح ــه مل  ،من وإن نازعت

 .باطناً  ن أن يكون طاهراً ؤمَ يُ 

ــا ــه :قلن ــودة في ــة موج ــهوة الطبيعي ــل الش ــن  ،ب ــراد م وامل

وبيــنهام  ،الطهــارة الباطنــة عــدم إرادة املعصــية ال عــدم شــهوهتا

ــ عــىلٰ  .فرقــان ــأنَّ ــول مل  عــىلٰ  )معصــوم(ت صــيغة ه لــو دلَّ املفع

ــ ،موجــوداً  تعــاىلٰ  يكــن اهللا اهللا  وهــو عــىلٰ  ،ا صــيغة مفعــولألهنَّ

]] ١١٧ص /[[  فاعــل ٰى وقــد جــاء مفعــول بمعنــ ،حمــال تعــاىلٰ 

 : يف قولــه
ً
 َ�ْســتُورا

ً
 و، ]٤٥: اإلرساء[ �ِحجابــا

ً
رَُجــال

 
ً
 .ما قيل عىلٰ ، ]٤٧: اإلرساء[ �َ�ْسُحورا

ـــالوا ـــاس إىلٰ  :ق ـــاج الن ـــان احتي ـــل  إذا ك ـــوم ألج املعص

ــأموم ،همأخطــ ــام وال م ــيس بإم ــن ل ــيهم م ــون ف ــزم أن يك  ،يل

لـيس بإمـام وال  ه حينئـذٍ فإنَّـ ،كاإلمام الالحق مـع أبيـه السـابق

 .ه معصومألنَّ  ،مأموم

ــا إمــام آخــر  اإلمــام ال حيتــاج إىلٰ  إنَّ  :نحــن مل نقــل :قلن

ـــي إىلٰ علِّ يُ  ـــيِّ  مـــه وينته ـــل إىلٰ  النب ـــل إىلٰ  الكفي ـــربِّ  جربائي  ال

 ،إمـام آخـر يزجـره عـن قبـيح ال حيتـاج إىلٰ  :ام قلنـاوإنَّـ ،اجلليل

ــب ــأمره بواج ــم ،أو ي ــدم وأحج ــا ألق ــال  ،لوالمه ــك حم إذ ذل

وكــذا  ، وكــذلك كــان حــال عــيل مــع النبــيِّ  ،اإلمــام عــىلٰ 

 .إمام حال كلِّ 

ــل ــ :إن قي ــيم  مَ فِل ــالقرآن العظ ــل ب ــوز انقطــاع التسلس ال جي

 ؟اإلمام وال حاجة إىلٰ  ، أو النبيِّ 

ــذان مســاعدين لــبعض األُ لــو كــان هــ :قلنــا ة كانــا مَّ

ــا ــاعدين لكالمه ــ ،مس ــواز اخلط ــيهام أجل ــام ،عل ــال إم ــد  ،ف وق

 . كالنبيِّ  ونقالً  علمت وجوب نصبه عقالً 

ــل ــ :إن قي ــوع األُ  مَ ـلِ ــون جمم ــوز أن يك ــال جي ــاً مَّ ــه ة لطف  ،ل

 .الختالف جهته ،وال دور ؟وهو لطف آلحادها

 ،فــرد لطفــاً  لــه لكــان لكــلِّ  لــو كــان جمموعهــا لطفــاً  :قلنــا

إذ املجمــوع خيــالف  ،وفيــه نظــر .اإلمــام ال حاجــة إىلٰ  وحينئــذٍ 

أو  ،وهلــذا وقــع الفــرق بــني متــواتر األخبــار وآحادهــا ،األفــراد

لنصـب  فـال يكـون لطفـاً  ،ة لـيس بمعصـوممَّـجمموع األُ  :نقول

ـــاألُ  واألصـــوب أنَّ  ،معصـــوم ـــىلٰ مَّ  ة ال يمكـــن اجتامعهـــا ع

ة وطـول ولـو أمكـن فعـن مشـقَّ  ،فيـه وبعضها غري كـاٍف  ،نصبه

ــد  ،فيخلــو ذلــك مــن املعصــوم ،زمــان ــاوق وجــوب نصــبه  بيَّنّ

 .العموم عىلٰ 

 .لكام يف بيعة األوَّ  ،يكفي مخسة منهم :إن قيل

وهلـذا أمـر عمـر بقتـل أهـل  ،جيـوز اخـتالف اخلمسـة :قلنـا

فيقـع  ،شـخص مخسـة عـىلٰ  فـاق كـلِّ ه جيـوز اتِّ أنَّـ عىلٰ  .ٰى الشور

 . ه خرق اإلمجاع بال نزاعوألنَّ  ،م للفسادد املستلزالتعدُّ 

 :الفصل الثاين ]]١١٨ص /[[

فال يصـلح  ،ةالعامَّ  عن درجة أقّل  لو جاز منه معصية النحطَّ 

 �َْسـتَِوي ، الصغرية من الكبري كبرية أنَّ  :بيانه. لإلمامة
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ال جتـوز عصـمة  مَ فِلـ ،فـإذا جـازت عصـمة واحـد :يلإن ق

ــلِّ  ــ ؟الك ــابتهمفإنَّ ــم إث ــن خلقه ــرض م ــان الغ ــان  ،ه إذا ك ك

 .]ما ذا بعصمة واحد[ ،املوجب لذلك خلق العصمة فيهم

بالعصـمة ألجـل اسـتحقاقه هلـا  اهللا واحـداً  ام خـصَّ إنَّـ :قلنا

ــ ،بكســبه أســباهبا فلــم تكــن  ،ة لــيس ذلــك فــيهموبــاقي الرعيَّ

 .مة هلمالعص

إن خلــــق اهللا األنفــــس متســــاوية اســــتحال  :إن قيــــل

ــمة ــب العص ــام يوج ــدها ب ــاص أح ــ ،اختص ــال ألنَّ ــرجيح ب ه ت
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ــرجِّ  ــوم  ،حم ــاد الل ــني ع ــرب الط ــام يف خ ــة ك ــا خمتلف وإن خلقه

ــه ــرَّ  ،علي ــث ع ــل حي ــن األص ــه م ــيان بخلق ــبعض للعص ض ال

 .اخلبيث

ــا ــاوية :قلن ــا متس ــا ،خلقه ــاوي أفعاهل ــزم تس ــواز  ،وال يل جل

ــال مــرجِّ تــرج ــار ب ــزم مــن تســاوهيا تســاوي  ،حيح املخت ولــو ل

 واحـداً  فكانـت مجيـع النفـوس تفعـل فعـالً  ،ادهـاأفعاهلا لزم احتِّ 

ــع األوقــات ــت األفعــال مســتندة إىلٰ  ،يف مجي ــا ال  إذا كان طبيعته

بل الـنفس الواحـدة تفعـل الطاعـة واملعصـية مـع  ،اختيارها إىلٰ 

ــا ــتالف فيه ــدم االخ ــني .اجلــزم بع ــرب الط ــاد ال يُ  وخ ــد عتَ آح م

ولــو كــان اخللــق مــن اخلبيــث يمنــع  ،عليــه يف املســائل العلميــة

ــداً  ــافر أب ــؤمن ك ــة مل ي ــ ،الطاع ــن الطيِّ ــية مل وم ــع املعص ب يمن

 .يفسق مؤمن أبداً 

 :وهنا أبحاث

ــ فكــلُّ  ،اهللا إذا وجـب نصــب اإلمـام عــىلٰ  - ١ ه مـن علــم أنَّ

ــ يقــبح ة إليــه ال يصــلح وال يراعــي مــا ألجلــه احتاجــت الرعيَّ

 .فيجب املعصوم املعلوم هللا دون غريه ،نصبه

ــل ــ :إن قي ــن  مَ ـلِ ــه م ــزل يمنع ــن الع ــه م ــون خوف ال يك

 ؟املعصية

ة عـن عـزل آحـاد الـوالة بالعـادات عجـز الرعيـَّ مَ ِلـعُ  :قلنا

ـ فضالً  ـعمَّ وهلـذا مل يمنـع  ،واألوقـات ت واليتـه اخلـاصَّ ن عمَّ

ــع ي ،عــثامن خــوف العــزل عــن األحــداث والبــدع ــد ومل يمن زي

رب ـكضـــ]] ١١٩ص /[[ امللعـــون مـــن أنـــواع الفجـــور

ــول ــور ،الطب ــول ،ورشب اخلم ــل أوالد البت ــة  ،وقت ــب مدين وهن

فــال  ،شــارك غــري املعصــوم يف املعصــيةة تُ الرعيَّــ وألنَّ  ،الرســول

املنــابر مل تعــزل  عــيل عــىلٰ  بَّ  ُســامَّ ـوهلــذا لــ ،فــال تعزلــه ،ينهــاه

رفعـه  ٰى حتـَّ ،هم بقبحـهمـن واحـدٍ  مع علـم كـلِّ  ،ة اآلمر بهالرعيَّ 

 .عمر بن عبد العزيز

ـ - ٢ مـن  كـلِّ  ا نفـوذ حكمـه عـىلٰ اإلمام املعصـوم معنـاه إمَّ

 ،أو مهـا معــاً  ،مـن عـداه عليـه أو عـدم نفـوذ حكـم كــلِّ  ،عـداه

ه ال ينفـذ حكـم أحـد عليـه فإنَّـ ،منقـوض بنائبـه البعيـد والكلُّ 

وج مــن عــداه خلــر كــلِّ  وال حيكــم هــو عــىلٰ  ،لبعــد اإلمــام عنــه

 .ه ال عصمة لهمع أنَّ  ،اإلمام والقطر اآلخر منه

 .يمنعـه خـوف عـزل اإلمـام لـه يف مسـتقبل األوقـات :قلنا

ــىلٰ  ــ ع ــأّن ــع احلص ــامُّ  ،رـا نمن ــم الع ــا احلك ــة هل ــا  ،إذ اإلمام فله

 .ب وغريه من األناميالعصمة دون النا

ــل ــام يُ  :إن قي ــن اإلم ــزل م ــوف الع ــوَّ فخ ــر يف الناتص ب ي

 .الع عليهلعدم االطِّ  ،القريب دون البعيد

ــا ــه :قلن ــاه وظلم ــدارك خط ــام ت ــن اإلم ــزم  ،إذا مل يمك ال يل

ــمته ــال عص ــه إبط ــ ،من ــه كلَّ ــام عرفان ــمة اإلم ــزم عص ام إذ ال يل

ــام ــدث يف األن ــىلٰ  ،حي ــداره ع ــ وال اقت ــة كلَّ ــن إزال ــالف م ام خي

 . ه معارض بالنبيِّ أنَّ  عىلٰ  .األحكام

مل جيــب  اً يــان عامّ فــإن كــ ،لــو مل يكــن اإلمــام معصــوماً  - ٣

لقـبح األمـر مـن اهللا  ،ي آخـر طاعتـهعـامّ  املجتهـد وال عـىلٰ  عىلٰ 

ــامّ  ــة الع ــاىلٰ  ،يبطاع ــال تع ــث ق ــوا : حي ِطيُع
َ
ــوا اَهللا َوأ ِطيُع

َ
أ

مْ 
ُ
�

ْ
ـــِر ِمـــن

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
 َوأ

َ
وإن كـــان   ،]٥٩: النســـاء[ ا�ر�ُســـول

ــداً  ــىلٰ  جمته ــب ع ــر اتِّ  مل جي ــد آخ ــهجمته ــريَّ  ،باع ــامّ ويتخ يف ي  الع

 .فال فائدة يف نصبه ،باع املنصوب وغريهاتِّ 

ــوض بالقاضــ :إن قيــل ه ال فإنَّــ ،ي املنصــوبـذلــك منق

 .ي العدول عن حكمهجيوز للمجتهد وال للعامّ 

ي ـالقاضــ أنَّ  عــىلٰ  .كالمنــا لــيس يف فصــل الــدعاوي :قلنــا

ــىلٰ  ــه ع ــرجيح ل ــال ت ــه ف ــريه إن نصــب نفس ــري  ،غ ــبه غ وإن نص

وإن نصــبه املعصــوم  ،غــريه عــىلٰ  املعصــوم فــال تــرجيح لناصــبه

 . ثبت املطلوب

 :الفصل الثالث ]]١٢٠ص /[[

 : وفيه وجوه

ــ ألنَّ ،  اإلمــام لــزم إفحامــه لــو جــاز اخلطــأ عــىلٰ  - ١ ة الرعيَّ

فـال  ،رعـوهـو احلـافظ للشـ ، يف مـا علمـت صـوابهبعـه إالَّ ال تتَّ 

 .فيدور ، منهم صوابه إالَّ علَ يُ 

ــلُّ  - ٢ ــن ُح  ك ــم ــه عُ  مَ ِك ــبإمامت ــة  مَ ِل ــب الطاع ــه تقري من

م منـــه ذلـــك عَلـــوال شــــيء مـــن غـــري املعصـــوم يُ ، رضورةً 

 ،م إمامتــه بغــري معصــوم رضورةعَلــن يُ فــال شـــيء ممَّــ ،رضورة

ــلِ مــن عُ  كــلُّ  :فلــزم ــة  ،ت إمامتــه معصــومَم إذ الســالبة املعدول

 .ق املوضوعلة مع حتقُّ تستلزم املوجبة املحصَّ 

ـــم بإما - ٣ ـــن العل ـــوم ال يمك ـــري املعص ـــهغ ـــواز  ،مت جل

مــن ال يمكــن العلـم بإمامتــه ال يقــع التكليــف  وكــلُّ ،  معصـيته

 .لعدم إطاقته ،باعهباتِّ 

تقريــب نفســه مــن طاعــة  ]يف[ ٰى غــري املعصــوم إن كفــ - ٤

ة مـع ذلـك فاسـتغنت عنـه الرعيـَّ، إمـام مطلقـاً  مل حيـتج إىلٰ  ،هربِّ 

يف تقريـــب نفســـه كيـــف يصـــلح  وإن مل يكـــِف  ،الفـــرض إذاً 

 ؟هلتقريب غري
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لألمـر بطاعـة  ،رورةـمنـه بالضـ ٰى شـاإلمام جيـب أن ُخي  - ٥

ــه تعــاىلٰ ، ويل األمــرأُ  ــْن : ولقول
َ
� 

َ
ون

ُ
ــاِلف

ُ
ــَن � ي ِ

�
ِر ا�

َ
ــذ

ْ
يَح

ْ
ل
َ
ف

ــرِهِ 
ْ
�
َ
ــور[ أ ــب أن   ،]٦٣: الن ــوم جي ــري املعص ــن غ وال شـــيء م

 : لقولـه تعـاىلٰ  ،ٰى شـظـامل ال ُخي  وكـلُّ  ،ه ظـاملألنَّ  ،منه ٰى شُخي 
�

إِال

ـــنَ  ي ِ
�

مْ  ا�
ُ
ـــوْه

َ
ش

ْ َ
ـــال �

َ
ُهْم ف

ْ
ـــن ـــوا ِم ُم

َ
ـــرة[ َظل   ،]١٥٠: البق

 .ال يشء من اإلمام بغري معصوم بالرضورة :فالناتج

ــل ــولكم :إن قي ــب أن  :ق ــوم جي ــري املعص ــن غ ـــيء م ال ش

رورية يف ـواختالطهــا مــع غــري الضــ ،ليســت رضوريــة ،ٰى شــُخي 

 .الشكل الثاين ال ينتج رضورية

ه قـد ظهـر أنَّـ عـىلٰ  .ا ظـاهروبياهنـ ،روريةـبل هي الضـ :قلنا

 .رضورية ]ها[يف املنطق إنتاج الرضورية فيه مع غري

إذ  ،ممكنــة ،آخــره غــري املعصــوم ظــامل إىلٰ  :قــولكم :إن قيــل

ــم ــل جيــوز ،ال جيــب الظل ــتج ]] ١٢١ص /[[، ب ــة ال تن واملمكن

 .ليف الشكل األوَّ 

قـال الشـيخ مجـال الـدين  ،قد ظهـر يف املنطـق إنتاجهـا :قلنا

ــاب ــني يف كت ــ :األلف ــىلٰ قــد برهنّ ــأخِّ  أخطــ ا يف املنطــق ع رين املت

 .فيها

ولــيس ،  ٰى امتثــال أمــر اإلمــام واجــب مــن بــاب التقــو - ٦

 أجلــواز أمــره باخلطــ ،ٰى امتثــال غــري املعصــوم مــن بــاب التقــو

ــداً  ــأً  عم ــدة ،أو خط ــية واح ــامل بمعص ــم ظ ــه اس ــدق علي  ،ويص

فهــي  ،يس بظــامل هــو املنفــيُّ والّلــ ،ونقــيض الظــامل لــيس بظــامل

 ،جزئيـة ،ظـامل :إذ لـو كانـت جزئيـة مل يكـن قولنـا ،ةيـَّسالبة كلّ 

ــ ــكانــت ســالبة كلّ  ٰى ومتــ ،ا جزئيــةوقــد عرفــت أهنَّ ة صــدقت يَّ

ــىلٰ  ــداً  ع ــص أب ــن مل يع ــوم ،م ــو املعص ــوده  ،وه ــب وج فوج

ـــه ـــَ� : لقول ِق
�
ُمت

ْ
ـــب� ا� ِ

ُ
 اَهللا �

�
ـــران[ �إِن   ،]٧٦: آل عم

ــفعُ   ،فيجــب الفعــل ،رف منفــيٌّ والصــا ،يـحصــول املقتضــ مَ ِل

 .ةوهللا املنَّ 

ــ - ٧ ــون احلجَّ ــه ك ــوم يلزم ــام املعص ــاء اإلم ــانتف ة ة للرعيَّ

ٰ : لقولـه تعـاىلٰ ،  وهو حمـال ،اهللا عىلٰ 
َ َ

ـاِس �
�
 �ِلن

َ
ـون

ُ
 يَ�

�
 ِ�َـال

ــلِ  ــَد ا�ر�ُس
ْ
 َ�ع

ٌ
ــة ــاء[ اِهللا ُحج� ــاوٍ ، ]١٦٥: النس ــام مس  واإلم

ــام ــذ األحك ــول يف تنفي ــب  ،للرس ــة املَ والتقري ــن طاع ــم ك ِل

والزم أحـــد املتســـاويني الزم  ،لنفيـــه فنفيـــه مســـاوٍ  ،مالعـــالَّ 

ــر ــ ،لآلخ ــوم يف عص ــام املعص ــاء اإلم ــالـفانتف ــب  ،رنا حم فوج

إذا  :بـل نقـول .لكـذب السـالبة اجلزئيـة ،رـعصـ وجوده يف كلِّ 

 امتنـع بـاألوىلٰ  ،الـذي هـو لطـف خـاصٌّ  من النبـيِّ  امتنع اخللوُّ 

ـوالـذي يُ  ،ذي هـو لطـف عـامٌّ مـن اإلمـام الـ اخللوُّ  ح هـذا وضِّ

ــْوٍم هــاٍد : املــراد قولــه تعــاىلٰ 
َ
 ق

� ُ
ــِذٌر َوِلــ�

ْ
ــَت ُمن

ْ
ن
َ
مــا أ

�
 �إِن

 .]٧: الرعد[

مـــا ،  رة لظلمـــهـالنصـــ غــري املعصـــوم ال يســـتحقُّ  - ٨

صـــاٍر 
ْ
ن
َ
ـــا�ِِمَ� ِمـــْن أ

�
أي مــــن ، ]٢٧٠: البقـــرة[ ��ِلظ

ــار ــتحقاق أنص ــتحقُّ  ،اس ــام يس ــ واإلم ــة  ،ةرـالنص ــر بطاع لألم

 .ويل األمرأُ 

وهـــي  ،ارةاألّمــ: النفــوس ثــالث :جــاء يف القــرآن - ٩

ـــَس ، يرةرّ ـالشـــ
ْ
 ا��ف

�
ـــوءِ ]] ١٢٢ص /[[ إِن  بِا�س�

ٌ
ـــاَرة م�

َ َ
 أل

 وهــي التــي ختلــط  ،واللوامــة، ]٥٣: يوســف[
ً
 صــاِ�ا

ً
َمــال

َ
�

 
ً
ـــَر َســـ��ئا

َ
ِس ، ]١٠٢: التوبـــة[ َوآخ

ْ
ِســـُم بِـــا��ف

ْ
ق
ُ
َوال أ

 
�
ــةِ ا�ل ــة[ � و�اَم ــ، ]٢: القيام ــريِّ  ،ةواملطمئنَّ ــي اخل ــاً وه ، ة حمض

 
ُ
ــة

�
ُمْطَمئِن

ْ
ــُس ا�

ْ
ــا ا��ف تَُه

�
�
َ
ــا � ــِ� إِ�ٰ  �ي   ارِْج

ً
ــيَة ــِك راِض َر��

 
ً
ــي�ة ــر[ �َ�رِْض ــذا ، ]٢٨و ٢٧: الفج ــن ه ــام م ــس اإلم ونف

ــ إذ  ،ملنعــه النفســني األخريتــني عــن مقتضــياهتام ،ةالقســم خاصَّ

إذ مثـل  ،خـالف شـهواهتا حـدامها مل حتملهـا عـىلٰ لو كانت من إ

ـــ فتبطـــل فائدتـــه يف بعـــض  ،ة لزوالـــهالشــــيء ال يكـــون علَّ

 .أوان مع فرض االحتياج إليه يف كلِّ  ،األزمان

ــه اهللا - ١٠ ــام هيدي ــه ألنَّ ،  اإلم ــل هدايت ــه دلي ــره بطاعت  ،أم

ــْومَ ، لظلمــه ،وغــري املعصــوم ال هيديــه اهللا
َ
ق
ْ
ــِدي ال

ْ
ه

َ
 َواُهللا ال �

ا�ِِمَ� 
�
 .فاإلمام ليس غري معصوم  ،]٢٥٨: البقرة[ �الظ

ـــل ـــ :إن قي ـــة العامَّ ـــد اهلداي ـــدكم أن اهللا يري ـــلِّ عن  ،ة للك

 .فتكذب كرباكم

د عـن القـدر يـام نفينـا اهلدايـة التـي هـي اللطـف الزاإنَّ  :قلنا

 .ةا عامَّ م أهنَّ سلِّ فال نُ  ،الواجب

ـــل ـــاين دوام إحـــد :إن قي ـــاج الث ـــهمقدّ  ٰى رشط إنت أو  ،متي

ومهــا هنــا  ،املنعكســة ســلباً  مــن القضــايا الســّت  ٰى كــون الكــرب

 .رطـالش ٰى فانتف ،مطلقتان

 وأيضــاً  .رطـفحصــل الشــ ،روريةـضــ ٰى بــل الصــغر :قلنــا

ــوم ظــامل ــئس املثــو ،غــري املعص ــه ب ــامل ل ــاىلٰ ٰى والظ ــه تع : ، لقول

 َـــو
ْ
َس َمث

ْ
ـــا�ِِمَ�  ىٰ بِـــ�

�
فغـــري  ،]١٥١: آل عمـــران[ �الظ

ــوم ــو املعص ــئس املث ــه ب ــئس  ،ٰى ل ــه ب ــام ل ــن اإلم ـــيء م وال ش

ــو ــام ،ٰى املث ــوم بإم ــري املعص ــن غ ـــيء م ــال ش ــرتاض  .ف واالع

 .واجلواب كام سلف

ــوَّ  - ١١ ــوَّ الق ــة للق ــت غالب ــة ليس ــامً ة العقلي ــهوية دائ ، ة الش
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ـــلِّ  ـــاس وال يف ك ـــتج إىلٰ وإالَّ  ،الن ـــامً   مل حي ـــام دائ ـــ ،إم ق لتحقُّ

ــارف ــبب الص ــوَّ  ،الس ــل الق ــهوب ــة الش ــة إمَّ ــالقوَّ ية غالب ة أو ا ب

ـ ،بالفعل  فصـدقت مانعـة خلـوّ  ،ا دائـم أو يف اجلملـةوالثـاين إمَّ

ــوم ــري املعص ــام ،يف غ ــمه اإلم ــوب عص ــتلزم وج ــي تس إذ  ،وه

 .ام هو الرضوريةنقيض املمكنة إنَّ 

ـــات - ١٢ ـــرك املخالف ـــلف يف ت ـــام س ـــف ك  ،اإلمـــام لط

وحفــظ األوامــر ]] ١٢٣ص /[[،  وانتظــام أمــر املخلوقــات

ــــ ــــالت ،رعياتـالش ــــاح املجم ــــن  ،وإيض ــــف ع والكش

ــاهبات ــ ،املتش ــأ الرعيَّ ــو ملج ــول فه ــك دون ذوي العق ة يف ذل

 .الناقصات

ـــ ـــرتض قاض ـــأنَّ ـاع ـــاة ب ـــوا املكلَّ  ي القض ـــني إن علم ف

ــ ـــبالض ــام حجَّ ــون اإلم ــارورة ك ــرتاك فيه ــب االش وال  ،ة وج

لــزم  ،ر هــذا الــبعض فيــهؤثِّ فــإن ُيــ ،بعضــهم ال يعلمــه أنَّ  شــكَّ 

ــوي ــاجت ــوا س ــدِّ ر أُ يز أن يعلم ــور ال ــم ــدح  ،رورةـين بالض وال يق

 ،وإن علمــوه باالســتدالل .فيســتغني مــن اإلمــام ،الــبعض فيــه

 ،ف مـن االسـتدالل عليـهلِّـبعضـهم ال يقـوم بـام كُ  أنَّ  فال شكَّ 

ــاً  فيحتــاج إىلٰ   ،هلــم يف فعــل االســتدالل إمــام آخــر يكــون لطف

ــاألوَّ  ــه ك ــالم في ــلوالك ــذٍ  ،ل ويتسلس ــدَّ ال  وحينئ ــال ب  :أن يق

ـ ـيمكنهم معرفـة احلجَّ ر يفجـاز مثـل ذلـك يف سـا ،ةة بغـري حجَّ

 .فوهلِّ ما كُ 

ــ ٰى ـأجــاب املرتضــ ــا مل نُ بأّن ــا علِّ اإلمــام ليُ  ت احلاجــة إىلٰ ثبِ من

بـل احلاجـة إليـه مـع ذلـك يف تعلـيم الواجـب  ،ما نجهله فقـط

ه فعلـ  أنَّ إالَّ  رورياً ـالعلـم بـه وإن كـان ضـ فـإنَّ  ،وجمانبة القبـيح

ــ ــمتوقَّ ــامع منّ ــد اإلم ــد فق ــن  ،ا عن ــع م ــه ال يمن ــم بجهت والعل

وكـون  ،ح واملظـامل تقـع مـن العـامل هبـايأكثـر القبـا فـإنَّ  ،وقوعه

يف  يف ارتفــاع الظلــم ال يلــزم منــه أن يكــون لطفــاً  اإلمــام لطفــاً 

 .يف معرفة نفسه ٰى تكليف حتَّ  كلِّ 

ــاً  ــاب أيض ــأنَّ  وأج ــف يف  ب ــه لط ــه وعقاب ــة اهللا وثواب معرف

ــاتا ــاً  ،لتكليفي ــت لطف ــها وليس ــدور ،يف نفس ــزوم ال ــإذا  ،لل ف

ــها ــاليف ،جــاز االســتغناء عنهــا يف نفس  ،وهــي مــن مجلــة التك

 .وهو حمال ،جاز االستغناء عنها يف غريها

 ،يف نفســها املعرفــة بــاهللا وثوابــه وإن مل تكــن لطفــاً  :إن قيــل

ف مـن لطـف املكلَّـ فلـم ينفـّك  ،بوجوهبـا يقـوم مقامهـا فالظنُّ 

 .فه هباتكلي

 ومــا يمنــع مــن كــون اللطــف يف معرفــة اإلمــام ظــنُّ  :قلنــا

ــا ــنُّ  ؟وجوهب ــذا الظ ــون ه ــب أن يك ــاً  وال جي ــائر  إىلٰ  طريق س

 .عن اإلمام ٰى ستغنفال يُ  ،التكاليف

ــ - ١٣ ــواز خط ــاألُ  أج ــمَّ ــة إىلٰ ة علَّ ــام ة احلاج ــوال ،  اإلم ول

فكـان جيـوز مـع عدمـه  ،ة لعـدمهاتها مل يكن عدمـه علَّـكونه علَّ 

ــةإذ ال علّ  ،ثبوهتــا ــكُّ  ،ي ــر فينف ــن اآلخ ــدمها ع ــه  ،أح ــزم من ويل

ــ ــواز اخلط ــدم ج ــع ع ــاء م ــة األنبي ــوت حاج ــيهم أثب ــ ،عل ة فعلَّ

ــة األُ  ــحاج ــ]] ١٢٣ص /[[ة ومَّ ــواز اخلط ــو ج ــت يف  أه إن كان

 .ةراد املعلول مع العلَّ الطِّ  ،اإلمام لزم التسلسل

ــل ــلكم أنَّ  :إن قي ــاج إىلٰ  حاص ــمته ال حيت ــت عص ــن ثبت  م

 نصـب للمعصـوم إمامـاً  ٰى ه متـال يكـون اهللا علـم أنَّـ مَ فِلـ ،مامإ

ــات ــن املخالف ــع م ــون إىلٰ  ،امتن ــرب أو يك ــاع أق ــ ،االمتن  ٰى ومت

 ؟خال فال

ــام حاصــله ٰى ـأجــاب املرتضــ ــ :ب ــع أنَّ ــن ذلــك رف ه يلــزم م

ــروض أوَّ  ــام املف ــن اإلم ــمة ع ــ ،الً العص ــك ال يض  ألنَّ  ،نارُّ ـوذل

ــروض  ــام املف ــو اإلم ــذي ه ــف ال ــاً اللط ــمة  ،ثاني ــب عص ليوج

ـلعصــمة األُ  ،الً هـو اللطــف املفـروض أوَّ  ،اإلمـام إمــام  ألنَّ  ،ةمَّ

 .ةمَّ اإلمام إمام األُ 

ــىلٰ  ــ أنَّ  ع ــة الرعيَّ ــليم حاج ــرتاض تس ــام ة إىلٰ يف االع  ،اإلم

 باحلاجـــة إىلٰ  اإلمـــام فغـــريه أوىلٰ  املعصـــوم إذا احتـــاج إىلٰ  ألنَّ 

ض فـرض عـدم عصـمة املعـرت ألنَّ  ،ويف األولويـة نظـر .اإلمـام

ــام ــ ،اإلم ــروأنَّ ــام آخ ــات إلم ــن املخالف ــع م ــه ،ه يمتن إذا  :فقول

 :أن يقـال واألسـدُّ  .نـوع مصـادرة ،احتاج املعصـوم فغـريه أوىلٰ 

ـــإذا احتـــاج اإلمـــام املختـــار لألُ   ،وإن مل يكـــن معصـــوماً  ،ةمَّ

 .فاهلابط عن منزلته أوىلٰ 

  :تذنيب

قـال  .ااحلاجـة النفّكـة علَّـ ألو مل يكـن جـواز اخلطـ : قلناامَّ ـل

ــرازي ــاج :ال ــاك االحتي ــدم االنفك ــن ع ــزم م ــافتي  ،ال يل كإض

ــوَّ األُ  ــوَّ ب ــة والبن ــوَّ ة واألُ ة واملامسَّ ــدامها  ،ةخ ــت إح ــو احتاج إذ ل

ـ ،وهـو حمـال ،مت عليهـالتقدَّ  ٰى خراألُ  إىلٰ   .ام يوجـدان معـاألهنَّ

ـــ ـــدامها إىلٰ وألنَّ ـــت إح ـــراألُ  ه إن احتاج ـــردون األُ  ٰى خ  ٰى خ

 .وإن دار االحتياج بينهام لزم الدور ،حال مرجِّ ح بترجُّ 

ــا ــدامها  ال يلــزم عــن وجودمهــا معــاً  :قلن ــاج إح عــدم احتي

ــاً [ ــ ،]مع ــام يف العلَّ ــاك ــة ومعلوهل ــ ،ة املوجب ــاً فإهنَّ ــه زمان  ،ا تقارن

ــال  فاحتياجــه إليهــا دون العكــس ال يكــون ترجيحــاً  وحينئــذٍ  ب

 .حمرجِّ 
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ــر ــذا نظ ــإنَّ  ،ويف ه ــول ف ــه أن يق ــ :ل ــود ال يل ــن وج زم م

ــنهام علّ  ــني بي ــدان إالَّ متالزم ــة أن ال يوج ــنهام علّ ي ــة وبي ــد  ،ي وق

ــدم العلّ  ــافات ع ــا يف اإلض ــةذكرن ــم  ،ي ــذا القس ــن ه ــيكن م فل

فه ة وقـد أجابـه النصـري بجـواب ضـعَّ واحتيـاج الرعيـَّ ،اإلمامة

 واختــار أنَّ  ،مــن أراده وقــف عليــه ،يــهين يف ألفَ مجــال الــدِّ 

ـــات ال حت ـــافات اعتباري ـــاإلض ـــاً قُّ ـــا خارج ـــزم وإالَّ  ،ق هل  ل

 .املعارضة هبا وال تردُّ  ،التسلسل

ــول]] ١٢٥ص /[[ ــه أن يق ــن  :ول ــة م ــاج واإلمام االحتي

 .املعارضة هبا فرتدُّ  ،اإلضافيات

 :تذنيب آخر

 احتـاج إىلٰ  فعـيلٌّ  :قـالوا .إمـام اإلمـام ال حيتـاج إىلٰ  : قلناامَّ ـل

 .أبيهام  وكذا احلسنان إىلٰ  ، النبيِّ 

اإلمـام  ام منعنـا حاجـة املعصـوم إىلٰ ا إنَّـبأّنـ ٰى ـب املرتضأجا

وال يلـزم منـه غنـاؤه عـن  ،لـه يف تـرك احلـرام الذي يكون لطفاً 

 .ويرشده ملصالح األنام ،مه األحكامعلِّ إمام يُ 

وغـري املعصـوم غـري  ،اإلمام متبوع فـيام يفعـل ويـأمر - ١٤

ــ، متبــوع فــيهام  ،األمــر بــهه ال يــؤمن مــن االرتــداد وغــريه وألنَّ

ــ ــف الرعيَّ ــوز تكلي ــه هالكهــاة اتِّ وال جي ــوز مع ــن جي ــاع م  ،ب

 ،امً يــباعــه داإمــام جيــب اتِّ  كــلُّ  :فنقــول .ذلــك بــامليزان ويســتقرُّ 

ــب اتِّ  ــوم جي ــري املعص ــن غ ـــيء م ــةوال ش ــه يف اجلمل ــال  ،باع ف

ال  :ويــنعكس إىلٰ  ،شـــيء مــن اإلمــام بغــري معصــوم دائــامً 

 .شـيء من غري املعصوم بإمام

ــرت ــاع ــأنَّ ـض القاض ــب اتِّ  ي ب ــيام عُ الواج ــه ف ــباع ــن  مَ ِل م

 .الرشع حسنه ال مطلقاً 

ولـزم  ،منـه حسـنه لـزم الـدور مَ ِلـ فـيام عُ لو مل جيب إالَّ  :قلنا

 .وهو حمال ،هيف بعض الدين ال كلّ  كونه إماماً 

كالعبـد الـذي  ،م قبحـهعَلـباعـه فـيام ال يُ ال جيوز اتِّ  مَ ـلِ  :قال

 ؟قبحه يطيع مواله فيام ال يعلم

وهـو حاصـل  ،فاملفسدة لزمت مـن عـدم أمـن املكلَّـ :قلنا

ــيام ال يُ  ــف ــهعَل ــتمكَّ  ،م قبح ــأمور إن مل ي ــد امل ــم والعب ــن العل ن م

ـ ،بالقبح فال قبح عليه ن لزمـه القـبح قبـل العلـم بوجـه وإن متكَّ

ــ ،الفعــل ــم بوجــه الفعــل ة متكّ والفــرض يف الرعيَّ نهــا مــن العل

 .املأمور به من اإلمام

بـع تَّ ه يُ فإنَّـ ،في حسـن الظـاهر كـام يف إمـام الصـالةيك :قال

 .مع جتويز كون صالته قبيحة يف نفس األمر

ولـو  ،االقتـداء احلقيقـي ٰى الصـالة مل يوجـد فيهـا معنـ :قلنا

 .بخالف اإلمامة م فهي من التكاليف املنوطة بالظنِّ لِّ ُس 

م القـبح فيـه مـع عـدم عَلـبوعـون فـيام ال يُ اب متَّ وّ فـالنُّ  :قال

 .فكذا اإلمام ،متهمعص

ــا ــاحمه :قلن ــوم ال يس ــه معص ــب علي ــه ،النائ ــاف عاقبت  ،وخي

ــام ــر اإلم ــرب بنظ ــؤه ينج ــه ،وخط ــة علي ــن ال والي ــالف م  .بخ

ــيــواليــة النا وألنَّ  بخــالف  ،ة ال يلــزم عمــوم فســادهاب خاصَّ

 .ةاإلمامة العامَّ 

 :الفصل الرابع ]]١٢٦ص /[[

 : وفيه وجوه

ــحُّ  - ١ ــام ال يص ــوالً  اإلم ــه مفض ــىلٰ  ،كون ــه ع ــبح تقديم  لق

ــل ــاوياً  ،الفاض ــرجِّ  وال مس ــال م ــيح ب ــاع الرتج ــو ، حالمتن فه

فيـه  ٰى ـفـإن عصـ ،يف حـال ٰى ـإذ لـو عصـ ،فهو معصوم ،أفضل

ــواحــد مــن األُ  كــلُّ  وإن بقــي واحــد  أ،اخلطــ ة اجتمعــت عــىلٰ مَّ

 ،فلـه االسـتحقاق ،منها فهو أفضـل مـن اإلمـام يف تلـك احلالـة

 .وهو باطل ،اإلمامة لواحد فال تستقرُّ  ،لوخيرج األوَّ 

فلــو أمكــن مــع ،  مــع عــدم اإلمــام ممكــن أوقــوع اخلطــ - ٢

ح وقوعــه مــع اإلمــام فـإن تــرجَّ  ،وجـوده لــزم العبــث يف نصــبه

ــبه ــدة يف نص ــت املفس ــب لزم ــرجَّ  ،أو وج ــع وإن ت ــه م ح عدم

ــ ــإن انته ــام ف ــان إىلٰ  ٰى اإلم ــاملطلوب الرجح ــوب ف وإن مل  ،الوج

ح وعدمــه يف آخــر فـــرتجَّ ينتــه فلنفــرض وقوعــه يف وقـــت 

أو لـه فـإن أمكــن  ،ح وهـو حمـالا ال ملـرجِّ أحـدمها بأحـدمها إمَّـ

 . لزم الوجوبوإالَّ  ،معه الطرف اآلخر عاد الكالم

ــل ــاقي األُ  :إن قي ــذا الزم يف ب ــفه ــدم اتِّ مَّ ــع ع صــافها ة م

فــرد إن وجــب وقوعــه لزمــت  اخلطــأ مــن كــلِّ  فــإنَّ  ،بالعصــمة

ــه ــدة يف خلق ــرجَّ  ،املفس ــه إىلٰ ح وإن ت ــه ومل ينت ــوب  عدم الوج

ــرتم ــا ذك ــزم م ــ ،ل ــمة إىلٰ  ٰى وإن انته ــت العص ــوب لزم  ،الوج

 .وهو املطلوب

ــا ــول :قلن ــب املحم ــا بحس ــوب هن ــايف  ،الوج ــو ال ين وه

ــ واإلمــام وإن كــان الوجــوب أيضــاً  ،اإلمكــان ه بحســب يف حقِّ

ــول إالَّ  ــاف الزا  أنَّ املحم ــن األلط ــه م ــل ــىلٰ ي ــا  دة ع ــوب م الوج

 .يمنع الوقوع

ــ - ٣ ــه بالض ــب طاعت ــام جت ــاً ـاإلم ــا دام إمام  وإالَّ ، رورة م

وغــري  ،باعــهحيــث جيــرب اهللا اخللــق يف اتِّ  ،لــزم العبــث يف نصــبه

ــام ــو إم ــني ه ــان ح ــه باإلمك ــب طاعت ــوم ال جت ــواز  ،املعص جل
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لتنـاقض احلينيـة  ،فال جتتمـع اإلمامـة وجـواز املعصـية ،عصيانه

 .ةاملمكنة واملرشوطة العامَّ 

جيـــب طاعـــة اإلمـــام وإن مل يكـــن  - ٤]] ١٢٧ص /[[

ــوماً  ــ، معص ــن ألنَّ ــرض م ــتقض الغ ــه ين ــوب طاعت ــري وج ه بغ

 ،وجبـت طاعتـه ام مل يكـن اإلمـام معصـوماً كلَّـ :فيصدق ،نصبه

 ،ام مل جتـب طاعـة اإلمـام كـان اإلمـام معصـوماً كلَّـ وينعكس إىلٰ 

مل  قـد يكـون إذا كـان اإلمـام معصـوماً  :قولنـا وتنعكس هذه إىلٰ 

ــه ــب طاعت ــ ،جت ــالوه ــوم  ،ذا حم ــري املعص ــة غ ــوب طاع إذ وج

ــق أوىلٰ  ــامً  ،توجــب طاعــة املعصــوم بطري ــ[ فيصــدق دائ أن  ]اإمَّ

 ،أو ال جتـــب طاعتـــه مانعـــة مجـــع يكـــون اإلمـــام معصـــوماً 

ــه ــ :ويلزم ــوماً كلَّ ــام معص ــان اإلم ــه ام ك ــت طاعت ــو  ،وجب وه

 .مل جتب طاعته قد يكون إذا كان اإلمام معصوماً  :نقيض

ـإمجاع األُ  - ٥ فـال ينعقـد بدونـه ، دهاواإلمـام سـيِّ  ،حـقٌّ ة مَّ

ــوب اتِّ  ،إمجــاع ــالوج ــا ،باعــه عليه ــة قوهل ــه وفعلــه بمنزل  ،فقول

ــومةً  ــت معص ــإن كان ــو أوىلٰ  ف ــا فه ــمة منه ــ .بالعص ــوألنَّ ا ه إمَّ

أو جـائزه فـال رجحـان  ،فحالـه أسـوء مـن حاهلـا أواجب اخلط

 .حصوهلا ٰى عأو ممتنعة وهو العصمة املدَّ  ،له عليها

ــ - ٦ ــامكلَّ ــة يف اإلم ــمة ثابت ــن العص ــاء  ،ام مل تك ــن انتف أمك

مـا أمكـن نفـي وجـه وجوبـه أمكـن  وكـلُّ ،  وجه وجوب اإلمام

ــه ــي وجوب ــال ،نف ــه حم ــي وجوب ــن نف ــه  ،لك ــه وجوب ــي وج فنف

 .فنفي العصمة عنه حمال ،حمال

ـويُ  ،ب مـن الطاعـةقرِّ اإلمام يُ  - ٧ وغـري ، د مـن املعصـيةبعِّ

 ، يصــدر مــن احلكــيمفــال ،املعصــوم يمكــن فيــه عكــس ذلــك

 .ه ضاللألنَّ  ،ةمَّ وال من إمجاع األُ 

لغلبــة الشــهوة  ،ررـالضــ باعــه ظــنُّ غــري املعصــوم يف اتِّ  - ٨

ــه ــدعو إىلٰ ،  علي ــوز أن ي ــاها فيج ــرك اتِّ  ،مقتض ــنُّ ويف ت ــه ظ  باع

ــ ــ ،ررـالض ــادألنَّ ــب لإلرش ــني ،ه نص ــع النقيض ــزم مج أو  ،فيل

 .عنهام اخللوُّ 

ــاً مــا كــان نصــب اإلمــا كــلُّ  - ٩  كــان عدمــه أشــدّ  ،م واجب

ــذوراً  ــ حم ــوده بالض ــن وج ــف ألنَّ ، رورةـم ــالل اللط ــه إخ  ،في

كــان وجــوده  حمــذوراً  مــا كــان عدمــه أشــدّ  كــّل  :ويــنعكس إىلٰ 

مـن  حمـذوراً  كـان وجـوده أشـدّ  ام مل يكـن معصـوماً وكلَّـ ،واجباً 

ــان ــه باإلمك ــيان ،عدم ــره بالعص ــواز أم ــا كــان  وكــّل  ،جل م

 .ه يكون لطفاً ألنَّ  ،دمه واجباً كان ع حمذوراً  وجوده أشدّ 

ــث  - ١٠]] ١٢٨ص /[[ ــبه عب ــام نص ــن اإلم ـــيء م ال ش

ــ ــاىلٰ ، رورةـبالض ــه تع ــث علي ــاع العب ــىلٰ  ،المتن ــاع وع  ،اإلمج

إذ يمكــن تقريبــه مــن  ،وغــري املعصــوم نصــبه عبــث باإلمكــان

ال  :فالنــاتج ،فيكــون عبثــاً  ،فــال حيصــل الغــرض منــه ،املعصــية

ــوم ــري معص ــام بغ ــن اإلم ـــيء م ــ ش ــتالط  ألنَّ  ،رورةـبالض اخ

ـــة ـالضـــ رورية واملمكنـــة يف الشـــكل الثـــاين نتيجتـــه رضوري

ـــ ـــوت الض ـــغرـلثب ـــ ٰى رورة للص ـــن  ،رورةـبالض ـــلبها ع وس

ــراألُ  ــ ٰى خ ــة ،رورةـبالض ــزم النتيج ــلُّ  :ويل ــوم ك ــام معص  ،إم

ـــ لة الســـتلزام الســـالبة املعدولـــة املحمـــول للموجبـــة املحصَّ

هنــا حاصـــل والوجــود  ،مــع وجــود املوضــوع ،املحمــول

 .للموضوع

ــية بالضــ - ١١ ــر بمعص ــن اإلمــام آم ـــيء م ، رورةـال ش

فـال شــيء مـن اإلمـام  ،غـري معصـوم آمـر هبـا باإلمكـان وكلُّ 

 .بغري معصوم بالرضورة

ــدَّ  - ١٢ ــد الض ــبب أح ــل س ــع جع ــريمتن ــببا لآلخ  ،ين س

 .لألمر بالطاعة واملعصية وناصب غري املعصوم جعله سبباً 

 .وال يلزم من إمكاهنا وقوعها ،املعصية ممكنة :إن قيل

 ،ويف هــذا نظــر .إمكــان الــالزم الزم إلمكــان امللــزوم :قلنــا

ــوع ــانني الوق ــالزم اإلمك ــن ت ــزم م ــان وقــوع  ،إذ ال يل إلمك

ويلزمـه إمكـان خروجـه  ،القـدرة ح مـن اإللـه بـالنظر إىلٰ يالقبـا

 .ومل يقعا ،عن احلكمة

ه عــدم إمكــان وقـوع املعصــية مـن اإلمــام يلزمـ أنَّ  واألسـدُّ 

 .فيلزم عدم الفائدة فيه ،فيلزمه عدم االنقياد ،الوثوق

ــام - ١٣ ــف لإلم ــادة تكلي ــة زي ــري ،  اإلمام ــه غ ــي كون فف

 .اإلمام ة إىلٰ الرعيَّ  معصوم زيادة حاجة عىلٰ 

حتصــيل اإلصـــابة يف أوامـــر اهللا ونواهيـــه مطلـــوب  - ١٤

ــو ُج ، رضوري ــفل ــاً  َل ِع ــوم طريق ــري املعص ــتنتجت  غ ــه الس إلي

وهــو حمــال ملــا ثبــت  ،ت مــن املمكنــات يف الربهــانرورياـالضــ

اإلصــابة يف مــا ذكرنــاه مطلــوب رضوري  وبيــان أنَّ  .يف امليــزان

ـــه أنَّ  ـــني في ـــا دليل ـــل ليس ـــتقراء والتمثي ـــة  ،االس وال اخلطاب

ــالعوامِّ  ــها ب ــ ،الختصاص ــدل ألنَّ ــدهوال اجل ــق بع وال  ،ه ال طري

ــاً فتعــنيَّ  ،املغالطــة وهــو ظــاهر  ،اإلمــاموهــو  ، أن يكــون برهان

 .فيكون معصوماً 

 :الفصل اخلامس ]]١٢٩ص /[[

 : وفيه وجوه

ــاً  - ١ ــن لطف ــام إن مل يك ــبه اإلم ــب نص ــال ،مل جي ــو حم ، وه
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ــاً  ــ وإن كــان لطف ــا خاصَّ ــلن ــه خاصَّ  ،حمــال وهــو أيضــاً  ،ةة أو ل

ــهوإالَّ  ــا بطاعت ــاً  ، لكــان تكليفن ــا تكليف ــام بإمامتن  وتكليفــه بالقي

ن مـن فـنحن نـتمكَّ  ،لنـا ولـه  كونـهفتعـنيَّ  ،للغري للطـف الغـري

ــه ــتمكَّ  ،طاعت ــو ي ــىلٰ وه ــا ع ــن محلن ــث ال  ن م ــف بحي التكلي

 .وهو يوجب عصمته ،إخالل

ــ - ٢ ــالم أنَّ ــم الك ــر يف عل ــد ظه ــف ق ــل لط ــبح جع ه يق

واإلمــام  ،ه ظلـمألنَّـ،  هرُّ ـشـخص مـن أفعـال اآلخـر وهـو يضـ

 ألنَّ  ،هرّ ـغــري املعصــوم تكليفــه باإلمامــة لطــف لنــا وهــي تضــ

فـإن كـان لـه إمـام  ،لـه ا يمنعه من إمام آخر يكون لطفـاً قيامه هب

 ،فـني عـن اللطـفوإن مل يكـن خـال بعـض املكلَّ  ،آخر تسلسـل

 .حولزم الرتجيح بال مرجِّ 

ــ - ٣ ــلُّ إمَّ ــوم ا ك ــاس معص ــن الن ــد م ـــيء  ،واح أو ال ش

 : لقولـه تعـاىلٰ ، رورةـومهـا بـاطالن بالضـ ،منهم بمعصـوم
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ــاج إىلٰ  ــام أك االحتي ــمة اإلم ــرعص ــريه  ،ث ــه ويف غ ــا في لتأثريه

فبقــي أن يكــون املعصــوم هــو اإلمــام  ،بخــالف عصــمة غــريه

 .وفيهام املطلوب من عصمته ،أو هو مع غريه ،وحده

ــ - ٤ ــة املكلَّ ــة عدال ــول لعدال ــات معل ــه بالواجب ف وقيام

 .وهي العصمة ،وقت فتجب عدالته يف كلِّ ،  اإلمام كذلك

ــال جيـوز أن يكــون عدالــة  مَ ـلـِـ :إن قيـل  ،ةة معــدَّ اإلمـام علَّ

 ؟فال جيب حصوهلا

ــا ــ :قلن ــدَّ العلَّ ــة املع ــدَّ ة إمَّ ــأجزاء ا مع ــا ك ــود معلوهل ة لوج

فعدالــة  ،ة لعدمــهأو معــدَّ  ،مــن وجودهــا وهــذه ال بــدَّ  ،احلركــة

لعــدم عدالــة ]] ١٣٠ص /[[، ةاإلمــام يمتنــع كوهنــا معــدَّ 

 .ملنافاة عدمها اللطف ،ةالرعيَّ 

ــل - ٥ ــه دلي ــام وفعل ــول اإلم ــلُّ  ،ق ــه  وك ــع مع ــل يمتن دلي

ــدلول ــيض امل ــيالً وإالَّ  ،نق ــن دل ــه ،  مل يك ــام وفعل ــول اإلم فق

 .وذلك هو العصمة ،يمتنع نقيضه

فلـو جـاز ، ةالرعيـَّ أاإلمـام جـواز خطـ وجه احلاجـة إىلٰ  - ٦

ــ ــ أ،ف باخلطــخطــاؤه جــاز إلزامــه للمكلَّ د وجــه فيكــون قــد أكَّ

يف نصـبه  :بـل ونقـول ،فال يمكـن نصـبه لـدفع احلاجـة ،احلاجة

ــدة ــ ألنَّ  ،مفس ــزام باخلط ــه اإلل ــام ال يمكن ــري اإلم ــام  أ،غ واإلم

ــ ــزام باخلط ــه اإلل ــوم يمكن ــري املعص ــر أ،غ ــع ويكث ــد  ،فيق فق

وأمــر بإخفــاء  ،دهــراً  بَّ ه فُســوأمــر بســبِّ  ،علي�ــاحـارب معاويــة 

ــار ــائله باألقط ــ ،فض ــن  ٰى وهن ــا م ــا فيه ــراد م ــن إي ــاقلني ع الن

 ،رب اخلمـورـبشـ ،عـون املثبـوروتظـاهر ابنـه يزيـد املل ،األخبار

ــور ــال الفج ــور ،وأفع ــت املعم ــراب البي ــة  ،وخ ــب مدين وهن

وإشــهار كريمــه  ،وقتــل احلســني ابــن البتــول وأوالده ،الرسـول

 .يف بالده وأجناده ،وكريامته

 : تذنيب

ــ  ه عــىلٰ ئــيف املفســدة مــن خط غــريه أشــدُّ  ف عــىلٰ خطــأ املكلَّ

فرتكـه  ،ونفسـه غـريه واإلمام غـري املعصـوم خطـؤه عـىلٰ  ،نفسه

وال يليـق مـن احلكـيم  ،ةمـن تـرك الرعيـَّ حمـذوراً  بغري إمام أشدُّ 

 .النظر للمرجوح وإمهال الراجح تعاىلٰ 

ــد  - ٧ ــاق ــوب اتِّ  بيَّنّ ــام ووج ــب اإلم ــوب نص ــهوج ،  باع

ــدَّ  ــب ال ب ــىلٰ  والواج ــد ع ــفة تزي ــه بص ــن اختصاص ــنه م  ،حس

لـه وتلـك الصـفة هـي كـون أفعا ،حالمتناع الرتجيح بـال مـرجِّ 

 .ب عن العصمةوذلك مسبَّ  ،دائامً  وأقواله صواباً 

، لدخولـه يف آيــة االصــطفاء ،أفضــل مـن املالئكــة عـيلٌّ  - ٨

ــومون ــة معص ــاىلٰ  ،واملالئك ــه تع ــا : لقول  اَهللا م
َ
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 .هذه ال تفيد العموم :إن قيل

ــا ــحُّ  :قلن ــ يص ــوم راج أيِّ إخ ــبار العم ــو مس ــان وه ــرد ك  ،ف

 : ولقولـه تعــاىلٰ 
َ
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ــب�ُحون �َُس

 
َ
ون ُ ــ�ُ

ْ
ف

َ
ــاَر ال �  َوا��ه

َ
ــل

ْ
ي
�
ــاء[ �ا�ل ــ  ،]٢٠: األنبي ــو وألهنَّ م ل

ــاة  ــانوا عص ــنهمك ــن م ــا حس ــىلٰ ]] ١٣١ص /[[  مل ــن ع  الطع

فهــو  ،أفضـل مــن املعصـوم كـان عــيلٌّ  ٰى ومتــ ،ر باملعصـيةـالبشـ

أفضـل مـن  والنبـيُّ  ،بآيـة املباهلـة للنبـيِّ  ه مسـاوٍ وألنَّـ .معصوم

وال  ،وآدم أفضـل مـن املالئكـة بسـجودهم لــه ،آدم وهـو ظـاهر

: قــال  النبــيَّ  وألنَّ .  حيســن أمــر العــايل بالســجود للســافل

ه ألنَّـ ،بـذلك واإلمـام أوىلٰ ، » تي كأنبيـاء بنـي إرسائيـلمَّ علامء أُ «

ــامء ــل العل ــل مــن املالئكــة ،أفض واملالئكــة  ،واألنبيــاء أفض

ــــت  .واملســــاوي لألفضــــل أفضــــل ،معصــــومون وإذا ثبت

 .لعدم القائل بالفرق ،عصمتهم فمطلق اإلمام معصوم

ــب - ٩ ــدود واج ــب احل ــاً  ،نص ــايص إمجاع ــدفع املع وال ، ل

ــا إالَّ يق ــام اتِّ يمه ــاً  اإلم ــاً  ،فاق ــوم التزام ــو معص ــريه  ألنَّ  ،فه غ
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 وهلـذا رفـع عمـر احلـدَّ  ،فيكـون ذلـك تناقضـاً  ،جيوز تركها منـه

قـد  :ام لقيـه يقـولوكـان كلَّـ ،عن املغرية بن شعبة بحكـم اهلـواء

 .خفت أن يرميني اهللا بحجارة من السامء

ـــ - ١٠ ،  ة لغـــري املعصـــوم دفعهـــا واجـــبالرئاســـة العامَّ

وال شــيء مـن اإلمـام  ،لتجـويز خطئهـا ،لوجود اخلـوف فيهـا

 .فال يشء من غري املعصوم بإمام ،دفع رئاسته واجب

،  غــري املعصــوم مــانع مــن ألطــاف اإلمــام باإلمكــان - ١١

 ،رورةـوال شـــيء مــن اإلمــام بامنــع مــن ألطــاف اإلمــام بالضــ

ري فـال شــيء مـن غــ ،منهـا فـال يكـون مانعـاً  ،هلـا َب ِصـه نُ ألنَّـ

ــا  ،رورةـاملعصــوم بإمــام بالضــ ــامل نتيجــة هــذا  يف املنطــق أنَّ  بيَّنّ

ــ ــةـالض ــلَّ  ،رب رضوري ــئن س ــي ول ــا فه ــلب رضوريته منا س

 .املراد ويسقط اإليراد ويف دوامها يتمُّ  ،دائمة

وال شـــيء مــن غــري  ،رورةـإمــام مصــلح بالضــ كــلُّ  - ١٢

ــان ــلح باإلمك ــوم بمص ــري ،  املعص ــام بغ ــن اإلم ـــيء م ــال ش ف

 .ممعصو

وال شــــيء مـــن  ،باإلمكـــان غـــري املعصـــوم غـــاوٍ  - ١٣

ــاوٍ  ــوم بغ ــ املعص ــ، رورةـبالض ــيِّ ألنَّ ــدفع الغ ــال يتَّ  ،ه ل ــف ف ص

 .فال يشء من غري املعصوم بإمام بالرضورة ،بالغيِّ 

وهــو صــدور الــذنب ،  عــدم املعصــوم يلزمــه املحــال - ١٤

 ، ب عن إضـالل اهللا عنـد اخلصـماملسبَّ 
َ
ـِلِل اُهللا ف

ْ
مـا َوَمـْن يُض

ــاٍد  ــْن ه ُ ِم
َ

�� ]ــد ــالبة كلّ ، ]٣٣: الرع ــذا س ــوه ــادقةيَّ  ،ة ص

ـــٍت ]] ١٣٢ص /[[ فلـــو ـــداه اهللا يف وق ـــها ه ـــدق نقيض  ،لص

 ،المتنـاع صـدق النقيضــني ،وهــو حمـال ،وهـو املوجبـة اجلزئيـة

 .فال فائدة يف البعثة ،وال باإلمام بالنبيِّ  ٰى تدال ُهي  وحينئذٍ 

ـــاح االعتـــ - ١٥ ــــيء مـــن اإلمـــام يب داء عليـــه ال ش

غــري معصــوم بالفعــل يبــاح االعتــداء عليــه  وكــلُّ ، رورةـبالضــ

ــة ــ ،يف اجلمل ــةألنَّ ــامل يف اجلمل ــه ،ه ظ ــدخل يف قول ــال : في
َ
ف

 ٰ
َ َ

� 
�

 إِال
َ
وان

ْ
ــد ــا�ِِمَ�  ُع

�
ــرة[ �الظ ــتج  ،]١٩٣: البق ــامً  :ين  دائ

 .ال يشء من اإلمام بغري معصوم بالفعل

،  ام كســب باإلمكــانغــري معصــوم يركســه اهللا بــ كــلُّ  - ١٦

فــال  ،رورةـوال شــيء مــن اإلمــام يركســه اهللا بــام كســب بالضــ

 .أو بالدوام ،يشء من غري املعصوم بإمام بالرضورة

ــلُّ  - ١٧ ــاً  ك ــه ظامل ــن كون ــوم يمك ــيس بمعص ــن ل وال  ،م

ــ ــامل بالض ــام بظ ــن اإلم ـــيء م ــري  ،رورةـش ــن غ ـــيء م ــال ش ف

 .املعصوم بإمام بالرضورة

 : الفصل السادس

 :مورأُ وفيه 

ــربَّ  - ١ ــوم يمكــن أن يت ــهغــري املعص ــه مــن تبع ــه ،  أ من لقول

ــوا: تعــاىلٰ  بَُع
�
يــَن ا� ِ

�
ِبُعــوا ِمــَن ا�

�
يــَن ات ِ

�
 ا�

َ
أ ــَ��

َ
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ْ
اآليــة  ... إِذ

ــرة[ وال شـــيء مــن اإلمــام املنصــوب مــن اهللا ، ]١٦٦: البق

ــربَّ يُ  ــت ــه بالض ــام  ،رورةـأ من ــوم بإم ــري املعص ــن غ ـــيء م ــال ش ف

واملطلــق حاصــل  ،قــول وبالــدوام عــىلٰ  ،قــول ىلٰ رورة عـــبالضــ

 .يف القولني

 ،غــري املعصــوم يمكــن أن يكــون مــن أهــل النــار - ٢

رورة ـوال شــيء مــن اإلمــام بالضــ، النــار فـيمكن أن يــدعو إىلٰ 

ــار ــدعو إىلٰ [ ،مــن أهــل الن فــال شـــيء مــن غــري  ،]النــار وال ي

 .املعصوم بإمام بالرضورة أو بالدوام

ــوم م - ٣ ــري املعص ــه وملتَّ غ ــد لنفس ــانفس ــه باإلمك وال ،  بع

ــيس  ،رورةـشـــيء مــن اإلمــام كــذلك بالضــ فغــري املعصــوم ل

 .بإمام

ـــان - ٤]] ١٣٣ص /[[ ـــاذب باإلمك ـــوم ك ـــري املعص ،  غ

ــــاىلٰ  ــــه تع ــــدخل يف قول ٰ : في
َ َ

ــــَت اِهللا � نَ
ْ
ع
َ
 ل

ْ
ــــل َع

ْ
نَج

َ
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�ِذ�ِـــ�َ 
ْ
وال شــــيء مـــن اإلمـــام   ،]٦١: آل عمـــران[ � ال

 .فال يشء من غري املعصوم بإمام ،بكاذب بالرضورة

ــرَّ  - ٥ ــه بمج ــه وفعل ــوم قول ــري املعص ــن غ ـــيء م ده ال ش

 وكـلُّ  ،باعـهفـال جيـب اتِّ  ،لعـدم كونـه معلومـاً ،  ة باإلمكانحجَّ 

ـإمـام قولـه وفعلـه بمجـرَّ   ،باعــهفيجـب اتِّ  ،رورةـة بالضـده حجَّ

 .فال يشء من غري املعصوم بإمام بالرضورة أو بالدوام

ــالف  - ٦ ــىلٰ خم ــه ع ــوم ل ــري املعص ــ غ ــذهاهللا حجَّ ــو آخ ،  ة ل

ــ وال شـــيء مــن  ،وجــواز خطئــه ،لعــدم عصــمته ،ه معــذورألنَّ

 .فال يشء من غري املعصوم بإمام ،خمالف اإلمام كذلك

ــ - ٧ ــوم متَّ ــام املعص ــلُّ  ،قاإلم ــ وك ــهمتَّ ــه ،  ق اهللا مع لقول

ُمت�ِقــــَ� : تعــــاىلٰ 
ْ
 اَهللا َمــــَع ا�

�
ن

َ
، ]١٩٤: البقــــرة[ �أ

وال شـــيء مــن غــري املعصــوم  ،رورةـاملعصــوم اهللا معــه بالضــف

 .فال يشء من اإلمام بغري معصوم ،اهللا معه باإلمكان

مـا : بقولـه ،أحـدٍ  ه مـع كـلِّ أنَّـ قد أخرب اهللا تعـاىلٰ  :إن قيل

و
ْ َ
 ِمْن �

ُ
ون

ُ
ةٍ  ىٰ يَ�

َ
الث

َ
 ].٧: املجادلة[اآلية  ... ث

ة واملعيـَّ ،حاطـة هبـمالعلـم هلـم واإل ٰى ة بمعنـهذه املعيـَّ :قلنا

 ،وزيـــادة األلطـــاف واهلدايـــة ،املعونـــة ٰى قـــني بمعنـــمـــع املتَّ 

ــة ــد وإالَّ  ،املتابعــة عــىلٰ  واحلــّث  ،وتــرجيح العناي  مل يكــن يف القي
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ــالتقو ــفا ٰى ب ــن األُ  ،دةي ــة م ــب مجاع ــد ذه ــوليني إىلٰ وق  أنَّ  ص

ــ ــف يقتض ــيص بالوص ــاحلكمـالتخص ــيص ب ــو  ،ي التخص فل

 .الثانية تناقضا هي وىلٰ ة األُ كانت املعيَّ 

واجلــزء  ،أحــد قــني يف كــلِّ لــدخول املتَّ  ،ال تنــاقض :إن قيــل

 .ال يناقض الكلَّ 

ــا ــىلٰ  :قلن ــا ع ــاحلكم كالمن ــيص ب ــاء التخص ــاهر  ،اقتض وظ

 ،التــداخل يلــزم التأكيــد فيــه عــىلٰ  وأيضــاً  .فيــه التنــاقض

 .م عليهوالتأسيس مقدَّ 

ــول ــن املعق ــمة م ــة للعص ــول املوجب ــذه الفص ــت ه ، انته

ــولويتل ــن املنق ـــيء م ــاب يف ش ــا أقط ــىلٰ  ،وه ــزل ع ــالنور املن  ب

ــول ــاب املجيــد ،الرس ــركن الشــديد الوتيــد، وهــو الكت  وال

ِ يََديْــِه َوال  الــذي]] ١٣٤ص /[[
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 :لالقطب األوَّ 
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ــام[ ا�ر�� ــ ،]٥٤: األنع ــري ممَّ ــك كث ــو ذل ــبة ونح ــه نس ا في

جمملــه عــن  باإلشــارة إىلٰ  ٰى سـتغنيُ  ،اهللا ســبحانه كثــري الرمحـة إىلٰ 

إذ لـو سـربنا بـاقي أفرادهـا خرجنـا عـن قيـد  ،لهالتطويل بمفصَّ 

 .يز من أرادهاجيدها يف الكتاب العز ،الوجيز بإيرادها

ــ ووجــه االســتدالل هبــا أنَّ  ام يكــون ثبوهتــا بفعــل الرمحــة إنَّ
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ومل  ،رورة بـهـذلـك وشـبهه فـيام مل تقـض الضـ فالدوام عـىلٰ 

ــول إىلٰ  ــد العق ــبه هتت ــ ،كس ــيِّ إنَّ ــن النب ــل م ــع  ، ام حيص وم

ــام ــن اإلم ــده فم ــارك يف احلاجــة إىلٰ  ،فق ــوم يش ــري املعص  وغ

وقـد  ،م عنـده ومنـه اإلفـادةاحلكـي ن جعـل الـربُّ االستفادة ممـَّ

ــىلٰ  نــصَّ  ــني ع ــه املب ــوم معيَّ  اهللا يف كتاب ــهاصــطفاء ق ــني يف قول : ن
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فـإن  ،عمـرهمآخـر  ل خلقهـم إىلٰ احلكيم مـع عصـمتهم مـن أوَّ 

ـــ ـــاء واألئمَّ ـــراد األنبي ـــان امل ـــاملطلوبك ]] ١٣٨ص /[[،  ة ف

ــ فيـدخل فيــه عــيلٌّ  اجلمــع املضــاف  ألنَّ  ،ةوفاطمــة وبـاقي األئمَّ

ــاء حصــل املطلــوب أيضــاً وإن أُ  ،للعمــوم ــد األنبي  كــلَّ  ألنَّ  ،ري



 عصمة اإلمام/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العني   ............................................................................................. ٢٨٨

ــ ومــن منــع عصــمة  ،ةمــن قــال بعصــمتهم قــال بعصــمة األئمَّ

 . ق إحداث قول ثالثفالفر ،ة مل يقل بعصمتهماألئمَّ 

 :القطب السابع

ــثُّ  ــا احل ــي فيه ــات الت ــىلٰ  اآلي ــاحلات ع ــل الص ــل،  عم : مث
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� ]ـــران ـــات  ،]١٠٥: آل عم ـــذه اآلي فه

إذ الكتـــاب  ، باملعصـــومحقائقهـــا إالَّ  ل إىلٰ وَصـــونحوهـــا ال يُ 

ــ ــىلٰ نَّ والسُّ ــتمالن ع ــاهبات ة مش ــالت واملتش ــويض  ،املجم وتف

ــك إىلٰ  ــتخراج ذل ــارات  اس ــاختالف األم ــف ب ــاد املختل االجته

واخلــوف مــن  ،والتكليــف بغــري املقــدور ،مــورفيــه تعطيــل األُ 

 .للقادة والتابعني ،عدم إصابة اليقني

ــد ذُ  ــوق ــالً  أنَّ  رَ ِك ــىلٰ  رج ــل ع ــدِّ  دخ ــر ال ــرازي يف فخ ين ال

مسـألة  :فقـال ؟بكـاؤك مـمَّ  :فقـال لـه ،ه يبكـيفوجد ،موضعه

 ،فايتووضـــعتها يف مصـــنَّ  ،حكمــت هبـــا منـــذ ثالثــني ســـنة

ـ ،وسارت هبـا الركبـان نني أن ؤمِّ فـام ُيـ ،ا خطـأواآلن ظهـر يل أهنَّ

ــنَّ  ــا ص ــع م ــون مجي ــذلكفته وألَّ يك ــه ك ــذا  ؟فت ــوف ه ــذا خ فه

 .وإقرار العارفني له بزيادة فهمه ،اإلمام مع سعة علمه

 .هواإلمجاع يردُّ  ،فام ذكرتم بطالن االجتهاد :إن قيل

ــا ــاً  :قلن ــه ختفيف ــة ب ــائل العملي ــي يف املس ــد  اكتف ــد فق عن

ــوم ــاىلٰ  ،املعص ــال اهللا تع ــد ق ٰ : وق
َ

وُه إِ�
�
ــْو رَد

َ
ــوِل َو�ِ�ٰ  َو�  ا�ر�ُس

ُهمْ 
ْ
ُه ِمـن

َ
ِبُطون

ْ
ن
َ
يـَن �َْسـ� ِ

�
َعِلَمـُه ا�

َ
ُهْم ل

ْ
ـِر ِمـن

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
: النســاء[ أ

 التـــي ال تســـتقلُّ ]] ١٣٩ص /[[ املســـائل العلميـــة ألنَّ   ،]٨٣

ـليُ  ،املعصــوم فيهــا حتتــاج إىلٰ  ،العقــول بإدراكهــا ه عليهــا نبـِّ

 .ال هيتدي غريه إليها ،مات يضعهابمقدّ 

ـــل ـــوب  :إن قي ـــتلزم وج ـــرتاق ال يس ـــن االف ـــي ع النه

 .هإذ النهي عن اليشء ال يستلزم األمر بضدِّ  ،االجتامع

فسـقط  ،ق النهـي فعـل الضـدِّ متعلَّـ أنَّ  عنـد األشـاعرة :قلنا

واملقصـود هنـا  ،قـة عـدم الفعـلوعنـد أيب هاشـم متعلَّ  .السؤال

 ،ق اجـتامع املسـلمني لتحصـيل فوائـد االجـتامعمن عـدم التفـرُّ 

 .وأبو هاشم ال يمنع ذلك

 ،مجيــع أحكــام العبــاد ق ال يعــمُّ النهــي عــن التفــرُّ  :إن قيــل

 .صول واجلهادكاألُ  ،عبل خمصوص بام املقصود منه االجتام
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ـــ، ]١٠٣: آل عمـــران[ ال � ة نكـــرة منفيَّ

فلــو  ،املــراد عــدم إدخــال املاهيــة يف الوجــود وألنَّ  ،فــتعمُّ 

  .االمتثال مَ دِ دخلت يف وقت عُ 

 :القطب الثامن

ــ ــات الدالَّ ــىلٰ اآلي ــاىلٰ  ة ع ــفقة اهللا تع ــه ش ــك يف ،  بخلق وذل

ــرة و ــو واملغف ــة والعف ــات الرمح ــةآي ــة والنعم ويف أمــر  ،التوب

رســوله بنحــو ذلــك مــن التلطيــف والتغافــل عــنهم واإلرفــاق 

 : يف قولــه ،هبــم
َ
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ـــاِورْه ـــران[ وَش ـــام   ،]١٥٩: آل عم ـــب اإلم ـــدون نص وب

ــك ــد ذل ــوله ال يوج ــن اهللا ورس ــوم م ــتمُّ  ،املعص ــهإالَّ  إذ ال ي  ، ب

 ؟ة شفقته اإلخالل بهمع شدَّ   فكيف حيسن من النبيِّ 

ــل ــة :إن قي ــاب اخلطاب ــن ب ــذا م ــال  ،ه ــة ف ــألة علمي واملس

 .تستفاد من اخلطابة

األمــر  فــإنَّ  ،بــل ذلــك مــن بــاب مفهــوم املوافقــة ،ال :قلنــا

ـــن  ـــة ع ـــابط يف اللطفي ـــع ه ـــتغفار والتواض ـــاللني واالس ب

ــوم ــاألوىلٰ  ،املعص ــب ب ــاين ،فيج ــي بره ــاب اإلهل  ألنَّ  ،واخلط

ــ ــة التامَّ ــات الرمح ــإثب ــافع العامَّ ــ ،ةة وإرادة املن ــب علَّ ة يف نص

رهـان وهـذا ب ،د تلـك الفائـدة بفقـدهفَقـاإلمام املعصوم الـذي تُ 

ــ ــ .يملّ ــاىلٰ وألنَّ ــة ه تع ــويل الرمح ــد معل ــت أح ــر  ،أثب ــو األم وه

وهـو نصـب املعصـوم  ،فيثبـت املعلـول اآلخـر ،باللني والشفقة

وهـــذا  ،الفائـــدة بفقـــده]] ١٤٠ص /[[  د تلـــكفَقـــالـــذي تُ 

 .برهان إّين 

 ،حســن فاعــل احلســن حلســنه ال يلزمــه فعــل كــلِّ  :إن قيــل

فــال  ،حســن ل كــلِّ فــال يلزمــه فعــ ،واهللا فعــل ذلــك وأمــر بــه

 .يلزمه نصب اإلمام

ــا ــىلٰ  :قلن ــ ،ب ــب فإنَّ ــري واج ــذي هــو غ ــل احلســن ال ه إذا فع

وجـوب  بيَّنّـاوقـد  ،حلسنه لـزم منـه أن يفعـل الواجـب حلكمتـه

 لــزم نقــض غرضــه مــن نفــع وإالَّ  ،نصــب اإلمــام والعنايــة بــه
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ني وغــريه مــن يف حتصــيل ذلــك مــن الّلــ إذ اإلمــام أتــمُّ  ،خلقــه

 . املأمور به

 :القطب التاسع

ــقِّ  ــاء احل ــي فيهــا إخف ــات الت ــه اآلي ــل،  وكتامن �ِــَم : مث
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بـاع مـن جيـوز فيـه ز عـن اتِّ ي التحـرُّ ـمعناهـا تقتضـ ينجذب إىلٰ 

: آيــة وألنَّ  .مــن لــيس بمعصــوم جيــوز فيــه ذلــك وكــلُّ  ،ذلــك
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وإذا كــان  ،رف بطريــق أوىلٰ ـفيــدخل الباطــل الصــ ،للحــقِّ 

ــ فـاملراد بــه  ،ق باملرتكـب للباطــل يف بعـض األحــوالالنهـي تعلَّ

ــ ــة املطلقــة العامَّ ــة اجلزئي فيكــون نقيضــها  ،ةالزجــر عــن املوجب

ــة الكلّ  ــو الدائم ــراداً وه ــة م ــمة ،ي ــفة العص ــذه ص ــي  ،وه وه

ــل يف األُ  ــحتص ــلِّ مَّ ــام يف ك ــت اإلم ـــيء ة إذا أطاع ــ ،ش ك وذل

 لشـاركها وإالَّ  ،منهـا هبـا فاإلمـام أوىلٰ  ،فـة بـهوهـي مكلَّ  ،ممكن

بــاع اإلمــام  أمــر باتِّ امَّ ـلــ اهللا تعــاىلٰ  وألنَّ  .يف وجــه حاجتهــا إليــه

 ،سـبيل اإلمـام هـو العصـمة أنَّ  مَ ِلـشــيء عُ  د قوله يف كـلِّ ملجرَّ 

بـاع ف باتِّ كلَّـبالعصـمة كيـف يُ  مـأموراً  ف أيضـاً وإذا كان املكلَّـ

 ؟س فيه عصمةمن لي

 :القطب العارش

ـــيطان ـــن الش ـــتعاذة م ـــمنة لالس ـــات املتض ـــل،  اآلي : مث
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ـــأمورفا ـــو ]] ١٤١ٍٍص /[[ مل ـــون ه ـــه ال يك ـــتعاذة من باالس

 ،باعـــه مطلقـــاً واإلمـــام مـــأمور باتِّ  ،باعـــه مطلقـــاً املـــأمور باتِّ 

 أز اخلطــيوجــا ،فاملــأمور باالســتعاذة منــه ال يكــون هــو اإلمــام

وال يقـع  ،ال يكـون إمامـاً  أز اخلطـيفجـا ،مأمور باالستعاذة منـه

ل اخلطـأ يف األحكـام يـَّن ُخي ممـَّ ،من احلكيم األمر باالسـتعاذة بـه

ــهـالشــ ــمّ  ،رعية من ــ ث ــه  ألنَّ  ،باعــهمر باتِّ أي املــأمور باالســتعاذة ب

فلـو جـاز خطـأ  ،وجـه باعـه خـري مـن كـلِّ واملأمور باتِّ  ،رٌّ ـمنه ش

مـن بعـض  ار� ـوجـه شـ لكـان اخلـري مـن كـلِّ  اإلمام ولـو وقتـاً 

ــوه ــاقض ،الوج ــو تن ــاً  ،وه ــال أيض ــر  وحم ــيم األم ــن احلك م

يـأمره  ثـمّ  ،إنقـاذه منـه به من شـيء وهـو قـادر عـىلٰ باالستعاذة 

 ،دائــامً  اإلمــام هــادٍ  وألنَّ  .خالفــه م اإلقــدام عــىلٰ رِّ وُحيــ ،باعــهباتِّ 

ذ منـه بـاع مـن أمـر بـالتعوّ فلو جاز خطؤه لكـان اهللا قـد أمـر باتِّ 

ــٍت  ــد يتَّ  وألنَّ  .يف وق ــوم ق ــري املعص ــيطانغ ــوات الش ــع خط  ،ب

ــن متَّ  ـــيء م ــب اتِّ وال ش ــا جي ــا دام متَّ ببعه ــه م ــاً اع ــا بع ــال  ،هل ف

إمـام واجـب  وكـلُّ  ،بـاعشـيء مـن غـري املعصـوم بواجـب االتِّ 

ال  :ويـنعكس إىلٰ  ،فال شــيء مـن غـري املعصـوم بإمـام ،باعاالتِّ 

 . يشء من اإلمام بغري معصوم

 : قوله تعاىلٰ  :رـالقطب احلادي عش
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شـيء كـان  غري دين اهللا يف أيِّ  ٰى من ابتغ فكلُّ ، ]٨٣: آل عمران[

ه ألنَّـ ،وال شـيء من اإلمام كـذلك ،للعقاب فهو مذموم مستحقٌّ 

 ،وال خيالفه يف شــيء ،ف تفاصيل دين اهللاف املكلَّ عرِّ ام وجب ليُ إنَّ 

 ،بـع غـري ديـن اهللا بإمـامن يتَّ فـال شــيء ممـَّ ،ام ذلك املعصوموإنَّ 

 .م يبتغي غري دين اهللاال شـيء من اإلما :وتنعكس إىلٰ 

 : ونحــو ذلــك قولــه
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 .والتقرير كام سلف
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ــوم يتَّ  ــهواتاملعص ــع الش ــلُّ  ،ب ــن يتَّ  وك ــع ام ــل ب ــهوات يمي لش

 ٰى قتــدواإلمــام يُ  ،بــه ٰى قتــدال يُ  مــن يميــل عظـيامً  وكــلُّ  ،عظـيامً 

 .فغري املعصوم ليس بإمام ،به

ـــ َب ِصـــفاإلمـــام نُ  وأيضـــاً ]] ١٤٢ص /[[ ف لـــدفع املكلَّ

ــقِّ  ــن احل ــل ع ــهوات واملي ــن الش ــدون  ،ع ــك ب ــن ذل وال يمك

ــه ــان مطلــوب ،اطمئنان ــه تعــاىلٰ  ،واالطمئن  : لقول
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ــئنُّ   ،]١٢٦ ــذلكإالَّ  وال يطم ــوفا ب ــه موص ــدافع ل ــان ال  ، إذا ك

ــإنَّ  ــ ف ــق املكلَّ ــه مل يث ــروف ومل يفعل ــر بمع ــن أم ــهم وال  ،ف ب

ــيُ  ــهوات وإىلٰ وَص ــن الش ــل ع ــقِّ  ف باملي ــامً  احل ــومإالَّ  دائ  ، املعص

 ومــال إىلٰ  ،بــع الشــهواته أمــر اخلليقــة اتَّ غــري  تــوّىلٰ امَّ ـوهلــذا لــ

ــذّ  ــ ،اتالل ــك يف الرعيَّ ــر ذل ــ ،ةوكث ــاد يف الربيَّ ــاع الفس  ،ةوش

ــرَّ   مالــت علــامء الســوء إىلٰ امَّ ـولــ تبــاع مــا يرفــع رت األذلــك ق

 ،وخلقـه فـيهم ،مـن كـون اهللا كتـب ذلـك علـيهم ،وم عـنهماللّ 

ــة هلــم يف دفعــه ــل مج ،منعــه وال قــدرة هلــم عــىلٰ  ،وال حيل ــع ب ي

ــار ــاهي واقعــة بطريــق اإلجب ــ كــلُّ  ،املن ــودون  ٰى ذلــك حتَّ ال يع

 .عليهم باإلنكار
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 : تذنيب

 عــىلٰ  واحلــثِّ  ،واألمــر والنهـي ،آيــات الوعـد والوعيــد كـلُّ 

ومـا فيـه  ،طريـق املـؤمنني باإلرشـاد إىلٰ  واملـنِّ  ،ك بالدينالتمّس 

وغـري ذلـك مـن  ،لنيذكر الظاملني والفاسـقني واملعتـدين واملبـدِّ 

مـن أتقــن  ،نسـه وغـري جنسـه كثـري خمـزون يف الكتـاب املبـنيج

ـ  لـه وتبـنيَّ  ،اسـتخراج مـا سـكتنا عنـه لناه منـه قـدر عـىلٰ ما أصَّ

ــ ،فــرد مــن أفــراده املعصــوم يف كــلِّ  االحتيــاج إىلٰ  ه بدونــه ال وأنَّ

ــل إىلٰ  ــراده يص ــه م ــيله  ،كن ــوه تفص ــك بوج ــب ذل ــن طل وم

ــ يف هــذا  وفــيام وضــعنا ،ل بتحصــيلهفكتــاب األلفــني تكفَّ

ــة ألُ  ــاب غني ــول واألقط ــن الفص ــاب م ــن الكت ــاب ع ويل األلب

 . سبيل الصواب اإلطناب يف القصد إىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي )/٢ج (الباب احلادي عرش  رشح عىلٰ 

 :]وجوب عصمة اإلمام[ ]]٥٤٩ص [[

ـــال ـــاين: ق ـــوماً وإالَّ : الث ـــام معص ـــون اإلم ـــب أن يك  جي

ــل؛ ألنَّ  ــة الد تَسلَس ــة إىلٰ احلاج ــي ردُّ  اعي ــام ه ــن  اإلم ــامل ع الظ

ــري  ــون غ ــاز أن يك ــو ج ــه، فل ــوم من ــاف للمظل ــه واالنتص ظلم

ــر إىلٰ  ــوم الفتق ــل معص ــر وتَسلَس ــام آخ ــ. إم ــو فَ وألنَّ ــَل ه ل  َع

ــ ــقط حملُّ ــه س ــار علي ــب اإلنك ــإن وج ــية ف ــوب املعص ــن القل ه م

وانتفـــت فائـــدة نصـــبه، وإن مل جيـــب اإلنكـــار ســـقط األمـــر 

ــر وهــو حمــالبــاملعروف والنهــي عــن ا ه حــافظ وألنَّــ. ملنك

 .مـن عصـمته؛ ليـؤمن مـن الزيـادة والنقصـان رع، فـال بـدَّ ـللش

ـــــاىلٰ  ]]٥٥٠ص [/[ ـــــه تع ـــــِدي : ولقول
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ــول ــ :أق ــىلٰ امَّ ـل ــتدالل ع ــن االس ــرغ م ــب   ف ــوب نص وج

ــىلٰ  ــام ع ــاىلٰ  اإلم ــب أنَرشَ  اهللا تع ــي جي ــفاته الت ــون  ع يف ص يك

 .اإلمام املنصوب من اهللا عليها

ــد . فمنهــا العصــمة، وقــد عرفــت معناهــا يف مــا ســلف وق

ــ اإلمــام  أنَّ  ة إىلٰ ريَّ ـة االثنــي عشــذهبــت الفرقــة املســّامة باإلماميَّ

جيــب أن يكــون معصــومًا عــن مجيــع القبــائح واملعــايص عمــدًا 

ــأً  ــهوًا وخط ــن أوَّ  وس ــًا م ــحُّ  ل عمــره إىلٰ وغلط ــال يص ــره، ف  آخ

ه عنـدهم السـهو وال النسـيان يف العبـادة وال يف غريهـا مـن علي

ــاألحـوال األُ  ــخرويَّ ــ: وقــالوا. ةة وال الدنيويَّ يف هــذه  ه كــالنبيِّ إنَّ

ـــالصـــفة، بـــل ويف مجيـــع الصـــفات اجلامليَّـــ  يف ة إالَّ ة واجلالليَّ

ق رَ دوا هبــذا املــذهب دون مجيــع الِفــوتفــرَّ . ةإطــالق اســم النبــوَّ 

ـــالميَّ  ـــاإلس ـــون مة؛ ألهنَّ ـــون  إنَّ : يقول ـــب أن يك ـــام جي اإلم

ــده،  ــد فق ــه بع ــائًام مقام ــون ق ــوله ليك ــن اهللا ورس ــتخَلفًا ع مس

 يف تلّقـي فيجب أن يكـون ممـاثالً لـه يف مجيـع مـا لـه مـن اهللا إالَّ 

ــ  بواســطة ه لــيس لــه ذلــك إالَّ الــوحي عــن اهللا بــال واســطة؛ فإنَّ

 .هنبيِّ 

 :]وجوب عصمة اإلمام ة عىلٰ استدالالت اإلماميَّ [

 :ف هناذلك بوجوه ذكرها املصنِّ  وا عىلٰ واستدلُّ 

ــ[ ]]٥٥١ص [/[ ــة عــىلٰ  ة إىلٰ لــزوم ترامــي األئمَّ  غــري النهاي

 :]تقدير عدم عصمته

ــ: لاألوَّ  ــالزم أنَّ ــل، وال ــزم التسلس ــن معصــومًا ل ــو مل يك ه ل

 .م، فامللزوم مثلهباطل ملا تقدَّ 

 مـام لـيس إالَّ اإل فـني إىلٰ ة حاجـة املكلَّ علَّـ أنَّ : بيان املالزمـة

ــىلٰ  ــأ ع ــواز اخلط ــلِّ  ج ــدٍ  ك ــنهم  واح ــع م ــوز أن يق ــنهم، فيج م

ــ ــرك الش ــايص وت ــامل واملع ــيان والتظ ــأ والنس ــدم ـاخلط رائع وع

ـــلُّ  ـــود  العمـــل بالتكـــاليف، وك ـــتلزم لعـــدم وج ـــك مس ذل

الظــامل عــن  إمــام يــردُّ  فاحتــاجوا إىلٰ . االســتقامة يف بنــي النــوع

 مـن الظـامل ويـردُّ ظلمه والبـاغي عـن بغيـه وينتصـف للمظلـوم 

ــ ــه وُي ــن خطئ ــاطئ ع ــك ذكِّ اخل ــع ذل ــيه، وم ــا نس ــايس م ر الن

الطاعـــات وفِعـــل التكـــاليف وينهـــاهم عـــن  حيملهـــم عـــىلٰ 

  يوجــب اخـتالل أمـر معاشــهم ومعـادهم؛ لتــتمَّ املعـايص وعـامَّ 

بعـون آلثـاره بواسـطة هم، متَّ مـا جـاء بـه نبـيُّ  هلم االستقامة عـىلٰ 

ــن ــادهم ع ــيهم وإبع ــالح ف ــاد اإلص ــدَّ  إجي ــال ب ــاد، ف ــن  الفس م

ـــ ـــذلك كلِّ ـــائم ب ـــو . هاإلمـــام الق ـــن  ]]٥٥٢ص [/[فل مل يك

م قـوِّ إمـام آخـر يُ  معصومًا جلاز عليه ما جـاز علـيهم، فـافتقر إىلٰ 

 يمنــع ح فاســده ويردعــه عــن خطئــه ويمنعــه عــامَّ صــلِ زيفــه ويُ 

اإلمـام الثـاين ونقـول فيـه كـام  تـه، ثـّم ننقـل الكـالم إىلٰ منه رعيَّ 

ــا أوَّ  ــ. الً قلن ــزم إمَّ ــٍذ يل ــىلٰ وحينئ ــل ع ــي  ا التسلس ــدير ترام تق

ـ  غـري النهايـة، أو الـدور إن عـاد يف بعـض املراتــب إىلٰ  ة إىلٰ األئمَّ

ــدور  ل، أو االنتهــاء إىلٰ األوَّ  إمــام معصــوم، لكــن التسلســل وال

 .وهو املطلوب ،املعصوم م، فوجب االنتهاء إىلٰ باطل ملا تقدَّ 

 نهـي عــن املنكـر عــىلٰ لـزوم انتفـاء فائــدة نصـبه وســقوط ال[

 :]تقدير عدم عصمته

ــاين ــل  أنَّ : الث ــه فع ــاز من ــوم جل ــري معص ــان غ ــو ك ــام ل اإلم

ــإنَّ  ــه؛ ف ــا من ــرض وقوعه ــًا، فلنف ــية قطع ــوع  املعص ــرض وق ف

تقـدير وقـوع املعصـية منــه  فعـىلٰ . املمكـن غـري مسـتحيل قطعـاً 
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ــ ــو إمَّ ــال خيل ــن الرعيَّ ــه م ــار علي ــب اإلنك ــب ا أن جي ة أو ال جي

 .كار عليهعليهم اإلن

ــاألوَّ  فعـىلٰ  ه مــن القلــوب وانتفــاء فائــدة ل يلــزم ســقوط حملِّ

 :نصبه، ومها فسادان ظاهران

ــ ]]٥٥٣ص [/[ مورًا بعــد أن ه يصــري مــأل فألنَّــا األوَّ أمَّ

ــ ــانتف اكــان آمــرًا، ومنهي� ــًا، ف ــل  ٰى بعــد أن كــان ناهي تعظيمــه، ب

َعـل عليـه لـو فَ  عليه، بل وجـب إقامـة احلـدِّ  وجب حتقريه والردُّ 

 .موجبه، وهبذا خيرج عن كونه إمامًا، هذا خلف

ـ ا الثاين فـألنَّ وأمَّ  ام هـي قبـول أوامـره الفائـدة مـن نصـبه إنَّ

ــوب اتِّ  ــه ووج ــع ونواهي ــه، وم ــه وتعظيم ــام بخدمت ــه والقي باع

 .هاإلنكار عليه ينتفي ذلك بأمجعه وحيصل ضدُّ 

ــزم ســقوط األمــر رعيَّ  وإن مل جيــب عــىلٰ  ــه اإلنكــار عليــه ل ت

ــامل ــب ــن الش ــر م ــن املنك ــي ع ــو ـعروف والنه ــا ه ــي م رع، فينتف

 ذلــك الزم عــىلٰ  وكــلُّ . وذلــك معلــوم الــبطالن ،ثابــت رشعــاً 

ــدَّ  ــال ب ــمته، ف ــدم عص ــرض ع ــدير ف ــمته تق ــن عص ــو  ،م وه

 .املطلوب

 :]لزوم عصمة حافظ الرشع[

 رع، وكــلُّ ـاإلمــام جيــب أن يكــون حافظــًا للشــ أنَّ : الثالــث

ــوماً  ــه معص ــب كون ــذلك وج ــان ك ــن ك ــب أن م ــام جي ، فاإلم

 .يكون معصوماً 

ــ ]]٥٥٤ص [/[ ــغرأمَّ ــه الــداعي إىلٰ فألنَّــ ٰى ا الص  ه الوج

ـــام ـــب اإلم ـــوب نص ـــك ألنَّ . وج ـــدِّ  وذل ـــائع املتج دة الوق

 ة الوقـوع يف مجيـع األزمنـة بعـد مـوت النبـيِّ واحلوادث املسـتمرَّ 

  َّــ ال بــد  ة هبــا هــي أحكــام اهللا تعــاىلٰ هلــا مــن أحكــام خاصَّ

؛ ملـا عرفــت غـري اهللا تعــاىلٰ  أحكامهـا إىلٰ  ال جيــوز ردُّ  هفيهـا؛ ألنَّـ

ة جيــب أخــذها عــن اهللا بواســطة أنبيائــه رعيَّ ـالتكــاليف الشــ أنَّ 

ـــُســـورُ  ه ال جيـــوز أخـــذها بطريـــق حيتمـــل اخلطـــأ وال له وأنَّ

ــان؛ ألنَّ  ــّهي وال االستحس ــاٍف لألُ  التش ــه من ــك كّل ــول ذل ص

 .املعتربة

ــاىلٰ  ــون هللا تع ــزم أن يك ــذا يل ــن ه ــلِّ  وم ــًام  يف ك ــة حك واقع

ــيله عــىلٰ معيَّ  ــًا جيــب حتص ــق ال املكلَّ  ن ــذه عــن اهللا بطري فــني بأخ

ل الـذين ُسـام يكـون بقـول األنبيـاء والرُّ حيتمل اخلطأ، وذلـك إنَّـ

ــغ  وجــب ارتفــاع خطــئهم بوجــوب عصــمتهم يف األداء والتبلي

ــذَّ . إمجاعــاً  ــإذا تع ــيِّ ف ــن النب ــال  ر األخــذ ع ــه ف والرســول بموت

دة يف الوقـــائع واحلـــوادث حكـــام اهللا املتجـــدِّ جيـــوز تعطيـــل أ

 ]]٥٥٥ص [/[واقعــة منهــا  هللا يف كــلِّ  الطارئــة؛ ملــا عرفــت أنَّ 

ــًام معيَّ  ــؤهحك ــل خط ــن ال حيتم ــول م ــه بق ــذه عن ــب أخ ــًا جي . ن

 بواسـطة بيننـا وبينـه، وتلـك الواسـطة وذلك ال طريـق إليـه إالَّ 

ــيِّ  ــيس إالَّ  بعــد النب ــائم مقامــه املنصــوبل ــة الق ــن اهللا   اخلليف م

ــريدَّ  ــوله؛ ل ــن رس ــدِّ  وم ــائع املتج ــك الوق ــام تل ــه أحك دات، إلي

ــ ــوب اجلــزم بأهنَّ ــن اهللافيحصــل للقل ــافظ . ا مــأخوذة ع فــال ح

ـــللشــ ــواله لضــاعت الش ــري اإلمــام؛ إذ ل ــت رائع وتعطَّ ـرع غ ل

 .ةدات، فيلزم من ذلك بطالن الدين بالكّليَّ أحكام املتجدِّ 

 :]ما عدا اإلمام كلٍّ  ة للرشع عنة احلافظيَّ نفي صالحيَّ [

ــ  رع بعـد النبــيِّ ـاحلــافظ للشــ وأيضـًا فــإنَّ  ا الكتــاب إمَّ

ـــ ة املتـــواترة أو اإلمجـــاع أو اخلـــرب الواحـــد أو نَّ العزيـــز أو السُّ

واحــد مــن هــذه املــذكورات  القيــاس أو االستصــحاب، وكــلُّ 

 .ةال يصلح للحافظيَّ 

 :]ة عن الكتاب العزيزة احلافظيَّ نفي صالحيَّ [

ــ ــا اأمَّ ــز فألنَّ ــاب العزي ــني دفَّ لكت ــوب ب ــاب مكت ــني ال ه كت ت

ــدَّ  ــل ال ب ــه ينطــق بنفســه، ب ــاطق ب ــه مــن ن ومــع ذلــك فهــو . ل

ــىلٰ  ــتمل ع ــازات  مش ــائق وجم ــاهبات وحق  ]]٥٥٦ص [/[متش

نـــات وعمومـــات وخصوصـــات وواجبـــات وجممـــالت ومبيَّ 

ص وعـــزائم وناســـخ ومنســـوخ وتقـــديم َخـــومنـــدوبات ورُ 

غــري ذلــك مــن أحوالــه  إىلٰ  ،لوتــأخري وحمكــم ومتشــابه ومــَؤوَّ 

هـذه  لـع عـىلٰ لـه مـن عـارف بـه حـافظ لـه مطَّ  وفنونه، فـال بـدَّ 

ــ ــحَّ  ٰى الغــوامض حتَّ ــه يص ــام في ــم ب ــه احلك ــ. ل ــك كلِّ ــع ذل ه وم

لِّم دة، ولـو ُسـفليس هـو وافيـًا بجميـع أحكـام الوقـائع املتجـدِّ 

ــوابطه  ــة وض ــه الكريم ــق آيات ــة تطبي ــا لكــن معرف اشــتامله عليه

الع عليـه ا ال يمكـن االطِّـجزئيّـات تلـك الوقـائع ممـَّ ة عىلٰ الكّليَّ 

د مـن اهللا لشـخص مؤيَّـ ام يمكـن ذلـك ويصـحُّ أحد، بل إنَّ  لكلِّ 

ـــيَّ  ـــات القدس ـــّي باإلهلام ـــوحي اخلف ـــاّين وال ـــيض الرّب ة والف

ـ ،املختّص بـه أوليـاؤه وأصـفياؤه ة، فوجـب وهـؤالء هـم األئمَّ

 .إليهم الردُّ 

 :]ة املتواترةنَّ السُّ  ة عنة احلافظيَّ نفي صالحيَّ [

ــ ــوأمَّ ــاب نَّ ا السُّ ــالكالم يف الكت ــا ك ــالكالم فيه ــواترة ف ة املت

مـا اشـتمل عليـه مـن تلـك املعـاين، فـال  العزيز؛ الشـتامهلا عـىلٰ 

ــ ــلح للحافظيَّ ــنيِّ تص ــا ومب ــيم ألَوده ــا مق ــافظ هل ــدون ح  ة ب

ــ ــام احلــوادث اجلزئيَّ ــق أحك ــارف بتطبي ــها ع  ة عــىلٰ لغوامض

 . لغري اإلمام املعصوما، وذلك ال يتيرسَّ ضوابطها وكّليّاهت
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 :]ة عن اإلمجاعة احلافظيَّ نفي صالحيَّ [ ]]٥٥٧ص [/[

 :ةه ال يصلح للحافظيَّ ا اإلمجاع فإنَّ وأمَّ 

ــ الوقــائع املختَلــف  ره يف أكثــر الوقــائع؛ فــإنَّ الً فلتعــذُّ ا أوَّ أمَّ

 .فيها أكثر بأضعاف من املجَمع عليها

ه مـن املعصـوم ال تقـدير خلـوِّ  اع عـىلٰ اإلمجـ ا ثانيًا فـألنَّ وأمَّ 

مــن أهــل  واحــدٍ  كــلِّ  يكــون مفيــدًا للقطــع؛ جلــواز اخلطــأ عــىلٰ 

 جــاز اخلطــأ عــىلٰ فـرٍد فــرٍد  كــلِّ  وإذا جــاز اخلطــأ عـىلٰ . اإلمجـاع

ــوع؛ لرتكُّ  ــا، املجم ــه عليه ــد حكم ــال يزي ــاد، ف ــن اآلح ــه م ب

ــدًا عــىلٰ  ــيس شــيئًا زائ ــو  خصوصــًا واملجمــوع ل ــل ه اآلحــاد ب

ــها،  ــنفس ــا إنَّ ــه عليه ــا وزيادت ــارج؛ مل ــار ال يف اخل ــو باالعتب ام ه

 بجميـع أنواعـه ة الكـمِّ ر يف الكالم مـن القـول بنفـي عرضـيَّ تقرَّ 

وإذا جـاز اخلطـأ . -مـني قـي املتكلِّ ر عنـد حمقِّ ما هـو املقـرَّ  عىلٰ  -

ــ ــًا للش ــون حافظ ــّح أن يك ــاع مل يص ــول ـيف اإلمج ــدون دخ رع ب

 .املعصوم

بْـتُْم  :تعـاىلٰ هذا أشار بقولـه  وإىلٰ 
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جــــواز  ، فأشــــار إىلٰ ]١٤٤: آل عمــــران[ أ

 ة مـنهم بعـد مـوت الرســول، إالَّ خطـئهم بجـواز حصـول الــردَّ 

ال «: ومثلـــه قولــــه . مـــن عصـــمه اهللا ]]٥٥٨ص [/[

ـــارًا يضـــ رب بعضـــكم رقـــاب بعـــض ـترجعـــوا بعـــدي كّف

  ز اخلطـأ علـيهم ملـا جـاز مـن النبـيِّ فلوال جـوا. »بالسيف

ــحُّ  ــاب؛ إذ ال يص ــذا اخلط ــاطبهم هب ــان خي ــال لإلنس ال  :أن يق

 .؛ لعدم إمكان حصول ذلك منه]تطر[

ــالحيَّ [ ــي ص ــنف ــاس ة احلافظيَّ ــد والقي ــرب الواح ــن اخل ة ع

 :]واالستصحاب

ـــ هـــا ا اخلـــرب الواحـــد والقيـــاس واالستصـــحاب فكلُّ وأمَّ

ــنِّ  ــادة الظ ــرتكة يف إف ــنُّ ، والمش ــقِّ ال يُ  ظ ــن احل ــي م ــيئاً  غن . ش

  :يقــول ؟ وهــو تعــاىلٰ العمــل بــالظنِّ  يصــحُّ وكيــف 
َ
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، فـال يقـوم مقـام اليقـني والقطـع ]١٢: احلجـرات[ الظ

ــد بيَّ  ــق ال يف يشء، وق ــن اهللا بطري ــم ع ــذ احلك ــوب أخ ــا وج نّ

حيتمل فيه اخلطـأ، فـال يصـلح واحـد مـن هـذه الثالثـة؛ لكونـه 

ــــظـــًا للشـــحاف ـــرع، وكيـــف ال؟ واألدلَّ ة يف املباحـــث ة الدالَّ

واحــٍد مــن هــذه  املنــع مــن العمــل بكــلِّ  ة قائمــة عــىلٰ صــوليَّ األُ 

 .الثالثة

ــلُّ  ]]٥٥٩ص [/[ ــون ك ــل أن يك ــدٍ  وإذا بط ــذه  واح ــن ه م

املذكورات حافظـًا مل يصـّح أن يكـون املجمـوع مـن حيـث هـو 

ـاملجموع حافظًا؛ ملـا عرفـت مـن أنَّـ ن اآلحـاد، فـال ب عـه مركَّ

ــ يزيــد حكمــه عــىلٰ  ــل حكمهــا، ومــن أنَّ ه لــيس زائــدًا عليهــا ب

ــيَّ  ــي عرض ــن نف ــت م ــا عرف ــًا؛ مل ــا خارج ــمِّ عينه ــد  ة الك عن

هــذه املـــذكورات غــري حافظـــة  فثبــت هبـــذا أنَّ . مــنياملتكلِّ 

ــنيَّ  ــة تع ــي احلافظ ــن ه ــا، وإذا مل تك ــا وال جمموعه  أن آلحاده

ء غـري ذلـك ترجـع يكون احلافظ هـو اإلمـام؛ لعـدم وجـود يش

 .ٰى ة إليه، فثبت الصغراحلافظيَّ 

 :]وجوب عصمة حافظ الرشع يف األداء والتبليغ[

ــ ــ[ :أعنــي قولنــا - ٰى ا الكــربوأمَّ كــان اإلمــام حافظــًا ] امكلَّ

ه لــوال ذلـك جلــاز فألنَّـ، - رع وجـب أن يكــون معصـوماً ـللشـ

، فـال يـؤمن منـه الزيـادة رع عـن اهللا ـمنه اخلطأ يف تأديـة الشـ

النقصــان وال التغيــري والتبــديل وال حيصــل اجلــزم بكــون و

مـن  فـال بـدَّ . ةبفائـدة احلافظيـَّ رع، وذلـك خمـلٌّ ـرع هو الشـالش

والتبليــــغ، كــــام وجــــب  ]]٥٦٠ص [/[عصــــمته يف األداء 

 .فيها من غري فرق  عصمة النبيِّ 

 :]اإلطالق وجوب عصمة اإلمام عىلٰ [

ــ ــىلٰ وأمَّ ــمته ع ــوب عص ــالق ا وج ــام  - اإلط ــدَّ ك ــو م  ٰى عه

 عصـمة النبـيِّ  م مـن االسـتدالل عـىلٰ فدليله ما تقـدَّ ، - ةاإلماميَّ 

اإلطــالق؛ لوجــوب املســاواة بيــنهام؛ لكونــه خليفتــه  عــىلٰ 

يء فرع منقطـع منـه، وجيـب يف الفـرع مـا جيـب يف ـوخليفة الش

 فــإذا وجــب األصــل العصــمُة عــىلٰ .  يف كونــه فرعــاً األصــل إالَّ 

 مل يكــن فــرع كــذلك، وإالَّ اإلطــالق وجــب أن يكــون يف ال

 .خليفًة له وال فرعًا عنه، هذا خلف

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي / )٣ج (جميل مرآة املنجي 

ـــه]] ١١٠٧ص [[ ـــيِّ وجيـــب اتِّ : قول ـــافه بصـــفات النب  ص

  َّمل يكــن قــائًام مقامــه ولعــدم مــن العصــمة واألفضــلية وإال 

ولقــبح الغــرض،  تاآلخــذ بقولــه، فــال حيصــل االنقيــاد، فيفــو

ــ. نصــبه حينئــذٍ  ــه مــن نبيِّ ــد بكونــه منصوصــاً علي ه؛ لعــدم ويزي

ــابق؛ ألنَّ  ــام س ــن إم ــزة أو م ــار املعج ــه أو بإظه ــه بدون ــم ب  العل

 .الع عليه بدون النصِّ العصمة وصف باطنّي ال يمكن االطِّ 

ـامَّ ـل: قال ة مرتبطـة  كانت اإلمامـة التـي هـي الواليـة اخلاصَّ

ــالنبوَّ  ــاب ــل للــويلِّ  ألجــل أنَّ  - ة تابعــة هل ــن  اخلــاصِّ  مــا حيص م

ـــ ـــيض الرّب ـــتلزمة للف ـــامالت املس ـــّي الك ـــف اإلهل اّين والكش

ـــة  ـــتحقاق النياب ـــة واس ـــتلزم للوالي ـــرب املس ـــب للق املوج
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ــطة  ــيهم بواس ــامالت ف ــيل الك ــق لتحص ــدبري اخلل ــويض ت وتف

ـ مقابلــة نفــس الــويلِّ  ه واســتفادهتا مــن الــذات لــنفس نبيـِّ

ــبحانيَّ  ــيِّ الس ــرِّ ة والقدس ــن مق ــني م ــك ـيب حض ــار تل رته باعتب

ــوِّ  ــون متن ــنهام؛ ليك ــة بي ــبة الواقع ــالنس ــه اإلهليَّ ــور جتليّات ة رًا بن

 مقـام الوحـدة املسـتلزم لوصـوله إىلٰ  املوجبة له بعـد املـرور عـىلٰ 

ــام األســن ــرّد إىلٰ  واملحــّل األعــىلٰ  ٰى املق ــام  ال مقــام الكثــرة والقي

ــاهلم إىلٰ  ــق وإيص ــداء اخلل ــ بإه ــام الوح ــن مق ــاهتم م  - دةمقام

ـــ ـــوانني احلكمـــة اإلرشاقيَّ ـــوجـــب يف ق ة ة والرباهـــني العقليَّ

ــ ــد اإلهليَّ ــويلُّ والقواع ــون ال ــك  ة أن يك ــفات ذل ــوفًا بص موص

ص /[[ أن يكــون نائبــاً ليصــلح الــذي هــو قــائم مقامــه؛  النبــيِّ 

 .عنه يف مجيع ما له]] ١١٠٨

ــ ــلف اتِّ امَّ ـول ــام س ــب ب ــيِّ  وج ــاف النب ــفات  ص ــع ص بجمي

ــ ــن األخ ــامل وحماس ــالك ــون وليُّ ــب أن يك ــذلك؛  هالق وج ك

ــافه متخلِّ  ــوفًا بأوص ــون موص ــبِّ ليك ــه متش ــًا بأخالق ــه يف ف هًا ب

مجيع أحواله؛ ليكـون أقـرب اخللـق إليـه وأزلفهـم لديـه بسـبب 

ــ ــة احلقيقيَّ ــوّي واملامثل ــبه املعن ــفاتيَّ الش ــة والص ــل والذاتيَّ ة، ة، ب

ــ ـــاحلضــ يكــون منجــذبًا باملشــاهبة إىلٰ  ٰى حتَّ  فيســتحقُّ ة، رة اإلهليَّ

 .القيام مقامه

 :]صاف اإلمام بالعصمةوجوب اتِّ [

جيــب أن يكــون موصــوفًا بالعصــمة  النبــيَّ  وقــد عرفــت أنَّ 

ــلِّ  ــدأ ك ــي مب ــي ه ــل  الت ــات الفض ــع درج ــة مجي ــامل وهناي ك

ـ مَ واجلالل؛ ملا ُعلِ  ا هـي العدالـة املطلقـة مـن بيـان حقيقتهـا وأهنَّ

ــ فكــذلك جيــب أن ة، التــي ال وراءهــا يف متــام الصــفات الكامليَّ

ــويلُّ  ــون ال ــا كاتِّ متَّ  يك ــفًا هب ــص ــاف نبيِّ ــن ص ــت م ــا ثب ــا؛ مل ه هب

ـــ ـــة والتحقُّ ـــوب املامثل ـــوج ـــفات اجلمعيَّ ـــة ق بالص ة املوجب

ــه والقيــام مقامــه؛ ليكــون  بســبب ذلــك الســتحقاق النيابــة عن

سـائر  م عـىلٰ ة املتقـدِّ مـن العنايـة اإلهليـَّ االكـامل والـتامم مسـتحق� 

ــه ا ــلح ب ــام؛ لينص ــامّ األن ــإنَّ خلــاّص والع ــفة  ؛ ف ــو الص ذلــك ه

مـن وجودهـا وأعظـم الفوائـد  ة والغـرض األهـمّ الالزمة للنبوَّ 

 مل وإالَّ (: رنـاه أشـار بقولـهمـا قرَّ  ف حصـوهلا عليهـا، وإىلٰ املتوقِّ 

 .)يكن قائًام مقامه

*   *   * 

ــال]] ١١٢٤ص [[ ــتدالل : ق ــر لالس ــًا آخ ــعر وجه واستش

ل؛ عصــمة قريبــًا مــن األوَّ بال صــاف الــويلِّ وجــوب اتِّ  عــىلٰ 

ـ البتنائــه عــىلٰ  ة يف حتصــيل الكــامالت ثبــوت حاجــة الرعيـَّ

ـــ ـــالعلميَّ ـــالقهم ة والعمليَّ ـــوّي بخ ـــرب املعن ـــتلزم للق ة املس

ـــّي إىلٰ  ـــال احلقيق ـــل واإليص ـــودهم لني ]] ١١٢٥ص /[[ معب

. هلـم بـالويلِّ  ام يـتمُّ الفوز والنجاة واخللـود يف النعـيم، وذلـك إنَّـ

ــ ــه عــىلٰ كامليَّ  ورة عــىلٰ رـف بالضــويتوقَّ مجــيعهم وامتيــازه مــن  ت

ة مل حتصــل لواحــد مــنهم؛ لينقــادوا إليــه وينقهــر يَّ بيــنهم بخاّصــ

ـــيعهم بنورانيَّ  ـــاد كامليَّ مج ـــه واعتق ـــذاب ت ـــب النج ـــه املوج ت

أنفسـهم إليـه بواسـطة احتيــاجهم يف طلـب الكـامل منـه بســبب 

 .ٰى ونوره األسن قهم بمعرفة كامله األعىلٰ حتقُّ 

ــ الــنفس بــالطبع منجذبــة إىلٰ  ر يف احلكمــة أنَّ وقــد تقــرَّ  ة حمبَّ

ام كـان الكـامل أتـّم والنـور أعظـم مشاهدة النور األكمـل، فكلَّـ

والــنفس أطهــر مــن عالئــق اجلســامنيّات كــان االنجــذاب إليــه 

ــمّ  ــطته أت ــدواعي بواس ــل وال ــوع واملي ــه أط ــوس ل . أرسع والنف

ــا قرَّ  ــال م ــان احل ــون اوإذا ك ــب أن يك ــرم وج ــاه ال ج ــام رن إلم

ــتقامة  ــة واالس ــة املطلق ــي العدال ــي ه ــمة الت ــوفًا بالعص موص

ــٰى الوســط ــه الكــامل األعــىلٰ ؛ ليتحقَّ ــور األســن ق ل ــتمَّ ٰى والن  ؛ لي

ــدو ــامل اجل ــل ك ــه وحيص ــاع ب ــامِّ  ٰى االنتف ــق ع ــع اخلل هم جلمي

ــ الغايــة املقصــودة مــن الواليــة والغــرض  ههم؛ فإنَّــوخاصِّ

ــ ــوَّ  ٰى ـاألقص ــة بق ــام املتابع ــة ومت ــن اخلالف ــو م ــذاب وه ة االنج

ــدَّ  ــوَّ بش ــزم وق ــة الع ــم والتحقُّ ــن العل ــل ع ــداعي احلاص ق ة ال

ــ بــالكامل املطلــوب لكــلِّ  صــافه ة باتِّ عاقــل بســبب املعرفــة التامَّ

ــ ــّم والش ــالكامل األت ــىلٰ ـب ــ. رف األع ــك مل  ٰى ومت ــل ذل مل حيص

ــ ل حيصــل املقصــود مــن الواليــة، فضــاعت الفائــدة منهــا وتعطَّ

ــذٍ صــل متــام موجودهــا ومل حي ــّامها، فــال يكــون حينئ ــة،  س والي

 .هذا خلف

ـ ص أنَّ فتلخَّ  ق الغـرض اإلمـام لـو مل يكـن معصـومًا ملـا حتقَّ

املقصـــود منـــه؛ ألجـــل عـــدم االنتفـــاع بـــه بواســـطة عـــدم 

ـــ ]] ١١٢٦ص /[[ تـــهق كامليَّ االنجـــذاب إليـــه لعـــدم حتقُّ

ــه ــذ بقول ــدم األخ ــتلزم لع ــول  املس ــريته؛ حلص ــاع بس واالنتف

ــام ــات الك ــن درج ــه ع ــنقص ــائر الرعيَّ ــاواته لس ــدم ل؛ ملس ة وع

ـمتيُّ  ة علـيهم املوجبـة لتعظـيمهم لـه، ق املزيَّـزه عـنهم، فـال تتحقَّ

ذلـك خمـالف ملـا  ألجلـه، وكـلُّ  ِصـَب منـه ونُ  ِلـَب مـا طُ  فال يتمُّ 

صـاف ر يف احلكمة وقضايا العقـول، بـل ويلـزم مـن عـدم اتِّ تقرَّ 

ـ. بالعصـمة قـبح نصـبه عقـالً ورشعـاً  الـويلِّ  عقـالً فظــاهر ا وأمَّ

 .الظاهر والباطن يتقديرَ  عىلٰ 

 :]وجوب رعاية الظاهر والباطن معاً يف السلوك[
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ــ: أقــول ــ)الظــاهر والبــاطن يتقــديرَ  عــىلٰ (: ام قــالإنَّ ه ؛ ألنَّ

بـاطن فلـه  ظـاهر فلـه بـاطن وكـلَّ  كـلَّ  ر يف احلكمـة أنَّ قد تقـرَّ 

 مـــا هـــو مثـــل وال يكـــون ظـــاهر ال بـــاطن لـــه إالَّ . ظـــاهر

ــراب؛ ـالســ وليســت لــه  ه أمــر حمســوس ظــاهر عنــد احلــسِّ فإنَّ

 مـا هـو مثـل اخليـال؛ وال بـاطن ال ظـاهر لـه إالَّ . ةحقيقة عقليـَّ

ــ ــفإنَّ ــورة معنويَّ ــهدها ه ص ــة يش ــورة حمسوس ــه ص ــت ل ة وليس

: ذلــك فهــو جــامع بــني األمــرين ٰى ومــا ســو. الظــاهر احلــسُّ 

ــي ُج  ــعِ الصــور الظــاهرة املحسوســة الت املعــاين  ت داللــة عــىلٰ َل

ت تلـك َلـعِ ملعقولة، واملعـاين املعقولـة يف تلـك الصـور التـي ُج ا

 .الصور مظاهر هلا وقوالب تشاهد هبا

معرفــة التطــابق بــني هــذين  والعــارف مــا مل يصــل إىلٰ 

ــتغل  ــا وال يش ــن معانيه ــور ع ــه الص ــث ال حتجب ــرين بحي األم

ــدَّ  ــل ال ب ــها، ب ــور فريفض ــك الص ــن تل ــاين ع ــون  باملع أن يك

ـــ ـــرين مطالع ـــًا لألم ـــرتبتني وإالَّ جامع ـــًا ًا للم ـــن عارف  مل يك

ر فهمـه عـن إدراك ـمن قنـع بـإدراك الصـور وقصـ ؛ فإنَّ احقيقي� 

مــا ورائهــا فهــو يف احلقيقــة وعنــد أهــل التحقيــق غــري واصــل 

ــمَّ ويُ  ــويَّ س ــور واحلش ــل القش ــدهتمون أه ــوا مع ــذين حش  ة ال

ــالظواهر]] ١١٢٧ص /[[ ــل إىلٰ . ب ــذي وص ــاين فعَ  وال ــاملع  مَ ِل

ة، فهـم يـَّئق باحلقيقـة، فـأطرح الصـور ورفضـها بالكلّ ا احلقـاأهنَّ 

وهـــم الـــذين أطرحـــوا  ،ةاإلباحيَّـــ نوأهـــل البـــاطن ويســـمَّ 

ــوراء إىلٰ  ــدة الع ــالعني الواح ــروا ب ــذين نظ ــائع وال ــد  الرش أح

 .العاملني وأغفلوا عن اآلخر

ــذمومني  ــريط امل ــراط والتف ــانبَي اإلف ــائفتني يف ج ــال الط وك

ــد أُ  ــدة اعن ــائر الناق ــويل البص ــن ذوي ملؤيَّ ــدس م ــروح الق دين ب

 والسـري عـىلٰ  ٰى ة الوسـطاجلـادَّ  الوقـوف عـىلٰ  بل احلـقُّ . التحقيق

ــا إىلٰ  ــل فيه ــي ال مي ــتقامة الت ــق االس ــو  طري ــانبني وه ــد اجل أح

ـل وأهـل احلـقِّ  مـن أهـل العلـم الـذين مجعـوا  الذي عليه الُكمَّ

 بــني املــرتبتني وشــاهدوا العــاملني ونظــروا بــالعينني، فعلمــوا أنَّ 

ــ ام كانــت ألجــل املعــاين؛ لظهورهــا هبــا، واملعــاين ال الصــور إنَّ

ــاٍن إالَّ  ــورها، فشــاهدومها وطبَّ تكــون مع ــاملني  بص ــني الع ــوا ب ق

 ه ال يصـــحُّ وعلمــوا االرتبــاط بــني الظــاهر والبــاطن، وأنَّــ

أحــدمها، فيقــع يف جــانبَي اإلفــراط والتفــريط،  االقتصــار عــىلٰ 

 .فيكون من املذمومني، بل من اهلالكني

ــىلٰ [ ــة عقــالً ع ــوم باإلمام ــب غــري املعص ــديَري  قــبح نص تق

 :]الظاهر والباطن

ــ: قــال ــاهر فــألنَّ  ا عــىلٰ أمَّ ــائز  تقــدير الظ غــري املعصــوم ج

ــوَّ  ــتيالء ق ــطة اس ــم؛ بواس ــدم الظل ــب؛ لع ــهوة والغض َيت الش

 اعتــداهلام يف غــري املوصــوف بالعصــمة، فيميــل بســببهام إىلٰ 

ــ ــوظ الدنيويَّ ــذاب احلظ ــاجت ــة، ة واالنغ ــامت الطبيع امس يف ظل

جـــذب املشـــتهيات مـــن  ة إىلٰ ة الشـــهويَّ فينقـــاد زمـــام القـــوَّ 

ـــواسِّ متعلَّ  ـــات احل ـــة ق ـــة يف  ،اخلمس ـــب الرغب ـــك يوج وذل

ــ ــات الدنيويَّ ــنقصاملقتني ــم ال ــاد ويعظ ــر الفس ــك  ،ة، فيظه وذل

ــه ]] ١١٢٨ص /[[ ضــدُّ  الغــرض، فيلــزم قــبح نصــبه؛ ملخالفت

 .بحة النصب املستلزم للقعلَّ  ٰى ـملقتض

ــ ــاطن فــألنَّ وأمَّ ــوم بالضــ ا بحســب الب ــاقص ـاملعص رورة ن

أعنـــي احلكمـــة  - الثالثـــة ٰى عـــن كـــامل االعتـــدال يف القـــو

ـ املســتلزم للعدالـة املطلقــة، فيوجـب ميــل  - ةوالشـجاعة والعفَّ

ــة إىلٰ  ــنفس الناطق ــ ال ــنفس احليوانيَّ ــة ال ــل متابع ــتلزم للمي ة املس

ــ ــو الص ــذي ه ــدال ال ــرة االعت ــن دائ ــتـع قيم، رصاط راط املس

ــه والزلفــ ــل القــرب إلي ــه أه ــيهم مــن أوليائ ــده  ٰى املــنعم عل عن

أحــد جــانبَي اإلفــراط والتفــريط املســتلزم  واحلضــور لديــه، إىلٰ 

 ي للـــنقص املُحـــِوج إىلٰ ـللبُعـــد واحلرمـــان والطـــرد املقتضـــ

ــ ــمةاملكمِّ ــدم العص ــوازم ع ــذه ل ــه، وه ــل إلي ــري . ل واملوص فغ

ــ ــوم بالض ــاج إىلٰ ـاملعص ــاقص حمت ــ رورة ن ــل يتكمَّ ــه، الكام ل ب

ــ تــاج إىلٰ ومــن هــو حم الً التكميــل يســتحيل أن يكــون مكمِّ

صـافه خلقـه مـع اتِّ  لغريه، فال يصـلح أن يكـون خليفـة اهللا عـىلٰ 

عـد عنـه والطـرد منـه، فكيـف يكـون قريبـًا بالنقص املوجب للبُ 

ريبــًا وغــري البعيــد ال يكــون ق للواليــة عنــه؟ فــإنَّ  انــه مســتحق� م

ــالقريــب ال يكــون ول ــوَّ وكيــف يُ ، اي� ــول أن تص ر يف بداهــة العق

ًا بغـري أخالقـه، قـعنـه مـن هـو مبـاين لـه يف صـفاته متخلِّ  يتوّىلٰ 

ذلــك عنــد ذوي  ال يصــحُّ ! صــفًا بأضــداد صــفاته؟ كــالَّ بــل متَّ 

ــليمة ــرة الس ــد  ،الفط ــرب عن ــّي املعت ــبح احلقيق ــو الق ــك ه وذل

ــواصِّ  أهــل الســلوك بســبب املباينــة املوجبــة الخــتالف  خ

ة ة واآلثـار اجلربوتيـَّة واخـتالل األحكـام العّليـَّال العقليـَّاألحو

ــياء إىلٰ  ــوق األش ــية لس ــة املقتض ــن العناي ــلة ع ــا  احلاص كامالهت

 .هه رسُّ ره يف هذا املقام؛ فإنَّ املمكنة هلا، فتدبَّ 

ــ[]] ١١٢٩ص /[[ ــن الص ــروج ع ــايف ـاخل ــتقيم ين راط املس

 :]العصمة

ــول ــك أنَّ : أق ــان ذل ــ بي ــن الص ــل ع ــو  راطـاملي ــتقيم ه املس

املســتلزم للقــبح املعتــرب عنــد أهــل الســلوك للخــروج بــه عــن 



 ٢٩٥  .............................................................................................  عصمة اإلمام/ العصمة ) ٤٨/ (حرف العني 

الوسط املوجب للعدالـة التـي هـي مظهـر اسـم العـدل، فامليـل 

 :ة الوسط مستلزم ألمرين حمالنيعن حاقَّ 

ـــدمها ـــ: أح ـــوال العقليَّ ـــتالف األح ـــد اخ ـــة عن ة الواجب

هــا أحـوال العــامل كلَّ  قضـايا العقــول حاكمـة بــأنَّ  العدالـة؛ فــإنَّ 

ــ ــىلٰ إنَّ ــت ع ــبته  ام قام ــاواة نس ــه ومس ــة لتعديل ــة املوجب العدال

ــها إىلٰ  ــة  بعض ــاب العدال ــه يف ب ــارة إلي ــت اإلش ــام مض ــض ك بع

بالعــدل قامــت «: وبيــان أحواهلــا، وهلــذا جــاء يف احلــديث

 .»الساموات واألرض

ــ: الثـاين ــاخــتالل أحكــام العلَّ ه قــد ة املســتلزمة ملعلوهلــا؛ فإنَّ

 كـان امَّ ـتطلـب مظـاهر، ولـ ٰى ء اهللا احلسـنأسـام ر عنـدهم أنَّ تقرَّ 

ـمظهر اسـم العـدل إنَّـ ة ط وجـب بطريـق العّليـَّام يكـون بالتوسُّ

ــاىلٰ  ــه تع ــذلك؛ إذ عنايت ــتلزم ل ــول املس ــود املعل ــتلزمة  وج املس

ال تبـديل فيهـا وال تغيـري؛  ٰى آلثاره احلاصـلة عـن أسـامئه احلسـن

  :لقوله تعـاىلٰ 
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ــىلٰ . ]٦٢ ــار ع ــك اآلث ــول تل ــب حص ــدِّ  فوج ــن  ح ــا املمك كامهل

ومهـــا االســم احلََكــم واالســـم  ،ة هــذين االســمنيملظهريَّــ

 .العدل

ــاحلَ  ــات أزالً كَ ف ــان واملاهيّ ــني األعي ــم ب ــذي حيك ــو ال م ه

األطــراف حيــث  رة العلــم مــن غــري ميــل إىلٰ ـمــن حضــ بــاحلقِّ 

ــن؛ ألنَّ  ــا يمك ــم عليه ــري احلك ــذاتيّات غ ]] ١١٣٠ص /[[ بال

ــون إالَّ  ــا ال يك ــم عليه ــة، واحلك ــىلٰ املجعول ــه؛   ع ــي علي ــا ه م

ــىلٰ  ــني األرواح ع ــّم ب ــول، ث ــري املعل ــر يف غ ــاع أث ــق  المتن وف

 عطــي حــقَّ رواح، ويُ وفــق األ األعيــان، ثــّم بــني األجســام عــىلٰ 

ــتعداد  واحــدة منهــا عــىلٰ  كــلِّ  ــه يف الوجــود واالس مــا هــو علي

طــ :لقولــه تعــاىلٰ 
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خلقــه ويف  واحلــاكم بمقتضــاه هــو خليفــة اهللا عــىلٰ . ]٥٠: طــه[

 نــا كــآدم يف تعلــيم املالئكــة ونبيِّ  اا وروحاني�ــخلقــه جســامني� 

ـــه  يف تعلـــيم العقـــول والنفـــوس واألرواح واألجســـام؛ لقول

 :»عطــي ، واخلليفــة ال يُ »وآدم بــني املــاء والطــني اكنـت نبي�ــ

الـذي  ين ألثـره؛ ألنَّ ني لـه ومسـتعدِّ  ما هـم مسـتحقِّ الرعايا إالَّ 

 والعبــد عــىلٰ  ،هــو خليفتــه مــا عمــل غــري هــذا وال يعمــل أبــداً 

 .طينة مواله

ــاحلَ  ــرَّ كَ ف ــول واملج ــامل العق ــة يف ع ــربَّ  - داتم واخلليف  املع

ــاجلربوت ــه ب ــذي هــو اخلليفــة األوَّ هــو العقــل األوَّ  - عن ل ل ال

ــه  ــلأوَّ «: واألعظــم واألقــدم؛ لقول ، »ل مــا خلــق اهللا العق

ــارةً  ــالنور ت ــوم ب ــه املوس ــري وروح ــان الكب ــة اإلنس ــو حقيق  وه

ــالقلم أُ  ــروب ــه  ٰى خ ــق اهللا أوَّ «: وبالعقــل؛ لقول ــا خل ل م

ل مــا خلــق اهللا أوَّ «، و»ل مــا خلــق اهللا نــوريأوَّ «، و»العقــل

 .»القلم

ـــواحلَ ]] ١١٣١ص /[[ ـــة يف َك ـــوس م واخلليف ـــامل النف ع

ــالــنفس الكلّ  -  عنــه بــامللكوتاملعــربَّ  - واألرواح ة التــي هــي يَّ

ــألوَّ  ــابع ل ــاين والت ــة الث ــلِّ اخلليف ــالويلِّ  ل يف ك ــيِّ  يشء، ك  للنب

واملـــأموم لإلمـــام، وهـــو قلـــب اإلنســـان الكبـــري وصـــورته 

ــه  ــني واللــوح املحظــوظ؛ لقول ــاب املب اجلامعــة املوســومة بالكت

ـــٍب وَ  :تعـــاىلٰ  ـــٍ� َوال َرْط ـــاٍب ُمِب  ِ� ِكت
�

ـــا�ٍِس إِال  �ال ي

ــام[ ــه]٥٩: األنع   :، وقول
ٌ
ــد ي ِ
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َ
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ــــوٍظ 
ُ
ف
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� � ]وقولــــه، ]٢٢و ٢١: الــــربوج:  ٍء ْ َ
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� ُ

َو�

َصيْناُه ِ� إِماٍم ُمِبٍ� 
ْ
ح

َ
 .]١٢: يس[ �أ

ــواحلَ  ــربَّ َك ــام املع ــامل األجس ــة يف ع ــه باملَ م واخلليف ــ عن ك ِل

مـن  والرسـول واإلمـام والقطـب والغـوث وكـلُّ  والـويلُّ  النبـيُّ 

ــىلٰ  ــون ع ــابعيهم  يك ــن مت ــابعني م ــاء والت ــن اخللف ــدمهم م ق

ـــاىلٰ  ـــه تع ـــيهم بقول ـــار إل ـــاوعيهم املش ـــِر  :ومط
ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
َوأ

مْ 
ُ
�

ْ
ـــ]٥٩: النســـاء[ ِمـــن واإلمـــام  الـــويلِّ  ه إشـــارة إىلٰ ؛ فإنَّ

ــ ــه احلَ والقطــب؛ فإنَّ ــدل يف َك ــام أنَّ م الع ــامل، ك ــك أُ  هــذا الع ولئ

 .م عدل يف عواملهمكَ َح 

 :]العدل ىٰ حتقيق معن[

، واملســاواة بينهــا والعــدل يف األشــياء املســاواة بينهــا بــاحلقِّ 

ــ ذي حــقٍّ  هــي عبــارة عــن إعطــاء كــلِّ  ه بحســب اســتعداده حقَّ

ويف . يء يف موضـــعهـ عنـــه بوضـــع الشـــواســـتحقاقه املعـــربَّ 

ـل مــن  هللا تعـاىلٰ الً إالَّ التحقيـق لـيس هـذا أوَّ  ، ثـّم خللفائـه الُكمَّ

ــأنبيائــه ورُ  ــ ذي حــقٍّ  إعطــاء كــلِّ  ؛ ألنَّ له وأوليائــه ُس ه حقَّ

ـــاج إىلٰ  ـــائقهم حيت ـــم بحق ـــاهتم]] ١١٣٢ص /[[ العل  ،وماهيّ

ــ ــيض ر إالَّ ـوهــذا العلــم ال يتيسَّ  بطريــق اإلعطــاء مــن اهللا والف

ــاىلٰ  ــه تع ــفاته؛ لقول ــامئه وص ــتجّيل بأس   :وال
َ

ــك َم
�
ــْم  وََعل

َ
ــا � م

ــمُ 
َ
ل
ْ
ع
َ
ــْن �

ُ
�

َ
ــاء[ ت ــ. ]١١٣: النس ــل االطِّ ــم أه ــىلٰ وه  الع ع

ــالكلّ  ــات بأرسهــا واطِّ ــات واجلزئيّ  مــنهم عــىلٰ  واحــدٍ  الع كــلِّ يّ

ـــري  ـــات غ ـــت اجلزئيّ ـــتحقاقه، وإن كان ـــتعداده واس ـــدر اس ق

ــة إالَّ  ــري معلوم ــي غ ــة وه ــىلٰ متناهي ــا ع ــون منه ــن يعلم   هللا، لك

ــدرة. قــدرها ــه الق ــذي ل ــدل هــو ال ــياء  عــىلٰ  فالع ــديل األش تع

ــة بــاملعلوم  ــط وحيكــم بموجبــه، فــالعلم لــه باإلحاط بالقس
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وقـد بسـط اهللا مـنهام ألوليائـه مـا  ،ةرواحلكـم بـه بـاألمر والقـد

ــبــه حيصــل مــنهم العــ  ادل واحلكــم، فيكــون وجــودهم رضوري�

 .ها، هذا خلف لبطلت هذه احلقائق كلُّ وإالَّ 

 :]قبح نصب غري املعصوم باإلمامة رشعاً [

ــ: القـ  ة؛ فــإنَّ ب اإلهليَّــتُــا رشعــًا فمنطــوق نصـوص الكُ وأمَّ

ر معـاين ألفاظهـا حكـم بقـبح تقـديم أهـل الـنقص مـن من تدبَّ 

ـــب أُ  ـــن مرات ـــراتبهم ع ـــة م ـــاوات النازل ـــك ذوي الغب ولئ

ــات اجلامعــات عــىلٰ  . مناصــب ذوي الفضــائل مــن أهــل الوالي

ُمـو :وإليـه اإلشـارة بقولــه
َ
ل
ْ
ع

َ
يــَن � ِ
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  :، ومــا أظهــر داللــة قولــه]٩: الزمــر[ ال �

ُ
ــال ال يَن

ــا�ِِمَ� 
�
ــِدي الظ

ْ
ه

َ
�� ]ــرة ــادق ]١٢٤: البق ــرب ص ــو خ ، فه

 عــىلٰ  يسـتلزم سـلب نيـل عهـده وميثاقــه الـذي أخـذه اهللا تعـاىلٰ 

عنايتــه املتعّلقــة  ٰى ـكامهلــم بمقتضــ أوليائــه مــن إبــالغ اخللــق إىلٰ 

ــام ــالعلم ب ــا  ب ــًا مل ــّي موافق ــود العين ــاهلم يف الوج ــه ح ــؤول إلي ي

ــّيل، وإنَّ  ــامل العق ــه يف الع ــانوا علي ــ ك ــن حتقَّ ــه االتِّ م ــاف ق من ص

ــال عهــد اهللا املــأخوذ ــه]] ١١٣٣ص /[[ بكونــه ظاملــًا ال ين . عن

مــن هــو ظــامل مــن األوليــاء ال تكــون واليتــه مــن اهللا  أنَّ  مَ ِلــفعُ 

 . الستلزم الكذب يف خربهوإالَّ 

الظلـم عـدم حصـول العصـمة املسـتلزم للبُعـد عـن وسبب 

ــراف إىلٰ  ــب االنح ــط، فيوج ــ الوس ــراف، فيتحقَّ ــم األط ق الظل

ــه؛ الســتيالء طــرَيف اإلفــراط والتفــريط املوجــب واالتِّ  صــاف ب

ــو للبُ  ــذي ه ــدال ال ــن االعت ــراف ع ــط واالنح ــن الوس ــد ع ع

ر ومـن تـدبَّ . ل بـه عـدم نيـل العهـد مـن اهللاحقيقة الظلـم املعلَّـ

ـ مَ ِلـة عَ ريعة وعـرف قـوانني السياسـة املدنيـَّـالشأحكام   أنَّ  احق�

ــاقص املشــتمل عــىلٰ  ــتقيم ال ـاالنحــراف عــن الصــ الن راط املس

خلقـــه وال قـــائًام هبـــدايتهم  أن يكـــون واليـــًا هللا عـــىلٰ  يصـــحُّ 

ف يـوإيصاهلم إليه مع ضـالله عنـه وانحرافـه عـن رصاطـه، فك

وله؟ عــن طريقــه بعيــد عــن وصــ ٰى يوصــل إليــه مــن هــو أعمــ

ـــاىلٰ  ـــة اهللا تع ـــرف حقيق ٰ  :واع
َ

ـــِدي إِ�
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ريح يف مـا اشــتملت عليـه مــن ـالصـ جتـد احلــقَّ  ،]٣٥: يـونس[

 .أرسار هذه الغوامض ببيان واضح وخطاب الئح

 :]األولياء امليثاق املأخوذ عىلٰ [

ــ: أقــول ــا ذكــره مــن هــذه املباحــث ظــاهرة األرسار غنيَّ ة م

ــادة يف ت ــن الزي ــار، إالَّ ع ــاحب االعتب ــا لص ــقريره ــار يف  أنَّ ه أش

ــث إىلٰ أوَّ  ــفه إىلٰ  رسٍّ  ل البح ــاج يف كش ــو  حيت ــه وه ــالم علي الك

ــه ــاىلٰ (: قول ــذه اهللا تع ــذي أخ ــه ال ــده وميثاق ــىلٰ  عه ــه ع ؛ )أوليائ

 هــذا العهــد وامليثــاق املشــار إليــه هــو العهــد املــأخوذ عــىلٰ  فـإنَّ 

ــلِّ  ــأة األُ  الك ــار وىلٰ يف النش ــه ]] ١١٣٤ص /[[ املش ــه يف قول إلي

ــاىلٰ    :تع
َ

ــك  َر��
َ
ــذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
ــه إىلٰ  ... َو�ِذ ْم : قول
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ــ]١٧٢: األعــراف[ قــا� قــد أخــذ وجــوب  ه تعــاىلٰ ؛ فإنَّ

ــل  الكــلِّ  معرفتــه عــىلٰ  واســتعبدهم هبــا وجعــل مظهرهــا الُكمَّ

بحيـث  هبـم ذلـك امليثـاق املـأخوذ مـن الكـلِّ  ٰى من عباده؛ ليتأدّ 

ــاي ــهدون هب ــ ش ــا معن ــوا هب ــام نطق ــالً ك ــًا وفع ــاالً؛  ٰى نطق وح

ــوب التطــابق بــني العــاملني وقــد جــاء يف األحاديــث . لوج

ــدلُّ  ــا ي ــحيحة م ــىلٰ  الص ــذرِّ  ع ــديث ال ــك كح ــه  ذل : وقول

ة ، فوجـب يف العنايـة اإلهليـَّ»الفطـرة د عـىلٰ وَلـام يُ مولود إنَّـ كلُّ «

ــو ــذا دوج ــار ه ــل إلظه ــأن ]] ١١٣٥ص /[[ الُكمَّ ــام الش وإمت

ــ ــو مل يتحقَّ ــراد، فل ــذا امل ــا يف ه ــالف م ــل خ ــودهم حلص ق وج

ذلـك  مـا هـو عليـه، وكـلُّ  العناية ومل يتّم النظام الوجـودّي عـىلٰ 

 .لة، فتأمَّ ة والقوانني الوجوديَّ خمالف للقواعد اإلهليَّ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي / )٤ج (جميل مرآة املنجي 

  مة عـــيلٍّ عصـــ عــىلٰ  وقــوع الـــنصِّ []] ١١٧١ص [[

 :]من القرآن

ــ ــرآنأمَّ ــن الق ــ: ا م ــري الدالَّ ــة التطه ــل فآي ــاهرة ب ــة ظ ة دالل

وصـف نفسـه بـإرادة تطهـري أهـل البيـت،  ه تعـاىلٰ أنَّ  قاطعة عىلٰ 

ــواز ــدم ج ــراد؛ لع ــك امل ــوع ذل ــب وق ]] ١١٧٢ص /[[ فيج

ـ. ةة التامَّـف املعلول عـن العلَّـختلُّ  فهـو ال  ره اهللا تعـاىلٰ ومـن طهَّ

ليســت الطهــارة هنــا مــن يشء دون يشء؛ لعــدم و. طــاهر شـكَّ 

ــ ــة تامَّ ــارة كامل ــي طه ــيص، فه ــاس التخص ــع أدن ــن مجي ة م

ـــوىلٰ  ـــاس اهلي ـــة وأرج ـــن  الطبيع ـــراف ع ـــوجبتني لالنح امل

فوجــــب أن يكونــــوا موصــــوفني باالعتــــدال . االعتــــدال

ــ ــو معن ــة وه ــة املطلق ــو العدال ــذي ه ــمة  ٰى االســتقامّي ال العص

ــىلٰ  ــامل األع ــتلزمة للك ــربة املس ــن املعت ــام األس ــ. ٰى واملق ــد نبَّ ه وق

  ٰوبـنيَّ اإلمجـال احلاصـل فـيهم املـراد مـن أهـل البيـت  عىل

ــراد  ــة، وأخــرب أنَّ امل ــتامالت اللغويَّ ــبب االح  مــنهم عــيلٌّ بس

ــيعة اوفاطمــة و ــل الصــحيح بطريــق الش بنامهــا كــام ورد يف النق

 .ة، فثبتت هلم العصمة بشهادة القرآننَّ والسُّ 

ــوع ا[]] ١١٧٣ص /[[ ــنصِّ وق ــىلٰ  ل ــيلٍّ  ع ــمة ع   عص

 :]ةنَّ من السُّ 
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ــ ــوأمَّ فكثــري نقــل مــن أهــل النقــل مــن أقوالــه : ةنَّ ا مــن السُّ

  ُّثبــوت العصــمة  داللــة ظــاهرة بــل قاطعــة عــىلٰ  مــا يــدل

:  لعــيلٍّ  مــن ذلــك قولــه . لــبعض أهــل بيتــه وأقربائــه

ــ« ــهإنَّ ــا من ــي وأن ــرية »ه منّ ــواطن كث ــو  ،يف م ــوم  وه معص

ــب أن ــًا، فيج ــيلٌّ ]] ١١٧٤ص /[[ قطع ــون ع ــذلك   يك ك

ــوإالَّ  ــإنَّ ق البعضــيَّ  مل يتحقَّ ــ ة؛ ف ي املشــاركة يف ـاملامثلــة تقتض

ـــف  ـــًا، فكي ـــيهام مع ـــاملة أو ف ـــفات الش ـــة أو يف الص احلقيق

 ة؟ة املستلزمة للجزئيَّ بالبعضيَّ 

ُت أنـا وأنـت مـن نـور ْقـلِ ُخ ! يـا عـيلُّ «: وكذلك قولـه 

 :ويف آخــر ،»دمــن يشء واحــ«: ويف حــديث آخــر ،»واحــد

ـــ. »مــن طينـــة واحـــدة« ام يشء واحـــد وجـــب وإذا ثبــت أهنَّ

قـــت  ملـــا حتقَّ اشـــرتاكهام يف الصـــفات، بـــل يف احلقيقـــة، وإالَّ 

 .الوحدة

مثـل أهـل بيتـي مثـل سـفينة نـوح، مـن «: ومثله قولـه 

ام وإذا كانـت النجـاة إنَّـ. »ٰى ف عنهـا هـوومـن ختلَّـ ٰى ركبها نجـ

ــ مل ]] ١١٧٥ص /[[ إالَّ ق هلــم وجبــت العصــمة هلــم وتتحقَّ

ــ  مــن خــرج عــن دائــرة االعتــدال إىلٰ  ق هبــم النجــاة؛ فــإنَّ تتحقَّ

ــل  ــتقيًام، ب ــًا مس ــون رصاط ــريط ال يك ــراط والتف ــانبَي اإلف ج

ـيكون إمَّ  ق النجـاة بـه؟ ا ضـاال� أو مغضـوبًا عليـه، فكيـف تتحقَّ

ــاٍج  ــري ن ــو غ ــإنَّ  وه ــه؛ ف ــ بنفس ــاٍج بالض ــيس بن ــن ل رورة ال ـم

ذوي الغبــاوة مــن   عــىلٰ إالَّ  ٰى  ال خيفــك بــنيِّ يكــون منجيــًا، وذلــ

أهـل التقليــد أو مكـابر جعــل إنكـار املعقــوالت دأبـه، فيــدخل 

 .بذلك يف قسم السوفسطائيّة

*   *   * 

 :للمزيد راجع

 .آية التطهري

 .آية العهد

*   *   * 

٤٩ -  ط أ  :  

 إ:  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / الفصول املختارة

ـــ(ومـــن كـــالم الشـــيخ ]] ٢٥٤ص [[ م يف تقـــدُّ  )ده اهللاأيَّ

ــامن أمــري املــؤمنني  ــه(الشــيخ  ، قــالإي : )أحســن اهللا توفيق

ــت األُ  ــأمجع ــىلٰ مَّ ــؤمنني  أنَّ  ة ع ــري امل ــرأوَّ  أم ــاب  ل ذك أج

 ومل خيتلـف يف ذلـك أحـد مـن أهـل العلـم إالَّ  ،رسول اهللا 

ــة أنَّ  ــؤمنني  العثامني ــري امل ــامن أم ــت يف إي ــنِّ  طعن ــغر س ه لص

ــة ــال اإلجاب ــالوا ،يف ح ــ: وق ــن  ه ملإنَّ ــال  يك ــك احل يف تل

حصـل  إيـامن أيب بكـر وجـه املعرفـة، وإنَّ  فيقع إيامنـه عـىلٰ  بالغاً 

قـرار مـن جهـة اليقـني واملعرفـة واإل منه مع الكـامل فكـان عـىلٰ 

قـــرار بـــاملعلوم املعـــروف لإل غـــري مســـاوٍ  التقليــد والتلقـــني

 .بالداللة

قــرار مــن أمــري م اإلمــن القــوم يف تقــدُّ فلــم حيصــل خــالف 

ــؤمنني  ــول  امل ــه للرس ــة من ــة واإلجاب ــ للجامع ام وإنَّ

فـيام ذهبـوا إليـه مـن   عـن غلطهـمبـنيِّ خالفوا فيام ذكرناه، وأنا أُ 

ــؤمنني  ــري امل ــرار أم ــوهني إق ــ ت ــم إّي ــىلٰ ومحله ــه  اه ع وج

حـدث بعــد  دون املعرفـة واليقــني بعـد أن أذكـر خالفــاً  التلقـني

والناصـــبة مـــن أصـــحاب  مـــنيع مـــن بعـــض املتكلِّ مجـــااإل

 .احلديث

ــا  العثامنيــة وتــزعم أنَّ  ب إىلٰ نَســهاهنــا طائفــة تُ  وذلــك أنَّ  أب

ــري ــبق أم ــر س ــؤمنني  بك ــلُّ اإل إىلٰ  امل ــرار وتعت ــك  ق يف ذل

 .بأحاديث مولدة ضعاف

ــ ــا أهنَّ ــالمنه ــرية ق ــن أيب نض ــيلٌّ : م رووا ع ــأ ع ــزبري  أبط وال

أبطـأت  :ا فقـال لـهقـي أبـو بكـر عليـ�فل: قـال، عن بيعة أيب بكر

أبطــأت : الــزبري فقــال عـن بيعتــي وأنــا أســلمت قبلــك، ولقــي

 .عن بيعتي وأنا أسلمت قبلك

مامة عن عمر بـن عنبسـة ومنها حديث أيب أُ ]] ٢٥٥ص /[[

ـ َث عِ ما بُ  لأوَّ  أتيت رسول اهللا : قال  ة وهـو حينئـذٍ وهو بمكَّ

؟ ومـا النبـيُّ  :قلـت ،»أنا نبـيٌّ «: من أنت؟ قال: مستخف، فقلت

بامذا : ، فقلت»نعم«: اهللا أرسلك؟ قال: ، فقلت»رسول اهللا«: قال

ر األصــنام ويوصــل ـويكســ بــأن يعبـد اهللا «: قــال أرسـلك؟

هـذا األمـر؟  أرسلك به، فمن تبعك عىلٰ  نعم ما: ، قلت»األرحام

لقـد (: عمـر يقـول وكان ،»وعبد، يعني أبا بكر وبالالً  رٌّ ُح «: قال

 بايعك يـاأنا أُ : قلت فأسلمت ثمّ : قال ،)نا رابع اإلسالمرأيتني وأ

 .رسول اهللا

ل اس عـن أوَّ سـألت ابـن عبّـ: قـال ،ومنها حـديث الشـعبي

 :انا سمعت قول حّس أمَ : قال ثمّ  ،أبو بكر :من أسلم؟ قال

   إذا تذكَّرت شجوًا مـن أخـي ثقـة

  فــاذكر أخــاك أبــا بكــر بــام فعــال 

ـــ ـــري الربيَّ ـــدهلاخ ـــا وأع    ة أتقاه

ــيِّ   ــد النب ــام محــال بع ــا ب   وأوفاه
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ــهده ــود مش ــايل املحم ــاين الت    الث

ق الرُّ   ل الناس منهم صـدَّ   الُسـوأوَّ

ل أوَّ : قــال ،عــن جماهــد ،ومنهــا حــديث رووه عــن منصــور

اب وأبـو بكـر وخبّـ رسـول اهللا : سـبعة من أظهر اإلسـالم

 .ر وبالل وسمية وصهيبوعّام 

ــرَّ  ــن م ــرو ب ــن عم ــديث رووه ع ــا ح ــال ،ةومنه ــرت : ق ذك

ــديثاً  ــي ح ــراهيم النخع ــال إلب ــأنكره وق ــر أوَّ : ف ــو بك ــن أب ل م

 .أسلم

ــيخ  ــال الش ــ(ق ــم: )ده اهللاأيَّ ــال هل ــ: فيق ــديث األوَّ أمَّ ل ا احل

أبــو نضــرية مشـهور بعــداوة أمــري  وهـذا ،ه رواه أبــو نضــريةفإنَّـ

يف اإلمامــة،  هلــم نه مــا يــنقض أصــالً ، وقــد ضــمَّ املــؤمنني 

ــو ثبــت لكــان أرجــ  وهــو أنَّ  ،م إســالم أيب بكــرح مــن تقــدَّ ول

ــؤمنني ــري امل ــة  ]] ٢٥٦ص /[[ أم ــن بيع ــا ع ــزبري أبطئ وال

ـ نقـض ذلـك  را،ام أبطئـا عـن بيعتـه وتـأخَّ أيب بكر، وإذا ثبت أهنَّ

ــوهلم ــاألُ  إنَّ  :ق ــؤمنني مَّ ــري امل ــن أم ــن م ــه ومل يك ــت علي ة أمجع

 ألمره كراهية. 

ــت أنَّ  ــؤمنني  وإذا ثب ــري امل ــ أم ــان مت ــد ك ــن  راً أخِّ ق ع

الكراهـة هلـا بداللـة مـا رووه مـن قـول أيب بكـر  وجه بيعته عىلٰ 

ــه ــلمت(: ل ــا أس ــي وأن ــن بيعت ــأت ع ــك أبط ــىلٰ  ،)قبل ــه  ع وج

باإلمامـة منـه، ثبـت بطـالن إمامـة أيب  ة عليه يف كونـه أوىلٰ احلجَّ 

ــر ــؤمنني ، بك ــري امل ــقَّ  ألن أم ــره احل ــوز أن يك وال أن  ال جي

ــعــت األُ أمج ، وقـدٰى ر عــن اهلــديتـأخَّ  ــ ة عـىلٰ مَّ مل يوقــع  ه أنَّ

بكـر وعمـر  ة أيبيعثـر عليـه طـول مـدَّ  بعـد الرسـول  خطأً 

ــ  امــه عــت اخلــوارج اخلطــأ منــه يف آخــر أيّ ام ادَّ وعــثامن، وإنَّ

 .يف ذلك وذهبت عن وجه احلقِّ  ،بالتحكيم

ــؤمنني  ــري امل ــن أم ــز م ــأخُّ  وإذا مل جي ــدالت ــن اهل  ٰى ر ع

ضــع األفضــل، بطــل هــذا واجلهــل بمو والكراهــة للحــقِّ 

أمــري  ومــا زلنــا نجتهــد يف إثبــات اخلــالف مــن. احلــديث

ــؤمنني  ــىلٰ  امل ــأخُّ  ع ــر والت ــة أيب بك ــه والكراه ــن بيعت ر ع

ــبة ــره، والناص ــدّ  ألم ــه أش ــك وتدفع ــول ذل ــن قب ــد ع ــع  حتي دف

ـــ ـــاروا يُ  ٰى حتَّ ـــلِّ ص ـــاً س ـــاراً  مونه طوع ـــه يف  واختي وينظمون

ــل اهللا ــذا يفع ــاحبهم، فهك ــل ص ــاجهم لفض ــل  احتج  بأه

يـدخلوا فـيام يكرهـون  ٰى بهم ويسـلبهم التوفيـق حتـَّيـِّالباطل ُخي 

 .من حيث ال يشعرون

عنـه ينقضـه  بإزاء هـذا احلـديث عـن أيب بكـر حـديثاً  أنَّ  عىلٰ 

 مــن طريــق أيب نضــرية، وهــو مــا رواه عــيلُّ  مــن طريــق أوضــح

عــن الصـلت بــن  بـن مســلم الطـويس، عــن زافـر بــن سـليامن،

 ومعـه بـن أيب طالـب  عـيلُّ  مـرَّ : القـ ،هبرام، عـن الشـعبي

مــن : (، فقــال أبــو بكــرٰى ـم ومضــأيب بكــر فســلَّ  أصــحابه عــىلٰ 

وأقــرب  ،النــاس يف اإلســالم ســبقاً  لأوَّ  ه أن ينظــر إىلٰ رَّ ـســ

ــن نبيِّ  ــاس م ــا الن ــاً  ن ــ ،رمح ــم دالَّ ــهوأعظمه ص /[[ ة علي

ــاءً ، ]]٢٥٧ ــه بنفســه وأفضــلهم غن ــن أيب  عــيلِّ  فلينظــر إىلٰ  ،عن ب

ــب ــذا يُ ، )طال ــوه ــا ادَّ بطِ ــىلٰ ل م ــوه ع ــو  ع ــافه أب ــر وأض أيب بك

 .نضرية إليه

ــ ــوأمَّ مامــة ه مــن طريــق أيب أُ ا حــديث عمــر بــن عنبســة فإنَّ

كـان مـن املنحـرفني عـن أمـري املـؤمنني  مامـةأبا أُ  وال خالف أنَّ 

  ِّفيـه عـن  معاويـة، ثـمّ  زه كـان يف حيـِّين عليه، وأنَّـواملتجرب

 ه كـان رابـع اإلسـالم وشـهادة املـرءه شـهد لنفسـه أنَّـعمرو وأنَّ 

 دليــل عــىلٰ  أو يــدلُّ   أن يكــون معصــوماً لنفســه غــري مقبولــة إالَّ 

 .شهادته لنفسه بطل احلديث بأرسه صدقه، وإذا مل تثبت

ــع أنَّ  ــق أيب  م ــن طري ــرو م ــن عم ــت ع ــد اختلف ــة ق الرواي

  أتيـت النبـيَّ : ه قـالحـديث آخـر أنَّـ عنـه يف ٰى مامة، فروأُ 

مــن بايعــك ، يــا رســول اهللا: فقلــت لــه ،عكــاظ :بـامء يقــال لــه

قيمـت الصـالة ، فأُ »وعبـد رٍّ مـن بـني ُحـ«: هذا األمر؟ قـال عىلٰ 

ــلَّ  ــالل يتفص ــر وب ــو بك ــا وأب ــه أن ــذٍ  ،خلف ــا يومئ ــع  وأن راب

ـــالم ـــ. اإلس ـــظ واملعن ـــاختلف اللف ـــديثني  يف ٰى ف ـــذين احل ه

ــارةً  ــد، فت ــطة واح ــ والواس ــذكر مكَّ ــارةً ي ــاً  ة وت ــذكر عكاظ ، ي

ــ كريـذ وتـارةً  ـ ه وجـده مســتخفياً أنَّ ه كــان يــذكر أنَّـ ة وتـارةً بمكَّ

معــه، واحلــديث واحــد   بالنــاسصــّيل يقــيم الصــالة ويُ  ظــاهراً 

 .فساده دليل عىلٰ  وهذا أدلُّ  ،من طريق واحد

فقـد قابلـه احلـديث عنـه مـن طريـق  ،ا حـديث الشـعبيوأمَّ 

ــن هبــرام ه، ويف ذلــك إســقاطه، مــع ن لضــدِّ املتضــمِّ  الصــلت ب

ــ ــ عــزاه إىلٰ ه قــد أنَّ ــ اس واملشــهور عــنابــن عبّ  اس ضــدُّ ابــن عبّ

 .ذلك وخالفه

ــرأَال  ــالح إىلٰ  ٰى  ت ــو ص ــا رواه أب ــة ،م ــن عكرم ــن  ،ع ــن اب ع

أبـا  ألنَّ  ،اس مـن الشـعبيابـن عبّـ عـىلٰ  وهذان أصـدق ،اسعبّ 

ــة ــروف بعكرم ــالح مع ــابن ،ص ــروف ب ــة مع ــ وعكرم اس، عبّ

 عــيلِّ  وعــىلٰ  ت املالئكــة عــيلَّ صــلَّ «: قــال رســول اهللا : قــال

ذلـك يـا رسـول اهللا؟  مَ ـولِـ: ، قـالوا»سـبع سـنني بن أيب طالب

]] ٢٥٨ص /[[ ،»مل يكــن معــي مــن الرجــال غــريه«: قــال
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ل مـن أوَّ (: قـال ،اسعـن ابـن عبّـ ،ومن طريق عمر بـن ميمـون

ــد ــاس بع ــن الن ــلم م ــيلُّ  أس ــد ع ــت خويل ــة بن ــن أيب  خدجي ب

 .)طالب

ــ ــا قــول حّســوأمَّ ــان فإنَّ ــة مــن قِ ه لــيس بحجَّ ــ أنَّ  لبَ  اناً حّس

ــد كــان شــاعراً  ــلطان وقص ــة والس ــد  ،الدول ــه بع ــان من ــد ك وق

ــول اهللا  ــؤمنني رس ــن أمــري امل ــراف شــديد ع ،  انح

ــاً  ــان عثامني ــرَّ  ،وك ــىلٰ وح ــؤمنني  ض النــاس ع ــري امل ، أم

وذلــك مشــهور عنــه يف نثــره  ،رة معاويــةـنصــ وكــان يــدعو إىلٰ 

 :قوله إىلٰ  ٰى  ترونظمه، أَال 

   طري ختـربينيا ليت شعري وليت ال

ــيلٍّ   ــني ع ــان ب ــا ك ــا م ــن عّفان   واب

   ضحوا بأشمط عنوان السجود بـه

  يقطـــع الليـــل تســـبيحًا وقرآنـــا 

ـــارهم ـــيكًا يف دي ـــمعنَّ وش    ليس

  اهللا أكـــرب يـــا ثـــارات عثامنـــا 

ــفــإن جعلــت الناصــبة شــعر حّســ ة يف تقــديم إيــامن ان حجَّ

ــر ــه ،أيب بك ــ فلتجعل ــؤمنني حجَّ ــري امل ــل أم ــثامن ة يف قت  ،ع

ــىلٰ  ــع ع ــ والقط ــض ه أنَّ ــه وأنَّ أح ــاس بقتل ــب أن  الن ــه جي ثارات

 .ب منهطلَ تُ 

 .غلط يف ذلك اناً حّس  إنَّ : فإن قالوا

 .بكر وكذلك غلط يف قوله يف أيب: ا هلمقلن

ــ: وإن قــالوا ه شــهد بــه ال جيــوز غلطــه يف بــاب أيب بكــر ألنَّ

 .وا عليهالصحابة فلم يردّ  بمحرض من

ــم ــل هل ــدم إظ: قي ــيس ع ــردَّ ل ــارهم ال ــيالً  ه ــه دل ــىلٰ  علي  ع

كـــانوا شـــيعة أيب بكـــر وكـــان  اجلمهـــور ألنَّ  ،رضـــاهم بـــه

خمافــة  ة مــن اجلهــر بــالنكري عليــه يف ذلــكاملخــالفون لــه يف تقيَّــ

 .الفرقة والفتنة

ان بن ثابت حمتمـل ألن يكـون أبـو بكـر مـن قول حّس  مع أنَّ 

كــون لــني دون أن ياإلســالم واألوَّ ]] ٢٥٩ص /[[ مني يفاملتقــدّ 

املظهرين لإلسالم  يف دُّ عَ ن يُ أبا بكر ممَّ  لني، ولسنا ندفع أنَّ ل األوَّ أوَّ 

ان حّس   احتمل قوللني، فلامَّ ل األوَّ ام ننكر أن يكون من أوَّ وإنَّ  الً أوَّ 

 .ما وصفناه مل ينكر املسلمون عليه ذلك

 أمــري املــؤمنني  ض عــىلٰ قــد حــرَّ  أيضــاً  اناً حّســ مــع أنَّ 

فلـم ينكـر عليـه  مطالبتـه بثـارات عـثامن جهـراً  ودعا إىلٰ  ،ظاهراً 

 .يف ذلك يف احلال منكر، فيجب أن يكون مصيباً 

 ظهـر قالـه يف مكـان دون مكـان، فلـامَّ  ءهـذا يش: فإن قـالوا

 .من الصحابة عنه أنكره مجاعة

فـاقنعوا  ٰى فـإن قنعـتم بـذلك واقرتحـتم يف الـدعو: قيل هلم

وهــذا مــا ال  ،أيب بكــراعتقــدمتوه مــن شــعره يف  ا بمثلــه فــياممنّــ

 .فصل فيه

ــىلٰ  ــ أنَّ  ع ــؤمنني  اناً حّس ــري امل ــة أم ــعره بإمام ــهد يف ش ــد ش ق

ــ ــ وذكــر ذلــك ،انص� يف  اه خــرياً فجــزّ ،  رة النبــيِّ ـبحض

 :قوله

  مناديـا بُخمٍّ وأسمع بـالنبيِّ    همينـادهيم يـوم الغـدير نبــيُّ 

ـــهد  ـــاء اهللا، وش ـــعها إن ش ـــأذكرها يف موض ـــات س يف أبي

ــؤمن ــري امل ــاً  ني ألم ــريش إىلٰ  أيض ــبق ق ــث  بس ــامن حي اإلي

 :يقول

ــز ــ ٰى ج ــزاء بكفِّ ــريًا واجل    هاهللا خ

  أبا حسـن عنّـا ومـن كـأيب حسـن 

   سبقت قريشـًا بالـذي أنـت أهلـه

  فصدرك مشـروح وقلبـك ممـتحن 

ــؤمنني  ــري امل ــامن أم ــديم إي ــهد بتق ــذا  فش ــة، وه اجلامع

 .ومسقط له ممقابل ملا تقدَّ 

ـ: ذا حمتمـل، قيـل هلـمهـ فإن زعمـوا أنَّ  اه ا يف تفضـيله إّيـأمَّ

ــىلٰ  ــلِّ  ع ــ]] ٢٦٠ص /[[ الك ــل، وأمَّ ــيس بمحتم ــدُّ فل م ا يف تق

ــإنَّ  ــالم ف ــل اإلس ــه، وإن احتم ــه يوجب ــاهر من ــا  الظ ــذلك م فك

 .حمتمل ذكرمتوه عنه أيضاً 

ــ ــدوأمَّ ــن جماه ــتهم ع ــ ،ا رواي ــىلٰ فإهنَّ ــورة ع ــه  ا مقص مذهب

التـابعني ينكـرون عليـه جماهـد عـامل مـن  ورأيه ومقالـه، وبـإزاء

ــذهبون إىلٰ  ــه وي ــك وأنَّ  مقال ــه يف ذل ــري خالف ــؤمنني  أم  امل

 .يف إبطال قول جماهد ، وهذا القدر كاٍف ل الناس إيامناً أوَّ 

عـاه هـؤالء القـوم الثابـت عـن جماهـد خـالف مـا ادَّ  أنَّ  عىلٰ 

هم ذلـك مـنهم مـن ال يـتَّ  ٰى ونقيضـه، رو هوأضافوه إليـه وضـدُّ 

ثـره او ،جماهـد عـن ،عـن ابـن أيب نجـيح ،يينـةعليه سفيان بن ع

: اق أربعـةالسـبّ «: قـال رسـول اهللا : قـال ،اسعن ابـن عبّـ

وصــاحب ، بــن عمــران  ٰى موســ بــن نــون إىلٰ  ســبق يوشــع

بــن أيب طالــب  وســبق عــيلُّ ،  بــن مــريم ٰى عيســ ياســني إىلٰ 

  ٰـــول اهللا  إىل ـــ، »رس ـــنـونس ـــل ع ـــفيان  ي الناق س

ه مـؤمن آل فرعـون، هـذا أنَّـ اآلخر، وقـد ذكـر يف حـديث غـري

 .جماهد عوه عىلٰ قهم بام ادَّ تعلُّ  طسقِ وهذا يُ 
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نظـري  فهـو أيضـاً  ،ة عـن إبـراهيما حديث عمرو بـن مـرَّ وأمَّ 

أخـرب عمـرو عـن مـذهب إبـراهيم والغلـط  امقول جماهـد، وإنَّـ

إبـراهيم مـن هـو فوقـه  إبـراهيم ومـن فوقـه، وبـإزاء جائز عـىلٰ 

ــدراً  وأجــّل  ــدفع قولــه  ق ــه ي ــه يف دعــواه كــأيب جعفــر كذّ ويُ من ب

، ومــن غــري البــاقر وأيب عبــد اهللا الصــادق  بــن عــيلٍّ  دحمّمــ

، ويف كثـرةً  ٰى ـن ال حيصـواحلسـن وغريمهـا ممـَّ أهل البيت قتـادة

 .عن غريه ٰى غن هذا أيضاً 

فهـذه مجلــة مـا اعتمـده القـوم فــيام : )ده اهللاأيَّـ(قـال الشـيخ 

  املـــؤمنني تقـــديم إيـــامن أمـــري عـــوه مـــن خالفنـــا يفادَّ 

حاهلـا، وأنـا  نـت عوارهـا وأوضـحت عـنقـوا بـه، وقـد بيَّ وتعلَّ 

ــاً  ــامء مــن رو ذاكــر طرف ــان  أمــري املــؤمنني  أنَّ  ٰى مــن أس ك

ــبق ــق إىلٰ  أس ــول اهللا  اخلل ــةً وأوَّ  رس ــذكور إجاب ــن ال ــم م  هل

 .به له وإيامناً 

ــؤمنني ]] ٢٦١ص /[[ ــري امل ــن أم ــة ع ــك الرواي ــن ذل فم

 ــ ــق َس ــنمة لَ نفســه مــن طري ــل ب ــ ،كهي ــرين، عــن حبَّ ة الع

ــ: قــال لــك  ال أعــرف عبــداً  هــمَّ اللّ «: يقــول  اســمعت علي�

ــعبــدك مــن هــذه األُ  يقــول ذلــك ثــالث ، »هــاة قــبيل غــري نبيِّ مَّ

 .» أحد سبعاً صّيل يت قبل أن يُ صلَّ  لقد«: قال ات، ثمّ مرّ 

ــال ــق املنه ــن طري ــدي ،وم ــة األس ــن عباي ــري  ،ع ــن أم ع

 .»قبل الناس بسبع سنني لقد أسلمت« :، قالاملؤمنني 

عـن  ،رميـاحلضـ ٰى عـن عبـد اهللا بـن حييـ ،ومن طريق جابر

 يت مــع رســول اهللا صــلَّ «: قــال،  بــن أيب طالــب عــيلِّ 

 .»أحد غريي صلِّ ثالث سنني ومل يُ 

عـن سـليامن بـن أيب  ،ومن طريـق نـوح بـن قـيس الطـاحني

 ســمعت عليــاً : ثتني معــاذة العدويــة، قالــتحــدَّ  :فاطمـة، قــال

 ـــا «: فســـمعته يقـــول، رةـمنـــرب البصـــ طـــب عـــىلٰ خي أن

ــدّ  ــربالص ــر ،يق األك ــو بك ــؤمن أب ــل أن ي ــت قب ــلمت  ،آمن وأس

 .»يسلم قبل أن

عـن أمــري  ،عـن أيب البخـرتي ،ةومـن طريـق عمـرو بـن مــرَّ 

 .»يت قبل الناس سبع سننيصلَّ « :، قالاملؤمنني 

ــن درّ  ــوح ب ــق ن ــن طري ــ ،اجوم ــد اخلّف ــن خال ــالع : اف، ق

ــ ــاس وه ــت الن ــون مأدرك ــيل : يقول ــني ع ــع ب ــثامن  وق وع

خـري منـك، فقـال  أبـا بكـر وعمـر واهللا إنَّ : كـالم، فقـال عـثامن

 عبــدت اهللا ،ألنــا خــري منــك ومــنهام ،كــذبت واهللا«:  عــيلٌّ 

 .»قبلهام وعبدت اهللا بعدمها

سـمعت أمـري املــؤمنني : قـال ،ومـن طريـق احلـرث األعــور

 ــول ــمَّ اللّ « :يق ــإّين  ه ــن عب ــد م ــرتف لعب ــدك  ال أع ادك عب

 .»قبيل

 ض النـاس عـىلٰ رّ بيـوم وهـو ُحيـ قبل ليلـة اهلريـر وقال 

، مـــع رســـول اهللا  ل ذكـــر صـــّىلٰ أنـــا أوَّ «: أهـــل الشـــام

امـــه وهـــو رب بالســـيف قدّ ـولقـــد رآين أضـــ]] ٢٦٢ص /[[

، حياتـــك عــيلٌّ  إالَّ  ٰى  ذو الفقــار وال فتـــال ســـيف إالَّ : يقــول

 .»حيايت وموتك مويت

ــد بلغــه أنَّ  وقــال  ــه قومــاً  وق ــون علي ــار يف اإل يطعن خب

ــول اهللا  ــن رس ــه  ع ــب ب ــالم خط ــد ك ــي «: بع بلغن

اهللا فأنـا  مـن أكـذب أعـىلٰ  فعـىلٰ  ،يكـذب اعليـ� نَّ إ: كم تقولونأنَّ 

فأنـا  رسـول اهللا  أم عـىلٰ  ،ل من آمـن بـه وعبـده ووحـدهأوَّ 

 .»؟قه ونرصهل من آمن به وصدَّ أوَّ 

ــال  ــ وق ــارامَّ ـل ــه افتخ ــد  بلغ ــة عن ــام،  معاوي ــل الش أه

 :شعره املشهور الذي يقول فيه

ــــبقتكم إىلٰ  ــــر�  س ــــالم ط     ااإلس

  صــغريًا مــا بلغــت أوان حلمــي 

ره يف موضـع غـري هـذا عنـد احلاجـة ـوأنا أذكر الشـعر بأسـ

 .إليه إن شاء اهللا تعاىلٰ 

وب خالــد بــن زيــد األنصــاري ومــن ذلــك مــا رواه أبــو أّيــ

 ،ربــن معّمــمــن طريــق عبــد الــرمحن  صــاحب رســول اهللا 

ــه ــن أبي ــ ،ع ــن أيب أّي ــال، وب ع ــ: ق ــول اهللا  الق : رس

 ،بــن أيب طالــب ســبع ســنني عــيلِّ  وعــىلٰ  ت املالئكــة عــيلَّ صــلَّ «

 .»معي رجل غريه ه مل يصلِّ أنَّ  وذلك

 )عنــه ريض اهللا تعـاىلٰ (ومـن ذلـك مــا رواه سـلامن الفــاريس 

قـال رسـول اهللا : قـال ،عـن سـلامن ،الكنـدي مـن طريـق علـثم

 :» َّــم وروداً أو ــيلَّ  لك ــوض أوَّ  ع ــماحل ــالماً  لك ــيلُّ  إس ــن  ع ب

 .»أيب طالب

 )عنـه ريض اهللا تعـاىلٰ (الغفـاري  ومـن ذلـك مـا رواه أبـو ذرٍّ 

 ،هعـن جـدِّ  ،عـن أبيـه ،عبد اهللا بـن أيب رافـع د بنمن طريق حممّ 

ــن أيب ذرٍّ  ــاىلٰ ( ع ــه ريض اهللا تع ــال ،)عن ــمعت: ق ــول اهللا  س رس

  ٍّــيل ــول لع ــت أوَّ «:  يق ــن يب لأن ــن آم ــديث » م يف ح

 .طويل

ســـمعت : قـــال ،أيضــاً  عـــن أيب ذرٍّ  ،أبــو ســـخيلة ٰى ورو

  بيــد عــيلٍّ ]] ٢٦٣ص /[[ وهــو آخــذ رســول اهللا 
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ــول ــت أوَّ «: يق ــن يبأن ــن آم ــوم وأوَّ  ،ل م ــافحني ي ــن يص ل م

 عـن أيب ذرٍّ  ،عـن أبيـه أيضـاً  ،وقـد رواه ابـن أيب رافـع، »القيامة

ـ: عـه فقـالودِّ أُ  تــهأتي: قـال ،)عنـه ريض اهللا تعـاىلٰ ( ا ســتكون إهنَّ

ســمعت  فـإّين ، بـن أيب طالـب  فعليـك بالشـيخ عـيلِّ  ،فتنـة

 .»ل من آمن يبأنت أوَّ «: يقول رسول اهللا 

ــيامن  ــن ال ــة ب ــا رواه حذيف ــك م ــن ذل ــق  وم ــن طري م

سـألت حذيفـة : قـال ،عـن ربعـي بـن خـراش، قيس بن مسـلم

ذاك أقــدم : طالـب؟ فقـال بــن أيب مــا تقـول يف عـيلِّ : بـن الـيامن

 .وأرجح الناس علامً  ،الناس سلامً 

ــاري  ــد اهللا األنص ــن عب ــابر ب ــا رواه ج ــك م ــن ذل  وم

ــد اهللا مــن طريــق ــن عب ــ ،رشيــك ب عــن  ،د بــن عقيــلعــن حمّم

 وأســلم عــيلٌّ  ،االثنــني يــوم رســول اهللا  َث ِعــبُ : قــال ،جـابر

 يوم الثالثاء. 

ومــن ذلــك مــا رواه زيــد بــن أرقــم مــن طريــق عمــرو بــن 

سـمعت زيـد بـن أرقـم : قـال ،األنصـار عن أيب محزة موىلٰ  ،ةمرَّ 

 .بن أيب طالب عيلُّ  مع رسول اهللا  ل من صّىلٰ أوَّ : يقول

ومـن ذلــك مـا رواه زيــد بـن صــوحان العبـدي مــن طريــق 

الغنـوي،  ٰى عـن طريـف بـن عيسـ ،أبيـه عـن ،عبد اهللا بن هشام

ســريوا : فقــال زيــد بــن صــوحان خطــب يف مســجد الكوفــة أنَّ 

 .ل املؤمنني إيامناً وأوَّ  ،د املسلمنيوسيِّ  ،ري املؤمننيأم إىلٰ 

مـن طريــق   مة زوج النبـيِّ لَ َسـ مُّ ومـن ذلـك مـا روتــه أُ 

ـأُ  عـن ،مساور احلمـريي واهللا لقـد : مةلَ َسـ مُّ قالـت أُ : قالـت ،همِّ

ــيلُّ  ــلم ع ــب أوَّ  أس ــن أيب طال ــاسب ــان ،ل الن ــا ك ــافراً  وم يف ، ك

 .حديث طويل

لــب اس بــن عبــد املطَّ  بــن عبّــومــن ذلــك مــا رواه عبــد اهللا

عــن ابــن  ،عــن عكرمــة]] ٢٦٤ص /[[ مــن طريــق أيب صــالح

ــ ــال ،اسعبّ ــول اهللا : ق ــال رس ــلَّ «: ق ــيلَّ ص ــة ع  ت املالئك

ــن أيب طالــب ســبع ســنني عــيلِّ  وعــىلٰ  ــ: ، قــالوا»ب ــا  مَ ـولِ ذاك ي

 .»من الرجال غريه مل يكن معي«: رسول اهللا؟ قال

 ٰى ورو .م ذكـرهقـدَّ عنـه مـا ت ،ومن طريق عمرو بـن ميمـون

 .ذلك، وقد سلف لنا فيام مٰىض  مثل عنه أيضاً  ،جماهد

لـب مـن اس بـن عبـد املطَّ ومن ذلـك مـا رواه قـثم بـن العبّـ

ــن أيب ــيس ب ــق ق ــازم طري ــال ،ح ــن أيب إســحاق، ق ــت : ع دخل

ــ عــىلٰ  ، طالــب  بــن أيب اس فســألته عــن عــيلِّ قــثم بــن العبّ

 .نا به لصوقاً وأشدّ  حلوقاً  لنا برسول اهللا كان أوَّ : فقال

ــك األشــرت  ــك مــا رواه مال ــاىلٰ (ومــن ذل ــه ريض اهللا تع  )عن

ــن ــل ب ــق الفض ــن طري ــزين م ــم امل ــال ،أده ــك : ق ــمعت مال س

معنـا ابـن  :نياألشرت بـن احلـرث يقـول يف خطبـة خطبهـا بصـفّ 

ــمِّ  ــول اهللا  ع ــيلُّ ، رس ــيوف اهللا ع ــن س ــيف م ــن أيب  وس ب

ـــب ـــّىلٰ  ،طال ـــع ص ـــول اهللا  م ـــغرياً  رس ـــبقه  ،ص ومل يس

 .كبرياً  صار شيخاً  ٰى وجاهد حتَّ  ،ركَ بالصالة ذَ 

ومن ذلـك مـا رواه سـعيد بـن قـيس مـن طريـق مالـك بـن 

ــي أنَّ  ــة األرحب ــفّ  قدام ــاس بص ــب الن ــيس خط ــن ق ــعيد ب ني س

ــال ــمِّ : فق ــن ع ــا اب ــا نبيِّ  معن ــدَّ ، ن ــّىلٰ ص  ،صــغرياً  ق وص

 .كم كبرياً وجاهد مع نبيِّ 

طريـق ومن ذلـك مـا رواه عمـرو بـن احلمـق اخلزاعـي مـن 

ــك ــن رشي ــد اهللا ب ــال عب ــامري، ق ــق : الع ــن احلم ــرو ب ــام عم ق

ــالبصــفّ  ــؤمنني: ني فق ــا أمــري امل ــمِّ  ،ي ــن ع ــت اب ــانبيِّ  أن ل وأوَّ  ،ن

 .باهللا  املؤمنني إيامناً 

ــ ــة بــن أيب وّق ــن عتب اص مــن ومــن ذلــك مــا رواه هاشــم ب

: عبــد اهللا األزدي، قــال]] ٢٦٥ص /[[ طريــق جنــدب بــن

ــقــال هاشــم بــن عتبــة بــن أيب و  نجاهــد يف: نياص يــوم صــفّ ّق

 ،ل مــن آمــن بــاهللاوأوَّ ، رســول اهللا  طاعــة اهللا مــع ابــن عــمِّ 

 .وأفقه الناس يف دين اهللا

 د بـن كعـب مـن طريـق عمـر مـوىلٰ ومن ذلك مـا رواه حمّمـ

بـن أيب  ل مـن أسـلم عـيلُّ أوَّ : قـال ،كعـب د بـنعن حمّمـ ،عفرة

 .ل من أظهر اإلسالم أبو بكروأوَّ  ،طالب

رواه مالـك بـن احلـويرث مـن طريـق مالـك  ومن ذلـك مـا

ي مالـك بـن عـن جـدّ  ،أخـربين أيب: قـال بن احلسن بن مالـك،

ــال ــويرث، ق ــالأوَّ : احل ــن الرج ــلم م ــن أس ــيلُّ  ل م ــن أ ع  يبب

 .طالب

عــن  ،ومــن ذلــك مــا رواه أبــو خملــد مــن طريــق أيب عوانــة

بــن  عــيلُّ  ل مــن أســلم وصــّىلٰ أوَّ : قــال عــن أيب خملــد، ،عمــران

 .أيب طالب

وعمــر  ،مــن ذلــك مــا رواه أبــو بكــر عتيــق بــن أيب قحافــةو

بــن مالــك، وعمــرو بــن العــاص، وأبــو  اب، وأنــسبــن اخلّطــ

 .األشعري ٰى موس

ــن ســليامن ــر ب ــو بكــر مــن طريــق زاف ــن  ،والــذي رواه أب ع

بـن أيب طالـب  عـيلُّ  مـرَّ : الشـعبي، قـال عـن ،الصلت بن هبـرام

فقـال أبـو ، ٰى ـومضـ م عليـهفسـلَّ  ،أيب بكـر ومعـه أصـحابه عىلٰ 
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ــر ــ: بك ــن س ــر إىلٰ رَّ ـم ــبقاً أوَّ  ه أن ينظ ــالم س ــاس يف اإلس  ،ل الن

ــرب ــول اهللا  وأق ــاس برس ــةً  الن ــر إىلٰ  ،قراب ــيلِّ  فلينظ ــن  ع ب

 .فيام مٰىض  مناهيف احلديث، وقد قدَّ  ،أيب طالب

سـمعت : اس قـالابـن عبّـ أبـا حـازم مـوىلٰ  ا عمـر فـإنَّ وأمَّ 

ـ: ابّطـقـال عمـر بـن اخل: يقـول اسعبد اهللا بـن عبّـ وا عـن كفُّ

ــيلِّ  ــب ع ــن أيب طال ــإّين  ،ب ــولف ــن رس ــمعت م ــه  اهللا   س في

وســاق » ل املــؤمنني بعــدي إيامنــاً ك أوَّ إنَّــ«: قــال ،خصــاالً 

 .احلديث

: متـيم بـن جـذيم النـاجي قـال ا عمرو بـن العـاص فـإنَّ وأمَّ 

ــ ــؤمننيإّن ــري امل ــع أم ــفّ  ]] ٢٦٦ص /[[ ا مل ــرج بص ني إذ خ

ــ: فقـال عمـرو. مـهكلِّ يُ  إليـه عمـرو بـن العـاص فـأراد أن  متكلَّ

 .د وصّىلٰ ووحَّ  ٰى ل من أسلم واهتدك أوَّ فإنَّ 

 ٰى األشـعري مـن طريـق حييـ ٰى ومن ذلك مـا رواه أبـو موسـ

عـن ابـن  ،عـن أيب جعفـر ،مةلَ عـن أبيـه َسـ، مة بن كهيللَ بن َس 

 .ل من أسلمأوَّ  عيلٌّ : األشعري ٰى قال أبو موس: قال ،اسعبّ 

اد بـن عبـد الـك مـن طريـق عبّـومن ذلك ما رواه أنس بن م

: قال رسول اهللا : سمعت أنس بن مالك يقول :الصمد، قال

بـن أيب طالـب سـبع سـنني،  عـيلِّ  وعـىلٰ  ت املالئكة عيلَّ لقد صلَّ «

 داً حمّمـ وأنَّ   اهللالسـامء شـهادة أن ال إلـه إالَّ  ع إىلٰ رفَ ه مل تُ وذلك أنَّ 

 .»)يهصلوات اهللا عل( ي ومن عيلٍّ  منّ رسول اهللا إالَّ 

ري ـومـن ذلـك مـا روي عـن احلسـن بـن أيب احلسـن البصـ

سـمعت احلسـن : دعامـة السـدويس، قـال من طريـق قتـادة بـن

ـ إنَّ : يقــول ل النــاس، فقــال أوَّ  النبــيِّ  مــع صــّىلٰ  ا عليـ�

 ســبع عــيلٍّ  وعــىلٰ  ت املالئكــة عــيلَّ صــلَّ «: رســول اهللا 

 .»سنني

ومــن ذلــك مــا روي عــن قتــادة مــن طريــق ســعيد بــن أيب 

مـن الرجـال  ل مـن صـّىلٰ أوَّ : قتـادة يقـول سمعت: قال ،عروبة

 .بن أيب طالب عيلُّ 

ومن ذلك ما روي عن ابـن إسـحاق مـن طريـق يـونس بـن 

ــري ــ ،بك ــن حمّم ــنع ــال د ب ــحاق، ق ــان أوَّ : إس ــن ك ــر آم ل ذك

أسـلم  ثـمّ ، ر سـننيـبـن أيب طالـب وهـو ابـن عشـ ق عيلُّ وصدَّ 

 .بعده زيد بن حارثة

ــن ا ــا روي ع ــك م ــن ذل ــق وم ــن طري ــد م ــن زي ــن ب حلس

ــد اهللا بــن عــن  ،أخــربين أيب: قــال ،ويــسأيب أُ  إســامعيل بــن عب

 .أسلم ل ذكركان أوَّ   اعلي�  احلسن بن زيد أنَّ 

ــ]] ٢٦٧ص /[[ ــك وأمَّ ــب يف ذل ــن آل أيب طال ــة ع ا الرواي

ـ ، وقـد أمجـعٰى ـصـا أكثـر مـن أن ُحت فإهنَّ  ة آل بنـو هاشـم وخاصَّ

اهللا  ل مــن أجــاب رســولأوَّ  أنَّ  ال تنــازع بيــنهم عــىلٰ   عــيلٍّ 

  ُّــيل ــذكور ع ــن ال ــب  م ــن أيب طال ــاء ب ــن أغني ، ونح

 .قه ووجوههرُ طُ  بشهرة ذلك عن ذكر

ــ ــوأمَّ ــي ُت ــعار الت ــه ؤثَ ا األش ــهادة ل ــحابة يف الش ــن الص ر ع

  ُّــ م اإليــامنبتقــد ه أســبق النــاس إليــه فقــد وردت عــن وأنَّ

 العلـم ويزيـل وجـه يوجـب مجاعـة مـنهم وظهـرت عـنهم عـىلٰ 

ــار  ــل واآلث ــم والنق ــل العل ــن أه ــا م ــف فيه ــاب ومل خيتل االرتي

 .اثنان

 :فمن ذلك قول خزيمة بن ثابت ذي الشهادتني 

ـــ ـــا علي� ـــن بايعن ـــبنا اإذا نح    فحس

ــا نخــاف مــن الفــتن    أبــو حســن ممَّ

ــدناه أوىلٰ  ــه وج ــاس إنَّ ــاس بالن    الن

ــ  ــاب وبالسُّ ــريش بالكت ــب ق   ننَ أط

   رهغبـــــا وإنَّ قريشــــًا ال تشــــقُّ 

  الضـمر البـدن يومًا عىلٰ  ٰى إذا ما جر 

ــ ــيهم مــن اخلــري كلِّ    هففيــه الــذي ف

  وما فيهم مثل الذي فيـه مـن حسـن 

   رســـول اهللا مـــن دون أهلـــه ويصُّ 

  وفارسه قـد كـان يف سـالف الـزمن 

ل مـن صــّىلٰ     هــممـن النــاس كلِّ  وأوَّ

  خـرية النسـوان واهللا ذو املـنن ٰى سو 

   وقعـة م يف كـلِّ وصاحب كبش القو

  الـذقن ٰى يكون هلا نفس الشجاع لد 

   اخلنـارص باسـمه ٰى فذاك الـذي تثنـ

ـ    ُأغيــب يف الكفــن ٰى إمــامهم حتـَّ

منا هـذين البيتـني فـيام ان بـن ثابـت، وقـد قـدَّ ومنه قول حّس 

 :سلف

ـــ ٰى جـــز    هاهللا خـــريًا واجلـــزاء بكفِّ

ــا ومــن كــأيب حســن    أبــا حســن عنّ

ــه ســبقت قريشــًا بالــذي    أنــت أهل

  فصـدرك مشـــروح وقلبـك ممــتحن 

 :ومنه قول كعب بن زهري ]]٢٦٨ص /[[
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ــيِّ  ــاس كلُّ  صــهر النب ــري الن ــموخ    ه

ــلُّ   ــور وك ــالفخر مفخ ــه ب ــن رام   م

ــّىلٰ  ــم ص هل ــي أوَّ ــع األُّم ــالة م    الص

ــاد وربُّ   ــل العب ــور قب ــاس مكف   الن

لـب حيـث يقـول ومنه قول ربيعـة بـن احلـرث بـن عبـد املطَّ 

 :أليب بكر بيعة الناس عند

   مـا كنـت أحسـب أنَّ األمـر منتقــل

  عن هاشم ثـّم منهـا عـن أيب حسـن 

ل مـــن صـــّىلٰ     لقبلـــتهم ألـــيس أوَّ

ــ    ننَ وأعلــم النــاس باآلثــار والسُّ

ــالنبيِّ  ــدًا ب ــاس عه ــن وآخــر الن    وم

  جربيل عون لـه يف الغسـل والكفـن 

ــه ــرتون ب ــيهم ال مت ــا ف ــه م ــن في    م

  قوم مـا فيـه مـن احلسـنوليس يف ال 

ــه ــه فنعلم ــم عن ك ــذي ردَّ ــاذا ال    م

ل الفـــتن    هـــا إنَّ بيعـــتكم مـــن أوَّ

إبطـال إمامـة أيب بكـر  ويف هذا الشـعر قطـع مـن قائلـه عـىلٰ 

 .ألمري املؤمنني  وإثبات اإلمامة

الوليـد بـن  بـه عـىلٰ  ومنه قـول الفضـل بـن أيب هلـب فـيام ردَّ 

ــه ــن مدحي ــة م ــه عقب ــه ل ــثامن ومرثيت ــىلٰ  لع ــه ع ــري  وحتريض أم

 :هلاأوَّ  يف قصيدته التي يقول يف املؤمنني 

ـــة ـــاس بعـــد ثالث    أَال إنَّ خـــري الن

  الذي جاء مـن مصــر ٰى قتيل التجيب 

 :فقال الفضل 

ـــد ـــاس بعـــد حمّم    أَال إنَّ خـــري الن

ــر  ــرف والنك ــه يف الع ــه التالي   مهيمن

   وخريتــــه يف خيــــرب ورســــوله

  أيب بكــر بنبـذ عهــود الشــرك فــوق 

 ]]٢٦٩ص /[[

ـــّىلٰ  ـــن ص ل م ـــ وأوَّ ـــنو نبيِّ   هوص

 

 

ل مــن أرد  ــد ٰى وأوَّ ــدر ٰى الغــواة ل   ب

ــن ذا يفوقــه  ــري م ــيل اخل ــذاك ع   ف

 

 

  أبو حسـن حلـف القرابـة والصـهر 

 

، م إيـامن أمـري املـؤمنني تقـدُّ  ويف هذا الشعر دليـل عـىلٰ 

 مجلـة اجلامعـة، وكـان يف ه كان األمـري يف سـنة تسـع عـىلٰ أنَّ  وعىلٰ 

 نَّ إ :عتـه الناصـبة مـن قـوهلمخـالف مـا ادَّ  عـىلٰ  ،بكـر ته أبورعيَّ 

كـان  أمـري املـؤمنني  وأنَّ  اجلامعـة، أبا بكر كـان األمـري عـىلٰ 

 .له تابعاً 

ــن  ــزة ب ــف مح ــافقي حلي ــادة الغ ــن عب ــك ب ــول مال ــه ق ومن

 :لب املطَّ  عبد

ــــ    ال يلبــــث قرنــــه ارأيــــت علي�

ـــربال  ـــرًا أو مس ــاه حاس ــا دع   إذا م

ـــلم ل مس ـــالم أوَّ ـــذا ويف اإلس    فه

ل مـــن صـــّىلٰ   ـــال وأوَّ   وصـــام وهلَّ

ــد  ــن عب ــرث ب ــن احل ــفيان ب ــن أيب س ــد اهللا ب ــول عب ــه ق ومن

 :لباملطَّ 

ـــان ويلُّ  ـــد حمّمـــد وك ـــر بع    األم

  املـــواطن صـــاحبه ويف كـــلِّ  عـــيلٌّ  

ـــ ويصُّ  ـــول اهللا حق�    وجـــاره ارس

ــّىلٰ   ــن ص ل م ــه وأوَّ ــن الن جانب   وم

ــذ ــاً ويف ه ــعر أيض ــىلٰ  ا الش ــل ع ــل يف  دلي ــذا الرج ــاد ه اعتق

ــؤمنني  ــري امل ــ أم ــول اهللا أنَّ ــة لرس ــان اخلليف ــال  ه ك ب

 .فصل

 :ومنه قول النجايش بن احلرث بن كعب

ــــلِّ  ــــل للمض ــــلفق ــــن وائ    ل م

ــثَّ   ــل الغ ــن جع ــمينا وم ــًا س   يوم

   جعلـــت ابـــن هنـــد وأشـــياعه

ــــيلٍّ   ــــري ع ــــتحونا نظ ــــا تس   أَم

ل النــــاس  إىلٰ     بعــــد الرســــولأوَّ

ــــيُّ   ــــا أجــــاب النب   مــــن العاملين

  :ومنه قول جرير بن عبد اهللا البجيل]] ٢٧٠ص /[[

ــنعم   أمحـــد اإللـــه عـــىلٰ  فصـــّىلٰ    رســول املليــك متــام ال

ـــدعم   الطهر مـن بعـده عىلٰ  وصّىلٰ  ـــائم امل ـــا الق   خليفتن

  مجيالــد عنــه غــواة األَُمــ   النبــيِّ  عليــًا عنيــت ويصَّ 

ة ال املهتضـم   بق واملكرمـاله الفضل والس   ت وبيت النبوَّ

ريح من قائله بإمامـة أمـري املـؤمنني ـتص ويف هذا الشعر أيضاً 

 مه كان اخلليفة له دون من تقدَّ وأنَّ  ،الرسول بعد. 
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 :ومنه قول عبد اهللا بن حكيم التميمي حيث يقول

ـــزبري إىلٰ    وطلحـة مـن بعــد مـا أثقــال   بيعـــة دعانـــا ال

  فــإن شــئتام فخــذا األشــمال   بأيامننــــافقلنــــا صــــفقنا 

ـــا ال   بيعـــة عـــىلٰ  نكثـــتم علي� ـــــيكم أوَّ ـــــالمه ف   وإس

 :ومنه قول عبد الرمحان بن حنبل حليف بني مجح

   لعمــري لــئن بــايعتم ذا حفيظـــة

  قـاين معـروف العفـاف موفَّ الدِّ  عىلٰ  

   الفحشـاء أبـيض ماجـداً  عفيفًا عىلٰ 

ــدَّ   ــدمًا مص ــار ق ــدوقًا وللجبّ   اقص

ــايعوا ــه وتب ــوا ب ــن فارض ــا حس    أب

  فليس كمن فيه لذي العيـب منطقـا 

   ووزيـــره ٰى املصـــطف ويصُّ  عـــيلٌّ 

ل من صّىلٰ     ٰى لذي العـرش واتَّقـ وأوَّ

 :ومنه قول أيب األسود الدؤيل

ــا ـــود   لكـــم مفخـــر وإنَّ عليـ� ـــد األس ـــبه باألس   يش

ـــدين ـــه ثـــاين العاب ــــــ   أَمـــا إنَّ ــــــدبمكَّ   ة واهللا مل يعب

ومنــه قــول زفــر بــن زيــد بــن حذيفــة ]] ٢٧١ص /[[

 :األسدي

ل ويصٌّ    واحفظوه فإنَّـه افحوطوا علي�  ل أوَّ   ويف اإلسالم أوَّ

 :نيومنه قول قيس بن سعد بن عبادة بصفّ 

ــا   ٰى املصـطف وابن عمِّ  هذا عيلٌّ  ــن دع ــه ممَّ ــن أجاب ل م   أوَّ

   ٰى هذا اإلمام ال نبايل من غـو 

 :نياص بصفّ عتبة بن أيب وقّ  ومنه قول هاشم بن

ــمِّ    أشلهم بـذي الكعـوب شـال ــن ع ــع اب ــىلٰ  م ــد جي   أمح

ــّىلٰ   قه وص ــدَّ ــن ص ل م    أوَّ

ــل ــيخ : فص ــال الش ــ(ق ــ: )ده اهللاأيَّ ــبةفأمَّ ــول الناص  إنَّ  :ا ق

ــ يقــع عــىلٰ  مل إيــامن أمــري املــؤمنني  ام كــان وجــه املعرفــة وإنَّ

املنزلــة مل  ذهوجــه التقليــد وبحفــظ التلقــني ومــن كــان هبــ عــىلٰ 

عــاؤهم صــاحبه املدحــة ومل جيــب لــه بــه الثــواب، وادِّ  يســتحّق 

ــؤمنني أنَّ  ــري امل ــنني   أم ــبع س ــن س ــال اب ــك احل ــان يف تل ك

 .فاً العقل وال مكلَّ  ه مل يكن كاملومن كانت هذه سنّ 

ــ ــكــم قــد جهلــتم يف ادِّ إنَّ : ه يقــال هلــمفإنَّ ه كــان يف عــائكم أنَّ

ــت ــّي  وق ــث النب ــنني  مبع ــبع س ــن س ــوالً  ،اب ــتم ق ال  وقل

 .املعروف برهان عليه خيالف املشهور ويضادُّ 

ــك أنَّ ]] ٢٧٢ص /[[ ــ وذل ــاءت بأنَّ ــات ج ــور الرواي ه مجه

  ُه سـنَّ  سـنة، وجـاء يف بعضـها أنَّ  ونولـه مخـس وسـتُّ  َض بِ ق

ــاً  ــوســتّ  كانــت عنــد وفاتــه ثالث هــاتني  ٰى ا مــا ســوني ســنة، فأمَّ

يح النقـــل وال ف يف صـــحعـــرَ مطـــروح ال يُ  الــروايتني فشـــاذٌّ 

ــل ــن أه ــد م ــه أح ــل يقبل ــة والعق ــا أنَّ  .الرواي ــد علمن ــري  وق أم

ــاً  صــحب رســول اهللا  املــؤمنني  ــنة ـوعشــ ثالث رين س

ر بعـدها وعـاش بعـده ـرة قبـل اهلجـرة وعشــمنها ثـالث عشـ

وكانــت وفاتـه يف ســنة أربعــني مـن اهلجــرة، فــإذا  ثالثـني ســنة،

ــواترت ني بــاممخــس وســتّ  ه عــىلٰ حكمنــا يف ســنِّ  ــار،  ت ــه األخب ب

وإن  ،رة ســنةـاثنتــي عشــ  ه عنــد مبعــث النبــيِّ كانــت ســنُّ 

ــا ــىلٰ  حكمن ــتّ  ع ــالث وس ــنُّ ث ــت س ــني كان ــث عش ــد املبع ر ـه عن

ــد احلســاب أن يكــون ســنُّ  ســنني، فكيــف خيــرج مــن هــذا ه عن

 املبعث سبع سنني؟

ني ه كانـت عنـد وفاتـه سـتّ سـنَّ  إنَّ  : أن يقـول قائـلإالَّ  همَّ اللّ 

ــحُّ  ــنة فيص ــ س ــه ذل ــإالَّ ، كل ــاً  أنَّ ــون دافع ــن  ه يك ــواتر م للمت

مــن  الشــاذِّ  عــىلٰ  للمشــهور مــن اآلثــار معتمــداً  األخبــار منكــراً 

ــار إىلٰ  ــن ص ــات، وم ــان األوىلٰ  الرواي ــان  ذلــك ك ــه البي بمناظرت

طريـق الفاسـد  الكـالم يف األخبـار والتوقيـف عـىلٰ  له عن وجـه

 .املقالة من الصحيح فيها دون املجازفة يف

ــن ع ــف يمك ــر يف يشوكي ــار أو نظ ــمع األخب ــل س ــن  ءاق م

ون سـنة،  ولـه سـتُّ تـوّيف  أمـري املـؤمنني  عي أنَّ اآلثار أن يـدَّ 

عنــدما  والعــامِّ  يف اخلــاصِّ  الشــايع عنــه الــذايع مــع قولــه 

قومـا  بلغنـي أنَّ «: بلغه مـن إرجـاف أعدائـه يف التـدبري والـرأي

ــون ــيلَّ  نَّ إ :يقول ــه  ع ــرية ل ــن ال بص ــجاع لك ــب ش ــن أيب طال ب

ـــفــيهم أحــد أبصــ هللا أبــوهم وهــل ،بــاحلرب لقــد  ؟ير هبــا منّ

 عـىلٰ  وهـا أنـا ذا قـد ذرفـت ،رينـقمت فيهـا ومـا بلغـت العشـ

ــتّ  ــن ال يُ  ،نيالس ــن ال رأي مل ــاعولك ــربَّ  ،»ط ــ  فخ ــد بأنَّ ه ق

وذلــك  ،طــويالً  وقــت عــاش بعــده دهــراً  ني يفالســتّ  ذرف عــىلٰ 

 .نيام صفّ يف أيّ 

ـــذا يُ ]] ٢٧٣ص /[[ ـــذِّ وه ـــنك ـــول م ـــ ب ق ـــم أنَّ ه زع

الروايــات  أنَّ  ون ســنة، مــع ولــه ســتُّ وّيف ُتــ )صــلوات اهللا عليــه(

 ه كانـت عنـد وفاتـه بضـعاً سـنَّ  قد جاءت مستفيضة ظـاهرة بـأنَّ 

ــتّ  ــىلٰ  نيوس ــذلك ع ــا ب ــنة، ويف جميئه ــىلٰ  س ــل ع ــار دلي  االنتش

 .بطالن مقال من أنكر ذلك

عـن  ،بـن عمـرو بـن أيب سـربة مـا ذكرنـاه عـيلُّ  ٰى ن روفممَّ 
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د بـن احلنفيـة سـمعت حمّمـ: قـال ،عقيـل د بـناهللا بـن حمّمـعبد 

ــنة ــت س ــني دخل ــاف ح ــنة اجلح ــول يف س ــد يق ــني ٰى إح : وثامن

ــتُّ  ــس وس ــذه يل مخ ــته ــن أيب، قل ــاوزت س ــد ج ــنة وق : ون س

 .ني سنةوستّ  ثالثاً : ؟ قالَل تِ ه يوم قُ سنُّ  وكم كانت

ــو القاســم نعــيم عــن أيب  ،ثنا رشيــكحــدَّ : قــال ،ومــنهم أب

وهـو ابـن ثـالث  )صـلوات اهللا عليـه( عـيلٌّ  وّيف ُتـ: إسحاق، قال

 .ني سنةوستّ 

ســمعت أبــا : ســلمة، قـال عـن ،بـن أيب كثــري ٰى ومـنهم حييــ

ــ ــد ُس ــول، وق ــدري يق ــعيد اخل ــنِّ  َل ئِ س ــن س ــؤمنني ع ــري امل  أم

ــه( ــلوات اهللا علي ــ )ص ــوم ُق ــال ،َض بِ ي ــىلٰ : ق ــف ع ــد ني ــان ق  ك

 .نيالستّ 

ــن ــة م ــن عائش ــنهم اب ــال وم ــا، ق ــن زكري ــد ب ــق أمح : طري

ــبُ  :ســمعته يقــول ر ـعشــ ابــن  وعــيلٌّ  رســول اهللا  َث ِع

 .ون سنةوله ثالث وستُّ  عيلٌّ  َل تِ وقُ  ،سنني

طريـق أيب عبـد اهللا  ومنهم الوليـد بـن هشـام الفحـدمي مـن

ــال ــحي، ق ــة أنَّ : الكواس ــانيد خمتلف ــد بأس ــا الولي ــ أخربن  اعلي�

  ُرة ليلـة خلـت مـن ـبالكوفـة يـوم اجلمعـة لتسـع عشـ َل تِ ق

 .ني سنةوهو ابن مخس وستّ  ،أربعني ضان سنةشهر رم

ر ـه كانـت عنـد البعثـة أكثـر مـن عشـسـنَّ  أنَّ  ٰى ا مـن روفأمَّ 

 :سنني فغري واحد

 ،مــنهم عبــد اهللا بــن مســعود مــن طريــق عــثامن بــن املغــرية

علمتــه مــن أمــر رســول  ءيش لأوَّ  إنَّ : قــال ،عنــه ،عــن وهــب

ــأنَّ  اهللا  ــدمنا مكَّ ــا ق ــدونا إىلٰ  ،ةن ــ فأرش ــدالعبّ ــن عب  اس ب

ــباملطَّ  ــالس إىلٰ  ،ل ــو ج ــه وه ــا إلي ــن  فانتهين ــا نح ــزم، فبين زم

بــاب الصــفا عليــه ثوبــان أبيضــان  جلــوس إذ أقبــل رجــل مــن

ــىلٰ  ــد ع ــرأة ق ــه ام ــتلم تتبع ــق أو حم ــالم مراه ــه غ ص /[[ يمين

ـــ]] ٢٧٤ قصـــدوا احلجـــر فاســـتلمه  ٰى ســـرتت حماســـنها حتَّ

الم واملـرأة والغـ سـبعاً  طـاف بالبيـت والغالم واملـرأة معـه، ثـمّ 

 وقـام ،اسـتقبل الكعبـة وقـام فرفـع يديـه وكـربَّ  يطوفان معه، ثمّ 

وقامـت املـرأة خلفهـام فرفعـت يـدهيا  ،يمينـه وكـربَّ  الغالم عـىلٰ 

ــربَّ  ــل ،توك ــال الرج ــمّ  فأط ــوت، ث ــالم  القن ــع الغ ــع فرك رك

ومهــا  سـجد ثـمّ  ،رفـع رأســه فأطـال القنـوت واملـرأة معـه، ثـمّ 

 .يصنعان ما يصنع

ـ نا شـيئاً  رأيفلامَّ  اس العبّـ ة أقبلنـا عـىلٰ ننكـره وال نعرفـه بمكَّ

أجـل : فقـال ،ا نعرفـهين مـا كنّـهذا الـدِّ  إنَّ ، يا أبا الفضل: فقلنا

هــذا ابــن أخــي  :مــا تعرفــه؟ قـال: قلنـا .واهللا مـا تعرفــون هــذا

ــ ــد اهللاحمّم ــن عب ــيلُّ  ،د ب ــذا ع ــب وه ــن أيب طال ــرأة  ،ب ــذه امل وه

ــد خدجيــة بنــت ــا عــىلٰ  ،خويل ــد و واهللا م جــه األرض أحــد يعب

 . هؤالء الثالثةاهللا هبذا الدين إالَّ 

ل مـن آمـن كـان أوَّ : قـال ،عن احلسـن وغـريه ،قتادة ٰى ورو

ــيلُّ  ــب ع ــن أيب طال ــ ب ــس عش ــن مخ ــو اب ــّت ـوه ــنة أو س  رة س

 .عرشة

ــدّ  ٰى ورو ــن أُ ش ــال ،وساد ب ــ: ق ــألت خبّ ــن األرت س اب ب

 ،رة سـنةـأسـلم وهـو ابـن مخـس عشـ :فقـال ،عن إسـالم عـيلٍّ 

ــه يُ و ــد رأيت ــّيل لق ــيِّ ص ــع النب ــذٍ   م ــو يومئ ــالغ وه ــتحكم  ب مس

 .البلوغ

ــيلُّ  ٰى ورو ــد ع ــن زي ــ ،ب ــن أيب نض ــال ،رةـع ــيلٌّ : ق ــلم ع  أس

 ذؤابـة خيتلـف إىلٰ  وكـان لـه يومئـذٍ  ،رة سـنةـعشـ وهو ابن أربع

 .ابتّ الكُ 

ل أوَّ : قـال ،د بـن عـيلٍّ عـن حمّمـ ،عبد اهللا بن زيـاد ٰى وقد رو

 .عرشة سنة ٰى بن إحدا وهو من آمن باهللا عيلٌّ 

 بــن أيب ل مــن أســلم عــيلُّ أوَّ : قــال ،احلســن بــن زيــد ٰى ورو

 .طالب وهو ابن مخس عرشة سنة

 :لبوقد قال عبد اهللا بن أيب سفيان بن عبد املطَّ 

ـــّىلٰ  ـــيلٌّ  وص ـــالته ع ـــًا بص    خملص

  خلمس وعشــر مـن سـنني كوامـل 

   ُأناســــًا بعــــده يتبعونــــه وخــــّىلٰ 

ــه صــنع عا  ــل ب ــه عمــل أفض ــلل   م

ــ ٰى ورو]] ٢٧٥ص /[[ ــللَ َس ــن كهي ــه ،مة ب ــن أبي ــن  ،ع ع

 ذؤابـة خيتلــف إىلٰ  وكـان لـه أسـلم عـيلٌّ : قـال ،ة بـن جـوينحيـَّ

 .ابتّ الكُ 

كـان لـه  ه عـوه مـن أنَّـمنا خلصومنا مـا ادَّ ا لو سلَّ أنّ  عىلٰ 

ة مــا ذهبــوا صــحَّ  ذلــك عــىلٰ  ســبع ســنني، مل يــدّل  عنــد املبعــث

 ،التلقـني دون املعرفـة واليقـني وجـه إيامنـه كـان عـىلٰ  إليه من أنَّ 

ــك أنَّ  ــنِّ  وذل ــغر الس ــل ص ــيس دلي ــل، ول ــامل العق ــايف ك  ال ين

ــ ــم فرياع ــوغ احلل ــف بل ــوب التكلي ــذا باتِّ  ٰى وج ــك، ه ــاق ذل ف

ــ ،أهــل النظــر والعقــول بلــوغ احللــم يف األحكــام  ٰى يراعــ اموإنَّ

 .الرشعية دون العقلية

ــ  :  ٰى ة حييـــوقــد قــال اهللا ســـبحانه يف قصَّ
َ
نـــاُه َوآت

ْ
�
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ْ
�ُ

ْ
ــ، ]١٢: مــريم[ � ا�  ٰى ة عيســوقــال يف قصَّ
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ــ ــاىلٰ   نيالنبيِّ ــا اهللا تع ــي آتامه ــة الت ــام واحلكم ــامل عقله ، ك

 كـلِّ  أحـد وعـىلٰ  ذلـك ألحالتـه يف كـلِّ  ولو كانت العقول حتيـل

 .حال

: اىلٰ مـنهم يف قولـه تعـ  مـن شـذَّ وقد أمجـع أهـل التفسـري إالَّ 

 ــٍل بُ
ُ
ــْن �  ِم

�
ــد

ُ
ــُه ق ِميُص

َ
 ق

َ
 �ن

ْ
ــا إِن ِله

ْ
ه

َ
ــْن أ  ِم

ٌ
ــاِهد ــِهَد ش

َ
وَش

ــَ�  �ِذ�ِ
ْ
ــَن ال ــَو ِم

ُ
ْت وَه

َ
َصــَدق

َ
ــْن  �ف  ِم

�
ــد

ُ
ِميُصــُه ق

َ
 ق

َ
 �ن

ْ
َو�ِن

ـــاِدِ��َ  ـــَو ِمـــَن ا�ص�
ُ
بَْت وَه

َ
ـــذ

َ
ك

َ
بُـــٍر ف

ُ
 ٢٦: يوســـف[ � د

ــ، ]٢٧و ــ اىلٰ اهللا تعــ يف املهــد أنطقــه صــغرياً  ه كــان طفــالً أنَّ  ٰى حتَّ

 .من الفحشاء وأزال عنه التهمة أ يوسف برَّ 

ــبة إذا ســمعت هــذا االحتجــاج قالــت هــذا  إنَّ : والناص

ــيمن ــوه ف ــذي ذكرمت ــدَّ ]] ٢٧٦ص /[[ ال ــزاً ع ــان معج  دمتوه ك

أمــري  ، فلــو كــانمـن أنبيــاء اهللا  بخرقـه العــادة وداللــة لنبــيٍّ 

ــا مشــاركاً  املــؤمنني  ــفتموه يف خــرق العــادة لك ن ملــن وص

ـــه معجـــزاً  ـــيِّ   ل ـــ أو للنب ـــيس جي ـــون و، ول ز أن يك

 يف معجزاتــه واحــتجَّ  جلعلــه  املعجــز لــه، ولــو كــان للنبــيِّ 

ــه وجلعلــه املســلمون مــن آياتــه، فلــامَّ  ــة بينات ــهبــه يف مجل   مل جيعل

ــول اهللا  ــامً  رس ــه عل ــدَّ  لنفس ــه وال ع ــلمون يف معجزات ه املس

 .وهما ذكرمت عىلٰ  ه مل جيز فيه األمرعلمنا أنَّ 

مــا خــرق اهللا بــه العــادة وجــب أن  لــيس كــلُّ : فيقــال هلــم

وال شـاع علمـه يف العـام  يكـون معجـزاً  وال لـزم أن يكون علـامً 

العلـم هـو خـرق  ام املعجـزوإنَّـ ،من جهـة االضـطرار َف رِ وال عُ 

 ٰى العـادة عنــد دعـوة داع أو بــراءة مقــذوف وجتـري براءتــه جمــر

وإن مل يكـن  ٰى ملعنـبـل هـي تصـديق يف ا ،التصـديق لـه يف مقالـه

 .والقول بنفس اللفظ تصديقاً 

ــ ــالم عيس ــزاً إنَّــ  ٰى وك ــان معج ــديقه لــه يف  ام ك لتص

ِ�ي�ــا  :قولـه
َ
ـِ� ن

َ
ِكتــاَب وََجَعل

ْ
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َ
� 

�
 إِ�

َ
 �قـال

ـلـرباءة أُ  للعـادة وشـاهداً  مـع كونـه خرقـاً ، ]٣٠: مريم[ ه مـن مِّ

وكانـت حكمـة  .الطهـارة عتـه مـنولصـدقها فـيام ادَّ ، الفاحشة

ــ ــغره  ٰى حيي ــال ص ــديقاً  يف ح ــال تص ــه يف احل ــه يف دعوت  ،ل

ــا  للعــادة  فصــارت مــع كوهنــا خرقــاً ، ولــدعوة أبيــه زكري

ـ وكـالم الطفـل يف بـراءة يوسـف  .ومعجـزاً  دليالً  ام كـان إنَّ

ــزاً  ــف  معج ــهادته ليوس ــادة لش ــرق الع ــدق يف  بخ بالص

 .لمرَس  نبيٌّ   براءة ساحته ويوسف

كــامل عقــل أمــري  مــا ذكرنــاه، ومل يــُك  األمــر عــىلٰ  ت أنَّ فثبــ

ــؤمنني  ــاهداً  امل ــ ءيف يش ش ــاها ادَّ ممَّ ــو  ،ع ــهد ه وال استش

  ًولـو استشـهد معجـزاً  للعـادة به فيكون مـع كونـه خرقـا ،

  ٰــىل ــهد ع ــه أو ش ــدِّ  ب ــف ح ــل ليوس ــهد الطف ــا ش   م

ــ ــالم عيس ــه وألُ   ٰى وك ــل ــمِّ ــالم حيي ــام   ٰى ه وك ــه ب ألبي

ــون يف ــومنا ]] ٢٧٧ص /[[ يك ــان خلص ــال، لك ــتقبل واحل املس

ال وجـه لــه  ولكــن ،وجـه يف املطالبــة بـذكر ذلــك يف املعجـزات

 .اهنّ ما بيَّ  عىلٰ 

ــىلٰ  ــؤمنني  أنَّ  ع ــري امل ــل أم ــامل عق ــاهراً  ك ــن ظ  مل يك

كـــالم  ٰى باالضـــطرار فيجـــري جمـــر وال معلومـــاً  للحـــواسِّ 

شـــاهد يوســـف  وكـــالم  ٰى وحكمـــة حييـــ املســـيح 

ــ ،ن االعــتامد عليــه يف املعجــزات، فــيمك  ام كــان طريــقوإنَّ

ــه قــول رســول اهللا  ــالنظر  أو االســتدالل الشــاقُّ  العلــم ب ب

مــرور األوقــات لســامع  عــىلٰ   الثاقــب والســرب بحالــه

ــ معرفتــه  إىلٰ  يؤدّ مــا ُيــ ل الســتدالالته والنظــر إىلٰ كالمــه والتأمُّ

 .وفطنته

ــمّ  ــل ذلــك إالَّ  ث ــاصٍّ ال حيص ــ  خل ــاس، وم ــن الن ــرف م ن ع

ــا ــتنباطات، وم ــر وجــه االس ــر ٰى ج ــذا املج ــه  ٰى ه ــارق حكم ف

 نــا لنبيِّ  حكـم مـا سـلف لألنبيـاء مــن املعجـزات ومـا كـان

ــباب  ــوب أس ــدح يف القل ــا تق ــك بظواهره ــالم، إذ تل ــن األع م

ــرتك ــني ويش ــة  اليق ــا املنبئ ــاهرة منه ــال الظ ــم احل ــع يف عل اجلمي

اه مــا ذكرنــ مقصــورة عــىلٰ  عــن خــرق العــادات، دون أن تكــون

مـــرور  مـــن البحـــث الطويـــل واالســـترباء لألحـــوال عـــىلٰ 

ــات ــه إىلٰ  األوق ــوع في ــول  والرج ــول الرس ــس ق ــذي  نف ال

مـا  غـريه واالعـتامد عـىلٰ  النظـر يف معجـز حيتاج يف العلـم بـه إىلٰ 

ــن البيِّ  ــواه م ــول س ــون الرس ــر أن يك ــال ينك ــات، ف ــ ن ام إنَّ

 .اهعن ذكر ذلك واحتجاجه به يف مجلة آياته ملا وصفن عدل

ــ :آخــر ءويش ــم مــن  ه ال ينكــر أن يكــون اهللا وهــو أنَّ عل

ــه ــلحة خلق ــفُّ  مص ــول  الك ــن الرس ــاج  م ــن االحتج ع

ــدعاء إىلٰ  ــذلك وال ــه وأنَّ  ب ــر في ــىلٰ  النظ ــتامده ع ــاهره  اع ــا ظ م

 .ينيف مصلحة الدِّ  خرق العادة أوىلٰ 

 بــه عــىلٰ  وإن مل حيــتّج  رســول اهللا  وهــو أنَّ  :آخــر ءويش

 فعـل مـا يقـوم مقـام االحتجـاج بـه عـىلٰ  قـدالتفصيل واليقني ف



 ٣٠٧  .....................................................................................  إسالمه/ عيلُّ بن أيب طالب ) ٤٩/ (حرف العني 

ــ ــدأ علي� ــني، فابت ــرية واليق ــدعوة  االبص ]] ٢٧٨ص /[[ بال

وافتــتح بدعوتــه أداء  ،ن ظــاهره البلــوغهــم ممَّــقبــل الــذكور كلِّ 

 ه وأودعـه مـا كـان خائفـاً رَّ ـإيداعـه سـ رسالته واعتمـد عليـه يف

 .من ظهوره عنه

ـ ولـه مـا يقـوم مقـام ق باختصاصه بـذلك عـىلٰ  فدلَّ  ه إنَّ

جعـل ذلــك  صـدقه، ثــمّ  بلــوغ عقلـه علــم عـىلٰ  معجـز لـه وإنَّ 

ــيم ــه وعظ ــل مناقب ــاخره وجلي ــن مف ــوَّ  م ــائله ون ــذكره فض ه ب

ــه يف اختصاصــه، وكــذلك  وشــهره بــني أصــحابه واحــتجَّ  لــه ب

خصـومه  بـه عـىلٰ  عائـه لـه فـاحتجَّ يف ادِّ  أمري املـؤمنني  فعل

مجيـع أهـل زمانـه،  عـىلٰ  وأعدائـه وفخـر بـه ح به بني أوليائهومتدَّ 

ـ النطـق بالشـهادة بـاملعجز ٰى وذلك هـو معنـ ة لـه بـل هـو احلجَّ

ــ يف كونــه نائبــاً  منــه ونفــس  ه اهللا تعــاىلٰ يف القــول بــام خصَّ

ط مــا ســقِ بعلمــه ودليــل اهللا وبرهانــه، وهــذا يُ  االحتجــاج

 .اعتمدوه

كــان  )صــلوات اهللا عليــه(أمــري املــؤمنني  أنَّ  عــىلٰ  ا يــدلُّ وممَّــ

إيامنـه بـه كـان باملعرفـة  وأنَّ  ،فـاً مكلَّ  بالغـاً   ة النبـيِّ عند بعث

ــتدالل وآكــدها يف  أفضــل الوجــوه ه وقــع عــىلٰ وأنَّــ ،واالس

مدحـــه بـــه  رســـول اهللا  اســـتحقاق عظـــيم الثـــواب، أنَّ 

ــبالــذي يُ  ومل يــُك  ،وذكــره يف مناقبــه وجعلــه مــن فضــائله ل فضِّ

ــا ال ــب م ــل يف املناق ــل وجيع ــيس بفض ــام ل ــدخل يف مجل ب ــا ي ته

 .عليه الثواب ما ال يستحقُّ  ويمدح عىلٰ 

م بتقـــدُّ  أمــري املــؤمنني   مــدح رســول اهللا فلــامَّ 

ــاه ــيام ذكرن ــاً  اإليــامن ف ــه  آنف ــ«: لفاطمــة  مــن قول ا أَم

ــني أّين  ــلامً  زوَّ ترض ــدمهم س ــك أق ــه، »جت ــة   وقول يف رواي

ــل هــذه األُ أوَّ «: ســلامن  هــا احلـــوض نبيِّ  عــىلٰ  ة وروداً مَّ

ت لقـد صـلَّ «:  وقولـه، »بـن أيب طالـب عـيلُّ  سـالماً إ هلاأوَّ 

ه مل يكـن أحـد وذلـك أنَّـ ،سـنني سـبع عـيلٍّ  وعـىلٰ  املالئكة عـيلَّ 

ــا  ، وإذا كــان األمــر عــىلٰ » غــريي وغــريهصــّيل مــن الرجــال يُ  م

وقــع باملعرفــة واليقــني دون  إيامنــه  وصــفناه، فقــد ثبــت أنَّ 

ــني، ــد والتلق ــيّ  التقلي ــّام الس ــد س ــول اام وق ــاً  هللا ه رس  إيامن

ص /[[ وجــه التلقــني ومــا يقــع مــن الصــبيان عــىلٰ . وإســالماً 

 .وإسالماً  يني إيامناً طالق الدِّ اإل عىلٰ  ٰى سمّ ال يُ ]] ٢٧٩

ــدلُّ  ــىلٰ  وي ــك أنَّ  ع ــؤمنني  ذل ــري امل ــدَّ  أم ــد مت ــه ق ح ب

ــه مــن مفــاخره ــه عــىلٰ  واحــتجَّ  وجعل ــه وكــرَّ  ب ــري أعدائ ره يف غ

لـك  أعـرف عبـداً   الإّين  هـمَّ اللّ «: مقام من مقاماته حيـث يقـول

ــذه األُ  ــن ه ــم ــبيلمَّ ــدك ق ــه »ة عب ــدِّ «: ، وقول ــا الص يق أن

ــرب ــر، األك ــو بك ــؤمن أب ــل أن ي ــت قب ــل أن  ،آمن ــلمت قب وأس

عبــدت  ،خــري منــك ومــنهام أنــا«: لعــثامن وقولــه ، »يســلم

ــذَ  لأنــا أوَّ «: وقولــه ، »وعبــدت اهللا بعــدمها ،اهللا قــبلهام ر َك

ل مـن اهللا وأنـا أوَّ  مـن أكـذب أعـىلٰ  عـىلٰ «: وقولـه ، »صـّىلٰ 

 .»؟وعبده آمن به

ــىلٰ  ــه ع ــان إيامن ــو ك ــة  فل ــن جه ــبة م ــه الناص ــت إلي ــا ذهب م

ــه ــه  التلقــني ومل يكــن ل ــا جــاز من ــد مل معرفــة وال علــم بالتوحي

  َّــد ــذلك، وال أن يُ أن يتم ــمّ ح ب ــر  يهس ــادة، وال أن يفتخ عب

 ،كـر وعمـرأيب ب لـه عـىلٰ  القـوم، وال أن جيعلـه تفضـيالً  به عـىلٰ 

ــو ــ ول ــوزأنَّ ــا ال جي ــك م ــن ذل ــل م ــردَّ  ،ه فع ــالفوهل ــه خم  ،ه علي

ــادُّ  ــه مض ــه في ــ ،وهواعرتض ــموه، ويف  ه يفوحاجَّ ــه خماص بطالن

 عدول القـوم عـن االعـرتاض عليـه وتسـليم اجلامعـة لـه ذلـك

فسـاد قـول الناصـبة الـذي  وبرهـان عـىلٰ  ،مـا ذكرنـاه دليل عىلٰ 

 .حكيناه

ــ ــن أن ُي ــيس يمك ــدفَ ول ــا روين ــن ع م ــاب م ــذا الب اه يف ه

 الفـريقني مـن الناصـبة والشـيعة عـىلٰ  األخبار لشـهرهتا وإمجـاع

مل يمكنــه  ض للطعـن فيهـا مــع مـا رشحنـاهروايتهـا، ومـن تعــرَّ 

ــىلٰ  ــتامد ع ــتالف، ويف  االع ــه االخ ــع يف تأويل ــرب وق ــحيح خ تص

 .ة اآلثارمجهور األخبار وإفساد عامّ  ذلك إبطال

خـالط محلـة العلـم يقـدم من ال يعرف احلديث وال  وهب أنَّ 

ما رويناه أو يعاند فيه بعض العارفني بـه ويغتـنم  إنكار بعض عىلٰ 

العلم، كيف يمكن دفع شـعر أمـري  يف أهل االفرصة بكونه خاص� 

يرتفـع فيـه  حـدٍّ  عـىلٰ  يف ذلك وقد شاع من شـهرته املؤمنني 

ـ مسـموعاً  صار مذكوراً  ٰى ر حتَّ ـاخلالف وانتش  ة فضـالً مـن العامَّ

 :يف قوله  عن اخلواصِّ ]] ٢٨٠ص /[[

ـــيُّ  ـــد النب ـــنوي حمّم ـــي وص   أخ

 

 

ـــزة ســـيِّ   ـــهداء عّمـــيومح   د الش

ــح  ــذي أض ــر ال ــ ٰى وجعف   ٰى وأمس

 

 

ـــي  ـــن ُأّم ـــة اب ـــع املالئك ـــري م   يط

ـــريس  ـــكني وع ـــد س ـــت حمّم   وبن

 

 

ـــي  ـــدمي وحلم ـــا ب ـــوط حلمه   من

   وســــبطا أمحــــد ولــــداي منهــــا 

ــــهمي  ــــهم كس ــــه س ــــأّيكم ل   ف
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   اســــالم طــــر� اإل ســــبقتكم إىلٰ 

  مــا كــان مــن فهمــي وعلمــي عــىلٰ  

ــيكم ــًا عل ــوالء مع ــب يل ال    وأوج

  مِّ رســــول اهللا يــــوم غــــدير ُخــــ 

   فويــــل ثــــّم ويــــل ثــــّم ويــــل

  اإللـــه غـــدًا بظلمـــي ٰى ملـــن يلقـــ 

ــدُّ  ــن تق ــان ع ــة يف البي ــعر كفاي ــذا الش ــه ويف ه ، م إيامن

ــ ــ ه وقــع مــعوأنَّ ــ ة والبيــان، وفيــه أيضــاً املعرفــة باحلجَّ ه كــان أنَّ

الظـاهر يف يـوم الغـدير  بـدليل املقـال اإلمام بعد الرسـول 

 .املوجب لالستخالف

 ،د ما ذكرنـاه مـا رواه عبـد اهللا بـن األسـود الكنـديؤيِّ ا يُ وممَّ 

 ه أنَّ عــن جــدِّ  ،عــن أبيــه ،بــن أيب رافــع د بــن عبــد اهللاعــن حمّمــ

ــول اهللا  ــّىلٰ  رس ــلَّ  ص ــني وص ــوم االثن ــةي ــوان  ت خدجي رض

الصـالة معـه يـوم الثالثـاء،  إىلٰ   اها معـه ودعـا عليـ�اهللا علي

ــ« :فقــال لــه ــيُّ »أبــا طالــب ٰى ألقــ ٰى أنظــرين حتَّ  ، فقــال لــه النب

 :»ــ فــإن كانــت أمانــة فقــد « : ، فقــال عــيلٌّ »ا أمانــةإهنَّ

 .معه وهو ثاين يوم املبعث ، فصّىلٰ »أسلمت لك

يف وقال  .مثله ،اسعن ابن عبّ  ،عن أيب صالح ،الكلبي ٰى ورو

شـاور أبـا أنظـر فيـه وأُ  ٰى دين خيالف دين أيب حتَّ  هذا إنَّ «: حديثه

فمكـث هنيـأة : ، قـال»واكتم نظرا«:  فقال له النبيُّ  ،»طالب

 .معه قه وصّىلٰ ، فصدَّ »ق بكصدِّ جيبك وأُ بل أُ «: قال ثمّ 

ــ ٰى ورو ــؤمنني  ٰى هــذا املعن ــري امل ــال مــن أم ــذا املق ــه وه بعين

  ٰـــىل ـــتالف ع ـــظ واتِّ  يف]] ٢٨١ص /[[ اخ فـــاق يف اللف

 .، مجاعة كثرية من محلة اآلثارٰى املعن

 عارفــاً  فــاً كــان مكلَّ  أمــري املــؤمنني  أنَّ  عــىلٰ  وهــو يــدلُّ 

زه بـني مشـورة أبيـه وبـني فـه واسـتدالله ومتيـُّبتوقُّ  يف تلك احلال

ــول والطاعــة اإلقــدام عــىلٰ  مــن غــري فكــرة  للرســول  القب

مـع  أبيـه أن يمنعـه منـه ك إىلٰ ذلـ ٰى فـه إن ألقـخوَّ  ل، ثـمّ وال تأمُّ 

القبـول  فعـدل عـن ذلـك إىلٰ  عـن احلـقِّ  فيكون قد صـدَّ  ه حقٌّ أنَّ 

مـع أمانتـه ومـا كـان يعرفـه مـن صـدقه   وعلم مـن النبـيِّ 

عليـه وأراه اهللا مـن  يف مقاله وما سـمعه مـن القـرآن الـذي نـزل

ز قه، وهـذا بعـد أن ميَّــفـآمن بـه وصـدَّ  ه رسـول حمـقٌّ برهانـه أنَّـ

ــني ــرف حقَّ  ب ــا وع ــة وغريه ــاألمان ــره أن يفش ــا وك ـــه  رَّ ـي س

ــول اهللا  ــه رس ــه علي ــد ائتمن ــذا ،وق ــع اتِّ  وه ــاً ال يق ــن  فاق م

 .ن ال متييز معهوال حيصل ممَّ  ،صبي ال عقل له

ــويُ  ــاه أنَّ  د أيضــاً ؤيِّ ــدعوة   النبــيَّ  مــا ذكرن بــدأ بــه يف ال

ــقبـل الــذكور كلِّ  فــني، فلــو مل املكلَّ  إىلٰ  أرســله اهللا تعـاىلٰ  امهـم وإنَّ

ـ ه يعلم أنَّـ مـه أداء رسـالته وقدَّ  ف ملـا افتـتح بـهعاقـل مكلَّ

 مـا ه لـو كـان األمـر عـىلٰ ألنَّـ ،مجيع من بعث إليـه يف الدعوة عىلٰ 

وتشـاغل بـام مل  قـد عـدل عـن األوىلٰ  عته الناصـبة لكـان ادَّ 

ــايكلِّ  ــن أداء م ــه ع ــعهكلَّ  ف ــري موض ــه يف غ ــع فعل ــه ووض  ،ف

 .عن ذلك جيلُّ  ورسول اهللا 

 يف حـال كـان مسـترتاً   اه دعـا عليـ�وهـو أنَّـ :آخر ءويش

ه، فـال خيلـو أن إن شـاع مـن عـدوِّ  ألمـره خائفـاً  فيها بدينه كامتاً 

ــاً  ــان واثق ــد ك ــون ق ــؤمنني يك ــري امل ــن أم ــ  م ــتم س ه رِّ ـبك

مل  ين مـا محلـه، أوته وامتثـال أمـره ومحلـه مـن الـدِّ وحفظ وصـيَّ 

 وهـو إالَّ  فلـم يثـق بـه  اثقـاً بـذلك، فـإن كـان و واثقـاً  يكن

ــىلٰ  ــامل العقــل وع ــة ك ــ يف هناي ــالح الس ــة وص ــة األمان ريرة ـغاي

ــدبري ــن الت ــة وحس ــمة واحلكم ــام ألنَّ  ،والعص ــة ب ــفناه  الثق وص

منا رشحهـا، احلـال التـي قـدَّ  مجيـع مـا رشحنـاه عـىلٰ  دليـل عـىلٰ 

ــري ــان غ ــؤمنني  وإن ك ــري امل ــن أم ــق م ــ واث ــظ س  هرِّ ـبحف

ـــيي ـــن تض ـــن م ـــري آم ـــرهوغ ـــة أم ]] ٢٨٢ص /[[، عه وإذاع

ــدُّ  ــريط وض ــل والتف ــم اجله ــن أعظ ــده م ــعه عن ــزم  فوض احل

 مـن ذلــك ومــن كــلِّ  الرســول  حاشــا ،واحلكمـة والتــدبري

وأكـذب مقـال مـن  رتبتـه  اهللا تعـاىلٰ  صفة نقص، وقـد أعـىلٰ 

 .ذلك فيه ٰى عادَّ 

ــمــا بيَّ  وإذا كــان األمــر عــىلٰ  الناصــبة قصــدت  ٰى اه فــام نــرنّ

ــ ــن يف إي ــريالطع ــؤمنني  امن أم ــول إالَّ  امل ــب الرس   عي

ــذمُّ  ــريط وال ــث والتف ــفه بالعب ــه ووص ــياء  ألفعال ــع األش ووض

ــايخ  ــا أراد مش ــه، وم ــه يف تدبريات ــعها واإلزراء علي ــري مواض غ

َواُهللا  ، مــا ذكرنــاهألقــي هــذا املــذهب إلــيهم إالَّ  القــوم ومــن

 
َ
�فُِرون

ْ
رَِه ال

َ
ْو ك

َ
ورِهِ َو�

ُ
 .]٨: الصّف [ �ُمِتم� ن

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد )/ ١ج (اإلرشاد 

ـــن]] ٣٠٥ص [[ ـــان م ـــاىلٰ  وك ـــات اهللا تع ـــيح  آي يف املس

نطقــه يف املهــد، وخــرق العــادة بــذلك،  بــن مــريم  ٰى عيســ

عجوبــة فيــه، واملعجــز البــاهر لعقــول الرجــال، وكــان مــن واألُ 

ــاىلٰ  ــات اهللا تع ــيلِّ  آي ــؤمنني يف ع ــري امل ــب  يف أم ــن أيب طال  ب

 مـع تقـارب كامل عقلـه ووقارتـه ومعرفتـه بـاهللا وبرسـوله 

ظــاهر احلــال يف عــداد األطفــال حــني دعــاه  ه وكونــه عــىلٰ ســنِّ 
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فــه العلــم قــرار، وكلَّ التصــديق بــه واإل إىلٰ  رســول اهللا 

ـــ ـــةبحقِّ ـــه، ]] ٣٠٦ص [[/ ه، واملعرف ـــد ل بصـــانعه، والتوحي

ة لــه رار بــام أودعـه مــن دينــه، والصــيانـوعهـد إليــه يف االستســ

 . واحلفظ وأداء األمانة فيه

ــان إذ ذاك  ــىلٰ  وك ــاء ســبع ع ــن أبن ــهم م ــول بعض  ق

ــاء تســع، وعــىلٰ  ســنني، وعــىلٰ  قــول  قــول بعــض آخــر مــن أبن

ــن ــر م ــ األكث ــاء عش ــه ـأبن ــامل عقل ــان ك ــول  ر، فك وحص

ــاهللا ــه ب ــة ل ــوله  املعرف ــاهرةً  وبرس ــه ب ــة هللا في ــا  آي ــرق هب خ

ختصاصــه بــه وتأهيلــه ملــا مكانــه منــه وا عــىلٰ  هبــا العــادة، ودلَّ 

ــ ــ حه لــه مــن إمامــة املســلمنيرشَّ اخللــق أمجعــني،  ة عــىلٰ واحلجَّ

  ٰى وحييــ ٰى عيســ ٰى يف خــرق العــادة ملــا ذكرنــاه جمــر ٰى فجــر

ـ  وافـراً  يف تلـك احلـال كـامالً  كـان ه بام وصـفناه، ولـوال أنَّ

ــاهللا  ــاً  وب ــا كلَّ عارف ــول اهللا، مل ــه رس ــرار بنبوَّ   ف ــه، اإلق ت

ـــه والتصـــديقوال ألزمـــه ا  لرســـالته، وال دعـــاه إىلٰ  إليـــامن ب

ــ ــرتاف بحقِّ ــلِّ االع ــل ك ــه قب ــدعوة ب ــتح ال ــد ه، وال افت ــن  أح م

ــو ــاس س ــة  ٰى الن ــىلٰ  خدجي ــه ع ــا ائتمن ــه، ومل ه رسِّ  زوجت

ــيُّ فلــامَّ  ،أمــر بصــيانته الــذي ــاء    أفــرده النب بــذلك مــن أبن

ــهم يف عصـكلِّ  هسنِّ  ، ن ذكرنـاهه بـه دون مـن سـواه ممـَّره، وخصَّ

 ه، وعارفــاً مـع تقـارب سـنِّ  كـان كــامالً   هأنَّـ ذلـك عـىلٰ  دلَّ 

قـول اهللا  ٰى قبـل حلمـه، وهـذا هـو معنـ ه وبنبيـِّ بـاهللا تعـاىلٰ 
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ــة اهللا، وأظهــر، ]١٢ ــم  إذ ال حكــم أوضــح مــن معرف مــن العل

ص [[/ درة عـــىلٰ ، وأشـــهر مـــن القـــة رســـول اهللا بنبـــوَّ 

االســتدالل، وأبــني مــن معرفــة النظــر واالعتبــار، ]] ٣٠٧

حقــائق  والعلــم بوجــوه االســتنباط، والوصــول بــذلك إىلٰ 

اهللا ســبحانه  أنَّ  نــاه، ثبــتمـا بيَّ  الغائبـات، وإذا كــان األمــر عــىلٰ 

ــؤمنني  ــري امل ــرق العــادة يف أم ــد خ ــاهرة ق ــة الب ــي  باآلي الت

 فـيهام عـىلٰ  ٰى القـرآن بآيتـه العظمـيـه اللـذين نطـق هبا نبيُّ  ٰى ساو

 .رشحناه ما

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / )٤ج (الشايف يف اإلمامة 

هــــو  أمــــري املــــؤمنني أنَّ شــــبهة يف  ال]] ٢١ص [[

واإليـامن بـه، واألمـر يف ذلـك بـني   بـاع النبـيِّ اتِّ  السابق إىلٰ 

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

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 ســنِّ  لوا ، وفضَّ

 .راً ذلك إيامن أيب بكر وإن كان متأخِّ  ألجل

ه األمـر يف سـنِّ  نوا أنَّ وبيَّ  ،وقد أجابت الشيعة عن هذه الشبهة

  َّن ن يف تلـك احلـال ممـَّه كـاه األعداء، وأنَّ كان بخالف ما ظن

 نـوا ذلـك بـالرجوع إىلٰ منه املعارف، وبيَّ  التكليف، ويصحُّ  يتناوله

اعتبـار ذلـك  وأنَّ  ،ه عنـدناومبلغ سـنِّ  ]]٢٢ص [[/ تاريخ وفاته

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

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

وإيـراده  ،إسـالماً  ه أسـبق النـاسومقال بعد مقال، وافتخاره بأنَّـ

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

ل مـن أنـا أوَّ «: ، وقولـه »هـا ة قبيل غري نبيِّ 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  وقـول النبـيِّ  ،»بعدمها

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

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

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (الفتح الكراجكي أبو )/ ١ج (كنز الفوائد 

ـــ]] ٢٥٧ص /[[ ـــاب وممَّ ـــوان كت ـــبعض اإلخ ـــه ل ا عملت

 . وبه نستعني ،)إسالم أمري املؤمنني  اإلعالم بحقيقة(

اهلادي  ،احلمد هللا ذي اجلود واإلكرام ،بسم اهللا الرمحن الرحيم

دنا سـيِّ  ،خريته من مجيـع األنـام وصالته عىلٰ  ،رشيعة اإلسالم إىلٰ 

ل أوَّ  وسـالم اهللا عـىلٰ  ،رة مـن اآلثـامأهل بيته املطهَّ د رسوله وحممّ 

 ،وإذعانـاً  قني إقـراراً وأخلـص املصـدِّ  ،وإيامنـاً  السابقني إسـالماً 

ـ ،وإعالناً  اوأنصح النارصين رس�   ،وبرهانـاً  ةً وأوضح العاملني حجَّ

وكونـه بعـد الرسـول  ،الـدخول يف اإلسـالم الذي كان سبقه إىلٰ 

يف وجـود  )صلوات اهللا عليه(خللق آدم  هباً مشا ،األنام ة عىلٰ احلجَّ 

بـن أيب طالـب  أمـري املـؤمنني عـيلِّ  ،اخلليفة قبل املستخلف عليـه

، باغضـيه ومنكـري  ولعنـة اهللا عـىلٰ  ،ذي الفضائل واملناقب

 .فضله وحاسديه

ر مجعــت إلخــواين فيــه مــن الكــالم يف إســالم ـهــذا خمتصــ

ــؤمنني  ــري امل ــ(أم ــهص ــب اال )لوات اهللا علي ــا جي ــهم ــاء إلي  ،نته

 . واالعتامد يف املسألة عليه

لوات صــ(أمــري املــؤمنني  م القــول بــأنَّ قــدَّ جيــب أن يُ  :فصــل

 : أسلم )اهللا عليه
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ـــوا  ـــدكم اهللا  -اعلم ـــدَّ  أنَّ  -أيَّ ـــالفني لش ـــداوهتم املخ ة ع

ــبهةً  ــوا ش ــؤمنني ألق ــري امل ــىلٰ موَّ  ألم ــا ع ــوا هب ــعفني ه  ،املستض

ي اإلسـالم عـن أمـري يسـلكها مـن يـروم نفـ وجعلوا هلا طريقـاً 

 .لوات اهللا عليهاملؤمنني ص

ــ ــ :م قــالواوذلــك أهنَّ  ،ن كــان كــافراً اإلســالم ممَّــ ام يصــحُّ إنَّ

ه إنَّـ :فـال جيـوز أن يقـال ،ذا كفـر وال ضـالل قـطُّ  ا من مل يُك فأمَّ 

ــن أيب طالــب  وإذا كــان عــيلُّ  ،أســلم ــال  ،مل يكفــر قــطُّ  ب ف

 .ه أسلمالقول بأنَّ  يصحُّ 

ــن ــة م ــذا ملعن ــالنُّ  وه ــاب ال ختف ــىلٰ  ٰى ص ــابأُ  ع  ،ويل األلب

ــا إىلٰ يتشــبَّ  ــري املــؤمنني  ثون هب ــن  ،القــدح يف أم ــة م والراح

 .ه أسلم قبل سائر الناسأن يسمعوا القول بأنَّ 

فصـــارت يف مستضـــعفي  ،هتم هـــذه الشـــبهةوقـــد تعـــدَّ 

ــيعة ــه ،الش ــربة ل ــن ال خ ــ]] ٢٥٨ص /[[  وم ــالنظر واألدلَّ  ،ةب

ـــ ـــةً أّين  ٰى حتَّ ـــت مجاع ـــال  رأي ـــذه املق ـــون ه ـــنهم يقول  ،م

 أســلم أتـــمّ  أمــري املــؤمنني  ويســتعظمون القــول بــأنَّ 

 .استعظام

ــيهم أنَّ  هــتهم عــىلٰ وقــد نبَّ   وأنَّ  ،هــذه الشــبهة مدسوســة عل

ومـنهم مـن  ،فمنهم مـن قبـل مـا أقـول ،أعداءهم ألقوها بينهم

 .ما يقول عىلٰ  أرصَّ 

ــن  ــبهة م ــذه الش ــارصين هل ــد الن ــت بأح ــت اجتمع ــد كن وق

ــيعةال ــه ،ش ــت ل ــول :فقل ــيلَّ  إنَّ  :أتق ــؤمنني ع ــري امل ــن أيب  أم ب

 ؟مسلم طالب 

 .ال يسعني غري ذلك :فقال

 ؟من مل يسلم ه يكون مسلامً إنَّ  :أفتقول :فقلت له

ــال ــ :فق ــت بأنَّ ــلمإن قل ــ ،ه أس ــرار بأنَّ ــي اإلق ــل لزمن ه قب

 .مؤمناً  مسلامً  دَ لِ ه وُ إنَّ  :ي أقولولكنّ . إسالمه مل يكن مسلامً 

 يـك إىلٰ ؤدّ وهـو يُ  ،قـادراً  احيـ� دَ لِـه وُ إنَّـ :هذا كقولك :فقلت

كـام خلـق فيـه القـدرة  ن،خلق فيـه اإلسـالم واإليـام اهللا تعاىلٰ  أنَّ 

ــ ،واحليــاة ــويُ  ،ل بــك يف مــذهب أهــل اجلــربدِخ وُي ل عليــك بطِ

 ومــا يســتحقُّ  ،يف اإلســالم القــول بفضــيلة أمــري املــؤمنني 

 .عليه من األجر

ــ :فــاخرت لنفســك إســالمه وإيامنــه فعــل اهللا  ا القــول بــأنَّ إمَّ

 .ما ذكرناه وإن ساقك إىلٰ  ،ومؤمناً  مسلامً  دَ لِ ه وُ وأنَّ  ،سبحانه

ــ ــأنَّ وإمَّ ــول ب ــاىلٰ  ا الق ــ اهللا تع ــده حي� ــادراً  اأوج ــمّ  ،ق ــاه  ث آت

 ا يسـتحقُّ بـه ممـَّ رَ ِمـفأطـاع وفعـل مـا أُ  ،فـه بعـد هـذاوكلَّ  ،عقالً 

امنـه مـن أفعالـه الواقعـة فإسـالمه وإي ،فعلـه جزيل األجـر عـىلٰ 

مــا  اك يف وجــوده قبـل فعلـه إىلٰ وإن أدّ  ،بحسـب قصـده وإيثـاره

 .وصفناه

 .من جواب ومل جيد فيه حيلةً  ،ه هذا الكالمفحريَّ 

ــا جيــب أن يُ وممَّــ أن  ،م بــه يف هــذه املســألة أهــل اخلــالفكلَّ

 ؟ من كان كافراً م إالَّ سلِ ه مل يُ  زعمتم أنَّ َام ـل :يقال هلم

منــه وقــوع  مــن صــحَّ  ألنَّ  :فــإن قــالوا] ]٢٥٩ص /[[

 ،هضـدِّ  منـه كـان عـىلٰ  يوإذا عـر ،منـه اإلسالم فهـو قبلـه عـارٍ 

 .ه الكفروضدُّ 

 ؟هضـدِّ  منـه كـان عـىلٰ  يه إذا عـرزعمـتم أنَّـ مَ ـلِـ :قيل هلـم

 ؟أحدمها فال يكون عىلٰ  ،وما أنكرتم من أن خيلو منهام

ــ ،هتــرك الــدخول يف اإلســالم هــو ضــدُّ  إنَّ  :فــإن قــالوا ه ألنَّ

ــحُّ  ــدخول ال يص ــرتك وال ــتامع ال ــ ،اج ــاً  ٰى فمت ــان تارك ــان  ك ك

 .معه الضدُّ  ألنَّ  ،كافراً 

ــم ــل هل ــ :قي ــرتمإنَّ ــا ذك ــزم م ــ ،ام يل ــوُ  ٰى مت ــة دَ ِج ت رشيع

وعلــم العبــد وجوهبــا عليــه بعــد  ،ولــزم العمــل هبــا ،اإلســالم

ــ .وجودهــا ــ ،ا إذا مل يكــن نــزل بــه الــوحيفأمَّ ف وال لــزم املكلَّ

 .فإلزامكم الكفر جهل وغّي  ،وال هني منها أمر

 النبيِّ   نزل عىلٰ امَّ ـالوحي ل إنَّ  :قد سمعناكم تقولون :فإن قالوا

  بتبليغ اإلسالم دعا إليه أمـري املـؤمنني  فلـم جيبـه عنـد

 :وفيـه .ون هذا له فضيلةوتعدُّ  ،»لني الليلةأجِّ «: وقال له ،الدعاء

 .ودهه قد ترك الدخول يف اإلسالم بعد وجأنَّ 

ة وهــذه املــدَّ  ،ه قبــل علمــه بوجوبــهلكنَّــ ،هــو كــذلك :قلنــا

التـي أباحهـا  ،التي سـأل فيهـا اإلنظـار هـي زمـان مهلـة النظـر

 مل يكـن عـىلٰ  ولـو مـات قبـل اعتقـاد احلـقِّ  ،للمسـتدلِّ  اهللا تعاىلٰ 

ــوهكــذا رأينــاكم تُ  ،غلــط ــراهيم ـفسِّ ــول إب ملــا  رون ق
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ــون ــتدالالً  إنَّ  :وتقول ــان اس ــه ك ــذا من ــان  ،ه ــي يف زم وه

 .مهلة النظر التي وقع عقيبها العلم باحلقِّ 

قبـــل  فـــام تقولـــون يف أمـــري املـــؤمنني  :فـــإن قـــالوا

 ؟من االعتقادات يشءٍ  وهل كان عىلٰ  ،اإلسالم



 ٣١١  .....................................................................................  إسالمه/ عيلُّ بن أيب طالب ) ٤٩/ (حرف العني 

 ،زاً مميـِّ ه كـان يف صـغره عـاقالً إنَّـ :الذي نقـول فيـه :قيل هلم

قبـل  مثـل مـا كـان عليـه رسـول اهللا  ان يف االعتقاد عىلٰ وك

ــالم ــه ،اإلس ــتعامله عقل ــن اس ــاىلٰ  ،م ــاهللا تع ــة ب ــده واملعرف  ،وح

ــه الرســول  وإنَّ  ــاطره  ،ذلــك حصــل مــن تنبي وحتريــك خ

التــي حركــت  ،وحصــل للرســول مــن ألطــاف اهللا تعــاىلٰ  ،إليــه

ــواطره إىلٰ  ــار خ ــالم واالعتب ــجد  ،اإلس ــن س ــنهام م ــن م ومل يك

 .مرع متقدِّ ـوال دان بش ،وثنل

ـ  َث ِعــ بُ فلـامَّ  ،هلــام رعية فلـم تكــن حاصـلةً ـمـور الشــا األُ فأمَّ

ـــول اهللا  ـــؤمنني  رس ـــري امل ـــزم أم ـــه ل ـــرار ب  ،اإلق

 .رع منهـوأخذ الش ،والتصديق له

ــ ــهوإنَّ ــال ل ــةأجِّ «: ام ق ــي الليل ــرب» لن ــم  ،ليعت ــه العل ــع ل فيق

 ثبـت فلـامَّ  ،املنيالعـ واليقني مـع اعتقـاد التصـديق لرسـول ربِّ 

ــرَّ  ــك أق ــه ذل ــهادتني ل ــدِّ  ،بالش ــبحانه داً جم ــاهللا س ــرار ب  ،لإلق

 .ببعثة رسول اهللا  وشاهداً 

 ؟أســلم رســول اهللا  إنَّ  :تقولــون فــأنتم إذاً  :فــإن قــالوا

 .وىلٰ وهذا أعظم من األُ 

راف مـن هـذا ـالعظـيم يف العقـول هـو االنصـ إنَّ  :قيل هلـم

ـ ،القول ة العقـل فـام تصـنعون يف دليـل فـإن مل تفهمـوا فيـه حجَّ

ــمع ــال اهللا  ،الس ــد ق ــ وق   :ه لنبيِّ
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هــذا اإلســالم  فكيــف يصــحُّ  ،ونظـري ذلــك كثــري يف القــرآن

 وهـل بعـد هـذا البيـان شـكٌّ  ؟كـافراً  من الرسول ومل يكـن قـطُّ 

 ؟يعرتض عاقالً 

ــمّ  فــام  ، مــن كــان كــافراً م إالَّ ســلِ إذا كــان ال يُ  :يقــال هلــم ث

ــراهيم اخل ــالم إب ــون يف إس ــل تقول ــه(لي ــلوات اهللا علي ومل  )ص

   حيـث ،وال عبد وثنـاً  ،كافراً  يكن قطُّ 
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 ؟]١٣٢و ١٣١: البقرة[ �تُْم ُ�ْسِلُمون

ــ -فقــد تبــنيَّ لكــم  ــتكم اهللا عــىلٰ أهيُّ  -اإليــامن  ا اإلخــوان ثبَّ

ة إســالم أمــري  نه هــذا الفصــل مــن البيــان عــن صــحَّ مــا تضــمَّ

 .املؤمنني 

صـلوات اهللا (إنَّـه : الـذين قـالوا وأنـا أتكلَّـم بعـد هـذا عـىلٰ 

ل، وزعمهــم أنَّ قــد أســلم، ولكــن مل يكــن الســابق  )عليــه األوَّ

م عىلٰ   .مجيع الناس أبو بكر املتقدِّ

ــل ــن أنَّ  :فص ــان ع ــن البي ــؤمنني  م ــري امل ــأوَّ  أم  رٍ ـل بش

  :اإلسالم بعد خدجية  سبق إىلٰ 

أهل النصب واخلالف قد محلتهم العصبية والعنـاد  اعلموا أنَّ 

وإذا هـم  ،سـائر النـاس يب بكـر عـىلٰ أم إسـالم عوا تقدُّ أن ادَّ  عىلٰ 

واألخبـار  ،لعوا يف السري الطـاهرةواطَّ  ،عرجوا عن طريق املكابرة

وأقــوال أمــري  ،واألشــعار الســائرة ،واآلثــار املتظــافرة ،املتــواترة

بخـالف مـا  وجـدوا مجيـع ذلـك ناطقـاً  ،الظـاهرة املؤمنني 

 أمري املؤمنني عيلَّ  بأنَّ  قاضياً  ،عونبكذهبم فيام يدَّ  شاهداً  ،يزعمون

 وسـبق إىلٰ  ،آمـن برسـول اهللا  ل ذكـرٍ وَّ أ بن أيب طالـب 

ة بأرسها غـري خدجيـة بنـت مَّ ر من األُ ـمه بشه مل يتقدَّ وأنَّ  ،اإلسالم

 .Âخويلد 

ــد روي ــول اهللا  أنَّ   وق ــبُ  رس ــني َث ِع ــوم االثن ــه  ،ي وفي

 .أسلم يوم الثالثاء أمري املؤمنني  وأنَّ  ،أسلمت خدجية

 ،أصـــحاب احلـــديث عـــن جماهـــد ٰى ورو]] ٢٦٢ص /[[

فأتـاه  ، يـألف النبـيَّ   كـان عـيلٌّ   :قـال ،اسعن ابن عبّ 

ابـن  يومئـذٍ  وعـيلٌّ  :اسقـال ابـن عبّـ ،يانصـلّ فوجده وخدجيـة يُ 

يـا «: قـال ،»؟مـا هـذا«: فقـال لرسـول اهللا  ،ر حجـجـعش

ــن اهللا الــذي ارتضــاه لنفســه ،عــيلُّ   ،وبعــث بــه رســله ،هــذا دي

ــو إىلٰ  ــه أدع ــك ل ــده ال رشي ــيلٌّ  ،»اهللا وح ــال ع ــذا «:  فق ه

 .»صدقت يا عيلُّ «: قال ،»يشء مل أسمع به

ــ فمكــث عــيلٌّ  ــيَّ  ٰى  أصــبح أتــفلــامَّ  ،راً تلــك الليلــة مفكِّ  النب

، ــمل أزل البارحــة أُ «: فقــال لــه فعرفــت  ،ر فــيام قلــت يلفكِّ

 اهللا وحــده وأنــا أشــهد أن ال إلــه إالَّ  ،والصــدق يف قولــك احلــقَّ 

 .» ك رسول اهللاوأنَّ  ،ال رشيك له

ــوأخــرب ــو عبــد اهللا حمّم ــن د بــن حمّمــين شــيخنا املفيــد أب د ب

ــنعامن  ــازةً  ال ــال ،إج ــ :ق ــيش املظفَّ ــو اجل ــربين أب ــن أخ ر ب

د بــن أمحــد بــن أيب أخربنـا أبــو بكــر حمّمـ :قــال ،د البلخــيحمّمـ

 ،ثني أبــو احلســن أمحــد بــن القاســم الربقــيحــدَّ  :قــال ،الــثلج

 ،أبيـهعـن  ،بـن عفيـف ٰى عـن حييـ ،ثني أسد بن عبيـدةحدَّ  :قال
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ــ لــب اس بــن عبـد املطَّ مــع العبّـ كنــت جالسـاً   :قـال ة بمكَّ

فجـاء شـاب فنظـر يف السـامء حـني  ، قبل ظهور أمـر النبـيِّ 

ــمّ  ،قــت الشــمسحتلَّ  ــام يُ  ث ــم جــاء  ،صــّيل اســتقبل الكعبــة فق ث

فركـع  ،جـاءت امـرأة فقامـت خلفهـام ثـمّ  ،غالم فقام عن يمينه

ــرأة ــالم وامل ــع الغ ــاب فرك ــمّ  ،الش ــ ث ــع الش ــارف ــمّ  ،اب فرفع  ث

فقـال  ،أمـر عظـيم ،اسيـا عبّـ :فقلـت ،سجد الشـاب فسـجدا

د بـن هـذا حمّمـ ؟أتـدري مـن هـذا الشـاب ،أمر عظيم :اسالعبّ 

 ؟أتـدري مـن هـذا الغـالم ،لـب ابـن أخـيعبد اهللا بن عبـد املطَّ 

 ؟أتــدري مــن هــذه املــرأة ،بــن أيب طالــب ابــن أخــي هــذا عــيلُّ 

ــ نَّ أثني هــذا حــدَّ ابــن أخــي  إنَّ  .هــذه خدجيــة ابنــة خويلــد ه ربَّ

ـــدِّ ]] ٢٦٣ص /[[ ربُّ  ين الســـاموات واألرض أمـــره هبـــذا ال

ــه ــو علي ــذي ه ــىلٰ  ،ال ــا ع ــىلٰ  وال واهللا م ــر األرض ع ــذا  ظه ه

 .الدين غري هؤالء الثالثة

 د بـن أمحـد بـن عـيلِّ ثني الشيخ الفقيه أبـو احلسـن حمّمـوحدَّ 

ـ بن شـاذان  د ثني أمحـحـدَّ  :قـال ،ة يف املسـجد احلـرامبمكَّ

 ،د العلـويثنا احلسـن بـن حمّمـحـدَّ  :قـال ،د بـن عمـرانبن حممّ 

 ،اقثنا عبـد الــرزّ حـدَّ  :قـال ،ثنا إبـراهيم بـن عبـد اهللاحـدَّ  :قـال

ــحــدَّ  :قــال ــثنا معّم ــن حيي ــري ٰى ر ب ــه ،بــن أيب كث  :قــال ،عــن أبي

 ،ثني جـابر بـن عبـد اهللاحـدَّ  :قـال ،أخربين أبـو هريـرة العبـدي

ــي مَّ بــن أيب طالــب أقــدم أُ  عــيلُّ «: قــال رســول اهللا  :قــال ت

 ،وأكثــرهم يقينــاً  ،هم دينــاً وأصــحّ  ،وأكثــرهم علــامً  ،ســلامً 

ــامً  ــم حل ــ ،وأكمله ــمحهم كف� ــاً  ،اوأس ــجعهم قلب ــو  ،وأش وه

  .»اإلمام واخلليفة بعدي

ـــ  وجـــاء يف احلـــديث عـــن أيب ذرٍّ  ســـمعت : ه قـــالأنَّ

 .» قنيل من آمن يب وصدَّ أوَّ  عيلٌّ «  :يقول رسول اهللا 

ل أوَّ  إنَّ «:  قـال النبـيُّ  :ه قـالنـس بـن مالـك أنَّـوعـن أ

ــهــذه األُ  بــن أيب طالــب  عــيلَّ  وإنَّ  ،هلــا إســالماً أوَّ  عــيلَّ  ة وروداً مَّ

 ؟قبــل أيب بكــر وعمــر :فقــال لــه ســلامن  ،»هلــا إســالماً أوَّ 

 .»قبل أيب بكر وعمر«: فقال

ــ وعــن أنــس بــن مالــك أيضــاً    النبــيُّ  َث ِعــبُ «  :ه قــالأنَّ

وأســلم  ،وأســلمت خدجيــة يف آخــر ذلــك اليــوم ،نيثنــيــوم اال

 .»يوم الثالثاء  عيلٌّ 

ــن أيب ذرٍّ ]] ٢٦٤ص /[[ ــاً  وع ــلامن مجيع ــاال ،وس ــذ  :ق أخ

ــول اهللا  ــيلٍّ  رس ــد ع ــال  بي ــذا أوَّ   إنَّ أَال « :فق ــن ه ل م

وهـــذا  ،ل مـــن يصـــافحني يـــوم القيامـــةوهـــذا أوَّ  ،آمـــن يب

ــوهــذا فــاروق هــذه األُ  ،يق األكــربالصــدِّ   ق بــني احلــقِّ فــرِّ يُ  ،ةمَّ

 .» واملال يعسوب الظاملني ،ينوهذا يعسوب الدِّ  ،والباطل

قــال رســول اهللا   :قــال ،عــن أبيــه ،وعــن ســليامن بــن بريــدة

  لفاطمــة :»جتــِك  زوَّ ا ترضــني يــا فاطمــة أّين أَمــ 

 .»؟وأفضلهم حلامً  ،وأكثرهم علامً  ،أقدمهم سلامً 

ـــة أُ  ـــِك زوَّ «:  ٰى خـــرويف رواي ـــدم املســـل جت ـــلامً أق  ،مني س

 .»وأفضلهم حلامً  وأكثرهم علامً 

ــ ،وعــن عكرمــة بــن أيب  كــان لعــيلِّ   :قــال ،اسعــن ابــن عبّ

 ل مـن صـّىلٰ كـان أوَّ  :طالب أربـع مناقـب مل يسـبقه إليهـا عـريب

ــول اهللا  ــع رس ــلِّ  ،م ــه يف ك ــاحب رايت ــان ص ــف وك  ،زح

 . له وأدخله قربهوغسَّ  ،واهنزم الناس يوم املهراس وثبت

 .كثرية ٰى هذا املعنواألخبار يف 

ــ ــؤمنني فأمَّ ــري امل ــالم أم ــن ك ــوظ م ــك ا املحف  ،يف ذل

 .واحتجاجه به يف مجلة ما له من املناقب

ثني بـه القـايض أبـو احلسـن أسـد بـن إبـراهيم ما حـدَّ :  فمنه

ــرّ  ــلمي احل ــال، اين الس ــدَّ  :ق ــو ح ــي أب ــب العتك ثني اخلطي

أبــو بكــر ]] ٢٦٥ص /[[ أخربنـا :قــال ،حفـص عمــر بـن عــيلٍّ 

ــ ــدادي ويُ حمّم ــراهيم البغ ــن إب ــرَ د ب ــال ،ف ذورانع ــدَّ  :ق ثنا ح

ثنا سـعد بـن وحـب بـن حـدَّ  :قـال ،يف بمطنّـعرَ رمي ويُ ـاخلض

ثنا نــوح بــن قــيس حــدَّ  :قــاال ،شـيبان وعبــد الــرمحن بــن جبلــة

ــي ــب ،الطالح ــن غال ــليامن ب ــن س ــد  ،ع ــت عب ــادة بن ــن مع ع

منـــرب  عـــىلٰ   اســـمعت علي�ـــ :قالـــت ،الـــرمحن العدويـــة

وأنـا الفـاروق بـني  ،يق األكـربأنـا الصـدِّ «: وهو يقـول رةـالبص

وآمنـت قبـل  ،م أبـو بكـرسـلِ أسـلمت قبـل أن يُ  ،والباطـل احلقِّ 

 .» أن يؤمن

مـن هـذه  ال أعـرف أحـداً  هـمَّ اللّ «: ه قـالأنَّ  وجاء عنه 

 .»هاة عبدك قبيل غري نبيِّ مَّ األُ 

ــه وبــني عــثامن كــالم ٰى وجــر ــه عــثامن ،بين وعمــر  :فقــال ل

ــ ــه ،كخــري من ــذبت«: فقــال ل ــنهام ،ك ــا خــري منــك وم ــل أن  ،ب

 .»عبدت اهللا قبلهام وبعدمها

م إيامنـه كثـري مـن أشـعاره الـواردة يف ن ذكـر تقـدُّ وقد تضـمَّ 

 . أخباره

ـــدَّ  ـــلميح ـــايض الس ـــال ،ثني الق ـــب  :ق ـــربين اخلطي أخ

 ،الفتــات ٰى اس أمحــد بــن حييــثني أبــو العبّــحــدَّ  :قــال ،العتكــي

ــال ــدَّ  :ق ــح ــر حمّم ــو بك ــدينوري دثنا أب ــوب ال ــن يعق ــال ،ب  :ق
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ثنا عـامرة حـدَّ  :قـال ،األنصـاري يد بـن عبـد البلـوثنا حمّمـحدَّ 

عـن عبـد  ،عـن الزهـري ،ثنا بكـري بـن حارثـةحدَّ  :قال ،بن زيد

  :قـال ،عـن جـابر بـن عبـد اهللا ،عـن مالـك ،الرمحن بـن كعـب

 : يسمع ينشد ورسول اهللا   اسمعت علي� 

    بييف نس ال شكَّ  ٰى أنا أخو املصطف

  معــه ربيــت وســبطاه مهــا ولــدي 

ــدّ  ــدّ ج ــرد ي وج ــول اهللا منف    رس

  وفاطم زوجتـي ال قـول ذي فنـدِ  

ــدَّ  ــمص ــاس يف هب ــع الن    قته ومجي

  من الضاللة واإلرشاك ذي النكـدِ  

ــداً  ــد هللا مح ــه فاحلم ــك ل    ال رشي

ــَربُّ   ــدِ  ال ــال أم ــاقي ب ــد والب   بالعب

ـــال]] ٢٦٦ص /[[ ـــ :ق ـــول اهللاوتبسَّ ـــال  م رس : وق

 .»صدقت يا عيلُّ «

ــه  ــه احتجاج ــىلٰ  ومن ــن  ع ــه م ــواب كتاب ــة يف ج معاوي

فقـال أمـري املـؤمنني ، وقد رام معاويـة االفتخـار فيـه ،الشام إليه

 :»عبيـد اهللا بـن أيب لقـال  ثـمّ  ،»؟يفتخر ابـن آكلـة األكبـاد

 : كتبأُ « :رافع

ـــيُّ حمّمـــ    أخـــي وصـــهري د النب

  يد الشـــهداء عّمـــومحـــزة ســـيِّ  

    يـوجعفر الـذي يضـحي ويمسـ

  يّمــيطــري مــع املالئــك ابــن أُ  

   د ســـلني وعـــريسوبنـــت حمّمـــ

  حلمهـــا بـــدمي وحلمـــي منـــاطٌ  

   وســـبطا أمحــــد ابنـــاي منهــــا

ـــأيّ   ـــهميف ـــهم كس ـــه س   كم ل

ــــبقتكم إىلٰ  ــــر�  س ــــالم ط    ااإلس

ــاً   ــي غالم ــت أوان حلم ــا بلغ   م

ــاً  ــوالء مع ــب يل ال ــيكم وأوج     عل

ــوم دو  ــييل ي ــخل ــدير ُخ   .» مِّ ح غ

 ،ةالكافَّـ م إسـالمه عـىلٰ بتقـدُّ  حيتجُّ  )لوات اهللا عليهص(فكان 

رة رسـول اهللا ـويذكره بحضـ ،ةمَّ األُ  ويفتخر به يف مجلة مناقبه عىلٰ 

  ًوبعـد رسـول اهللا  ،بعد دفعة دفعة فـام  ،بـني الصـحابة

وكيـف ينكـره عليـه وهـو  ،عليـه الرسـول  أنكر ذلك قـطُّ 

هبـذا  ال نحـتجُّ  :وال قال لـه أحـد مـن النـاس ؟كالشاهد له بذل

بـل يـذعن  ،أبا بكر هو الذي أسلم قبل مجيـع األنـام فإنَّ  ،الكالم

ويقولـون  ،ويعلمون صدقه من غري اخـتالف ،الناس لقوله 

 .فيه كام قد قال 

 : لبفمن ذلك قول سفيان بن احلرث بن عبد املطَّ 

 ]]٢٦٧ص /[[

    األمـر منتقـل ما كنت أحسـب أنَّ 

   منها عن أيب حسـن عن هاشم ثمّ  

ــيس أوَّ  ــّىلٰ أل ــن ص ــتهم ل م    لقبل

   وأعـرف النـاس باآلثـار والســنن 

   صـاحلة من فيه ما فـيهم مـن كـلِّ 

   وليس يف القوم ما فيه من احلسـن 

 ،وجريــر بــن عبــد اهللا الــبجيل يقــول فيــه مثــل ذلــك أيضــاً 

ن غـريهم ممـَّو ،وقيس بن سـعد بـن عبـادة لـه فيـه أقـوال كثـرية

ــالمه شــهد رســول اهللا  ــار بتقــديم إس ــه األخب  ،وســمع من

وأظهـر بـني أهـل  ،رتسـتَ واحلال أشهر عند أهـل العلـم مـن أن يُ 

 .مكتَ النقل من أن يُ 

ــري أنَّ  ــو غ ــا اهل ــد غلبه ــبة ق ــىلٰ  ٰى الناص ــو ع ــ ،ٰى التق ثرت آف

 .ٰى اهلد الضالل عىلٰ 

ــد احــتجَّ  ــالنُّ  وق ــر بقــولّص ــالم أيب بك  اب يف تقــديم إس

 :انحّس 

   مـن أخـي ثقـةٍ  رت شجواً إذا تذكَّ 

  فــاذكر أخــاك أبــا بكــر بــام فعــال 

ـــ ـــري الربيَّ ـــدهلاخ ـــا وأع    ة أتقاه

ــيِّ   ــد النب ــال بع ــام مح ــا ب   وأوفاه

    الصاحب التايل املحمـود مشـهده

  الُسـق الرُّ ل الناس منهم صدَّ وأوَّ  

 عـــىلٰ  ان يـــدلُّ واحتجـــاجهم بقـــول حّســـ]] ٢٦٨ص /[[ 

ــ ٰى عمــ ــابالقل ــ أو عــىلٰ  ،وب وصــدأ األلب ــيس عــىلٰ تعمُّ  د التلب

  فلـــو اعتمـــدوا اإلنصـــاف علمـــوا أنَّ وإالَّ  ،ضـــعفاء النـــاس

ــ ــمَّ حّس ــذي تض ــو ال ــت ه ــن ثاب ــري ان ب ــرار ألم ــعره اإلق ن ش

ــؤمنني   مدحــه امَّ ـاألنــام لــ باإلمامــة والرئاســة عــىلٰ  امل

ــ ــذلك يــوم الغــدير بحض وس ؤر عــىلٰ  رة رســول اهللا ـب

 : فقال ،فإذن له استأذن الرسول  األشهاد بعد أن
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ـــيُّ  ـــدير نب ـــوم الغ ـــادهيم ي    همين

ــا  ــول منادي ــمع بالرس ــم وأس   نج

ــول فمــن مــوالكم ونبــيُّ      كميق

ــا  ــاك التعامي ــدو هن ــالوا ومل يب   فق

ـــا وأنـــت نبيُّ  ـــك موالن    نـــاإهل

  ا لـك اليـوم عاصـيامنّ  ولن جتدنَّ  

ــا عــيلُّ  ــال لــه قــم ي ــإنَّ  فق    نيف

  وهاديـا بعـدي إمامـاً رضيتك من  

ــ ــذا وليُّ ــواله فه ــت م ــن كن    هفم

  فكونوا لـه أنصـار صـدق مواليـا 

ـــا اللّ  ـــاك دع ـــمَّ هن ـــ ه    هوال وليَّ

  معاديــا اعلي�ــ ٰى وكـن للــذي عـاد 

ال تــزال يــا «: وقــال لــه ،يف هــذا املقــال  به النبــيُّ فصــوَّ 

  .»ما نرصتنا بلسانك داً ان مؤيَّ حّس 

ــك ا ــبة تل ــمعت الناص ــا فكيــف س ــت هل ــي روي ــات الت ألبي

ان ومل تسـمع عنـه هـذه األبيـات التـي قـد سـارت من قول حّس 

ــان ــه ؟هبــا الركب ــام ذكرت ــل كيــف تثبــت هلــا ب ]] ٢٦٩ص /[[  ب

اإلســالم ومل تثبــت بــام  أبــا بكــر ســبق النــاس إىلٰ  مــن شــعره أنَّ 

جلميـع النــاس  أمـري املــؤمنني  أنَّ  ذكرنـاه مــن شـعره أيضــاً 

ــام ــ ؟إم ــف احتجَّ ــبعوكي ــدَّ ت ب ــه وص ــرَ ض قول ــه ومل ت  قه في

 ؟بته فيهاالحتجاج بالبعض اآلخر وكذَّ 

ــتأوَ  ــيس إذا قال ــ :ل ــيلٍّ إنَّ ــه يف ع ــيام قال ــذب ف يف   ه ك

بـل كـذب فـيام حكيتمـوه عنـه  :هذه األبيات أمكن أن يقـال هلـا

 ؟من تلك األبيات

ــت ــ نَّ إ :وإن قال ــيِّ  اناً حّس ــاعر النب ــنا نُ  ، ش ــهكذِّ ولس  ،ب

 .عليه يف الشعر الذي رويتموه َب ذِ ه كُ إنَّ  :لكن نقول

 َب ذِ ه ُكـنَّـأو ،فإن قال لكـم قائـل مثـل هـذا الكـالم :قيل هلا

 ؟ما يكون االنفصال ،عليه يف الشعر الذي ذكرمتوه

ــ ــم أّن ــك إالَّ واعل ــل ذل ــنُ ا مل نق ــعلِ  ل ــمهم ألنَّ ة يف ه ال حجَّ

 .ه ال فرق بني قوهلم وقول من قلبه عليهموأنَّ  ،أيدهيم

 ،وال رأينــا فيــه بحســن ،ان الكــذبعــن حّســولســنا ننفــي 

مجلـة أعـداء أمـري املـؤمنني  وانحـاز إىلٰ  ،ه فارق اإليـامنوذلك أنَّ 

، ــثامن ــبة ع ــن عص ــل م ــل  ،وحص ــن أه ــدنا م ــو عن فه

 .الضالل

بـه  هكيف جتيـزون ذلـك عليـه بعـد مـا مدحـ :فإن قال قائل

 ؟عليه ٰى وأثن مٍّ يف يوم غدير ُخ  الرسول 

ــا ــه وثنــاء إنَّ  :قلن ــمدح ــه كــان مش ومل يكــن  روطاً ـه علي

رتنا ـمــا نصــ داً مــا تــزال مؤيَّــ«: ه قــالوذلــك أنَّــ ،مطلقــاً 

ر زال ـرف عـن النصــانصـ ٰى ه متـأنَّـ عـىلٰ  وهذا يـدلُّ  ،»بلسانك

رف عنهــا بطعونــه ـوقــد انصــ .عنــه التأييــد واســتحقاق املدحــة

وقعــوده  ،هوانصــبابه يف شــعب عــدوِّ  ،أمــري املــؤمنني  عــىلٰ 

 .د عن نرصته يف حرب البرصةيف مجلة من قع

ــيُّ  ــه النب ــال في ــا ق ــبه م ــاىلٰ   ويش ــول اهللا تع ــر  ق يف ذك
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أسـوأ  بـل كـنَّ  ،كمـن سـواهنَّ  ت كـنَّ مَ دِ فإذا ُعـ ،ٰى وجود التقو

 .من غريهنَّ  حاالً 

ــم ]] ٢٧٠ص /[[ ــاىلٰ  -واعل ــدك اهللا تع ــد رو - أيَّ ــه ق  ٰى أنَّ

ـ  أسـلم أيب امَّ ـلـ :ا قالـتاملخالفون عـن أسـامء بنـت أيب بكـر أهنَّ

أسـلمنا وأسـلمت عائشـة وهــي  ٰى فـام قـام حتـَّ ،منزلـه جـاء إىلٰ 

 .صغرية

مولـد  وذلـك أنَّ  ،ر إسـالمهتـأخُّ  وروايتهم هـذه دليـل عـىلٰ 

ت بعـد البعثـة بخمـس دَ لِـوُ  ،وزماهنـا معلـوم ،ئشـة معـروفعا

جهـا رسـول وتزوَّ  ،وكـان هلـا وقـت اهلجـرة ثـامين سـنني ،سنني

وأقامــت  ،تسـع سـنني وهلـا يومئـذٍ  ،بعـد اهلجـرة بسـنة اهللا 

 .ثامين عرشة سنة وكان هلا يوم قبضه  ،معه تسعاً 

ــغرية ــا ص ــالم أبيه ــوم إس ــت ي ــإذا كان ــّل  ،ف ــون  فأق ــا يك م

ــا  ــنتانعمره ــت س ــك الوق ــدلُّ  ،يف ذل ــذا ي ــىلٰ  وه ــا  أنَّ  ع أباه

فهـو مقـدار الزمـان الـذي أتـت  ،أسلم بعد البعثـة بسـبع سـنني

 فيـه مـع رسـول اهللا صـّيل كـان يُ  أمـري املـؤمنني  األخبار بأنَّ 

 ـ وســنذكر طرفــاً ، والنــاس يف هبــم الضــالل ا ورد يف ممـَّ

 .ذلك من األخبار

ــو ــاس س ــان الن ــإذا ك ــؤمنني ٰى ف ــري امل ــأم ــابوا إىلٰ  إنَّ  ام أج

فلــيس يســتحيل  ،اإلســالم بعــد ســبع ســنني مــن مبعــث النبــيِّ 

ــنة ــذه الس ــتجيبني يف ه ــد املس ــر أح ــو بك ــون أب ــيس  ،أن يك ول

ــ ،هلــمذلــك بموجــب أن يكــون أوَّ  ــار ألنَّ ه قــد تنــارصت األخب

غـريه مـن  بـل عـىلٰ  ،بتقديم إسـالم جعفـر بـن أيب طالـب عليـه

 .أمري املؤمنني  ٰى الناس سو

د بــن بــن حمّمـ د بـن عـيلِّ ثني القـايض أبــو احلسـن حمّمــحـدَّ 
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ــخر األزدي د بــن ســيف ثنا عمــر بــن حمّمــحــدَّ  :قــال، ص

د بـن ثنا حمّمـحـدَّ : قـال ،رة سنة سـبع ومخسـني وثالثامئـةـبالبص

د بـن صـفر بـن صلصـال بـن ثنا حمّمـحـدَّ  :قال ،أمحد بن سليامن

ثني أبــو ضــو بــن حــدَّ  :قــال ،الــدهلمس بــن جهــل بــن جنــدل

مـع أيب   ر النبـيَّ ـكنـت أنصـ  :قـال ،ل بـن الـدهلميصلصا

جلـالس بـالقرب مـن منـزل أيب   يومـاً فـإّين  ،طالب قبل إسالمي

ـــب إيلَّ  ،ة القـــيظطالـــب يف شـــدَّ  ـــو طال  شـــبيهاً  إذ خـــرج أب

ــال يل ــامللهوف، فق ــذين : ب ــت ه ــل رأي ــقر، ه ــا الغنص ــا أب ي

ـ  يعنــي النبــيَّ  -الغالمــني   مــا :؟ فقلــت-  اوعليـ�

ـــت] ]٢٧١ص /[[ ـــذ جلس ـــتهام م ـــال ،رأي ـــا يف  :فق ـــم بن ق

 .أن تكون اغتالتهام فلست آمن قريشاً  ،الطلب

ـ ٰى فمضينا حتـَّ :قال  رصنـا إىلٰ  ثـمّ  ،ةخرجنـا مـن أبيـات مكَّ

ــ فاســرتخينا إىلٰ  ،جبــل مــن جباهلــا  وعــيلٌّ   فــإذا النبــيُّ  ،ةقلَّ

 ــه ــن يمين ــ ،ع ــائامن ب ــا ق ــان  ءزاإومه ــمس يركع ــني الش ع

جنــاح  صــلِّ : أبــو طالــب جلعفــر ابنــه فقــال :قــال ،ويســجدان

ــ ــن عمِّ ــا ،كاب ــيلٍّ  إىلٰ  مفق ــب ع ــأحسَّ  ،جن ــيُّ  ف ــا النب   هب

 ثـمّ  ،ا كـانوا فيـهفرغـوا ممـَّ ٰى أمـرهم حتـَّ وأقبلوا عـىلٰ  ،مهامفتقدَّ 

 ثـمّ  ،د يف وجـه أيب طالـبرور يـرتدَّ ـفرأيـت السـ ،أقبلوا نحونـا

 : انبعث يقول

ـــــ إنَّ  ـــــراً  اعلي� ـــــي وجعف    ثقت

  مـــور والكـــرباألُ  عنـــد مهـــمِّ  

ــ ــذال وانص ــن عمِّ ـال خت ــامرا اب    ك

ـــنهم وأيبّمـــأخـــي ألُ     ي مـــن بي

ــــــيَّ  ــــــذل النب    وال واهللا ال خي

ـــيَّ   ـــن بن ـــه م ـــِب  خيذل   ذو حس

م أبــا بكــر يف زيــد بــن حارثــة تقــدَّ  وقــد أتــت األخبــار بــأنَّ 

أسـلم قبلـه مجاعـة  ٰى م حتـَّسـلِ أبا بكـر مل يُ  بل روي أنَّ  ،اإلسالم

 .اسمن الن

ــد ٰى ورو ــن أيب اجلع ــامل ب ــ ،س ــن حمّم ــن أيب ع ــعد ب ــن س د ب

 ،ال :قـال ؟لكـم إسـالماً كـان أبـو بكـر أوَّ  :ه قال ألبيهاص أنَّ وقّ 

 .قد أسلم قبله أكثر من مخسني رجالً 

ــ ــأنَّ وأمَّ ــواردة ب ــار ال ــع  صــّىلٰ  أمــري املــؤمنني  ا األخب م

 . نيهم كانوا ضالّ سبع سنني والناس كلُّ  رسول اهللا 

ــا ــد اهللا  :فمنه ــو عب ــد أب ــيخنا املفي ــه ش ــربين ب ــا أخ  ،م

ثنا حـدَّ  :قـال ،د الصـرييفأخربين أبو حفص عمـر بـن حمّمـ :قال

عــن أمحــد بــن القاســم الربقــي، عــن أيب  ،د بــن أيب الــثلجحمّمــ

 :، قـال-وكـان قـد جـاوز مائـة سـنة  -صالح سهل بن صـالح 

سـمعت أنـس  :قـال ،اد بـن عبـد الصـمدر عبّـسمعت أبا املعّمـ

 ت املالئكـة عـيلَّ صـلَّ «: قـال رسـول اهللا  :الـك يقـولبن م

ــىلٰ  ــيلٍّ  وع ــنني  ع ــبع س ــ ،س ــك أنَّ ــه مل يُ وذل ــامء  ع إىلٰ رَف الس

ــه إالَّ  ــهادة أن ال إل ــ  اهللا وأنَّ ش ــول اهللا  داً حمّم ــإالَّ  رس ي  منّ

  .» ومن عيلٍّ 

ــه]] ٢٧٢ص /[[ ــ :ومن ــن أيب أّي ــا روي ع ــم ــالوب أنَّ  :ه ق

 عـيلٍّ  وعـىلٰ  ت املالئكـة عـيلَّ لقـد صـلَّ «  :قـال رسول اهللا  إنَّ 

 .» ليس معنا أحد غريناصّيل ا نُ ا كنّ ألنّ  ،سبع سنني

ــرة  إنَّ «: قــال رســول اهللا  :قــال ،ومــا رواه أبــو هري

ــلَّ  ــة ص ــيلَّ املالئك ــىلٰ  ت ع ــيلٍّ  وع ــل أن يُ  ع ــنني قب ــبع س ــلِ س م س

 .»برش

: يقـول  اسـمعت عليـ� :قـال ،اد بـن يزيـدومـا رواه عبّـ

 معـه صـّيل سـبع حجـج مـا يُ  ت مـع رسـول اهللا يلقد صـلَّ «

ــريي إالَّ  ــدغ ــت خويل ــة بن ــه  ، خدجي ــل مع ــي أدخ ــد رأيتن ولق

السـالم عليـك يـا  : قـالبحجـر وال شـجر إالَّ  فال نمـرُّ  ،الوادي

 .» وأنا أسمعه ،رسول اهللا

وأنـا أخـو رسـول  ،أنـا عبـد اهللا«  :مـن قولـه  ٰى وما رو

ــدِّ  ،اهللا  ــا الص ــربوأن ــدي إالَّ ال يقو ،يق األك ــا بع ــذّ هل اب  ك

 .» يت قبلهم سبع سننيصلَّ  ،مفرت

ــع ــو راف ــا رواه أب ــال ،وم ــال  :ق ــت أوَّ عِ بُ «: ق ــوم ث ل ي

عــيل يــوم  وصــّىلٰ  ،ثنــنيت خدجيــة آخــر يــوم االوصــلَّ  ،ثنــنياال

ــاء مــن الغــداة مســتخفياً  ــل أن يُ  الثالث ــيِّ صــّيل قب    مــع النب

 .»أحد سبع سنني

 : واستدالل ريةٍ كان عن بص إسالمه  يف أنَّ  :فصل

ـ توجَّ امَّ ـه لاعلم أنَّ  م إسـالم املخـالفني بتقـدُّ  ة عـىلٰ هـت احلجَّ

ومــا الفضــيلة  :قــالوا ،فــنيســائر املكلَّ  عــىلٰ  أمــري املــؤمنني 

 وأّي  ؟يف إســـالم طفـــل مل يلحـــق بدرجـــة العقـــالء البـــالغني

 ؟العــاملني بفعلــه األجــر مــن ربِّ   عليــه يســتحقُّ تكليــف يتعــنيَّ 

ســبيل التوقيــف   عــىلٰ اإلســالم إليــه إالَّ  وهــل كــان إلقــاء

ويصـري لـه  ،والتلقني الذي يفعله أحـدنا مـع ولـده لينشـأ عليـه

 ؟لفنيمن اآل

ــ ــأمّ  ٰى وخطــأ هــؤالء القــوم ال خيف ــن  ،لنيللمت وضــالهلم ع

ــي كــان عليهــا  وذلــك أنَّ  ،واضــح للمنصــفني احلــقِّ  احلــال الت
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 ،رتهيف ابتداء أمـره مـن كـتامن مـا هـو عليـه وسـ رسول اهللا 

ــاً  ــالته خمتفي ــ وص ــعاب مكَّ ــه ،ةيف ش ــان في ــي ك ــة الت   للمخاف

ـ]] ٢٧٣ص /[[ يف اإلعــالن  إلذن اهللا تعــاىلٰ  منتظــراً  ،ةوالتقيـَّ

ــار ــذٍ  ،واإلظه ــىلٰ  فيبــدي حينئ ــأمن معــه  ،تــدريج أمــره ع ي

ــارُّ  ــ ،املض ــأن يُ  ي إىلٰ ـيقض ــك إىلٰ  يلق ــبيان  ذل ــال والص األطف

ــم ــول هل ــذين ال عق ــحُّ  ،ال ــتام يص ــا الك ــن  ،نمعه ــذين م وال

 .عادهتم اإلخبار بام علموه واإلعالن

ــا  ــإذا علمن ــال  -ف ــورة احل ــذه ص ــيَّ  أنَّ  -وه ــد   النب ق

 قنــا أنَّ حتقَّ  ،أحــد األطفـال رسٍّ  يف ابتـدائها بــالوقوف عـىلٰ  خـصَّ 

 .ة الفعل والكاملز بصحَّ ذلك الطفل مميَّ 

ــ ــن عش ــز الب ــل والتميي ــول العق ــتحيل حص ــيس يس ر ـول

 .مور املستبعدة عند العارفنيذلك يف األُ  هوال جتويز ،سنني

ــ ــذلك إنَّ ــر ل ــوِّ ام يُ واملنك ــىلٰ ع ــاهدات ل ع ــب يف املش  ،الغال

بـل  ،والعقل ال يمنـع مـن وجـود مـا ذكرنـاه يف نـادر األوقـات

 .ذلك آية خيرق هبا العادات ال يمنع من أن جيعل اهللا تعاىلٰ 

أعجب بام هو  ني من أنبيائه وقد أخرب اهللا سبحانه عن نبيَّ 

  ٰى كـالم عيسـ فقـال حاكيـاً  .ٰى وحييـ ٰى ومهـا عيسـ ،من هذا
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ــال  ــ إنَّ  :اخلصــومفــإن ق ــذين نبيّ ــام  ان يصــحُّ ه ــون هل أن يك

 .اآليات املعجزات

عقــل طفــل يف زمــن  كميــل اهللا تعــاىلٰ تفــام املــانع مــن  :قلنــا

ــا نبيِّ  ــز واالســتداللويمنحــه صــحَّ  ،ن ــ ،ة التميي ه وخيصُّ

ــ ويكــون ذلــك آيــةً  ،بــالتكليف دون مجيــع األطفــال  ،ه لنبيِّ

 .الناس به له يف أخصِّ  وكرامةً 

ــهٍ  ــتصُّ  ولوج ــالح خي ــن الص ــر م ــه آخ ــع  ،بعلم ــون م وليك

ــ فــام  .ه نبيِّــ تــه وويصُّ ه الــذي هــو حجَّ لوليِّــ ه إبانــةً هــذا كلِّ

 ؟واملانع من كونه كذلك ،املحيل ملا ذكرناه

ــد روي أنَّ أوَ ]] ٢٧٤ص /[[ ــيس ق ــهد  ل ــذي ش ــاهد ال الش

ــف  ــيص يوس ــا يف قم ــن أهله ــالً  م ــان طف ــد ك ــه  ،يف امله ل

 ؟وليس بنبيٍّ  ،سنتان

 تنـا مـن أحـد أئمَّ  عيانـاً  فقـد أوجـدكم اهللا تعـاىلٰ  ،دوبع

د وهـو أبـو جعفـر حمّمـ ،ا أنكرمتوه مـن هـذه احلـالما هو أكثر ممَّ 

ــيلِّ  ــن ع ــ ب ــن موس ــ ، ٰى ب ــأمون ل ــهادة امل ــىلٰ امَّ ـوش ــزم ع   ع

ــاهرته ــه ومص ــنني ،تقريب ــع س ــن تس ــو اب ــم  ،وه ــل والعل بالعق

 ،لالمتحـان سـاً أن يعقـدوا لـه جمل فـاقهم معـه عـىلٰ واتِّ  ،والكامل

ــ ــؤاهلم حيي ــوّىلٰ  ٰى وس ــايض يف أن يت ــثم الق ــن أك ــك ب ــم ذل  ،هل

ــوال ــه األم ــذهلم ل ــر ،وب ــا ج ــامل يف  ٰى وم ــب الك ــن عجي ــه م ل

ووقــف يف يديــه وأذعــن  ٰى عجــز حييــ ٰى حتَّــ ،الســؤال واجلــواب

 .باالستفادة منه والرجوع إليه فيام ال يعلمه

فــق أصــحاب واتَّ  ،وهــذا أمــر قــد شــاركتمونا يف نقلــه

 .محله حلديث عىلٰ ا

ــكُّ  ــنا نش ــل أليب  يف أنَّ  ولس ــل مل حيص ــم والفض ــذا العل ه

ـ : مـن أحـد وجهـنيإالَّ  جعفر  معجـز  فهـو إذاً  ،ا اإلهلـامإمَّ

 . ن به من األناماب

ــ]] ٢٧٥ص /[[ ــيموإمَّ ــني وتعل ــن تلق ــره  ،ا ع ــان عم وك

 ،وهــو يف وقــت املنــاظرة ابــن تســع ســنني ،وقــت تلقينــه ذلــك

 .ثامين سنني :وقيل

ـــذا أُ وَ أ ـــيس ه ـــا ل ـــررتم هب ـــا وأق ـــد نقلتموه ـــة ق عجوب

 ؟وسألتموها

يف زمــن  فأخربونــا كيــف أقــررتم لولــد أمــري املــؤمنني 

ــو  ــم وه ــة والفه ــن املعرف ــم وحس ــامل العقــل والعل املــأمون بك

لوات صـ(ألمـري املـؤمنني  وأنكـرتم أن يصـحَّ  ،ابن تسـع سـنني

ــه ــول اهللا  )اهللا علي ــن رس ــف  يف زم ــل والتكلي ــامل العق ك

 ؟ر سننيـله عشو

كانــت  ،هبــذا نحــن ال نعـرتف أليب جعفــر  :فـإن قــالوا

 .امنّ  شاهدة للمحقِّ  ،السري قاضية بيننا وبينهم

إن مل يكـن األمـر كـام ذكرنـاه مـن كـامل عقـل  :يقال هلـم ثمّ 

ــؤمنني  ــيِّ  أمــري امل ــت دعــاء النب ــه إىلٰ   وق ــالم ل  ،اإلس

ــال رسٍّ  ــو يف ح ــ وه ــن الش ــوف م ــتامن وخ ــالـوك  ،لرك والض

وفعـل مـا يشـهد  ،ر بنفسـه فـيام ألقـاه إليـهأليس يكـون قـد غـرَّ 

ا ممَّــ حاشــا الرســول  ؟م عليــهاملقــدِ  أوخطــ ،العقــل بقبحــه

 .ينسبونه إليه

أوضـــح مـــن أن  والــذي ذكرنـــاه يف أمـــري املــؤمنني 

نـي مل إنَّ «: ألـيس هـو القائـل لرسـول اهللا  ،يشتبه األمـر فيـه

ــ والصــدق يف  فعرفــت احلــقَّ  ،فــيام قلــت يل راً أزل البارحــة مفكِّ

ــك ــه إالَّ  ،قول ــهد أن ال إل ــا أش ــهوأن ــك ل ــده ال رشي  ، اهللا وح

فوقع منـه اإلقـرار بالشـهادة بعـد فكـر ليلـة  ؟»ك رسول اهللاوأنَّ 

 .كاملة
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ــل  ــن طف ــحُّ م ــف تص ــتم  -فكي ــام زعم ــل أن  -ك ــري عاق غ

ــيُ  ــحَّ فكِّ ــوَّ ر يف ص ــةة النب ــة كامل ــ ،ة ليل ــم  ٰى حتَّ ــه العل ــل ل حص

ــبصــدق املخــرب  وهــل بعــد هــذا لــبٌس  ؟ة هبــا بعــد طــول الرويَّ

 ؟هجر العصبية يعرتض عاقالً 

 إنَّ : ه قــالأنَّـ اس عـن ابـن عبّـ وقـد روي أعجـب منـه

ــيَّ  ــىلٰ ]] ٢٧٦ص /[[  النب ــرض ع ــيلٍّ  ع ــالم  ع  ،اإلس

ــه عــيلٌّ  ــة«:  فقــال ل ــيُّ  ،»أنظــرين الليل ــه النب :  فقــال ل

 .» هبا أحداً ِرب هي أمانة يف عنقك ال ُخت «

 ،هــذا الكــالم الواقــع مــنهام  لينظــر الغــافلون إىلٰ ف

 .له يف التأجيل واإلنظار وسؤال أمري املؤمنني 

لـه يف مجيــع  ومل يـزل طائعــاً  ،اهوهـو الــذي كفلـه ورّبــ ،هـذا

اإلقـرار بـه  اإلقـدام عـىلٰ  أنَّ  ٰى  أتـاه األمـر رأفلامَّ  ،ما يأمره ويراه

 .من غري علم ويقني قبيح سأله التأجيل

ـ«: لـه  ل النبـيِّ قـو ثمّ   هبـا ِرب ا أمانـة يف عنقـك ال ُختـإهنَّ

ز يكـون  ملميـِّه ال يقـال إالَّ ا تشـهد العقـول بأرسهـا أنَّـممَّ  ،»أحداً 

 .عقله كامالً 

ــاً  ــال أيض ــذه احل ــد ه ــاً  ويزي ــ بيان ــأنَّ ــلم امَّ ـه ل ــان   أس ك

 ، معـهصـّيل ة يُ فمـرَّ  ،ةشـعاب مّكـ إىلٰ  خيرج مـع رسـول اهللا 

 .د لهيرص ٰى خرة أُ ومرَّ 

ــ ــلَّ  روي أنَّ  ٰى حتَّ ــدٍ  ك ــّىلٰ  واح ــان إذا ص ــنهام ك ــاحبه  م ص

 .حرسه ووقف يرصد له

ــحُّ  ــل يص ــتصَّ  فه ــه أن خي ــل ل ــن ال عق ــر م ــذا األم  ،ال ؟هب

 .ن ال عقل لهته عمَّ صحَّ  ٰى ولكن قد خيف

خمالفينـــا يـــدفعون أن يكـــون إســـالم أمـــري  والعجـــب أنَّ 

اهللا ر ســنني لــه فضــيلة ورســول ـوهــو ابــن عشــ املــؤمنني 

 ــك ــدفع ذل ــدُّ  ،مل ي ــان يع ــل ك ــن أوَّ ب ــه م ــائله ل  ،ل الفض

 .عليه يف املحافل ٰى  به إذا مدحه وأثنِرب وُخي 

ــ  ،م إســالمهم ينكــرون علينــا االحتجــاج بتقــدُّ والعجــب أهنَّ

ــو  ــ(وه ــهص ــتجُّ  )لوات اهللا علي ــان حي ــحابة ك ــني الص ــذلك ب  ،ب

ــره أحــد عليــه ومــا يف ذلــك مــن  :وال يقــول لــه ،وال ينك

 . ام أسلمت وأنت طفل ال عقل لكوإنَّ  ؟الفضل

 : فصل يف البلوغ ]]٢٧٧ص /[[

ــ درجــة التكليــف  البلــوغ إىلٰ  اخلصــوم مــن أنَّ  ا مــا ظــنَّ وأمَّ

ــتالم ــو االح ــوهلم ،ه ــؤمنني  نَّ إ :وق ــري امل ــغ  أم ــن بل مل يك

 فظـنٌّ  .فـنيفـال يكـون مـن املكلَّ  ،وقت إسالمه مبلغ املحتلمـني

مـن بلـغ  عمـوه لكـان كـلُّ ولـو كـان األمـر كـام ز ،غري صحيح

لوجــود بــالغني مــن  ،ونحــن نعلــم فســاد ذلــك ،فــاً احللــم مكلَّ 

 .فنيالبله واملجانني غري مكلَّ 

ــال ــد أن يق ــه حمي ــيس عن ــذي ل ــب ال ــود  إنَّ  :والواج وج

رشط يف  ،ة التمييــز منــه واإلدراكالعقــل يف اإلنســان وصــحَّ 

مــن النظــر واالســتدالل ومعرفــة  ،وجــوب تكليــف العقليــات

بـأرسه  يسع جهلـه مـن األمـد والواجبـات واعتقـاد احلـقِّ ما ال 

 .وإدراك الصواب

العبـــادات ]  تكليـــف[ق ة تعلُّـــيف صـــحَّ  ورشط أيضـــاً 

ــ ،الســمعيات  ،ن مل يبلــغ االحــتالموإن كــان أكثرهــا يســقط عمَّ

 . من جهة السمع الوارد دون ما سواهم سقوطه إالَّ علَ وال يُ 

ـــومل يكــن املشــ  ٰى وال أتــ ،اء البعثــةيف ابتــد ه حاصــالً روع كلُّ

ــؤمنني  ــري امل ــالم أم ــت إس ــوحي وق ــادات  ال ــع العب جلمي

 .ا هو غري الزمم ما هو الزم ملن مل يبلغ ممَّ علَ فيُ  ،السمعية

ــ ــقط فأمَّ ــوز أن يس ــال جي ــول ف ــب يف العق ــف الواج ا التكلي

 .التكليف إذ هو بلوغ حدِّ  ،ن له عقل وحتصيلعمَّ 

ــا أنَّ وقــد بيَّ  ــو  كــان أمــري املــؤمنني  ن كامــل العقــل وه

 فلزمتــه املعرفــة بــاهللا تعــاىلٰ ]] ٢٧٨ص /[[،  ر ســننيـابــن عشــ

ــول ــة العق ــب معرف ــا يوج ــع م ــول وبجمي ــن  ،والرس ــه م ولزم

 وهـذا كـاٍف  ،مـن املصـلحة لـه د املسموع مـا قـارن وجهـاً التعبُّ 

 .لذوي التحصيل

ــري  ــالم أم ــول يف إس ــن الق ــاب م ــذا الكت ــد أوردت يف ه وق

ـــؤمنني  ـــ امل ـــه منفع ـــا في ـــؤمننيم ـــ ،ة للم ـــىلٰ وحجَّ  ة ع

ــالفني ــُد   ،املخ ــاملَِنيَ هللاِ واْحلَْم ــّىلٰ   ،َربِّ اْلع ــىلٰ  وص ــيِّ  اهللا ع دنا س

 . بني الطاهرينالطيِّ  ]وآله[ ،نيد خاتم النبيِّ حممّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ ٣ج (تلخيص الشايف 

يف أنَّ أمــــــري ]] ٢٣٣ص /[[ال شــــــبهة ]] ٢٣٢ص [[

ــابق إىلٰ هــ املــؤمنني  ــيِّ اتِّ  و الس ــاع النب ــه  ب . واإليــامن ب

عــ.  واألمـر يف ذلـك ظـاهر بـني أهــل النقـل متعـارف  ٰى وإنَّـام ادَّ

ــالمه  ــاد أنَّ إس ــب والعن ــل النص ــن أه ــوم م ــان  ق وإن ك

ــىلٰ  ــان ع ــإنَّام ك ــابقًا ف ــني  س ــة واليق ــني، دون املعرف ــبيل التلق س

كــان وفضــلَّوا ألجــل ذلــك إســالم أيب بكــر وإن . هلصــغر ســنِّ 

رًا عنه  .متأخِّ

وقد أجابـت الشـيعة عـن هـذه الشـبهة، وبيَّنـوا أنَّ األمـر يف 
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ــه كــان يف تلــك  ســنِّه  كــان بخــالف مــا ظنَّــه األعــداء، وأنَّ

وبيَّنـوا ذلـك . احلال ممَّن يتناوله التكليـف وتصـحُّ منـه املعـارف

ــالرجوع إىلٰ  ــنِّ  ب ــغ س ــه، ومبل ــاريخ وفات ــار ت ــدها، وأنَّ اعتب ه عن

مل تكــن يف ابتــداء الــدعوة صــغرية  ه بــأنَّ ســنَّ ذلــك يشــهد 

 وأوضـحوا ذلـك بمدحــه . بحيـث ال يصـحُّ معهـا املعرفـة

ــه أســبق  يف مقــام بعــد مقــام، ومقــال بعــد مقــال، وافتخــاره بأنَّ

ــه  ــة بقول ــاظ خمتلف ــك بألف ــراده ذل ــالمًا، وإي ــاس إس : الن

ــة قــبيل غــري  الّلهــمَّ « ــدك مــن هــذه األُمَّ ــدًا عب إّين ال أعــرف عب

ل مـن صـّىلٰ «: ، وقولـه»ها نبيِّ  ، وقولـه لــامَّ شـاجره »أنـا أوَّ

أنـا خـري «: أبـو بكـر وعمـر خـري منـك، فقـال: عثامن وقـال لـه

ــدمها ــه بع ــبلهام وعبدت ــدت اهللا ق ــنهام، عب ــك وم ــول »من ، وق

ـــيِّ  ـــة  النب ـــِك «: لفاطم جت ـــدمهم ]] ٢٣٤ص /[[  زوَّ أق

ــامً  ــدلُّ  ، إىلٰ »ســلًام وأوســعهم عل ــا ي ــه  عــىلٰ غــري هــذا ممَّ أنَّ إيامن

ولــوال ذلــك ملــا امتــدح بــه، وافتخــر . إيــامن البــالغني العــارفني

 .له

ــل ــإن قي ــاس كلَّ : ف ــبق الن ــر مل يس ــا بك ــوا أنَّ أب ــم إىلٰ فهب  ه

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــذا ي ــه؟ وه ــابقني إلي ــن الس ــان م ــيس ك ــالم، أل  اإلس

 .صالحه لإلمامة، وُحيَكم أنَّه مل يكن كافرًا منافقاً 

إظهار اإلسالم، أو كان أسـبق  سبق إىلٰ من  ليس كلُّ : قيل هلم

الناس إليه يكون مؤمنًا يف باطنه، ألنَّ غاية ما فيه أن يكون مظهـرًا 

 .أنَّ الباطن مطابق له لإلسالم، وليس اإلظهار يدلُّ عىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨ت (حمّمد بن الفتّال )/ ١ج (روضة الواعظني 

 : جملس يف ذكر اسالم أمري املؤمنني ]]٨٢ص [[

وقــد ، بــن أيب طالــب  ل مــن أســلم عــيلُّ أوَّ  نَّ أ) علــما(

 بـن أيب طالـب كـان صـغرياً  عـيلَّ  إنَّ  :طعن قـوم يف هـذا وقـالوا

ــرياأل يف بــدوِّ  ــأوال خــالف  .مــر، فهــذا املحــال واخلطــأ الكب ه نَّ

ــّىلٰ أوَّ  ــن ص ــول اهللا  ل م ــع رس ــال م ــن الرج ــكُّ م  او، ومل يش

ــا  ،مســتحقٍّ   عــىلٰ إالَّ  الــدعوة لزمتــه، ومل تقــع الــدعوة أنَّ  مــع م

ثبت مـن اخلـرب عـن الرجـال الثقـات يف عقـدة عقلـه مـن حـني 

 .أن أسلم ه قبل أن يسلم إىلٰ مُّ ولدته أُ 

ــد يورو ــن جماه ــن  ،ع ــاع ــر وأيب نب ــدري عم ــعيد اخل  ،س

إذ دخــل ســلامن  عنــد رســول اهللا  ا جلوســاً كنّــ: قــاال

ــو ذرٍّ  ــاريس وأب ــّام  الف ــود وع ــن األس ــداد ب ــاري واملق ــن الغف ر ب

يارس وحذيفة بـن الـيامن وأبـو اهليـثم بـن التيهـان وخزيمـة بـن 

فجثـوا  ،ثابت ذو الشـهادتني وأبـو الطفيـل بـن عـامر بـن واثلـة

فـديناك باآلبـاء : فقـالوا ،بني يديـه واحلـزن ظـاهر يف وجـوههم

ا نسـمع مـن قـوم يف أخيـك وابـن إّنـ ،هات يـا رسـول اهللامَّ واألُ 

علـيهم، فقـال رسـول  نك يف الـردِّ ا نسـتأذننـا، وإّنـزِ ك ما ُحي عمِّ 

بـن  عـيلِّ  يوما عسـاهم يقولـون يف أخـي وابـن عّمـ«: اهللا 

ــب؟ ــالوا ،»أيب طال ــون: فق ــيلٍّ  أّي  :يقول ــل لع ــبقه إىلٰ  فض  يف س

ــالماإل ــ ؟س ــه اإلوإنَّ ــالً ام أدرك ــالم طف ــولس ــذا الق ــو ه  ،، ونح

ـــال ـــ«:  فق ـــذا ُحي ـــالوا ،»نكم؟زِ أفه ـــال :ق : إي واهللا، فق

إبــراهيم  نَّ أب الســالفة تُــهــل علمــتم مــن الكُ  وبــاهللا أســألكم«

  َه بـني مُّـك الطـاغي فوضـعت بـه أُ ِلـهرب بـه أبـوه مـن امل

ــدفَّ  ــر يت ــاطئ هن ــالث بش ــمس وأث ــروب الش ــني غ ــال إق ب قب

وجــه األرض قــام مــن حتتهــا  عــىلٰ   وضــعته اســتقرَّ الليــل، فلــامَّ 

  اهللا، ثـمّ الَّ إيمسح وجهـه ورأسـه ويكثـر مـن شـهادة أن ال إلـه 

ـوأُ  ،فامتسـح بـه ثوباً  أخذ ، شـديداً  ه تـراه، فـذعرت منـه ذعـراً مُّ

فكـان منـه  ،السـامء عينيـه إىلٰ  اهيـرول بـني يـدهيا مـاد�  ٰى ـمض ثمّ 
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كـــان فرعـــون يف  بـــن عمـــران  ٰى موســـ نَّ أوعلمـــتم 

ــه ي ــل بطلب ــال ليقت ــذبح األطف ــل وي ــاء احلوام ــون النس ــر بط ق

ـ ولدتـه أُ ، فلامَّ ٰى موس تهـا وتقذفـه يف ن تأخـذه مـن حتأت رَ ِمـه أُ مُّ

فبقيـــت  ،يف الـــيمِّ  ]]٨٣ص /[[بالتـــابوت  يالتـــابوت وتلقـــ

ــ ــة حتَّ ــكلَّ  ٰى حريان ــا موس ــا ٰى مه ــال هل ــا أُ : وق ــذفيني يف ا مّ ي ق

ــ ــابوت، وألق ــيمِّ  يالت ــابوت يف ال ــن الت ــرة م ــي ذع ، فقالــت وه

ال : أخــاف عليــك مــن الغــرق؟ فقــال هلــا ّين إ ي،يــا بنــ: كالمــه

ـــزين إنَّ  ـــِك اهللا رادَّ  حت ـــ ،ين إلي ـــة حتَّ ـــت حريان ـــا كلَّ  ٰى فبقي مه

التــابوت  ياقـذفيني يف التـابوت وألقـ مّ يــا أُ  :، وقـال هلـاٰى موسـ

أن  إىلٰ  ت بـه، فبقـي يف التـابوت والـيمِّ رَ ِمـففعلـت مـا أُ  ،يف اليمِّ 

ــأُ  ه إىلٰ قذفــه يف الســاحل وردَّ  وال  ه برمتــه ال يطعــم طعامــاً مِّ

ــ ــاً ـيش ــوماً  رب رشاب ــدَّ  نَّ أ) يورو. (معص ــتامل ســبعني  ة كان

ـــاً  ـــهر) يورو( ،يوم ـــبعة أش ـــاىلٰ  .س ـــال اهللا تع ـــال  وق يف ح
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ـــة  ـــريم[اآلي ـــتكلَّ . ]٣٠و ٢٩ :م ـــه،  م ف ـــت والدت يف وق

ام بالصــالة والزكــاة يف ثالثــة أّيــ ويصة وأُ كتــاب النبــوَّ  يعطــوأُ 

 .مهم يف اليوم الثاين من مولدهمن مولده، وكلَّ 

ــ اهللا  نَّ أ وقــد علمــتم مجيعــاً  ، واحــداً  نــوراً  اخلقنــي وعلي�

أصــالب  لنــا إىلٰ قِ نُ  ثــمّ  ح اهللا تعــاىلٰ ســبِّ ا يف صــلب آدم نُ ا كنّــوإّنــ

ع تســبيحنا يف الظهــور والبطــون ســمَ الرجــال وأرحــام النســاء يُ 

نورنــا كــان يظهــر  نَّ إو ،لــبعبــد املطَّ  ر إىلٰ ـعهــد وعصــ يف كــلِّ 

ــا وأُ  ــمَّ يف وجــوه آبائن ــا حتَّ ــنيَّ  ٰى هاتن ــالنور تب  أســامؤنا خمطوطــة ب

ــ ــمّ  ىلٰ ع ــاههم، ث ــد اهللا  جب ــفه يف عب ــار نص ــا فص ــرتق نورن اف

ع تســبيحنا مــن ســمَ ، وكــان يُ يطالــب عّمــ ونصــفه يف أيب

مـن قـريش وقـد  إذا جلسـا يف مـأل يوعّمـ ظهورمها، وكـان أيب

أن  إىلٰ  ،مـن صـلب أبيــه ونــور عـيلٍّ   نـوري مـن صـلب أيبتبـنيَّ 

ــون أُ  ــا وبط ــالب أبوين ــن أص ــا م ــبط مَّ خرجن ــد ه ــا، ولق هاتن

ــيلٍّ حبي ــت والدة ع ــل يف وق ــال يل بــي جربئي ــب اهللا: فق ــا حبي  ،ي

: ويقــول يــك بــوالدة أخيــك عــيلٍّ نّ اهللا يقــرأ عليــك الســالم وُهي 

ــالتك، إتــك وهــذا أوان ظهــور نبوَّ  عــالن وحيــك وكشــف رس

دتك بأخيــك ووزيــرك وصـنوك وخليفتــك ومــن شــددت إذ أيَّـ

وجــدت فاطمــة  فقمــت مبــادراً  .بــه أزرك وأعليــت بــه ذكــرك

ــ ــت أس ــيلٍّ  مَّ د أُ بن ــ ع ــاض وه ــا املخ ــد جاءه ــاء  يوق ــني النس ب

ــل ــي جربئي ــال حبيب ــا، وق ــل حوهل ــ :والقواب ــا حمّم ــجف ي د أس

ــك ســجفاً  ــ بينهــا وبين ــيل فتلّق ــإذا وضــعت بع ــا ف ــت م اه، ففعل

ــأُ  ــهِم ــمّ  ،رت ب ــال يل ث ــأُ : ق ــا حمّم ــدك ي ــدد ي ــم ــاحبك د فإنَّ ه ص

ــاليمـني، فمــددت يــدي نحــو أُ  دي يــ عــىلٰ  مــائالً  فـإذا بعــيلٍّ  ،همِّ

ن ؤذِّ وهـو ُيـ ٰى نـه اليمنـذُ يف أُ  ٰى اليمنـ]] ٨٤ص /[[يـده   واضعاً 

قــال  وبرســالتي، ثــمّ  ويقــيم باحلنفيــة ويشــهد بوحدانيــة اهللا 

د بيـده الـذي نفـس حمّمـاقـرأ، فوَ  :قلـت ؟قرأأ ،يا رسول اهللا :يل

ــ ــدء بالصُّ ــد ابت ــا اهللا حُ لق ــي أنزهل ــىلٰ  ف الت ــا  ع ــام هب آدم فق

 ٰى آخـر حـرف فيهـا حتَّــ فيهـا إىلٰ  ل حـرفشـيث فتالهـا مـن أوَّ 

قـرأ تـوراة  حفـظ لـه منـه، ثـمّ أه نَّـألـه  لو حرض هبا شـيث ألقـرَّ 

 حفـظ هلـا منـه، ثـمّ أه بأنَّـ ألقـرَّ  ٰى ره موســلو حضـ ٰى حتَّ  ٰى موس

ــ ــور داود حتَّ ــرأ زب ــ ره داود ألقــرَّ ـلــو حضــ ٰى ق ــا بأنَّ ه أحفــظ هل

ه بأنَّـ رَّ ألقـ ٰى ر عيســلـو حضـ ٰى حتـَّ ٰى قـرأ إنجيـل عيسـ منه، ثمّ 

 لـه إىلٰ مـن أوَّ  قرأ القـرآن الـذي أنزلـه اهللا عـيلَّ  حفظ هلا منه، ثمّ أ

سـمع أآخره، فوجدتـه حيفـظ كحفظـي لـه السـاعة مـن غـري أن 

ـــمّ  ـــة، ث ـــه آي ـــاء  من ـــب األنبي ـــام خياط ـــه ب ـــاطبني وخاطبت خ

ومــاذا  ؟حتزنــون مَ فِلــ .تــهحــال طفوليَّ  عــاد إىلٰ  واألوصــياء، ثــمّ 

ــكِّ  ــل الش ــول أه ــن ق ــيكم م ــ عل ــاىلٰ ـوالش ــاهللا تع ــل  ؟رك ب ه

ــون  ـ ّين أتعلم ــل النبيـِّ ــيّ  نَّ أني وأفض ــل الوصــيِّ وص  ؟نيي أفض

ــ آدم  أيب نَّ إو ــم ٰى  رأامَّ ـل ــة  ياس ــي فاطم ــيل وابنت ــم ع واس

ســـاق  عـــىلٰ  واحلســـن واحلســـني وأســـامء أوالدهـــم مكتوبـــاً 

هـو أكـرم  دي هـل خلقـت خلقـاً إهلي وسـيِّ : العرش بالنور قال

 لـوال هـذه األسـامء ملـا خلقـت سـامءً  ،دميـا آ :؟ فقاليعليك منّ 

ــ ــ ة، وال أرضــاً مبنيَّ ــاً مقرَّ  وال ملكــاً  ،ةمدحيَّ ــب ــ ا، وال نبي�  ،الً مرَس

نـا أن يقبـل ه سـأله بحقِّ آدم ربَّـ ٰى ـ عصـفلـامَّ  .وال خلقتك يـا آدم

اه آدم ا الكلــامت التــي تلّقــوكنّــ ،فأجابــه ،توبتــه ويغفــر خطيئتــه

 نَّ إر فــأبشـ ،يـا آدم: ال لـهفتاب عليه وغفـر لـه فقـ ،ه من ربِّ 

ـــ .تـــك وولـــدكيَّ هــذه األســـامء مـــن ذرّ  ، ه فحمـــد آدم ربَّ

ــىلٰ  ــر ع ــا وافتخ ــة بن ــل اهللا  وأنَّ  ،املالئك ــلنا وفض ــن فض ــذا م ه

 .»علينا

ــون ــم يقول ــه وه ــن مع ــلامن وم ــام س ــائزون: وق ــن الف . نح

ــول اهللا  ــم رس ــال هل ــائزون«: فق ــتم الف ــم ُخ  ،أن ــلِ ولك ت َق

 .»ت النارقَ لِ عدائكم ُخ وألعدائنا وأ ،ةاجلنَّ 

ــري ــن جب : أليب طالــب قــال رســول اهللا : قــال ســعيد ب

وين إن ذهبـت فــردُّ : قـال ،»خدجيـة بنــت خويلـد خطـب عـىلٰ ا«

ولكــن انطلــق يــا محــزة فأنــت صــهر القــوم  ،كانــت الفضــيحة

ــ ــلن ردُّ إف ــان أمج ــرُّ . وك ك ــيلِّ فم ــالوا وا بع ــب فق ــن أيب طال  :ب

فتــبعهم  ،آخــذ بــردي ونعــيل :قــال ،داً ج حمّمــزوِّ ُتــ ٰى انطلــق حتَّــ

ــ:  دخلــوا قــالوافلــامَّ  ،عــيلٌّ  احلمــد هللا «:  فقــال النبــيُّ  ،متكلَّ

ــالوا ،»الــذي ال يمــوت احلــيِّ  ــم : ق ومــا هــذا مــن الكــالم؟ فل

ــيئاً  ــدع ش ــالَّ إراده وأرادوه أ ي ــه تكلَّ ــم ،م ب ــال هل ــواتكلَّ : فق  ،م

ــاتكلَّ : قــالوا ولكــن مــن يضــمن املهــر؟  ،مــت بــام أردت وأردن

 بلــغ اخلـرب أبــا فلـامَّ  ،»يضــمن لكـم املهــر أيب«:  عـيلٌّ  فقـال

 .يمّ بأيب أنت وأُ : ويقول ال علي� قبِّ طالب جعل يُ 

 فهــل يمــدح الكامــل مــن العقــالء إالَّ  ،ســالمفهـذا قبــل اإل

 ؟بنحو هذا املذهب



 إسالمه/ يلُّ بن أيب طالب ع) ٤٩/ (حرف العني   ..................................................................................... ٣٢٠

  اسمعت علي� : بن جويرية العرين ]]٨٥ص /[[ة قال حبَّ 

ة مَّ من هذه األُ  أسلم قبيل أعلم أحداً   الإّين  همَّ اللّ «: املنرب يقول عىلٰ 

 .» أحد سبعاً صّيل يت قبل أن يُ صلَّ  ،هاغري نبيِّ 

ــ ــال حبَّ ــرينوق ــيلٍّ  ،ة الع ــن ع ــال،  ع ــبُ «: ق ــيُّ  َث ِع  النب

 وأسلمت يوم الثالثاء ،يوم االثنني«. 

عبــدت اهللا قبــل أن يعبــده «: وقــال أمــري املــؤمنني 

ــذه األُ  ــن ه ــد م ــأح ــمَّ ــبع س ــنني أو س ــس س ل أوَّ  نَّ إنني، ة مخ

ــا فيهــا صــالة العصــ مــا  ،يــا رســول اهللا :قلــت. رـصــالة ركعن

 .»رت بهمِ أُ : هذا؟ قال

ت وصــلَّ  ،غــداة االثنــني  النبــيُّ  صــّىلٰ : قــال أبــو رافــع

 .»يوم الثالثاء عيل وصّىلٰ  ،خدجية آخر هنار يوم االثنني

 .» سبع سنني قبل الناسصّيل فكنت أُ «:  قال عيلٌّ 

قـــال رســـول اهللا عليـــه الصـــالة «: نيقـــال أمـــري املـــؤمن

ــالم ــة :والس ــن الكعب ــنام م ــرح األص ــي لنط ــق  ،امحلن ــم أط فل

 .»فلو شئت أتناول السامء فعلت ،فحملني ،محله

ــ ــال عيس ــد ٰى ق ــن اجلع ــوادة ب ــن س ــدَّ : ب ــح ــن ثني حمّم د ب

ـــد الـــرمحن وأيب حـــازم املـــدين  املكنـــدر وربيعـــة بـــن أيب عب

ــي ــالوا ،والكلب ــيلٌّ : ق ــلمأوَّ   ع ــن أس ــي. ل م ــال الكلب : ق

ل ذكـر آمـن كـان أوَّ : وقـال ابـن إسـحاق. وهو ابن تسـع سـنني

قه بـام جـاء بـه مـن عنـد اهللا معـه وصـدَّ  وصـّىلٰ  برسول اهللا 

ــيلُّ  ــب  ع ــن أيب طال ــذٍ ب ــو يومئ ــ ، وه ــن عش ــنني، ـاب ر س

ــد ــال جماه ــذلك ق ــابر .وك ــال ج ــبُ : وق ــيُّ  َث ِع ــوم   النب ي

 .يوم الثالثاء  عيلٌّ  االثنني وصّىلٰ 

ابـن : وقيـل ،رة سـنةـوهـو ابـن أربـع عشـ أسلم عيلٌّ : يلوق

ــدإ ــ ٰى ح ــنةـعش ــل ،رة س ــ: وقي ــا عش ــاجر إىلٰ ـاثن ــنة، وه  رة س

 .املدينة وهو ابن أربع وعرشين سنة

ــ ــو أّي ــال أب ــاريق ــول اهللا : وب األنص ــال رس ــد «: ق لق

 ه مل يصـلِّ نَّـأسـبع سـنني، وذلـك  عـيلٍّ  وعـىلٰ  ت املالئكة عيلَّ صلَّ 

 .»معي رجل غريه

ــ ــن عبّ ــال اب ــه وق   :اس يف قول
َ
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ُ
ــت : قــال ،]١١و ١٠ :الواقعــة[ �أ نزل

 . يف عيلٍّ 

د بــن إســحاق بإســناده عــن عفيــف، قــال حمّمــ ٰى ورو

لـب يل اس بـن عبـد املطَّ وكـان عبّـ ،تـاجراً  كنـت امـرءاً : عفيف

 ،ام املوسـمالعطـر أّيـ ييشـرت الـيمن ، وكـان خيتلـف إىلٰ صديقاً 

ـ يف اجلاهليـة إىلٰ  ام احلـجِّ فقدمت أّيـ اس العبّـ ة، فنزلـت عـىلٰ مكَّ

ــد املطَّ  ــن عب ــبب ــامَّ : قــال. ل ــمس ]] ٨٦ص /[[ فل ــت الش طلع

ــا أالســامء و قــت إىلٰ وحلَّ   ٰى فرمــ قبــل شــابٌّ أالكعبــة  نظــر إىلٰ أن

ن أفلــم يلبــث  ،اســتقبل فقــام مســتقبلها الســامء ثــمّ  ره إىلٰ ـببصــ

ــ ــث ج ــم يلب ــه، فل ــن يمين ــام ع ــالم فق ــرأة أاء غ ــاءت ام ن ج

ــابُّ  ــرَّ  فقامــت خلفهــام، فركــع الش  وركــع الغــالم واملــرأة، فخ

ــاجداً  ــاب س ــه الش ــجد مع ــالم  ،فس ــع الغ ــاب فرف ــع الش فرف

ــت ــرأة، فقل ــ: وامل ــا عبّ ــيمأ ،اسي ــر عظ ــال. م ــيم :ق ــر عظ  ،أم

د بـن عبـد اهللا بـن هـذا حمّمـ :فقـال. ال: من هذا؟ فقلـت يتدر

 نَّ أو ،ه أرسـله وأمـر هبـذاربَّـ نَّ أيـزعم  ،لـب ابـن أخـيطَّ عبد امل

أتـدري مـن هـذا الغـالم؟ . ح عليـهفتَ ر سـتُ ـوقيصـ ٰى كنوز كرس

لـب ابـن هذا عـيل بـن أيب طالـب بـن عبـد املطَّ : قال ،ال: فقلت

ــي ــرأة إىلٰ . أخ ــذه امل ــن ه ــدري م ــت أت ــام؟ قل ــال ،ال: خلفه : ق

 ا أعلـم عـىلٰ خدجية بنت خويلـد زوجـة ابـن أخـي، وأيـم اهللا مـ

قــال  .ين غــري هــؤالءهــذا الــدِّ  عــىلٰ  هــا أحــداً ظهــر األرض كلِّ 

يـا ليتنـي كنـت : سـالم يف قلبـهعفيف بعد مـا أسـلم ورسـخ اإل

 .رابعاً 

بـن  عـيلِّ  ا أنعـم اهللا بـه عـىلٰ وكـان ممـَّ: د بن إسـحاققال حممّ 

ــأ أيب طالــب  . ســالمقبــل اإل  ه كــان يف حجــر النبــيِّ نَّ

ــدَّ  ــنفح ــد اهللا ب ــيح ثني عب ــري أنَّ  ،أيب نج ــن خ ــد ب ــن جماه  ع

بـن أيب طالـب  عـيلِّ  عـىلٰ  كان مـن نعمـة اهللا تعـاىلٰ : اج قالاحلجّ 

صـابتهم أزمـة أ قريشـاً  نَّ أوما صنع اهللا لـه وأراده بـه مـن اخلـري 

ــول اهللا  ــال رس ــري، فق ــال كث ــب ذا عي ــو طال ــان أب ــديدة، وك ش

  ّإنَّ  ،اسيـا عبّـ: بنـي هاشـم ه وكـان مـن أسـنّ اس عمِّ للعب 

مـن  ٰى أخاك أبا طالب كثري العيـال، وقـد أصـاب النـاس مـا تـر

ـنطلق بنـا نُ اف ،هذه األزمة ف عنـه مـن عيالـه آخـذ مـن بنيـه خفِّ

 ،نعـم: اسقـال العبّـ. هام عنـهفـنكفُّ  وتأخذ من بنيه رجـالً  رجالً 

ـا نريـد أن نُ ّنـإ: تيـا أبـا طالـب فقـاالأ ٰى فانطلقا حتَّ  ف عنـك خفِّ

فقـال أبـو  ،نـاس مـا هـم فيـهينكشـف عـن ال ٰى من عيالك حتـَّ

ــام ــب هل ــيالً إ :طال ــركتام يل عق ــذ  ن ت ــئتام، فأخ ــا ش ــنعا م فاص

ــول اهللا  ــ رس ــمَّ  اعلي� ــهفض ــ ،ه إلي ــذ العبّ ــراً وأخ  اس جعف

ــمَّ  ــيلُّ فض ــزل ع ــم ي ــه، فل ــول اهللا  ه إلي ــع رس ــب م ــن أيب طال ب

ــالم( ــالة والس ــيهام الص ــ )عل ــ ٰى حتَّ ــه اهللا نبي� ــيلٌّ ، واتَّ ابعث ــه ع  بع

ــه وصــدَّ  ــ ،قهفــآمن ب ــومل يــزل جعفــر مــع العبّ أســلم  ٰى اس حتَّ

 .عنه ٰى واستغن
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رســـول اهللا  نَّ أل مجاعـــة كانـــت أوَّ «: قـــال الصـــادق 

  ُــان ي ــّيل ك ــرَّ  ص ــه إذ م ــؤمنني مع ــري امل ــه  وأم ــب ب ــو طال أب

ـفلـامَّ  ،كجنـاح ابـن عّمـ صـلِّ  ي،يا بن :قال ،وجعفر معه ه  أحسَّ

ــول اهللا  ــدَّ  رس ــتق ـــمهام، وانص ــب مس ــو طال  روراً ـرف أب

 :وهو يقول

ـــ ـــي اإنَّ علي� ـــرًا ثقت   الزمـان والكـرِب  عند ملـمِّ    وجعف

 ]]٨٧ص /[[

  أخي ألُّمي مـن بنـيهم وأيب   كامال ختذال وانصـرا ابن عمِّ 

ـــيَّ وال ـــذل النب   ذو حسـِب  خيذلـه مـن بنـيَّ    واهللا ال أخ

 :وقال خزيمة بن ثابت

   رفاـمر منصـما كنت أحسب هذا األ

  أيب حسـن منهـا عـىلٰ  عن هاشم ثـمّ  

ـــيس أوَّ  ـــن صـــّىلٰ أل ـــتكم ل م    لقبل

ــأو  ــات والسُّ ــاس باآلي ــرف الن   ننَ ع

ــداً  ــاس عه ــر الن ــالنبيِّ  وآخ ــن ب    وم

  جربيل عون لـه يف الغسـل والكفـن 

ــه ــرتون ب ــيهم ال يم ــا ف ــه م ــن في    م

  وليس يف القوم مـا فيـه مـن احلسـن 

   كــم عنــه فنعلمــهمــاذا الــذي ردَّ 

ــا   ــبنبي نَّ إه ــبن الغ ــن أغ ــتكم م   ع

ــيلِّ  ــن ع ــن أيب احلس ــن أيب  ع ــف ب ــن أيب يوس ــد اهللا ب ــن عب ب

يـا : أمـري املـؤمنني  كتـب معاويـة إىلٰ  :قـال ،سيف املـدايني

ــة داً ســيِّ  كــان أيب ،يل فضــايل كثــرية إنَّ  ،أبــا احلســن  ،يف اجلاهلي

ـــاً لِ ورصت مَ  ـــالم، ويف اإل ك ـــول اهللا أس ـــهر رس ـــا ص  ،ن

  قـرأ أمـري املـؤمنني فلـامَّ  .لـوحيوكاتـب ا ،وخال املـؤمنني

يـا غـالم  ؟ابـن آكلـة األكبـاد أبالفضايل يفخـر عـيلَّ «: كتابه قال

 :عليه وأمىلٰ  ،»كتبا

  يد الشـهداء عّمـومحزة سيِّ    وصـهري يأخـ د النبّي حممّ 

ـــح ـــذي يض ـــر ال   يّمـيطري مع املالئكـة ابـن أُ   يوجعف

  ي وحلمـيمنوط حلمها بـدم   وعـريس يد سكنوبنت حممّ 

ــا ــاي منه ــد ابن ــبطا أمح   فمن منكم له سهم كسهمي   وس

ــر� اإل ســبقتكم إىلٰ  ــالم ط   ما بلغت أوان حلمي غالماً    اس

ــيكم ــة عل ــب يل والي   مِّ رسـول اهللا يــوم غـدير ُخــ   وأوج

ــوميلإل أن ذلَّ  إىلٰ    ن زلت أرضهبم بسيفيإوما  ــالم ق   س

ــمّ  ــل ث ــمّ  فوي ــل ث ــل وي   يبظلمـ غـداً له اإل ٰى ملن يلق   وي

ــالفلــامَّ  ــة ق ــا معاوي ــل مزِّ :  قرأه ــا أه ــا غــالم ال يقرأه ــه ي ق

 .الشام فيميلون نحو ابن أيب طالب

*   *   * 

 ):هـ٦٠٠ت (ابن بطريق / عمدة عيون صحاح األخبار

ــا إ ٰى معنــ: بــن احلســن ٰى قــال حييــ ]]٦٦ص [[ ســالم موالن

ــيلِّ  ــؤمنني ع ــري امل ــب أم ــن أيب طال ــه( ب ــه وآل ــلوات علي يف  )ص

ــ عظامــاً إلــه و ذلــك يكــون تبجــيالً  نَّ أفــظ اخلــرب، هــو ل ه، ملحلِّ

ــاء اهللا  ــأ، ال )اهللا علــيهم صــّىلٰ (واحلاقــاه لــه بأنبي ه كــان يعتقــد نَّ

سـالم، ة اإلملَّـ فـيام بعـده إىلٰ  صـار سـالم، ثـمّ ة اإلة غـري ملَّـملَّ 

 فــيام ذكــر عــن إبــراهيم ام ذلــك مثــل قولــه ســبحانه وتعــاىلٰ وإنَّـ

ُمْســـِلِمَ�  :حيـــث قـــال اخلليـــل 
ْ
 ا�

ُ
ل و�

َ
ـــا أ

َ
ن
َ
 �َوأ

ُ  :وفـيام قـال عنــه سـبحانه وتعـاىلٰ  ،]١٦٣: األنعـام[
َ
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ــِه َو�َع ــراِهيُم بَ�ِي ْ ــرة[ إِب ــيام ،]١٣٢و ١٣١: البق ــال  وف ق

ِمِنَ�  : ٰى ســعــن مو ســبحانه وتعــاىلٰ 
ْ
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ـ]١٤٣: األعــراف[  ]]٦٧ص [[/ رـد البشــه ســيِّ ، وعــن نبيـِّ
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  :ه لنبيِّـ املؤمنون، وفيام قـال تعـاىلٰ 
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 .]١٦٣و ١٦٢: األنعام[ �أ

  داً ه حمّمـبـه نبيـَّ ومثل ذلك مـا أمـر اهللا سـبحانه وتعـاىلٰ 

ُت وَ : حيث قـال لـه
ْ
م

َ
ـل

ْ
س
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 أ

ْ
ـل

ُ
ق
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ـبََعِن �

�
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آل [ ج

ـــِ�َ  ٰى ومعنـــ، ]٢٠: عمــران
ْ
ُت وَج

ْ
م

َ
ـــل

ْ
س

َ
أي أخلصـــت : أ

ــادة إىلٰ  ــاىلٰ  قصــدي يف العب ــول اهللا ســبحانه وتع ــن ق ، مــأخوذ م

هــذا وجهــي إليــك، : فــرآه يف طريقــه الرجــل إذا قصــد رجــالً 

ــدي ــل. أي قص ــ: وقي ــِ�َ ِهللاِ  ٰى معن
ْ
ْمُت وَج

َ
ــل ْس

َ
ــلمت : أ أس

ُت  ٰى ، ومعنــي هللاـنفســ
ْ
م

َ
ــل

ْ
س

َ
خــالص إمــره يف أي أيقنــت أل أ

ــان هــذا معنــ ــه، وإذا ك ــد ل ــرب، اإل ٰى التوحي ــالم يف لغــة الع س

ــو ــ وه ــاء  ٰى املعن ــن األنبي ــه م ــراد ب ــاه [ ،امل ــذلك معن فك

خالصــه يف توحيــد اهللا إ ٰى فيكــون معنــ ،]واملــراد منــه 

، فــإذا كــان ذلــك ملــا أخــرب بــه رســول اهللا  ، تصــديقاً تعـاىلٰ 

يـامن يف لغـة العـرب هـو التصـديق، اإل نَّ ، أليامنـاً إديقا كـان تص

ْنـا: سبحانه وتعـاىلٰ  قال اهللا
َ
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َومــا : قنا، وقولــه تعــاىلٰ صــدَّ : قولــوا: ، معنــاه]١٣٦: البقــرة[
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ْ
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، أي ]١٧: يوسـف[ �أ

 :ق لنا، ومنه قول الشاعرمصدِّ ب

    ا وقـد كـان قومنـاومن قبـل آمنّـ

ـــلُّ َصـــيُ   ـــل حمّم ـــان قب   دون لألوث

ــدَّ : أراد ــل ص ــن قب ــم ــا يُ داً قنا حمّم ــان قومن ــد ك ــ، وق ون لُّ َص

 .لألوثان قبل

يـامن هـو آمـن، واإل ٰى بمعنـ )أسـلم(: فيكون قولـه يف اخلـرب

ـــب،  ـــاد بالقل ـــان ]]٦٨ص [[/اعتق ـــول باللس ـــل  ،وق وعم

 .اجلوارحب

ـأف ــ: ا االعتقــاد بالقلــبمَّ  .مامــهإه وه ونبيِّــفيعتقــد معرفــة ربِّ

. قـرار باإلمامـةظهـار الشـهادتني، واإلإف: ا القـول باللسـانمَّ أو

ـــأو ـــاجلوارحمَّ ـــل ب ـــوم، : ا العم ـــاة، والص ـــالة، والزك فالص

 .يامن، واجلهاد، فهذا هو حقيقة اإلواحلّج 

ــأ ــَم ــما وحقِّ ــة مقس ــو غاي     ك وه

  ت ومــا ســواك الباطــلأنــ للحــقِّ  

*   *   * 

 ):هـ٦٧٣ت ( طاوسأمحد بن / بناء املقالة الفاطمية

 ر إســـالم أيب بكـــر وتقديمـــه عـــىلٰ قـــرِّ رشع يُ  ]]٥٨ص [[

 إذ كـان إسـالم عـيلٍّ  ،)لوات اهللا عليـهصـ(إسالم أمـري املـؤمنني 

  َّهـذا ظـاهر يف كالمـه ،لال عـربة بـه لصـغره وإن كـان أو، 

ذلــك  عــىلٰ  ماً اهللا يف ورده وصــدره مقــدِّ نازلــه إن شــاء وســوف أُ 

ــاً  ــاق النجــوم  أبيات ــا التح ــق هب ــات وتلتح ــذه املقام ــق هب تلي

 : فأقول]] ٥٩ص [[ / ،بالساموات

ــلَّ  ــك ض ــثامن نفس ــا ع ــت أب    ةرمي

  يرشـق يـذقك املتالفـا ٰى بسهم مت 

ــاً  ــد انتقاص ــوم ترفَّ  تري ــتللنج    ع

  تبتغـي الـنجم خاطفـا بعزم ختوم 

   الـدنا غـري ناصـحتك وغرَّ  زللت

ــة راشــفا    لنفســك للكــأس الوبيئ

   معصـم هلـا مـن هاشـم أّي  بكفٍّ 

ــلُّ   ــام يف ــوم الزح ــا ي ــا هب   املزاحف

   إذا قصــدت منهــا البنــان مغــاوراً 

ــأزم  ــن م ــه م ــدا عزم ــرب  غ احل

    ٰى ريد وقد جـرـفال فئة حتمي الش

  احلتـف منـه املعاطفـا يضمُّ  طريداً  

ــدرس ــف مل ي ــىلٰ  مواق ــدهر  ع  ال

ــا  ــا هزمن ــاء املواقف ــوم اللق ــا ي   هب

ــثامن أنَّ  ــو ع ــب أب ــم الناص ــالم  زع ــوا يف إس ــاس اختلف الن

 ،ه أسـلم ولـه تسـع سـننيإنَّـ :فقـال املكثـر ،أمري املـؤمنني 

ــ وقــال الناصــب يف  ،ه أســلم ولــه مخــس ســننيوزعــم املقلــل أنَّ

 ،السـريةجاهـل ب فـإن كـان مـا عـرف فهـو جـدُّ  ،ذلك غري احلقِّ 

وإن كــان عــرف وقــال  ،القــول مــن تلقـاء نفســه ذو إقـدام عــىلٰ 

أمـري  العصـبية عـىلٰ  عـىلٰ  دالٌّ  ،غري ما عرف فهـو كـذب رصيـح

 .وبغضه كفر بالنقل املعترب ،املؤمنني 

ـــ :لبيـــان األوَّ  ـــري املعظَّ م مـــا رواه الشـــيخ الفاضـــل الكب

بـن العارف احلافظ اخلبري الناقـد أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد اهللا 

ــ ــربِّ حمّم ــد ال ــن عب ــري  د ب ــاطبي]] ٦٠ص [[ / النم ــو  ،الش وه

أخربنـا  :قـال ،ونقلتـه مـن كتـايب الـذي اخرتتـه منـه ،همغري متَّ 

ثنا أبـو حـدَّ  :قـال ،أبو القاسـم خلـف بـن قاسـم بـن سـهل 

ثنا أبـو حـدَّ : قـال ،د بـن إسـامعيل الطـويسبـن حمّمـ احلسن عيلُّ 

ثنا حـدَّ  :قـال ،اجرّ ـد بـن إسـحاق بـن إبـراهيم السـاس حممّ العبّ 

ثنا حــدَّ  ):قــال( ،اقثنا عبــد الـرزّ حـدَّ  :قــال ،د بــن مسـعودحمّمـ

ل مـن وهـو أوَّ  أسـلم عـيلٌّ   :قـال ،عن احلسـن ،عن قتادة ،معمر

 .عرشة سنة عرشة سنة أو سّت   وهو ابن مخس ،أسلم

ــ]] ٦١ص [[ /  ــال وّض ــداً  :احق ــت أح ــا رأي ــطُّ  م ــم  ق أعل

 . بالرأي من سحنونوال  ،د بن مسعودباحلديث من حممّ 

  :قـال احلسـن احللـواين :وذكر املشار إليه قبل هذا ما صـورته

 ،عـن احلسـن ،عن قتادة ،ثنا معمرحدَّ  :قال ،اقثنا عبد الرزّ وحدَّ 

 .وهو ابن مخس عرشة سنة أسلم عيلٌّ   :قال

 ل ذكـر آمـن بـاهللا ورسـوله عـيلُّ أوَّ   ،عن ابـن إسـحاق :وقال

 . عرش سننيابن  وهو يومئذٍ  ،بن أيب طالب

رة ـوهـو ابــن ثـالث عشــ أســلم عـيلٌّ  :قيـل :قـال أبـو عمــر

ــنة ــل[ ،س ــ :وقي ــي عش ــن اثنت ــنةـاب ــل( ،رة س ــس  :وقي ــن مخ اب

ــل ،)]رة ســنةـعشــ ــن ســّت  :وقي ــل ،رة ســنةـعشــ اب ــن  :وقي اب

 . ابن ثامن :وقيل]] ٦٢ص [[ / ، عرش

، عـن ابـن جعدبـة ،عـن ابـن املـدائني ،وذكر عمـر بـن شـبة

وهـو ابــن ثــالث  أسـلم عــيلٌّ   :قــال ،عـن ابــن عمـر ،عـن نــافع

 .عرشة سنة
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ثنا رسيـج بـن حـدَّ  :قـال ،وذكر أبو زيد عمـر بـن شـبة :قال

ــد  بــن الســائبحــدَّ  :قــال ،الــنعامن ــن  ،ثنا الولي عــن ميمــون ب

بـن أيب طالـب وهــو  أسـلم عـيلٌّ   :قـال ،عـن ابـن عمـر ،مهـران

 .ني سنة وهو ابن ثالث وستّ وّيف وتُ  ،ابن ثالث عرشة سنة

وقـد روي عـن  ،مـا قيـل يف ذلـك هـذا أصـّح  :و عمرقال أب

 . دينابن عمر من وجهني جيِّ 

ــ ــتهوأمَّ ــون بغض ــن ك ــاين م ــه الث ــان الوج ــراً   ا بي ــدلُّ  ،كف  في

ــه ــل  :علي ــن حنب ــن ، عــن مســافر احلمــريي ،مــا رواه أمحــد ب ع

ــه ــن أُ  ،أبي ــ مِّ ع ــوللَ َس ــول اهللا   :مة تق ــمعت رس ــول  س يق

 . »ك منافقبُّ ضك مؤمن وال ُحيِ بغِ ال يُ «:  لعيلٍّ 

ــتَّ  ]]٦٣ص [[ /  ــحاح الس ــني الص ــع ب ــن اجلم ــرزين وم ة ل

ــ ــن ُس ــدري م ــدري  ،ن أيب داودنَ العب ــعيد اخل ــن أيب س   :ع

بـــن أيب طالـــب  ا لنعـــرف املنـــافقني ببغضـــهم عـــيلِّ ا كنّـــإّنـــ

 .)لوات اهللا عليهص(

مــن صــحيح البخــاري  ومــن الكتــاب أيضــاً  ]]٦٤ص [[ / 

اهللا عليــه  صــّىلٰ ( قـال النبــيُّ  :مةلَ َســ مُّ قالــت أُ  ،بحـذف اإلســناد

 . »ضه مؤمنبغِ منافق وال يُ  اعلي�  بُّ ال ُحيِ «: )وسلَّم] وآله[

ــل]] ٦٥ص [[ /  ــن حنب ــند اب ــن مس ــديث    وم ــة ح يف مجل

 مـؤمن وال ه إالَّ بـُّال ُحيِ «: بـن أيب طالـب يف عـيلِّ   عن النبـيِّ 

 .»  منافقضه إالَّ بغِ يُ 

إذ نحـن يف غـري  ،إثباهتـاة تركـت يف غري ذلك مـن آثـار عـدَّ 

 .هذه املباحث

ــله ــا حاص ــر م ــ نَّ إ( :وذك ــع قلَّ ــالمه م ــني إس ــر تلق ة العم

هــو  وبعــد أن يكـون يف ذلــك السـنِّ  ،ورياضــة السـائس ،مالقـيِّ 

 .)العقل تامُّ 

ـــتند إىلٰ  ـــه ال تس ـــبية من ـــي عص ـــان وه ـــ ،بره ام دأب وإنَّ

ــ ــع قلَّ ــاظ م ــري األلف ــب تكث ــاالناص ــل منه ــدود   ،ة احلاص وص

 .عنها احلقِّ 

غـري مسـند ذلـك  ،طباعـه كطبـاع محـزة ه يعلـم أنَّ أنَّ  ٰى عوادَّ 

 .عن دليل فضالً ]] ٦٦ص [[ /  أمارة إىلٰ 

 . ع ذلكمل يدَّ  أمري املؤمنني  ق بأنَّ وتعلَّ 

ــىلٰ  ــرد ع ــذي ي ــب وال ــول الناص ــريب  أنَّ  : ق ــرو املغ ــا عم أب

ـــ«: قــال عـــن عـــيلٍّ   النبـــيَّ  إنَّ  :الشــاطبي قـــال ل ه أوَّ إنَّ

ــ فلــو كــان تلقينــاً ، » إســالماً أصــحايب  ة لــه يف ذلــك عــىلٰ ال مزيَّ

 .بذلك  غريه ملا مدحه النبيُّ 

  . عن النبيِّ  ،صل عن سلامنذلك يف إسناد متَّ  ٰى ورو

  رينبوفور العقل وسـداد الـرأي املقـرَّ    حما متدَّ ( اعلي�  ا أنَّ وأمَّ 

من  ل أوَّ إّين «: متمدحاً  قوله   فيكفي يف ذلك ،)رشف إسالمه

 . »مع رسول اهللا ]] ٦٧ص [[ /   صّىلٰ 

استنبئ يـوم  ] النبيَّ  أنَّ   املشار إليه ٰى ورو[]] ٦٨ص [[ / 

 .عيل يوم الثالثاء االثنني وصّىلٰ 

ــذا فتمدُّ  ــت ه ــالم يُ إذا عرف ــه باإلس ــح ــئ أنَّ ــرنب ــان ي  ٰى ه ك

سـبيل التلقـني  ولـو كـان عـىلٰ  ،باذخـاً  ورشفـاً  متامـاً  ذلك فخـراً 

ــ تقليــداً  ــه عــىلٰ  انٍ غــري ب ــ]] ٦٩ص [[ / قاعــدة  ل ــذهب معن  ٰى ل

 .الناصب عىلٰ  ويف ذلك ردٌّ  ،ح بهالتمدُّ 

ــ ــؤمنني وتعلَّ ــري امل ــالم أم ــون إس ــب يف ك ــا  ق الناص م

 لـو كـان كـذلك الحـتجَّ (ه بأنَّـ ،لتامم آرائه وهـو صـبيٌّ  كان فرعاً 

 . )به

ــاً  ــر فنون ــ وذك ــاب غثَّ ــذا الب ــري يف ه ــاً جت ــاقطة ألفاظ  ة س

ــد�  ــمينة ج ــ اس ــة املعن ــد�  ٰى هزيل ــا  اج ــب ويعافه ــأمها اللبي يس

ه ال يليـق بمـن دخـل يف أمـر أن يتعـاجز عنـه ولوال أنَّـ ،األريب

مـن الـدخول  لرأيت تـرك اخلـوض يف هـذا الوشـل املهـني أوىلٰ 

ذا الــذهن الغــال قــد يــؤثر عنــده ]و[اخلصــم  فــإنَّ  وأيضــاً  ،فيــه

 .ر عنده قواعد الباطلقرِّ كالم اهلازل ويُ 

مــن أعيــان الصــحابة مــن كــان  بــام أنَّ  : قــالواجلــواب عــامَّ 

بـني  عليـه وهـو حـيٌّ  فـيام يـأمر بـه ويـردُّ  يناظر رسـول اهللا 

ــزِّ  ــا أظهــرهم يف ع ــارع إليه ــة يس ــافس عليهــا وإمام ــة ين  ،رئاس

بعـده يف يشء حاصـله الـدفع عـن   فكيف يـؤثر قـول عـيلٍّ 

 ؟م درجات العزِّ مراتب امللك وتسنُّ 

وأنــت بـــاآلخرة  :للناصــب عــن هــذا ونقـــول  لونتنــزَّ 

ــؤمنني  ــري امل ــواالة أم ــن م ــرض ع ــه مع ص [[ /   ،وموازرت

 .مع كون االنحراف عنه كفراً ]] ٧٠

لوات اهللا صـ(يقـول أمـري املـؤمنني   أبلـغ مـا كـان فإنَّ  ،وبعد

ــه ــه[  )علي ــه وطباع ــدح فطنت ــإّين «: ]يف م ــت أّي ــبوة  كن ام الص

خصــم عــن هــذا لل  وازع وأّي ، »م الفطنــةصــحيح الــذهن مقــوَّ 

بــل لــو  ؟امللــك ومصــادمته عــن مراتــب املجــد عــىلٰ   خماصــمته

ذكـر هـذا كـان بمقـام الطـرد لـه عـن الرئاسـة والـدفع لـه عــن 

ــ ،اإلمامــة ــ ق غــثٌّ إذ هــو تعلُّ ق بــه وهيــبط درجــات يضــع املتعلِّ

 .ك هبديهاملتمسِّ 

لكـان إسـالم  بالغـاً  كـان أيضـاً  اعليـ� ولو أنَّ ( :قال الناصب
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الـرجلني تركـا املـألوف  ألنَّ  ،مـن إسـالمهأفضـل   ابزيد وخبّـ

 .) اإلسالم]] ٧١ص [[ /  نشأ عىلٰ  وعيلٌّ 

ه مـا كفـاه االنحـراف عـن أمـري إنَّـ :والذي يقـال للناصـب

ــ  ذلــك االنحــراف عــن رســول اهللا  إىلٰ  ضــمَّ  ٰى املــؤمنني حتَّ

 .يناظره ويقاهره

ــه ــول اهللا  أنَّ  :بيان ــىلٰ  رس ــاحب  ع ــن ص ــاه ع ــا روين م

أمـري  عـىلٰ  ٰى اب وهو مروي مـن طريـق غـريه أثنـكتاب االستيع

ـــؤمنني  ـــ(امل ـــهص ـــدُّ  )لوات اهللا علي ـــالمهبتق ـــان  ،م إس وإذا ك

فكيــف  ،غـريه رف عــىلٰ ـإسـالمه يف حـال الطفوليــة بمقـام الشـ

 ؟ما إذا كان إسالمه بعد انتظام سداده ومتام رشاده

ــؤمنني ق الــذي تعلَّــالتعلُّــ إنَّ  ثــمّ  ــه بــاغض أمــري امل ق ب

أمـري املـؤمنني قبـل اإلسـالم  االعتبـار بـام أنَّ  ضعيف مـن جهـة

ــالط الكُ  ــان خي ــك ــّف ــد وخبّ ــالطهم زي ــام خي ــمع  ،ابار ك ويس

فـإن كــان واحلـال هـذه عنــده  ،مقـالتهم كـام يســمعها الـرجالن

فهــذه  ،بــام ســمع والنقــد املعتــرب مــا ال يعتــدُّ  مــن الســداد التــامِّ 

ك وتــرت أمرتبــة لــه رشيفــة نفســانية قدســية تعــاف مهــابط اخلطــ

 ،يفضل هبـا مـن سـواه ويعلـو هبـا قـذال غـريه ،مساقط الضالل

ــا ــق عليه ــا وال يواف ــر عنه ــان ال ينف ــاً  ،وإن ك ــو أيض ــوع  فه ن

 .من سواه ز به عىلٰ ويتميَّ  ،رشف يفوق به غريه

منقبة ملـن رجـع عـن عبـادة األصـنام وخدمـة األوثـان  وأّي 

ــده إىلٰ  ــرف قص ــده وع ــغ رش ــد بل ــة الصــانع األزيل  وق خدم

عقــل مــن املناقــب ]] ٧٢ص [[ /  ل هــذا عنــد مـنهــ ؟األبـدي

 ؟طرفستَ ا يُ البليغة يف يشء أو ممَّ 

ولــو كــان ( :)لوات اهللا عليــهصــ(أمــري املــؤمنني  قــال عــدوُّ 

 كــان مــع إدراكــه وبلوغــه كهــالً ]و[ ،مــدركاً  أســلم بالغــاً  عــيلٌّ 

مـن أسـلم  ألنَّ  ،اب أفضـل مـن إسـالمهكان إسـالم زيـد وخبّـ

كبنـي هاشـم لـيس  اً كـأيب طالـب وردء لـه ظهـراً  وهو يعلـم أنَّ 

 .  )كغريه

ــ ،كالمــه فــصَّ  ومل أحــِك  م ال غيــث ه حشــو بغــيض غــّام ألنَّ

 .يقارنه ويدانيه بَّ فيه وقرش ال لُ 

ــواب عنــه ـ ر أنَّ قــرِّ ه كــان ينبغــي أن يُ بــام أنَّــ :واجل  اعليـ�

ــ( ــهص ــن  )لوات اهللا علي ــف ع ــب لوق ــن أيب طال ــال م ــو خ ل

غيــب  إذ حكــم عــىلٰ  ،فجــروإذا مل يفعــل ذلــك فقــد  ،اإلســالم

وهــو  ،صــفات جمــده مشــاركة إلــه الوجــود يف خــاصِّ  ٰى عــوادَّ 

 .كفر

مـا كانـا آمنـني بجـوار بعـض  وزيـداً  ابـاً خبّ  مـا يدريـه أنَّ  ثمّ 

 ٰى بـــذلك مـــن أذ ار كـــام كـــان غريمهـــا آمنـــاً ّفـــرؤســـاء الكُ 

 ؟ركنيـاملش

ـ ثمّ   ؟ أسـلام كانـا  بمقـام إظهـار اإلسـالمامَّ ـام لـما يدريـه أهنَّ

 .ه بذلكام يتوجَّ اإلشكال إنَّ و

رســول اهللا بــل  مــا يــدري مــبغض أمــري املــؤمنني عــدوّ  ثــمّ 

ــدوّ  ــد رو  اهللا ع ــريه ٰى إذ ق ــل وغ ــن حنب ــول اهللا  أنَّ   اب  رس

 زيـــداً  أنَّ ، » وال مـــن وااله وعــاد مـــن عــاداه هــمَّ اللّ « :قــال

ــاً وخبّ  ــني كُ  اب ــا مقيمــني ب ــّفــكان  عــىلٰ ]] ٧٣ص [[ /   بنيار متعصِّ

ــل ؟ رســول اهللا ــكال زائ ــت فاإلش ــام قل ــان ك ــذا إن ك  ،وه

 .قهتعلُّ  ه عليه ليتمَّ نبِّ وإن مل يكن فقد كان ينبغي أن يُ 

بــل مــؤذي رســول اهللا  ،وزعــم مــؤذي أمــري املــؤمنني 

 عــن رســول اهللا   بالنقــل الثابــت مــن طريــق اخلصــم 

وصـورة مـا اعتمـد املشـار ، » فقـد آذاين اعليـ� ٰى مـن آذ«  :ه قالأنَّ 

 .ألمري املؤمنني فتربهن ما قلته]] ٧٤ص [[ / ٰى أذ إليه

وإسـالم أيب بكـر أفضـل مـن إسـالم زيـد ( :قال املشار إليـه

 ،معروفـاً  ام كانا مغمـورين وكـان أبـو بكـر ظـاهراً ألهنَّ  ،ابوخبّ 

 . )قوله أميل والناس إىلٰ  ،فإسالمه أمجل وأنبل

ــه مــال أنَّ : (ٰى عــوادَّ  ــا بكــر كــان ل ــن ربي وأنَّ  ،أب عــة عتبــة ب

يشء مـن ذلـك  ومل يـربهن عـىلٰ . ) ه كـان يغشـاهوأنَّـ ،كان فقـرياً 

وقــد أظهرنــا كذبــه  ،بنقـل مــن ســرية معروفــة وكتـاب مشــهور

ومـن كـان هبـذه  ،أو بغضـته ر أمـري املـؤمنني ُمـمة عُ يف مقدّ 

وقــد أكثــر  ،مهملــة لــة وحكايتــه جــدّ غــري متقبِّ   الصــفة فــدعواه

 .اطاً كان خيّ  هعتبة وأنَّ  ٰى دعو أصحابنا الطعن عىلٰ 

مـا يـدري مفـارق عـيل بـل مفـارق رسـول  :ونقول مع هذا

ــاً خبّ  أنَّ  ،بــل مفــارق اهللا اهللا  لــو كــان بحــال أيب بكــر مــا  اب

ر حيـث ام يتقـرَّ إذ الربهـان إنَّـ ؟كـان يكـون كحـاهلام يف اإلسـالم

 .يريد اإلثبات هبذا

ــ ــهوأمَّ ــانوا إىلٰ  إنَّ ( :ا قول ــاس ك ــل الن ــالمه أمي ــامَّ  ،)إس  فم

صـواب مـا رميـت بـه صـاحب  والـدليل عـىلٰ  ،دليـل اج إىلٰ حيت

  فضــائل عــيلٍّ ]] ٧٥ص [[ /   مـن كتــاب  الرسـالة مــا نقلتــه

 :ما صورته  رواية ولده عنه

ــال ــدَّ ]و[ :ق ــال ،ثني أيبح ــدَّ  :ق ــري  ثنيح ــن نم  :قــال ،اب

ــدَّ  ــبطح ــن الس ــامر ب ــال ،ثنا ع ــدَّ  :ق ــافح ــو اجلح ــن  ،ثنا أب ع

قـال رسـول اهللا  :قـال ،الغفـاري عـن أيب ذرٍّ  ،معاوية بـن ثعلبـة



 ٣٢٥  .....................................................................................  إسالمه/ عيلُّ بن أيب طالب ) ٤٩/ (حرف العني 

ه مـن فـارقني فقـد فـارق إنَّـ ،يـا عـيلُّ «  :))وآلـه(اهللا عليه  صّىلٰ (

 . »ومن فارقك فقد فارقني ،اهللا

كـان داعيـة رسـول اهللا  )رضوان اهللا عليه(أبا بكر  أنَّ : (وزعم

(، م اإلســالم أو رشفا نحـن فيـه مــن تقـدُّ ولـيس هـذا ممَّــ   

إذ للفضـائل والتفـاخر  ،الم يف يشءمقامات اإلس]] ٧٦ص [[ /

اإلسكايف أجاب عن هـذا الكـالم بـام  مع أنَّ  ،مقام غري هذا املقام

 . هو معروف

ـــ[و ]]٧٧ص [[ / ـــأر] اأمَّ ـــا ف ـــذف  ٰى أن ـــن ق التباعـــد ع

 .ض بالقرابةعن التعرُّ   خلصاء الصحابة والتنازح

ــاىلٰ  ــد اهللا تع ــذول عن ــال املخ ــدليل ق ــوارزمي   ب ــا رواه اخل م

ره واخــذل ـر مــن نصـــانصــ هــمَّ اللّ «: قــال ل اهللا رســو أنَّ 

 ] عـىلٰ [وال سـواء إسـالم مـن أسـلم ( :مـا صـورته، » من خذلـه

ــون ويُ  ف وإســالم مــن كــان يــامن قبــل إســالمه كلَّــأن يم

ــويُ  ــدافع واحلــدث ،ف بعــد إســالمهكلَّ  ،وفــرق بــني الكهــل ال

 .)يف اهللا ورسوله ما مل يكن عيل يلقاه ٰى أبا بكر كان يلق وأنَّ 

ــ ــن معن ــذا يشء م ــ ٰى ه ــه متعصِّ ــىلٰ  باً كالم ــؤمنني  ع ــري امل أم

،  ــه ــن انحراف ــر م ــا ظه ــوت م ــد ثب ــواب بع ــه يف اجل ويكفي

ــه تعــاىلٰ  عــن أمــري املــؤمنني   اَهللا   :قول
َ
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ـــو� ـــاىلٰ  إىلٰ  ... َورَُس ـــه تع    :قول
ً
ـــا ـــزاباأل[  �ُ�ِهين  :ح

 .هذا وقد سبق تنبيه عىلٰ [ ،]٥٧

ــوحاً  ــده وض ــ ويزي ــو املؤّي ــا رواه أب ــوارزميم ــن  ،د اخل ع

  ثني وهـو آخـذحـدَّ  :قـال ،عـن زيـد بـن عـيلٍّ  ،عمرو بن خالـد

ــعره]] ٧٨ص [[ / بــن احلســني  ثني أيب عــيلُّ حــدَّ  :قــال ،بش

 وهــو  ثني حســني بــن عــيلٍّ حــدَّ  :قــال ،وهــو آخــذ بشــعره

ــعره ــذ بش ــال ،آخ ــدَّ  :ق ــيلُّ ح ــب  ثني ع ــن أيب طال ــو  ب وه

وهـــو آخـــذ  ثني رســـول اهللا حــدَّ  :قـــال ،رهآخــذ بشـــع

ومـن  ،فقـد آذاين  شـعرة منـك ٰى مـن آذ ،يـا عـيلُّ «: قـال ،بشعره

ـــد آذ ـــن آذ ،اهللا ٰى آذاين فق ـــاموات  ٰى وم ـــك الس ـــه مل اهللا لعن

 . »واألرض

ـ عـن رسـول اهللا  وتقرير ذلك بـام يـأيت مـن الروايـة ه أنَّ

  اهورو  ،»ي بمنزلـــة رأيس مـــن بـــدينأنـــت منّـــ«: قـــال لعـــيلٍّ 

 .] صاحب كتاب االستيعاب

ــواجلــواب عــامَّ  أبــا بكــر  يف أنَّ  ٰى دعــو ه أحــال عــىلٰ  قالــه أنَّ

 يف اهللا ورسـوله مــا مل يكـن عــيلٌّ  ٰى كـان يلقــ )رضـوان اهللا عليــه(

إســالم  منا ذلــك فلــيس هــذا مــن العلــم بــأنَّ ولــئن ســلَّ  ،يلقــاه

ــر  ــيلٍّ [أيب بك ــالم ع ــن إس ــان إالَّ  أرشف م ــت بالربه ــد أن يثب  بع

 وأنَّ  ٰى ؤذه ُيـه أنَّـظنـِّ  أسـلم علـم أو غلـب عـىلٰ امَّ ـلـ ]أبا بكر أنَّ 

ــب  ــم أو غل ــؤمنني عل ــري امل ــىلٰ [أم ــ ع ــ ]هظنِّ ــأنَّ ــل  ،ٰى ؤذه ال ُي ب

إذ أمــري املــؤمنني  ،غــري ذلــك]] ٧٩ص [[ /  الــذي كــان يظهــر

كانــا فــيام أتيــاه بمقــام  )صــلوات اهللا علــيهام(ورســول اهللا 

ــ ،ضــني للفتــك هبــاماملتعرِّ  ــري ُســألهنَّ ن نَ ام أصــل القاعــدة يف تغي

 .ض للتلفاإلسالم بدء تعرُّ  فإقدامه عىلٰ  ،الرشك

ــ[و ــاً  أنَّ  ]اأمَّ ــان منيع ــب ك ــا طال ــه أب ــرف  ،يف قوم ــن ع فم

بنـــي هاشـــم مل يكونـــوا بمقـــام املقاومـــة   الســـرية عـــرف أنَّ 

بـل مـن بطـون قـريش  ،ة مـن قـريش وغـريهمركني كافَّــللمش

عجـز بنـو  اوعليـ� ل اهللا فلـو اغتـاال رسـو ،عدا بنـي هاشـم

ـــ ،هاشـــم عـــن مصـــارمتهم ومصـــادمتهم ة إذا كـــان وخاصَّ

ــري  ــال غ ــيهام باالغتي ــد إل ــهور والقاص ــري مش ــام غ ــك هب الفات

 .معلوم

صـــاحب  عـــىلٰ  ورده إن شـــاء اهللا تعـــاىلٰ وفـــيام أوردتـــه وأُ 

ــ بــام  قلــت وحــاد عنــه فهــو   مــذعن  ه إن كــان بمقــامالرســالة أنَّ

لوات صـ(عيـد بغضـة أمـري املـؤمنني فيكفيـه و ،مبغض ال حمالة

ـــه ـــام  وإن كـــان بمقـــام جاهـــل فهـــو حـــالٌّ  ،)اهللا علي يف مق

ــذور ــرف  ،املح ــري أن يع ــن غ ــر م ــاب خمط ــل يف ب ــا [إذ دخ م

ــي ــه ] ينته ــره إلي ــه  ،خط ــني معرفت ــذكور ب ــالدة امل ــة ق فالرزي

 .وجهالته

ــ ــىلٰ  أنَّ (ا وأمَّ ــلم ع ــر أس ــا بك ــون ويُ  أب ــأن يم ــون  ،فكلَّ وك

ــويُ ]] ٨٠ص [[ /   كــان يــامن عــيلٍّ  فقــول ،  )ف بعــد اإلســالمكلَّ

 ؟ما ذكر أو أمارة برهان قام عىلٰ  أّي  ،هاذٍ 

ــ ــامن ويُ  ا أنَّ وأمَّ ــان ي ــؤمنني ك ــري امل ــأم ــالمهكلَّ ــد إس  ،ف بع

إذ لـو كــان إســالمه ضــعيف  ،رســول اهللا  ظــاهر عــىلٰ  فـردٌّ 

فات لــه رِّ ـة روايــات مشــالقواعــد مــا مدحــه رســول اهللا يف عــدَّ 

ــىلٰ  ــريه ع ــاىلٰ  ،غ ــه تع ــرات قول ــد ثم ــن الوعي ــه إذن م   :فيلحق

ُهــد
ْ
ُ ا�

َ
� َ �

�َـ�
َ
ــِد مــا ت

ْ
 ِمـْن َ�ع

َ
  ىٰ َوَمـْن �ُشــاقِِق ا�ر�ُســول

ْ
ِبــع

�
َو�َ�

 ٰ
�

ـَو�
َ
ِ مـا ت

�
ـَو�

ُ
ِمِنَ� ن

ْ
ُمـؤ

ْ
ْ�َ َسـِ�يِل ا�

َ
�  

ْ
َم وَسـاَءت

�
ـِلِه َجَهـن

ْ
ص

ُ
َون

 
ً
 .]١١٥ :النساء[ �َ�ِص�ا

ــ ــوأمَّ ــان يُ ا أنَّ ــه ك ــالمكلَّ ــد اإلس ــدعو ،ف بع ــان  ٰى ف ال بره

ــ ،عليهــا ــول  ٰى ومت ــاغ أن يق ــف كــان س ــاب البحــث كي فــتح ب

ــل ،أبــا عــثامن ملحــد إنَّ  :قائــل هــذا ال  وكــام أنَّ  ،مــن غــري دلي

 .فكذا هذا  ة قبل إقامة برهانهيقوم به حجَّ 
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فقـد أجبنـا عـن  ،ه فرق بني إسـالم احلـدث والكهـلا أنَّ وأمَّ 

 .مثله

ــا بكــر  إنَّ ( :مــا حاصــله نني قــال شــانئ أمــري املــؤم أب

ــول اهللا  ــه معاضــدة لرس ــه  صــّىلٰ (كــان في ــه(اهللا علي ــد  ))وآل بع

ــ ٰى ولــيس هــذا معنــ ،)إســالمه ق باإلســالم الــذي البحــث يتعلَّ

 .بل هو يشء خارج عن ذلك ،فيه

ه مـا دافـع وال إنَّـ :ولو  كان ذلـك يف مقابلـة قـول مـن قـال

ــ ــالً ـنص ــول اهللا أص ــه ،ر رس ــذلك وج ــان ل ــ ،ك ــا لك ــذا م ن ه

يف  حســـواً ]] ٨١ص [[ /   رُّ ـيســـ(املـــذكور   فـــإذن ،ٰى جـــر

ومــع  ،)لوات اهللا عليــهصــ(مــن بغضــه أمــري املــؤمنني  )ارتغــاء

رة أمــري ـيف نصــ  اإلرضاب عــن هــذا فســوف يــأيت الكــالم

 .املؤمنني رسول اهللا ونرصة غريه له

ــا بكــر ُرضِ  أنَّ ( ٰى عــوادَّ  ــون  ،إســالمه عــىلٰ  َب أب ــيس املفت ول

ـــلِ   :قــال اهللا تعــاىلٰ  ،كــالوادع
ْ
ت
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املــراد بالفتنــة العنــت  أنَّ  الناصــب عــىلٰ  ٰى وبنــ ،)]١٩١:البقــرة[

 . بأمري املؤمنني  ضاً رِّ متع ،ٰى واألذ

ــ بــام أنَّ  :واجلــواب عــن ذلــك م ق لــه بتقــدُّ هــذا يشء ال تعلُّ

ــ ــالم ذاكـاإلســالم وال بش ــن إس ــذا م ــالم ه ــذي إذ ا ،رف إس ل

ومــا  ،رب كـان بعــد اإلسـالم ال معــهـعي وقوعــه مـن الضــيـدَّ 

فــإذن هــذا مــن  ،هم يف حكايتــه وروايتــهوهــو مــتَّ  ،ثبــت أيضــاً 

 . نحن وهو فيهة مقطوع عامَّ باب املفاخرة خاصَّ 

 بــام أنَّ  :واجلــواب عنــه مــع ثبوتــه وثبــوت مرتبــة لــه بــذلك

ــه(إســالم أيب بكــر   إلســالم أمــري كــان فرعــاً  )رضــوان اهللا علي

فعـل  املقتبـل الكهـل عـىلٰ  وليس ببعيـد أن حيـثَّ  ،املؤمنني 

كيـف يصــلح يل  :إذ يقـول الشــيخ ،املحاسـن واعـتامد الفضــائل

ــنٍّ أن أُ  ــا ذو س ــبق وأن ــب وأُ  ،س ــا[غل ــة ]وأن ــي  ،ذو حنك يغلبن

 .مني الناشئوناألحداث ويتقدَّ 

وإذا كــان األمــر كــذا فمناســب أن يكــون ]] ٨٢ص [[ /

ـــؤمنني ـــري امل ـــالم أم ـــ  إلس ـــر حصَّ ـــالم أيب بك ة يف إس

ــه( ــوان اهللا علي ــالم  ،)رض ــواب اإلس ــن ث ــه م ــل ب ــام حص ومه

ه كـان بـام أنَّـ وتوابع ذلك كـان لـه فيـه النصـيب األوفـر اعتبـاراً 

 .األصل بام وصل إليه

ة حسـنة كـان لـه أجرهـا وأجـر نَّ ُسـ من سـنَّ «: املنقول  ومن

ريه مـن وكـذا نقـول يف إسـالم غـ، »يوم القيامـة من عمل هبا إىلٰ 

 .الصحابة والتابعني ومن يتلوهم من املسلمني

ــله ٰى وأر ــاحظ حاص ــالم اجل ــر  أنَّ  :ك ــا بك ــوان اهللا (أب رض

ــه ــ )علي ــن الض ــه م ــل إلي ــيام وص ــواب ف ــه مل ـذو ث رب أو بكون

ـواألوَّ . يرجع عن اإلسـالم ومل حيـد عنـه  ل لـه عـىلٰ ل غـري مفضِّ

ــميني ــن اهلاش ــريه م ــؤمنني وغ ــري امل ــن  ،أم ــم م ــل هل إذ حص

ر قـريش هلـم يف الشـعب والرتهيـب مـا يـرجح ـتاعب وحصـامل

 ،أو غــري جــوع ضــني للمــوت جوعــاً إذ كــانوا معرَّ  ،ذلــك عــىلٰ 

 .املجاهدات وهو من أشدِّ 

نفسـه يف مرضــاة  )اهللا عليــه صـّىلٰ (وقـد بـذل أمــري املـؤمنني 

ـــِري   :عليــه يف قولــه تعــاىلٰ  ٰى وأثنــ ،اهللا
ْ
ــاِس َمــْن �َش َوِمــَن ا��

ــُه ابْتِ  َس
ْ
ف
َ
ــاَء َ�رْضــاِت اهللاِ � ــرة[ غ رواه مــن ال  ،]٢٠٧ :البق

التهمـة علـيهم أقـرب أبـو إسـحاق  بـل هـو إىلٰ  ،ةهم لإلماميـَّتَّ يُ 

ـــي ـــه  الثعلب ـــان]] ٨٣ص [[ /    يف كتاب ـــف البي ـــري  وأنَّ  ،كش أم

ــول اهللا  ــر رس ــره املــؤمنني آث ــريه  ،بعم ــك لغ ــت ذل ومــا ثب

ــاً  ــه مثبت ــد رضب ــاً  عن ــه ثواب ــالم  ل ــان ك ــه لس ــهد ل ــاب يش الكت

 ،وإن كـان يريـد بالفضـيلة كونـه مل يرجـع عـن اإلسـالم ،العزيز

ف عــني مــن أعيــان الصــحابة باملبالغــة يف وَصــفــال ينبغــي أن يُ 

منـه  ذلـك غـريه أو أشـدّ  عند رضب وقـد صـرب عـىلٰ  ه ما ارتدَّ أنَّ 

 .ن صربممَّ 

ــ ــؤمنني وأمَّ ــري امل ــبغض أم ــري م ــاألذ ا تفس ــة ب  ٰى الفتن

مـا عـرف مـا ذكـر أهـل التفسـري يف ذلـك ه إن كان فإنَّ  ،والعنت

ــد�  ــاقص ج ــو ن ــاين  ،افه ــار مع ــن اعتب ــة ع ــام الغفل ــان بمق إذ ك

سـه غـري أُ  لـه عـىلٰ  يف تفسـريه برأيـه بانيـاً  خائضاً  كتاب اهللا تعاىلٰ 

ــون  ــىلٰ [وملع ــا روي ع ــ ]م ــرآن برأيــهـمــن فسَّ  ٰى ورو، ر الق

ــدي ــناده املتَّ    الواح ــبإس ــن عبّ ــن اب ــل ع ــول ص ــن رس اس ع

ــم  «: قــال    ،اهللا ]] ٨٤ص [[ / مــن قــال يف القــرآن بغــري عل

 .»أ مقعده من النارفليتبوَّ 

ـــ ٰى عـــوإن ادَّ  إذ  ،رين النقـــل فهـــو بعيـــدـفيـــه عـــن املفسِّ

ـ ــاملفسِّ ـ ،املـراد مـن الفتنـة الكفـر روا اآليـة بـأنَّ ـرون فسَّ ره ـفسَّ

ــي ــدي  الثعلب ــإذ الكُ ،  والواح ــريَّ ّف ــل يف ار ع ــلمني بالقت وا املس

 : فقــال اهللا تعــاىلٰ  ،رامالشــهر احلــ
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ا ممـَّ شـيئاً  إنَّ  :ر أن يقـول إلـه العـاملوكيـف يتقـدَّ  ،معروفة جرت

 ؟املسلمني أعظم من القتل ٰى كان جيري من أذ

فلـو كـان ( :)هلوات اهللا عليـصـ(قال مـبغض أمـري املـؤمنني 

أبــا بكــر يف اإلســالم لقــد كــان  ٰى بــن أيب طالــب قــد ســاو عـيلُّ 
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ـفضله أبـو بكـر بـأن أعتـق مـن املعـذِّ  ه وأنَّـ ،ةبني املفتـونني بمكَّ

 .) وادع ة وعيلٌّ ة املقام بمكَّ مدَّ  ٰى األذ ٰى كان يلق

الشـديد  ٰى لبنـي هاشـم مـن األذ ٰى ا مـا جـرنّ ا قد بيَّ إنّ  :أقول

ــذل  ــاهر وب ــوف الق ــهواخل ــؤمنني نفس ــري امل ــون  ،أم ــف يك فكي

ــاً  ــبيله وادع ــذا س ــن ه ــثامن  ؟م ــن أيب ع ــح م ــض رصي ــذا بغ ه

]] ٨٥ص [[ /   فالوعيــــد املنــــاط ،ألمــــري املــــؤمنني 

بـــام ثبـــت يف  -الحـــق بـــه ال حمالـــة، إذ بغضـــته   بالكـــافرين

 .كفر -الصحيح عند القوم 

ــ ــا بكــر  ا أنَّ وأمَّ ــه(أب ــوان اهللا علي ــذِّ  )رض بني أعتــق مــن املع

ه فـرق بـني مـن ولـو ثبـت فإنَّـ ، مل يثبـت برهانـهن أعتـق فمـامَّ م

ــاً  ــق شخص ــن األذ أعت ــني م ــن  ٰى أو شخص ــني م ــدنيوي وب ال

ــن ال ُحي  ــق م ــأعت ــذاب األُ  ٰى ـص ــن الع ــديم ــروي األب إذ  ،خ

بـــأمري املـــؤمنني قامـــت دعـــائم اإلســـالم وقعـــدت قـــوائم 

ــة ،ركـالشــ ــأيت الرواي ــد ت ــدي«: وق ــدون بع ــك هيتــدي املهت » ب

 .منها ٰى ملعنوتقرير ا

وهـذا غـري  ،حـديث الغـار وذكر شـانئ أمـري املـؤمنني 

وسـيأيت الكـالم عليـه إن  ،وقد سـلف تقريـر ذلـك ،ما نحن فيه

 .شاء اهللا تعاىلٰ 

ــوادَّ  ــىلٰ  أنَّ ( ٰى ع ــلموا ع ــة أس ــن  مجاع ــة م ــنهم مخس ــده م ي

 اء عــيلٍّ وهــم أكّفــ ،هــم يفــي باخلالفــةوكلُّ  ،ٰى أصــحاب الشــور

ن يــده أكثــر ممَّــ فقــد أســلم عــىلٰ  ،امــةومنــازعوه الرئاســة واإلم

 . )هؤالء أكثر من مجيع الناس ألنَّ  ،أسلم بالسيف

 ثـمّ  )لوات اهللا عليـهصـ(شانئ أمري املؤمنني  والذي أقول عىلٰ 

اجلامعـة املشـار إلـيهم مـن أصــحاب  امً ه رشع معظِّـإنَّـ :اهللا عـدوّ 

 إنَّ  :الـذي يقـال عليـه فـإنَّ  ،هم يفون باخلالفـةكلَّ  نَّ أو ،ٰى الشور

 .فيها ملن كان داخالً  دينياً  ليست فخراً  ٰى الشور

ــل ]]٨٦ص [[ / ــإن قي ــائص  :ف ــاب خص ــوا أرب ــو مل يكون ل

 .ل عمر عليهمما عوَّ 

 ]فضــيلة[فضــيلة باطنــة تــوازي  عــىلٰ  هــذا لــيس داال�  :قلنــا

  وشــهد لـه النبــيُّ  ،مـن شـهد لــه اخلصـم بصــالح البـاطن

ــنب ]يف هــذا[يث وســوف يــأيت احلــد ،فيــه بــائر الشــاكَّ  بــأنَّ  ه صِّ

 . عند احلاجة إليه

ـــة ـــان اجلارودي ـــول لس ـــل يف  إنَّ  :ويق ـــن أدخ ـــال م إدخ

ل هلـم رسـول اهللا أو دِخ ت فضـلهم لـو كـان املُـثبِـام يُ إنَّ  ٰى الشور

 ؟وأين ذاك ،هم يف تدبريه بوجه من الوجوهتَّ من ال يُ 

ــإنَّ  ــذا ف ــن ه ــا ع ــ أرضبن ــوردِخ املُ ــم يف الش ــاهبم  ٰى ل هل ع

 . صهموتنقَّ 

ــن هــذا[]] ٨٨ص [[ / ــا ع ــإنَّ  ،]أرضبن ــه  ف ــن في ــذي نح ال

ــالم وتقدُّ  ــال اإلس ــهح ــع  وأّي ]] ٨٩ص [[ /    ،م ــالمني وق اإلس

ـــاً  ـــع رسيع ـــا وق ـــني م ـــائل  ،ح ـــن الفض ـــب م ـــيام  عق ال ف

وألمـري املــؤمنني  ،اإذ ذلــك لـه بــاب مفتـوح جــد�  ،واخلصـائص

  َّــني ــه الفضــل املتع ــاركه فيــه غــريه وال في  الــذي ال يش

والسـري تكشـف عنـه مـن طـرق القـوم لـيس  ،سـواه يدانيه فيـه

 .هذا موضع اإلبانة عنه

حـاد عـن  شـانئ أمـري املـؤمنني  فـإنَّ  ،أرضبنا عن هـذا

ـ  الطريق الالحـب ألمـري  يف قرحيتـه أو بغضـاً  ا نقصـاً يف بحثـه إمَّ

إذ علــامء  ،عــن مواالتــه وموازرتــه متباعــداً  ،املــؤمنني 

ــبهم حمشــوَّ  ــةالقــوم وكت ــون الفتن ــني  ٰى العظمــ ة مــن ك كانــت ب

ــثامن  ــزبري وع ــني(طلحــة وال ــيهم أمجع ــان  ،)رضــوان اهللا عل فك

كـان فـرع ذلـك وقعـة  ثـمّ  ،)رضـوان اهللا عليـه(فرع ذلك قتلـه 

 .ة كبريهمَّ من الفريقني أُ  َل تِ طلحة والزبري وقُ  َل تِ فقُ  ،اجلمل

ــي ــزبري  أنَّ   ذكــر الروح ــة وال ــحاب طلح ــولني مــن أص املقت

ــل ،ثامنيــة آالف ــاً ـة عشــســبع :وقي ــوقُ  ،ر ألف مــن أصــحاب  َل تِ

زمـام  عـىلٰ  عَ طِـه قُ وذكـر أنَّـ ،نحـو مـن ألـف أمري املؤمنني 

 .اجلمل سبعون يداً 

مـن  َل تِـفقُ  ،نيكان فرع قتل عثامن بعـد ذلـك حـرب صـفّ  ثمّ 

 ،رون ألفاً ـمخسة وعش أمري املؤمنني ]] ٩٠ص [[ /    أصحاب

لضـالل وويل وفشـا ا. ومن أصحاب معاوية مخسة وأربعون ألفـاً 

 مَّ وُسـ ،ت املصـاحف بالسـهام مـن عتـاهتمَبـة وُرضِ ميَّ عتاة بني أُ 

لوات ص(ة دا شباب أهل اجلنَّ سيِّ  احلسني  َل تِ وقُ  احلسن 

 .غري ذلك من فنون الفتن ٰى وجر ،)اهللا عليهام

 هبـم أبـو عـثامن عـىلٰ  هذه كانت العاقبة باجلامعـة الـذين مـنَّ 

 .اإلسالم

إذ طلحة والـزبري  ،فون باخلالفة فبهت حمضم كانوا يا أهنَّ وأمَّ 

 ،)رضوان اهللا عليه(عثامن  باه بطعنهام عىلٰ كذَّ  )رضوان اهللا عليهام(

 .وجماذبته  وبطعن عثامن عليهام وحماربته

ــة ــن  :قــال لســان اجلارودي ــن زيــد ب ولقــد أحســن ســعيد ب

ــل ــن نفي ــرو ب ــه  عم ــال ل ــة إذ ق ــ إنَّ  :يف جوابــه لطلح ك عمَّ

ــ :فقــال لــه ،لكدِخ ومل ُيــ ٰى أدخلنــي يف الشــور  ه خافــك عــىلٰ إنَّ

 .املسلمني ومل خيفني اإلسالم أو عىلٰ 
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ـ ثمّ   ام خرجـا عـىلٰ بيان كوهنام غـري صـاحلني للخالفـة بـام أهنَّ

اإلمـام فســق عنــد  واخلــروج عــىلٰ  ،بــن أيب طالـب اخلليفـة عــيلِّ 

 .قوم وعند آخرين كفر

فهــو تـدبري غــري مقــرتن باحلكمــة التــي  ،أرضبنـا عــن ذلــك

إذ ، هبــا وهــو واٍف  ،اخلالفــة]] ٩١ص [[ /  تليــق بمــن يســتحقُّ 

ــت ــة روي ــأهنَّ   الرواي ــىلٰ ب ــامن ع ــا خيتص ــة ام كان ــيس  ،اخلالف ول

ــاحبه ــؤمنني  ،أحــدمها أظهــر مــن ص ــان أمــري امل ، ويتجافي

ــة اهللا ــه مفارق ــن   ومفارقت ــام روي م ــول ب ــرب الرس ــه ح وحرب

ـــوســـوف أُ  ،طريــق القـــوم ومـــن يكـــون هبـــذه  ،هثبتـــه بفصِّ

 ؟هلا لصفات كيف يفي بتدبري اخلالفة أو يكون أهالً ا

ــ ـــفإنَّــ ا أمــري املـــؤمنني وأمَّ د قواعــد اإلســـالم ه مهَّ

وهــو أصــل  ،رســول اهللا بمهجتــه ٰى وبكونــه وقــ ،الً بإســالمه أوَّ 

ــ فكــلُّ  ،اإلســالم  ،يف ضــيافة أمــري املــؤمنني  ااملســلمني حق�

بعـد  ثـمّ  ،مض للحـامهلم بنفسه أصـل اإلسـالم وتعـرَّ  ٰى ه وقألنَّ 

ــ ــك حطَّ ــذل ــرون الش ــدَّ ـم ق ــولته وب ــه رك بص ــم بمنازلت د مجعه

ــ ــ ٰى حتَّ ــذلَّ ــعاب الش ــتـت ص ــزَّ    رك وخام ــرع ــوال  ،ة الكف ول

سـيوفه البــواتر وغروهبــا القــواطر مـا الــذي كــان يغنــي إســالم 

د أعنـي عـثامن وطلحـة ُحـهلـام يـوم أُ  ٰى وقد جـر ؟من أشار إليه

ــ ــدي ممَّ ــا رواه الس ــيهام م ــوان اهللا عل ــه ٰى ا ال أررض إذ  ؟حكايت

  ]القــدح]] ٩٢ص [[ /  عــن[ اإلنســان قطــع لســانه  عــىلٰ متعــنيِّ 

وجــه  فــال مســلم عــىلٰ  ،تهمســبَّ  فــيمن جيــب تعظيمــه وال حتــلُّ 

ــؤمنني األرض إالَّ  ــري امل ــّق   وألم ــه ح ــيِّ  علي ــن الس د املحس

ص مــن معاطــب إذ فــرق بــني خملِّــ ،عبــده وال نســبة عــىلٰ 

بـدي موقـع يف سـعادات الثـواب الغضـب اإلهلـي والعـذاب األ

ة داثـر منقطـع املـدَّ  عبـد إحسـاناً  د أحسـن إىلٰ األبدي وبـني سـيِّ 

 .ةاجلدَّ 

ــمّ  ــراً  أّي  ث ــق نف ــني مــن أعت ــبة ب ــدنيوي  نس ــذاب ال مــن الع

 اهللا مــن العــذاب ي عــددهم إالَّ ـصــوبــني مــن أعتــق مــن ال ُحي 

 هــذا القســم األخــري حليــة أمــري املــؤمنني  ؟األبــدي

ــحة براهين ــاالواض ــح يقينه ــا الالئ ــم األوَّ  ،ه ــووالقس  ،ٰى ل دع

ــي مقّصــ ــا فه ــع ثبوهت ــؤمنني ـوم ــري امل ــد أم ــن جم  رة ع

ــدّ  ــذي تع ــاذخ ال ــه الب ــامخ ورشف ــم  ٰى ذر ٰى الش ــالك وزاح األف

رف علـيهم والسـبق األعظـم ـبـل كـان لـه الشـ ،رشف األمالك

 .وجواباً  وهذا تأكيد لكالم سلف سؤاالً  ،همألخصَّ 

ه قـول فإنَّـ ،كـر أكثـر مـن مجيـع النـاسإسالم مـن ذ ا أنَّ وأمَّ 

بـل قـد سـلف عـن  ،قاعـدة عـىلٰ  أصل وال مبنـيٌّ  غري مستند إىلٰ 

 .ن ذكرقرب تقرير الرضر بجامعة ممَّ 

ــ يف فضــل  )لوات اهللا عليــهصــ(ق شــانئ أمــري املــؤمنني وتعلَّ

ــاىلٰ  ــه تع ــه بقول ــار إلي ــن أش ــ  :م ط
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 .) نوائب اإلسالم عىلٰ  ألفاً ]] ٩٣ص [[ /

رشع  شـانئ أمـري املـؤمنني  إنَّ  :هـذا والذي يقـال عـىلٰ 

ــؤمنني ــري امل ــنقص أم ــمّ  ،يف ت ــنقُّ  ث ــك بت ــع ذل ــاب أتب ص الكت

طـ :إذ اآليـة ،املجيد نجـاة العبيـد
ْ
ع

َ
ـا َمـْن أ م�

َ
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ـ فأسقط من الكتاب املجيـد حرفـاً   ٰى عـوادَّ  ،أو جهـالً  ا عمـداً إمَّ

، قســبب نــزول اآليــة صــنع مــن صــنع وصــدقة مــن تصــدَّ  أنَّ 

 :وقال بعض الشيعة عند ذلك

ـأ :همتَّ ن ال ُيـوهـو ممـَّ ،أبو إسـحاق الثعلبـي  ٰى رو لـت ا نزهنَّ

الشــانئ روايتــه  ٰى عــمــا ادَّ  ٰى وإن كــان قــد رو ،يف أيب الدحــداح

ــو مرجــوح ــو ملتحــف بالتهمــة مشــتمل بالشــكِّ  ،وه  إذ ه

ــريه ــالف غ ــي أنَّ  ،بخ ــر  إذ املحك ــا بك ــه(أب ــوان اهللا علي  )رض

األمـوال  وهـذا حـال بعيـد عـن ضـمِّ  ،امً معلِّ  :وقيل ،اطاً كان خيّ 

 .ة الدثرةفكيف عن اجلمَّ  ،النزرة

ــ[ ــامُّ وســوف ي ــراد الت ــىلٰ  أيت اإلي ــا( ع ــزول ادَّ  )م ــن ن عــاه م

ـ. اآلية فـيمن ذكـر اجلاروديـة  فـإنَّ  ،ا الصـدقة بـأربعني ألفـاً وأمَّ

 . ]دبعِّ تُ 

ــ ــ(غــريه عليــه  ل شــانئ أمــري املــؤمنني فضَّ ه مل يكــن بأنَّ

ــيِّ  ــيلٍّ  ]] ٩٤ص [[ /  للنب ــالف ع ــد بخ ــده ي ــه  عن يف كون

ــة رســول اهللا  ــر هــذا ،حتــت عناي ون إســالم ذاك كــ :وتقري

ــول اهللا  ــه لرس ــيل ومتابعت ــالم ع ــالف إس ــق بخ ــلوات (ألحل ص

 . )العار يف خمالفته ٰى إذ خيش ،)اهللا عليه

لوات صـ(شـانئ أمـري املـؤمنني  إنَّ  :هـذا والذي يقـال عـىلٰ 

اخللــق واخلليقــة  حـدود اخلــوارج املـارقني رشِّ  ٰى تعــدّ  )اهللا عليـه

فهــو  ،)عليــهصــلوات اهللا (بـام ثبــت مــن الروايــة عـن الرســول 

وغـريهم مـن  ٰى لذلك أخفـض وأخفـض مـن اليهـود والنصـار

 .ار رتبةً فّ أصناف الكُ 

مـن أشـار إليـه يـد مـن رسـول اهللا  ه مل يكـن عـىلٰ إنَّـ( :قوله

 ٰى ومـا يدريـه بـذلك حتـَّ ،قـول بغـري علـم ))صلوات اهللا عليه(

 ؟عيهيدَّ 
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ــسـلَّ  لــه  وعــرف أنَّ  ،لــه عليــه يـداً  مــا عـرف أنَّ  :ه أرادمنا أنَّ

ــىلٰ  ــؤمنني  ع ــري امل ــداً  أم ــه ،ي ــن قول ــؤمنني  إنَّ  :لك ــري امل أم

  ــوف ــلم خ ــون أس ــوز أن يك ــار أو جي ــوف الع ــلم خ أس

ــإنَّ ]] ٩٥ص [[ /  لفــإن أراد األوَّ  ،العــار ــ ف ــه اللعــن متوجِّ ه إلي

 .لرسول اهللا  إذ هو سابٌّ 

ــمعاين ــن الس ــه  قــال اب ــدَّ  :يف كتاب ــال ،ثني أيبوح ــدَّ  :ق ثنا ح

ــن أيب بكــر ٰى حييــ  ،عــن أيب إســحاق ،ثنا إرسائيــلحــدَّ  :قــال ،ب

ــديل ــد اهللا اجل ــن أيب عب ــال ،ع ــىلٰ   :ق ــت ع ــ مِّ أُ  دخل  Âمة لَ َس

ــت ــبُّ  :فقال ــيكم أيس ــول اهللا ف ــا ؟رس ــت هل ــاذ اهللا أو  :فقل مع

ســمعت رســول اهللا  :قالــت ،ســبحان اهللا أو كلمــة نحوهــا

 .» نيفقد سبَّ  اعلي�  من سبَّ «: يقول

ــازيل ــن املغ ــق  ورواه اب ــن طري ــ م ــن عبّ ــهد : اس اب فأش

ذنـــاي ووعـــاه ســـمعته أُ  رســـول اهللا ]] ٩٦ص [[ /  عــىلٰ 

ك فقـد مـن سـبَّ  ،يـا عـيلُّ «: بن أيب طالـب  قلبي يقول لعيلِّ 

ه أكبـَّ اهللا  ومـن سـبَّ  ،اهللا  ني فقـد سـبَّ ومـن سـبَّ  ،نيسبَّ 

 .»يف النار  منكبيه اهللا عىلٰ 

ـــال ]]٩٧ص [[ / ـــلم  :أردت :وإن ق ـــون أس ـــوز أن يك جي

أبـو بكـر أمحـد بـن عبـد العزيـز  ٰى فقـد رو:  قلـت ،خوف العار

ثنا حـدَّ  :قـال ،اتد بـن عبيـد الزّيـثنا حمّمـحـدَّ  :قـال ،اجلوهري

ثنا حـدَّ  :قـال ،ثنا داود بـن سـليامنحـدَّ  :قـال ،اد بـن يعقـوبعبّ 

عـن ابــن  ،اخلراسـاين عـن أيب عـيلٍّ  ،د القـريشعبـد اهللا بـن حمّمـ

ــ ــال ،اسعبّ ــول اهللا  :ق ــال رس ــُحي «: ق ــاكُّ ـَش ــيلٍّ  ر الش  يف ع

 كـلِّ  من قربه ويف عنقـه طـوق مـن نـار فيـه ثالثامئـة شـعبة عـىلٰ 

 .»يوقفه موقف القيامة ٰى شعبة شيطان يكلح يف وجهه حتَّ 

ــ ــىلٰ ويتعلَّ ــه ع ــار إلي ــن أش ــل م ــيلٍّ  ق يف فض ــه   ع بقول

ِح   :تعاىلٰ 
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ك بمـن قاتـل وأنفـق قبـل فـام ظنّـ( :قـال، ]١٠ :احلديـد[ية اآل

 ).؟اهلجرة

قاتــل قبــل  أحــداً  ا مــا عرفنــا أنَّ بــام أّنــ :واجلـواب عــن هــذا

ــرة يف    الرجــل مــدغل وإذا عرفــت هــذا بــان لــك أنَّ  ،اهلج

ـــدين ـــنيِّ ويُ  ،ال ـــب ـــمّ ]] ٩٨ص [[ /  رته ملـــذهبـ ذلـــك نص  ث

ــه ــه ل ــ ،خذالن ــهـونص ــذهب خيالف ــن ،رته مل ــدة م ــ قاع د ال يتقيَّ

 .بقيد وال يرتبط برباط

أبــا بكــر أنفــق قبــل  عرفنــا أنَّ  :فــإن قــالوا( :قــال الناصــب

بعـد اهلجـرة  فقتـال عـيلٍّ [ ،فال نعرفه قاتـل قبـل اهلجـرة ،اهلجرة

أبـا بكـر وإن  إنَّ  :قلنـا .]أفضل من إنفـاق أيب بكـر قبـل اهلجـرة

 .) وإن مل يمت ]قبل اهلجرة[ مراراً  َل تِ مل يقاتل فقد قُ 

ــواب ــام أنَّ  :واجل ــىلٰ  ب ــه ع ــمه ال يوافق ــه  أنَّ  خص ــار إلي املش

 ،وألن كـان أنفـق مـا قيـل مـن املـال اجلـمِّ  ،واحـداً  أنفق درمهـاً 

ــا ورد يف ــه م ــا ورد في ــؤمنني ]] ٩٩ص [[ /  وم ــري امل ــب أم جان

  ٰمــا رواه اخلصــم مــن املــامدح عنــد صــدقته باخلــاتم عــىل، 

د صــدقته بأربعــة وعنــ ،مــا رواه املخــالف وعنــد مناجاتــه عــىلٰ 

ــىلٰ ]] ١٠٠ص [[ / ــم ع ــا رووه دراه ــذكورة   م ــدقته امل ــد ص عن

�ٰ عنــد ســورة 
َ
 أ

ْ
ــل

َ
ــ ،ه منصــور  ه يشــكل احلــال فيــه عــىلٰ فإنَّ

 .أيب عثامن

ه قـول فإنَّـ ،قبـل اهلجـرة مـراراً  َل تِـمـن أشـار إليـه قُ  ا أنَّ وأمَّ 

ـــتند إىلٰ  ـــان]] ١٠١ص [[ /  ال يس ـــث  ،بره ـــت املباح وإذا كان

تناول القلم وسـطر مـا يميـل إليـه طبـع السـاطر كـان  ىلٰ ة عمبنيَّ 

ــاً  ــاب يُ  ذلــك فتح ــلب ــّق غَل ــه املح ــده  ب في ــر عن ــادق وتظه الص

 . ة املامذق املنافقحجَّ 

ـــبغض أمـــري املـــؤمنني  ـــال م ــ ق ة الفاقـــد للحميـَّ

ــ ــات األبيَّ ــواهوالعزم ــوك ه ــدنيا ممل ــد ال ــيلٍّ : (ة عب ــيس لع  فل

ــ ،منــه وأليب بكــر أفضــل موقــف مــن املواقــف إالَّ  ا يف ذلــك إمَّ

ــ ــف وإمَّ ــريهاملوق ــ ،ا يف غ ــف ال يش ــر مواق ــا ـوأليب بك ركه فيه

 . )وال غريه عيلٌّ 

الناصــب عــدل عــن املباحــث  إنَّ  :هــذا والــذي أقــول عــىلٰ 

ــة إىلٰ  ــة واالعتباري ــة األُ  النقلي ــمدافع ــور الض ــىلٰ  ارورية راد� ـم  ع

 .ةد الربيَّ رسول اهللا سيِّ 

ــ ــه األوَّ أمَّ ــاها وج ــري فظ ــ ،رل واألخ ــا أرشت وأمَّ ــان م ا بي

الــذهن    ]يف[الفضــائل الظــاهرة  إليــه مــن مدافعــة املعلــوم فــإنَّ 

واحلكمــة البــاهرة والعلــوم الزاهــرة والشــجاعة القــاهرة  التــامِّ 

 .واالجتهادات الفاخرة واألنساب الطاهرة

ــ]و[ ــ ،ة احلافظــةا العقــل والقــوَّ أمَّ ــا فإهنَّ ا كانــت تــاج موالن

ــؤمنني  ــري امل ــ(أم ــهلوات اهللاص ــهور  ،) علي ــذلك مش ــهد ب يش

 معانــد جماحــد أو ال جيحــد ذلــك إالَّ  ،خطابتــه ومــربور بالغتــه

ن املعرفــة حائــد واحلكمــة مضــمون مــا أرشت نَ جاهــل عــن ُســ

 .إليه

ــ ــوَّ فأمَّ ــةا الق ــإنَّ  ة احلافظ ــ ف ــن عبّ ــمع اس اب ــان يس   ك

ــ يء ســامعاً ـالشــ]] ١٠٢ص [[ / ــ ٰى فيحفظــه حتَّ  ه كــان يســدُّ أنَّ

وكــان  ، حيفظــه بــالغريزةع مقــول النــوائح لــئالَّ ذنــه عنــد ســامأُ 



 إسالمه/ يلُّ بن أيب طالب ع) ٤٩/ (حرف العني   ..................................................................................... ٣٣٠

ت َح دِ  ُمـامَّ ـلـ،  بـن أيب طالـب مـن عـيلِّ  ٰى مـا رأيـت أذكـ :يقول

 .ته احلافظةقوَّ 

ـ عــن رســول اهللا  وروايــةً  فكــذا عيانــاً  ،ا العلــوم الزاهــرةوأمَّ

 من طريق اخلصم . 

ــــ ]]١٠٧ص [[ / ا الشــــجاعة فهــــو يشء تعرفــــه وأمَّ

ـــار ـــل ٰى النص ـــه املس ـــام يعرف ـــه  ،مونك ـــام يعرف ـــداء ك والبع

 . األقربون

ــــ]] ١٠٨ص /[[ ــــاداتوأمَّ ــــمَّ  ،ا االجته ــــد تض نت فق

ه يكـاد يمـوت أنَّـ  ٰى يف ذلـك حتـَّ )اهللا عليـه ّىلٰ صـ(السرية حالـه 

،  فـال ينـزوي ٰى زوك وُيـك فـال يتحـرَّ رَّ من خشـية اهللا بحيـث ُحيـ

 .وليس من عدادنا، ذلك أبو الدرداء ٰى رو]] ١٠٩ص [[ /

 .فله الصفوة منها ،نسابا األوأمَّ 

ــ  ّىلٰ صــ(عليهــا قــرائن أحوالــه  ا الفضــائل الباطنــة فيــدلُّ وأمَّ

ــه ــريته )اهللا علي ــون س ــ ،وميم ــوأنَّ ــان ال يغض ــىلٰ ـه ك يشء  ي ع

عنــد إغضــائه   أن يكــون مقهــوراً ي خمالفــة رســم اهللا إالَّ ـيقتضــ

ــاهلته ــمَّ  ،ومس ــد تض ــوق ــار النبويَّ ــاً نت اآلث ــك فنون ــن ذل  ة م

وبينهـا وبـني الـذي ذهـب إليـه أبـو  ،املخالف لنامعروفة ينقلها 

 .ا جد� عثامن اختالف بنيِّ ]] ١١٠ص [[ /

ــإف ــاللمَّ ــواب  ا ض ــثامن وتكذيبــه أو ص ــردِّ   أيب ع  عــىلٰ  ال

 .ل األوَّ والثاين باطل فتعنيَّ  ،رسول اهللا 

ــرادُّ  ٰى عــوادَّ  ص [[ /حمنــة أمــري  نَّ أ( رســول اهللا  عــىلٰ  ال

آخــر الغــزوات كانــت دون حمنــة  ىلٰ املــؤمنني يــوم بــدر إ]] ١١١

 .)املسلمني قبل اهلجرة

كـان املمـتحن قبـل اهلجـرة  أمـري املـؤمنني  نـا أنَّ وقد بيَّ 

املمـتحن يبـذل روحـه يقـي هبـا رسـول  ثـمّ  ،ومجاعة بني هاشم

ــ ٰى حتَّــ اهللا  جربئيــل وميكائيــل  بــذلك عــىلٰ  له اهللا تعــاىلٰ فضَّ

 . حسب ما رواه اخلصم وأشار إليه

ــا  ــذاأرضبن ــن ه ــال  ،ع ــة القت ــال وممارس ــاء األبط ــأين لق ف

ـــرُّ  ـــوالتع ـــاح اخلطيَّ ـــبا الرم ـــض لش ـــيوف املش ة رفيَّ ـة والس

ـــيَّة  ـــة القض ـــب املتباين ـــني]] [١١٢ص [[ /واملتاع رضب   ]وب

ــارصه  -رجــل  ــم ن ــا  -كــام زع ــبة ال خيــاف منه بســوط أو خش

 ؟روح  اختالس مهجة وال ينتاط هبا اقتباض

ض بحـار تلــك األعــامق وكـان منصــور الناصـب غــري خــائ

مناقبــه كونــه مــع رســول  وال مبــارش شــفرات الرقــاق مــن أتــمِّ 

ــىلٰ  اهللا  ــؤمنني  ع ــري امل ــريش وأم ــك  الع ــالط لتل املخ

ــب  ــألرواح واحلبي ــاة ل ــباح واحلي ــج لألش ــة امله ــوال خمالط األه

 .للحبيب والقريب للقريب

    بمشهده روراً ـيستعذب املوت مس

  ربــه املقدامــة الــذك إذا يعــضُّ  

نفسـه بـام ذكرتـه مـن حـال املبيـت  واعرتض الناصـب عـىلٰ 

ــىلٰ  ــراش ع ــرة ،الف ــل اهلج ــوره قب ــي منص ــذي لق ــاب بال  ،وأج

 . وقد أجبنا عنه عن قرب

ــ: (وأجــاب ه فــرق بــني حــال احلــدث وذي احلنكــة يف بــام أنَّ

ــاعتيهام ــزِّ  ،ط ــر يف ع ــدث الغري ــزُّ  إذ احل ــاحبه ع ــل ص ه والكه

 .) رهطه ده إىلٰ احلكيم ال يرجع تسويده ملن سوَّ 

منصـوره  إنَّ  :واجلواب عـن هـذا بـام أجبنـاه عنـه عنـد قولـه

 عـىلٰ  ه رادٌّ إنَّـ :ونقـول هاهنـا .خيـاف العـار ال خياف العار وعـيلٌّ 

إذ الروايـة مـن  ،رسـوله حكايتـه عنـه إلٓه الوجود عملـه أو عـىلٰ 

ــق املخــالف أنَّ  ــ طري أمــري  باملبيــت عــىلٰ  ٰى إلٓــه الوجــود أثن

ومــن صــنع  ،كــامل فضــيلته لــك دليــل عــىلٰ وذ ،املــؤمنني 

ــيئاً  ــىلٰ  ش ــة أو ع ــدنيا الفاني ــ لل ــدة تامَّ ــري قاع ــه غ ــكره إلٓ ة ال يش

 .مالئكته أخصِّ  له عىلٰ فضِّ فعلته ويُ  الوجود عىلٰ 

ــذا]] ١١٣ص [[ / ــن ه ــا ع ــإنَّ  ،أرضبن ــي أن  ف ــذي ينبغ ال

يف األعيــان دون الــتهامت  يبنــي عليــه املســلم مجيــل الظــنِّ 

يف تفصـيله ومجلتـه  وشـأن أمـري املـؤمنني  ،اهلادمة األديـان

 .الناصب يف مباحثه   قالبعيد عامَّ 

ــمّ  ــثامن إنَّ  ث ــط مــن أيب ع ــر الغــرارة غل ــر  ،ذك إذ كــان الغري

 .همسوده القريب منه عزُّ  عزَّ  ]أنَّ [ أن يعرف وغريه ال بدَّ 

تسـويد رسـول اهللا  عـرف أنَّ  ه إذا كان منصوره حكـيامً ا أنَّ وأمَّ 

  بـت إذ كيـف تقلَّ  ،ه قـول باطـلفإنَّـ ،رهطـه إىلٰ غري راجـع

 .هرسول اهللا يف عزِّ   أبا بكر قريش فيرشك فإنَّ  ؟احلال

عـن هــذه  الً قـد أجبـت أوَّ  :قلــت ،ل أرجـحاألوَّ  :فـإن قـال

ــ ــ :هالتفرقــة بــام أنَّ ه لــو كــان عــيل غــري قريــب مــن مــا يدريــه أنَّ

 ؟مل ينهض بام هنض به أبو بكر رسول اهللا 

ــا وبيــان أنَّ  مــن اهللا  ة ليســت مــا ذكــر وفــور الثنــاء اجلــمِّ لعلَّ

 . جربئيل وميكائيل له عىلٰ  الً باملبيت مفضِّ  عيلٍّ  عىلٰ  تعاىلٰ 

*   *   * 

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

 : اإلسالم يف السبق إىلٰ  :الفصل الثاين والعرشون]] ٢٣٣ص [[

ــي ــال الثعلب ــ :ق ــعبي وحمّم ــن و الش ــال احلس ــق ــب د ب ن كع
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َمْســِجِد : نزلــت  :القرظــي
ْ
ــاج� وَِعمــاَرَة ا�

ْ
 ا�

َ
ــتُْم ِســقايَة

ْ
َجَعل

َ
أ

ـَد ِ� َسـِ�يِل اِهللا 
َ
ِخـِر وَجاه

ْ
َـْوِم اآل َمـْن آَمـَن بِـاِهللا َوا�ْ

َ
َراِم ك

ْ
ا�

ـَد اهللاِ 
ْ
 ِعن

َ
حـني افتخـر طلحـة بـن   ،]١٩: التوبـة[ ال �َْستَُوون

مــا أدري «: فقـال عـيلٌّ  ،اس بالسـقايةوالعبّـ ،أيب شـيبة باملفـاتيح

ــوالن ــا تق ــلَّ  ؟م ــد ص ــتَّ لق ــاسيت س ــل الن ــهر قب ــا  ،ة أش وأن

وذكـــره يف اجلمـــع بـــني  .فنزلـــت اآليـــة ،»صـــاحب اجلهـــاد

الصـــحاح رزيـــن العكـــربي يف اجلـــزء الثـــاين مـــن صـــحيح 

وأسـند نحـو ذلـك الشـافعي ابـن  ،القرظـي إىلٰ  النسائي مسـنداً 

ــريقني ــن ط ــازيل م ــبيل إىلٰ ،  املغ ــال س ــاهبته ف ــاىلٰ  ألنَّ  ،مش  اهللا تع

مـا آتـاه اهللا  إىلٰ  مضـافاً  ،قـدره علـوِّ  ه عـىلٰ ونبـَّ ،ه بعظيم ذكـرهنوَّ 

 . كوالية نفسه ورسوله ،من وجوب واليته

ــب إىلٰ  ــاب املناق ــربي يف كت ــر الط ــن جري ــند اب ــيِّ  وأس  النب

 :» ًــابرا ــده ص ــم جي ــرب فل ــر بالص ــب أيب بك ــتحن اهللا قل  ،ام

ـــوّ  ـــده خ ـــبق إىلٰ و بال ،اراً وبالشـــجاعة فوج ]] ٢٣٤ص /[[  س

وهــذه مــن أعظــم صــفات ، »اإليــامن فوجــده مل يكــن مســارعاً 

 .استحقاقها فاملوصوف بأضدادها موصوف بضدِّ  ،اإلمامة

ـــ وأســـند ابـــن مردويـــه إىلٰ  : يف قولـــه تعـــاىلٰ   اسابـــن عبّ

 �َاِكِع ــر� ــَع ا� ــوا َم ُع
َ
ــرة[ �اْرك ــال ،]٤٣: البق ــت يف  :ق نزل

 . وركع ل من صّىلٰ وَّ ام أوإهنَّ  ،وعيل  النبيِّ 

بـه يف  الحـتجَّ  لـو كـان إسـالمه ذلـك معتـرباً  :قال اجلـاحظ

 .السقيفة

عليـه يف غـري  وتـردُّ  قـد كانـت الصـحابة تنـاظر النبـيَّ  :قلنا

ــة ــباب اإلمام ــك ،أس ــؤمنني يف ذل ــأمري امل ــف ب ــم يف  ،فكي وه

 ؟مقام طرده ورصفه

ومل  ،مــا يفــوق ســبق عــيل ٰى ولقــي أبــو بكــر مــن األذ :قــال

 .مثله عيل يلَق 

ــا ــك :قلن ــالف ذل ــهور خ ــيُّ  ،املش ــف والنب ــيلٌّ   كي  وع

ولــو  ؟ٰى غــو وإســقاط كــلِّ  ،ركـأصــل القاعــدة يف تغيــري الشــ

ه  بعـد علمـه أو ظنـِّرشف إسـالمه إالَّ  ذلـك عـىلٰ  م فال يـدلُّ لِّ ُس 

 .ٰى ؤذه ال يُ ه أنَّ أو ظنِّ  وعلم عيلٍّ  ،ٰى ؤذه يُ أنَّ 

إذ ال ظهـر  ،هاب أفضـل مـن إسـالمإسـالم زيـد وخبّـ :قال

 .هلام كأيب طالب

ــ :قلنــا هــا مل يكــن فيهــا مقاومــة كلَّ  هاشــامً  ألنَّ  ،ه واهٍ هــذا كلُّ

الشـــعب ونـــاهلم أمل  ردوا إىلٰ كيـــف ذلـــك وقـــد ُطـــ ،قـــريش

 ؟السغب

أبـا طالــب كـان حيمــي  هـذا رجــوع مـنكم مــن أنَّ  :إن قيـل

 . النبيَّ 

ــا ــه مــن الواحــد واالثنــني ونحــو ذلــك :قلن  ،جــاز أن حيمي

 .منعها إذا اجتمعت قريش فظاهر عدم قدرته عىلٰ  اأمَّ 

وهبـا  ،وأسند سبق إسالمه مجاعـة مـن أهـل املـذاهب سـتأيت

ه مـع أنَّـ ،ل من أسلم أبـو بكـرأوَّ  تسقط رواية الشعبي النادرة أنَّ 

عاقـل يقبـل إسـالم  وأّي  .فه الشـافعيوضـعَّ  ،منحرف عن عـيلٍّ 

 ؟يف حجـره  اه النبـيُّ مـن رّبـ عـىلٰ  ،البعيد عنه يف حال كـربه

ـ وكيف ال يبدأ يف هذا األمـر املهـمِّ  : مـع قولـه تعـاىلٰ  ،نيباملختصِّ

 َ�َِر�
ْ
ق
َ ْ
 األ

َ
ك

َ
ِذْر َعِشَ�ت

ْ
ن
َ
 ؟]٢١٤: الشعراء[ � َوأ

ــ - ١]] ٢٣٥ ص/[[ ــن كهيــللَ َس ــال عــيلٌّ  :مة ب :   ق

ـلـك عبـدك مـن هـذه األُ   ال أعرف عبداً إّين  همَّ اللّ « ة قـبيل غـري مَّ

 .» أحد سبعاً صّيل يت قبل أن يُ صلَّ  ولقد ،هانبيِّ 

ــاس «:  قــال عــيلٌّ  :املنهــال - ٢ ــد أســلمت قبــل الن لق

 .» بسبع سنني

يت مــع لقــد صــلَّ «:  قــال عــيلٌّ  :رميـجــابر احلضــ - ٣

  .»فيها أحد غريي لِّ َص ثالث سنني مل يُ  رسول اهللا 

 ه املـراد أنَّـ :قال ابـن أيب احلديـد يف رشح هنـج البالغـة

 ومل يكــن للنبــيِّ  ،ثــامن ســنني نني بعــد بلوغــه إىلٰ ســبع ســ صــّىلٰ 

 د يف اإلسـالم بـدين إبـراهيم بـل كـان يتعبـَّ ،رسالة ٰى دعو

،  ٍّفقــد ذكــر  ،كإســالم إبــراهيم صــغرياً  وكــان إســالم عــيل

ــم أنَّ  ــل العل ــأُ  أه ــئالَّ مَّ ــغري يف رسب ل ــو ص ــه وه ــع طَّ  يُ ه محلت ل

ـ نشأ قال ألُ فلامَّ  ،عليه ومـن  :فقـال ،بـوكأ :قالـت ؟مـن رّيب  :همِّ

ـــه ؟أيب ربُّ  ـــقِّ فتطَّ  ،فزبرت ـــن ش ـــع م ـــ ل ــــالس  ىٰ َرأـ رب ف

 
ً
با

َ
ْوك

َ
 ].٧٦: األنعام[ اآلية ... ك

: رةـمنـرب البصــ عــىلٰ   ]عـيلٌّ [قــال  :عـادة العدويـةبُ  - ٤

وأسـلمت  ،آمنـت قبـل أن يـؤمن أبـو بكـر ،يق األكربأنا الصدِّ «

  .»مسلِ قبل أن يُ 

ــرتي - ٥ ــال  :البخ ــيلٌّ [ق ــلَّ «:  ]ع ــاس ص ــل الن يت قب

 .» بسبع سنني

أبـو بكـر وعمـر   :انقـال عـثامن بـن عّفـ :افخالد اخلفّ  - ٦

ــال عــيلٌّ  ،خــري منــك ــك  ،كــذبت«:  فق ــا خــري من واهللا ألن

 .»قبلهام وبعدمها عبدت اهللا تعاىلٰ  ،ومنهام

ــور - ٧ ــارث األع ــيلٌّ  :احل ــال ع ــداً «:  ق ــرف عب  ال أع

 :ه يكــذبأنَّـ حـني بلغـه وقــال  ،»مـن عبـادك عبـدك قـبيل
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رسـول  أم عـىلٰ  ،ل مـن عبـدهاهللا فأنـا أوَّ  أعـىلٰ  ؟من أكـذب عىلٰ «

 .»؟ ل من صدقهاهللا فأنا أوَّ 

ــ - ٨ ــو أّي ــيُّ  :وبأب ــال النب ــلَّ «:  ق ــيلَّ ص ــة ع  ت املالئك

  ،»معـي رجـل غـريه لِّ َصـه مل يُ وذلـك أنَّـ ،سبع سـنني عيلٍّ  وعىلٰ 

 ،أنـس وعـن ،وعـن جماهـد ،اس مـن طـريقنيومثله عن ابن عبّـ

 .» ي ومنه منّ السامء إالَّ  ع الشهادتان إىلٰ رفَ مل تُ   :ويف آخره

 عـــىلٰ  لكـــم وروداً أوَّ «:  قـــال النبـــيُّ  :ســـلامن - ٩

 .» بن أيب طالب عيلُّ  لكم إسالماً احلوض أوَّ 

ـــو ذرٍّ  - ١٠]] ٢٣٦ص /[[ ـــيُّ  :أب ـــال النب ـــيلٍّ   ق : لع

  .»ل من آمن يبأنت أوَّ «

 .وأرجحهم علامً  ،اس سلامً أقدم الن عيلٌّ  :حذيفة - ١١

وأســلم  ،ثنـنييــوم اال النبـيُّ  َث ِعــبُ   :جـابر األنصـاري - ١٢

 .يوم الثالثاء عيلٌّ 

 عــيلُّ   مــع النبــيِّ  ل مــن صــّىلٰ أوَّ   :زيــد بــن أرقــم - ١٣

 . بن أيب طالب

ــ مُّ أُ  - ١٤ ــيلُّ  :مةلَ َس ــلم ع ــد أس ــب أوَّ  واهللا لق ــن أيب طال ل ب

 :ذلــك عــن مجاعــة مــنهم َل ِقــوقــد نُ . ومــا كــان كــافراً  ،النــاس

وهاشــم بــن  ،وعمــرو بــن احلمــق ،وســعيد بــن قــيس ،األشــرت

ــد ــ ،عبي ــن كعــبوحمّم ــن احلــارث ،د ب ــك ب ــر ،ومال ــو بك  ،وأب

ــر ــس ،وأبــو خملــد ،وعم  ،واألشــعري ،وابــن العــاص ،وأن

ومالــك بــن  ،وقتــادة ،ريـواحلســن بــن أيب احلســن البصــ

ك وأسـند ذلـ .واحلسـن بـن زيـد ،د بـن إسـحاقوحممّ  ،احلارث

ــل مــن عــدَّ  ــن حنب ــاب ــن املغــازيل مــن عــدَّ  ،قرُ ة ُط ــواب  ،قرُ ة ُط

ــريه ــي يف تفس ــ :قــال ،والثعلب ــن عبّ ــو قــول اب ــابر ،اسوه  ،وج

 ،انوابــن حبّــ ،وربيعــة الــرأي ،وابــن املنكــدر ،وزيــد بــن أرقــم

رين مـن ـه يف اجلـزء التاسـع والعشـوذكره ابـن عبـد ربِّـ ،واملزين

 .كتاب العقد

 دخلنـا عـىلٰ  :أعياهنم قـول أيب ذرٍّ ابن مردويه وهو من  ٰى ورو

 فـإن كـان أمـرياً  ؟إليك من أحبُّ  ،يا رسول اهللا :وقلنا  النبيِّ 

 .»وإسالماً  هذا عيل أقدمكم سلامً «: قال  ،ا معهكنّ 

 ،غنــي عــن اإلكثــارنشــد يف ذلــك مــن األشــعار مــا يُ وقــد أُ 

 :قال خزيمة يف أبيات له

ـ    فحســبنا اإذا نحــن بايعنــا عليـ�

  ا نخـاف مـن الفـتنممـَّ أبو حسن 

 : قوله إىلٰ  

    هـممـع النـاس كلِّ  ل من صّىلٰ وأوَّ 

  خرية النسوان واهللا ذو مـنن ٰى سو 

 :وقال كعب بن زهري

    هـموخـري النـاس كلِّ  صهر النبـيِّ 

  مــن رامــه بــالفخر مفخــور فكـلُّ  

    هلــمي أوَّ ّمــالصــالة مــع األُ  صــّىلٰ 

  النـاس مكفـور قبل العبـاد وربُّ  

 ]] ٢٣٧ص /[[ :وقال ربيعة بن احلارث عند البيعة

ـــب أنَّ  ـــت أحس ـــا كن ـــر  م  األم

  منها عن أيب حسـن عن هاشم ثمّ  

ــيس أوَّ      لقبلــتهم ل مــن صــّىلٰ أل

ــار والســنن  ــاس باآلث   وأعلــم الن

   ومـن بـالنبيِّ  وآخر النـاس عهـداً 

  جربيل عاونه يف الغسل والكفـن 

    ون بــهمــن فيــه مــا فــيهم ال يمــرت

  وليس يف القوم ما فيه من احلسـن 

ــذي ردَّ  ــهمــا ذا ال ــه فنعلم    كــم عن

ــا إنَّ   ــن أوَّ  ه ــتكم م ــتنبيع   ل الف

 :وقال مالك بن عبادة

ـــ ـــت علي� ـــه ارأي ـــث قرن     ال يلب

ــارساً   ــاه ح ــا دع ــزمَّ  إذا م   الأو م

   ل مســلمفهــذا ويف اإلســالم أوَّ 

ــّىلٰ وأوَّ   ــن ص ــ ل م ــام وهلَّ   الوص

 :ال زفر بن زيدوق

ــ ــوا علي� ــ افحوط ــوه فإنَّ    هواحفظ

  ل مســـلمويف اإلســـالم أوَّ  ويصٌّ  

 :وقال قيس بن عبادة

ــيلٌّ  ــذا ع ــمِّ  ه ــن ع ــطف واب    ٰى املص

 

 

ـــه حـــني دعـــأوَّ     ٰى ل مـــن أجاب

ـــك  ـــال يف ذل ـــل :وق ـــفيان ،الفض ـــن أيب س ـــد اهللا ب  ،وعب

 وعبـد اهللا بـن ،وجريـر بـن عبـد اهللا ،وابـن احلـارث ،والنجايش

ــيم ــل ،حك ــن حنب ــرمحن ب ــد ال ــدؤيل ،وعب ــود ال ــو األس  ،وأب

 .تركنا أشعارهم خوف اإلطالة ،وهاشم بن عتبة
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م ة ضــعيفة يف تقــدُّ املنحرفــون روايــات شــاذَّ  ٰى وقــد رو

ـــة ـــات املختلق ـــاب الرواي ـــنذكرها يف ب ـــر س ـــالم أيب بك  ،إس

 . ندورهابنيِّ ونُ  ،ونجيب عنها

 :تذنيب

ــة ــيلٍّ  :قالــت البكري ــالم ع ــىلٰ  إس ــة ال ع ــر واملعرف ــل  ،النظ ب

ــالغني ،وجــه التلقــني عــىلٰ  ــ ،فلــيس كإســالم الب ــن فإنَّ ه كــان اب

 .سبع سنني

ـــا ـــ :قلن ـــوم أنَّ ـــن املعل ـــيَّ م ـــحب النب ـــاً   ه ص  ثالث

ــ ــ ،رينـوعش ــا عش ــرة راً ـمنه ــد اهلج ــني ،بع ــنة أربع ــات س  ،وم

ــفعُ  ــىلٰ  أنَّ  مَ ِل ــد ع ــث يزي ــد املبع ــره عن ــنني عم ــبع س ــد  ،س وق

 ،نيني ومخــس وســتّ ه ثــالث وســتّ عمــر اشــتهرت األخبــار بــأنَّ 

ــ لــه  كــان  ال يــؤثره مــن ،مطــروح بعيــد ا مــا ســوامها فشــاذٌّ وأمَّ

ني ملـا بلغـه وقـد قـال بصـفّ . السـمع وهـو شـهيد ٰى قلب أو ألقـ

ــه ــول أعدائ ــ :ق ــاحلروبإنَّ ــه ب ــرية ل ــن ال بص ــجاع لك هللا «:  ه ش

ــد أبصــ ،أبــوهم ـــوهــل أح ــا منّ ــا  ؟ير هب ــت فيهــا وم لقــد قم

ــت ــا]] ٢٣٨ص /[[  بلغ ــد ذرَّ  ،رينـلعش ــا ق ــا أن ــىلٰ وه ــت ع  ف

 ف عـىلٰ ه قـد نيـَّفـأخرب أنَّـ، »طـاعولكن ال رأي ملـن ال يُ  ،نيالستّ 

 .عاش بعد ذلك دهراً  ثمّ  ،نيالستّ 

ــ ــتّ  ٰى ن روفممَّ ــث والس ــالثال ــةني حمّم ــن احلنفي ــو  ،د ب وأب

ــ ،عــن إســحاق ،عــن رشيــك ،نعــيم عــن  ،بــن أيب بكــر ٰى وحيي

ن وممَّــ .عــن عائشــة ،وأمحــد بــن زكريــا ،عــن اخلــدري ،مســلمة

ــتّ  ٰى رو ــس والس ــماخلم ــن هاش ــد ب ــن الولي ــجي ع ،  ني الكواس

ــ ٰى ورو وهــو ابــن  ،ل مــن آمــنه أوَّ قتـادة عــن احلســن وغــريه أنَّ

أسـلم و هـو ابـن   :اب بـن األرتوقـال خبّـ .ر سـنةـمخس عشـ

وهــو  ،  مــع النبــيِّ صــّيل ولقــد رأيتــه يُ  .ر ســنةـمخــس عشــ

ل ه أوَّ احلسـن بـن زيـد أنَّـ ٰى ورو.  بـالغ مسـتحكم البلـوغ يومئذٍ 

د بـن عبـد وذكـره حمّمـ ،ر سـنةـوهو ابـن مخـس عشـ ،من أسلم

 ،مـا قيـل هـذا أصـحُّ  :قـال إبـراهيم :وقال ابن عمـر ،منهم الربِّ 

 : لبهذا قال عبد اهللا بن أيب سفيان بن عبد املطَّ  وعىلٰ 

ـــاً  وصـــّىلٰ  ـــيل خملص ـــالته ع     بص

  ر من سـنيه كوامـلـخلمس وعش 

ـــّىلٰ  ـــاً ناأُ  وخ ـــه س ـــده يتبعون    بع

  له عمل أمصـل بـه صـنع عامـل 

ــاحظ ــال اجل ــاً  :ق ــان بالغ ــو ك ــ ل ــد وخبّ ــالم زي ــان إس اب ك

 .حيث تركا املألوف من عبادة األصنام ،أفضل منه

ار ّفــوقــد كــان خيــالط الكُ  ،أرشف بــل إســالمه طفــالً  :قلنــا

ــ ثــمّ  ،وينفــر عــن أفعــاهلم  وأنَّ  ،ام أظهــرا اإلســالممــا يدريــه أهنَّ

ــاره ــاء كُ  إظه ــاورهتام رؤس ــاز ملج ــج ــع اراً ّف ]] ٢٣٩ص /[[  متن

ــر ــام ج ــنهام ك ــا ٰى م ــىلٰ  .لغريمه ــ ع ــدُّ أنَّ ــيس احل ــف  ه ل يف التكلي

وقــد كمــل  ،رعياتـبــل ذلــك يف الشــ ،باملعــارف بلــوغ احللــم

: ٰى وقـــال اهللا يف حييـــ ،أ يوســـفبـــرَّ  ٰى اهللا عقـــل الطفـــل حتَّـــ

 ــَم َصــِبي�ا
ْ
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ْ
نـاُه ا�

ْ
�
َ
:  ٰى وقــال يف عيســ ،]١٢: مـريم[ �َوآت
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َ
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َ
 .]٣٠: مريم[ �وََجَعل

 ،مــا ذكــرتم يف الطفــل بمعجــزة ليوســف :هـم يقولــونولعلَّ 

 خارقــاً  صـبياً  فإسـالم عـيلٍّ  ،معجـزة هلـام أيضـاً  ٰى وعيسـ ٰى وحييـ

ــزاً  ــون معج ــوز أن يك ــادة ال جي ــه للع ــوإالَّ  ،ل ــان نبي� وال  ،ا لك

 .ال نقله املسلمون يف دالئلهو ،يف معاجزه ه مل يعدّ ألنَّ  ،للنبيِّ 

 ،ةوال يلــزم منهـا نبــوَّ  ،كرامــة لـه بـل إســالمه صـغرياً  :قلنـا

 ،ةزون الكرامــات ملشــايخ الطريقــة ولــيس هلــم نبــوَّ وِّ وأنــتم ُجتــ

وإن مل  مـع جـواز كونـه معجـزة للنبـيِّ  .ام ال عدالـة هلـمبل وربَّـ

ولـو  .أعـالم معـاجزه  إذ لـيس كـلُّ  ،يشع ذلـك يف العـوامِّ 

ــ ــىلٰ استش ــيِّ  هد ع ــديق النب ــغره بتص ــال ص ــام   ح ــهد ك لش

ــه ــل برباءت ــف الطف ــهد ليوس ــ ،ش ــق عيس ــرباءة أُ  ٰى ونط ــب  ،همِّ

 عـىلٰ  واملعـاجز التـي هـي أعـالم تـدلُّ  ،ة أبيـهبتقريـر نبـوَّ  ٰى وحيي

تـه رت نبوَّ  تقـرَّ امَّ ـولـ ،فاستغني بـه عـن غريهـا ،ته بظواهرهانبوَّ 

ــغرياً  ــالمه ص ــرب بإس ــزاً  ،أخ ــان معج ــ ،فك ــرون لكنَّ ــري مق ه غ

ــدعوة ــا .بال ــ ز أن يكــون اهللا تعــاىلٰ يومــن اجل ــم نبيَّ ــفَّ أعل  ه الك

 .لعلمه بام يف ذلك من مصلحة خلقه ،عن ذكر إسالمه

ــمّ  ــول ث ــع ونق ــىلٰ  :نرج ــيل ع ــالم ع ــون إس ــف يك ــه  كي وج

 ،وجعلـه مـن أعظـم فضـائله ،ح بـه بـني أعدائـهالتلقني وقد متدَّ 

أحــد مــن  ومل يــردّ  ،هالشــهادة بصـدق نبيِّــ ٰى ه يف معنــوذلـك كّلــ

ذلــك  وال ذكــروا أنَّ  ،ح بـه مــن ســبق إسـالمهمــا متــدَّ  هخصـوم

ــه ــه في ــيلة ل ــ ،ال فض ــغرهألنَّ ــال ص ــك يف  .ه ح ــتهر ذل ــد اش وق

 :شعره 

ــــبقتكم إىلٰ  ــــر�  س ــــالم ط    ااإلس

  ما كـان مـن فهمـي وعلمـي عىلٰ  

ــد  ــيخ املفي ــن للش ــون واملحاس ــدناه يف العي ــذا وج  ،وك

 :وقد قال

ــلَّ  ــوص ــالً يت الص ــت طف    الة وكن

ــغرياً   ــي ص ــت أوان حلم ــا بلغ   م
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 .القولني وقد أظهرنا وجه فضيلته عىلٰ ]] ٢٤٠ص /[[ 

 ،م سـبق إسـالمه فإسـالم أيب بكـر أفضـل منـهلِّ لو ُسـ :قالوا

 ه كــان شــيخاً ألنَّـ ،ة لإلسـالم بــه دونــهحلصـول الشــوكة والقــوَّ 

 .اإلسالم الناس إىلٰ  اودع ،من الشيوخ حمرتماً 

وحصـــول  ،اإلســـالم ع احرتامـــه ودعـــاءه إىلٰ نمنـــ :قلنـــا

إذ امليــل  ،فضــيلة ال تعــادل صــغرياً  ففــي إســالم عــيلٍّ  ،الشــوكة

ــبيان إىلٰ  ــاع الص ــدان ،األبــوين يف طب ــع األخ ــب م ــري اللع  ،وكث

 ،رـفالعدول عن ذلـك بصـحيح النظـر مل يكـن لغـريه مـن البشـ

 ،ثابتــة لــه لســبق إســالمه ،املســتلزمة للكرامــة ٰى فكانــت التقــو

ــال  ــن مض ــىلٰ  ٰى ـمل ــه ع ــر أعوام ــر أكث ــون  ،الكف ــف ال يك وكي

ــيُّ  ــر النب ــد ذك ــتدالل وق ــالمه باالس ــث   إس ــه حي يف مناقب

ــة ــال لفاطم ــ«: ق ــني أّين أَم ــِك  زوَّ ا ترض ــلامً  جت ــدمهم س ، »؟أق

ـــلامن ـــديث س ـــال يف ح ـــذه األُ أوَّ «: وق ـــل ه ـــىلٰ  ة وروداً مَّ  ع

د ونحــو ذلــك قــ، » بــن أيب طالــب عــيلُّ  هلــا إســالماً احلــوض أوَّ 

 .سلف

ــاً  ــالنبيُّ  وأيض ــىلٰ   ف ــتكتمه ع ــ مل يس ــق  ]ال[و ،هرِّ ـس يث

وعلمـــه  ، وهـــو عـــامل بصـــدق رسيرتـــهإالَّ  ،بعقلـــه وأمانتـــه

ــه ــمته ،وحكمت ــول عص ــيِّ وإالَّ  ،وحص ــان مض ــه عاً  لك  ،حلرمت

ــاً ومفرِّ  ــعه ط ــري موض ـــيء يف غ ــع الش ــاغالً  ،بوض ــامَّ  ومتش  ع

سـالم لـيس كـام حالـه بعـد اإل وألنَّ  ،بغـريه جيب عليه من املهمِّ 

 . مل يصدق اإلسالم عليهوإالَّ  ،كان من قبله

ـــل ـــه :إن قي ـــازه دون حقيقت ـــم بمج ـــدق االس ـــد يص  ،ق

 .ألبيه وسابيه كإسالم الطفل تبعاً 

ــا ــة :قلن ــالق احلقيق ــل يف اإلط ــالم  ،األص ــدكم ال إس وعن

ولـو صـدق بمجـازه لصـدق  ،ومـن املعلـوم نفـي سـابيه ،ألبيه

وذلــك قــول  ،يقــة عليــهويلــزم صــدق الكفــر حق ،الســلب فيــه

 .احلميد واحلمد هللا القويِّ  ،فنيد مل يذهب إليه رشيد

ـــ]] ٢٤١ص /[[ ـــث والعش ـــل الثال ـــه  :رونـالفص يف كون

  بمنزلـــة 
ٌ
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 .ةمَّ وأبو األُ  ،واحلسنة

:  وأســند ابــن جــرب يف نخبــه قــول النبــيِّ  ]ذلــك ٰى رو[

ــذه « ــيل يف ه ــل ع ــاألُ مث ــلمَّ   ة مث
ٌ
ــد َح
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ْ
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ُ
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ــنعامن  وأســنده الشــافعي ابــن املغــازيل إىلٰ ، »]١: اإلخــالص[ ال

ــري ــن بش ــاثالً . ب ــيل مم ــان ع ــربِّ  وإذا ك ــبة ال ــاىلٰ  لنس ــا إالَّ  تع  م

 ؟فمن يطمع يف مساواته أو مداناته ،أخرجه العقل

ـــه إىلٰ  ـــن جـــرب يف نخب ـــر «: الصـــادق  وأســـند اب البئ

 .» بن أيب طالب عيلُّ  ،القرص املشيدو ،لةاملعطَّ 

اإلمــــام  :لــــةالبئــــر املعطَّ «: الكــــاظم  وأســــند إىلٰ 

 .» اإلمام الناطق :والقرص املشيد ،الصامت

 : قال العوين

ــ ــو القص ــر املعطَّ ـه ــير والبئ ــة الت    ل

  ت تروي األنام عن السـغبحَ تِ فُ  ٰى مت 

ــ ــل القص ــن دخ ــاءهـفم ــيد بن    ر املش

ــاك   ــا هن ــأ يلق ــال ظم ــبف   وال نص

 :وقال آخر

    لــة التــيهــو البئــر املعطَّ  عــيلٌّ 

ــام  ــن الظ ــل م ــفاء للغلي   مياهــا ش

   إذا كشفت للخلق فاضت علومها

  إذ طـام كفيض مياه البحر يف الـربِّ  

ــ ــنةوأمَّ ــب إىلٰ ، ا احلس ــاحب النخ ــند ص ــاقر  فأس يف   الب

 : قولــه تعــاىلٰ 
ً
 َحَســنَة

ْ
ِف

َ
ــ�

ْ
ق

َ
قــال  ،]٢٣: ٰى الشــور[ َوَمــْن �

 :» َّبن أيب طالب ة لعيلِّ هي املود «. 

ـ عــن اجلــديل أنَّ  ،عــن الســبيعي ،زادان ٰى ورو   اعليـ�

ـ: يف قولـه تعـاىلٰ   قال
ْ
ـهُ َعش

َ
ل
َ
ََسـنَِة ف

ْ
ثاِ�ـا ـَمـْن جـاَء بِا�

ْ
م
َ
ُر أ

ـز
ْ ُ
ـال �

َ
ـ��ئَِة ف هـا ىٰ َوَمْن جـاَء بِا�س�

َ
ل
ْ
 ِمث

�
]: ١٦٠: األنعـام[ إِال

 .»ئة بغضناوالسيِّ  ،لبيتنا أهل ااحلسنة حبّ «

نبئـــــك  أُ إّين «: ويف تفســـــري الثعلبـــــي]] ٢٤٢ص /[[

ئة التـي مـن جـاء وبالسـيِّ  ،ةباحلسنة التي من جاء هبا دخـل اجلنـَّ

ــار ــو مل يُ  ،هبــا دخــل الن : قــال ،بــىلٰ  :فقلــت ،»ل معهــا عمــالً قبَ

 .»ئة بغضناوالسيِّ  ،نا أهل البيتبُّ احلسنة ُح «

أنـا «:  النبـيِّ  جـرب يف نخبـه إىلٰ  فأسـند ابـن، ةبوَّ ا األُ وأمَّ 

ــذه األُ  ــوا ه ــيل أب ــوع ــذكِّ  ٰى ورو، »ةمَّ ــع امل ــي يف ربي  ،رينالثعلب

ــــيِّ  ــــويش يف رشف النب ــــردوس ،واخلرك ــــديلمي يف الف  ،وال

هــذه  عــىلٰ  عــيلٍّ  حــقُّ «:  قــول النبــيِّ  ،والطــويس يف األمــايل

ــاألُ  : ويف اخلصــائص عــن أنــس، »الولــد الوالــد عــىلٰ  ة كحــقِّ مَّ

ــقُّ « ــيلٍّ  ح ــىلٰ  ع ــقِّ  ع ــلمني كح ــىلٰ  املس ــد ع ــد الوال ويف ، »الول

أنـا وأنـت أبــوا  ،يــا عـيلُّ «:  قـال النبـيُّ  :مفـردات الراغـب

ــذه األُ  ــه ــىلٰ  ،»ةمَّ ــاء ع ــوق اآلب ــن حق ــ وم ــلمني أن ُي م رتحَّ املس

 . عليهم يف أوقات اإلجابات
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ة وجـوب شـكر نعمتهـا كـام وجـب للوالـدين بوَّ واملراد بـاألُ 

 أنَّ   أبـان بـن تغلـب عـن الصـادق  ٰى د رووقـ، ولـدمها عىلٰ 

ــاىلٰ  ــه تع  : قول
َ

ــك يْ ْر ِ� َو�ِواِ�َ
ُ
ــك

ْ
ِن اش

َ
ــامن[ أ ــت ] ١٤: لق نزل

ــه ــاً  ٰى ورو،  في ــو أيض ــادق  ه ــن الص ــاىلٰ   ع ــه تع :  يف قول

 
ً
ــانا س

ْ
يِْن إِح واِ�َ

ْ
ــا� ــرة[ َو�ِ ــول اهللا «]: ٨٣: البق ــدين رس الوال

 ـــؤمنني ـــري امل ـــا ، » وأم ـــن الرض ـــيَّ  أنَّ  وروي ع  النب

 الوالدان أنا وعيلٌّ «: قال «. 

ــذا  ــن ه ــرب م ــا يق ــة م ــج البالغ ــثم يف رشح هن ــر مي وذك

ــث رو ،ٰى املعنــ ــول النبــيِّ   ٰى حي هــو آدم  نبــيٍّ  كــلُّ «:  ق

ــه ــدقت األُ ، » وقت ــوَّ فص ــىلٰ ب ــه وع ــيلٍّ  ة علي ــاز  ع ومل  ،باملج

 .بمثل ذلك اإلعزاز  غري عيلٍّ   النبيُّ  خيّص 

ــ :قلــت ــة توجــب الســ كانــت امَّ ـل ــأّي  ،رورـالرمح ــرحُّ  ف م ت

 ،هـا بغصـبهمهم عـن حقِّ ورصفـوا بنـت نبـيِّ  ،تهميَّـن قتلوا ذرّ ممَّ 

 ؟وس منابرهمؤر وا إمامهم عىلٰ وسبُّ 

  د التـولينيبـن حمّمـ ين عـيلِّ وقد روينا عن شـيخنا زيـن الـدِّ 

ــة دخــل عــىلٰ  أنَّ  ــن نبات ــن   عــيلٍّ  األصــبغ ب ــه اب حــني رضب

 دخلـت عـىلٰ «: بإصـبعه وقـال  فأخـذ عـيلٌّ  ،ملجم اللعـني

 أَال  :اخـرج فنـاد :فأخـذ بإصـبعي هكـذا وقـال رسول اهللا 

  مــن أبــَق أَال  ،والديــه فعليــه لعنــة اهللا]] ٢٤٣ص /[[ مــن عــقَّ 

جرتــه فعليــه أُ   مــن ظلــم أجــرياً أَال  ،مــن مواليــه فعليــه لعنــة اهللا

 :فرجعـت فقلـت لـه ،فخرجت فناديـت فلـم يفهمـوا ،لعنة اهللا

أنـا و أنـت أبـوا هـذه  ،يـا عـيلُّ  :فقـال ،مل يفهمـوا ،يا رسـول اهللا

ـا هـذه األُ يـوأنـا وأنـت مول ،نا فعليـه لعنـة اهللافمن عقَّ  ،ةمَّ األُ  ة مَّ

ــوأنــا وأنــت أجــريا هــذه األُ  ،ا فعليــه لعنــة اهللامنّــ فمــن أبــَق  ة مَّ

ــة اهللا ــه لعن ــا فعلي ــا أجرن ــن ظلمن ــحت  ،فم ــت فأوض فخرج

 .» ذلك

 :الفصل الرابع و العرشون

ــن ــني إىلٰ أس ــب يف األربع ــ د اخلطي ــول حمّم ــة ق ــن احلنفي د ب

 مكتـوب عـىلٰ  كـاً لَ يب رأيـت يف السـامء مَ  َج رِ  ُعـامَّ ـل«:   النبيِّ 

ــه ــ :جبهت ــأيَّ ــيلٍّ  داً د اهللا حمّم ــتفتعجَّ  ،بع ــال املَ  ،ب ــفق ــ :كَل ه إنَّ

 ويف الكتــاب املــذكور أيضــاً ، » مكتــوب قبــل الــدنيا بــألفي عــام

 ال إلـه إالَّ  :جنـاح جربائيـل عـىلٰ  مكتـوب«: قـال  النبيَّ  أنَّ 

  .»الويصُّ  عيلٌّ  ، اهللاال إله إالَّ  :اآلخر وعىلٰ  ،د النبيُّ حممّ  ،اهللا

ــه إىلٰ  ــرب يف نخب ــن ج ــند اب ــ وأس ــن عبّ ــعود اب ــن مس اس واب

ــيِّ  ــول النب ــىلٰ «:  ق ــوب ع ــذي يــيل  مكت ــر ال ــه القم وج

 :الوجــه الــذي يــيل األرض وعــىلٰ اهللا نــور الســاموات، : الســامء

  .»نور األرضني د وعيلٌّ حممّ 

وقـد   قـول النبـيِّ   أنـس ي إىلٰ ام وهـو عـامّ وأسند الفّحـ

ــب إىلٰ  ــذا رك ــع ك ــ«: موض ــت علي� ــة وائ ــذ البغل ــع  اخ يف موض

 جـاء قـال فلـامَّ  ،»فامحلـه عليهـا إيلَّ  ،ٰى ـح باحلصـسـبِّ جتده يُ  ،كذا

 ،الً فقـد جلـس يف هـذا املوضـع سـبعون مرَسـ ،اجلس هنا«: له

وجلـس موضـع  ،اهللا منـه  وأنـا أكـرم عـىلٰ إالَّ  ما جلس فيه نبـيٌّ 

ــيٍّ  كــلِّ  ــه نب ــمّ  ،»اهللا منــك مــا جلــس مــنهم أكــرم عــىلٰ  ،أخ ل  ث

والــذي  ،يــا أنــس«: قـال ثــمّ  ،فأكلنــا منهـا عنبــاً  ،تنـا غاممــةأظلَّ 

 ،ار نبيـ�ـلقـد أكـل منهـا ثـالث مائـة وثالثـة عشـ ،خيلق ما يشـاء

 فـيهم أكـرم عـىلٰ  وأوصـياؤهم مـا ،ياهللا منّـ ما فيهم أكـرم عـىلٰ 

  .»اهللا من عيلٍّ 

 ،الصــادق دخــل الكــاظم عــىلٰ  : ويف أمــايل النيســابوري

زيــن  عــىلٰ ]] ٢٤٤ص /[[ والبــاقر ،البــاقر والصــادق عــىلٰ 

ـــدين ـــىلٰ  ،العاب ـــدين ع ـــن العاب ـــهيد  وزي ـــني الش  ،احلس

فســقطت  ،احــةتفّ  اعلي�ــ نــاول النبــيُّ «: هــم فرحــون قــائلونوكلُّ 

مـن الغالـب الطالـب  :ه مكتـوبفخـرج فيـ ،فانفلقت ،من يده

  .»بن أيب طالب لعيلِّ 

ــ وأســند اخلــوارزمي إىلٰ   النبــيَّ  ٰى جربائيــل أتــ أنَّ   اسابــن عبّ

ــالبأُ  ــة وق ــيلِّ « :ترنج ــة لع ــذه هدي ــب ه ــن أيب طال ــدفعها  ،»ب ف

هـذه هديــة مـن الطالـب الغالــب «: فــإذا فيهـا ،فسـقطت ،إليـه

ــيلِّ  ــب لع ــن أيب طال ــال ،»ب ــ إنَّ  :ويق ــان ل ــك ك ــيلٌّ امَّ ـذل ــل ع   قت

 .عمرو بن عبد ودٍّ 

ــن اجلعــد أنَّ  ــيَّ  ويف أحاديــث اب ــة املعــراج رأ  النب  ٰى ليل

ــرش مَ  ــت الع ــاً لَ حت ــىلٰ  ك ــيلٍّ  ع ــورة ع ــبِّ يُ  ص ــال ،حس ــا «: فق ي

اشـتاق العـرش «: فقـال جربائيـل ،»؟كَلـمـن هـذا املَ  ،جربائيل

فخلــق هــذا  ،الثنــاء والصــالة عليــه إلكثــار اهللا تعــاىلٰ  ،عــيلٍّ  إىلٰ 

 .» وثوابه ألهل بيتك ،حسبِّ صورته يُ  عىلٰ 

ــه إىلٰ  ــرب يف نخب ــن ج ــند اب ــ وأس ــن عبّ ــ  اساب  ٰى رأ ه أنَّ

قـال  ،»؟سـبقتني يـا أبـا احلسـن«: فقـال ،يف السـامء صورة عـيلٍّ 

 املالئكــة اشــتاقت إىلٰ  ألنَّ  ،صــورته ك عــىلٰ َلــهــذا مَ «: جربائيــل

  .»فخلقه ليزورونه ،افسألت رهبَّ  ،صورته

 : قال العبدي

 مـن شـكت شـوقه األمـالك إذ  يا

ـــبحُ   ـــغفبِّ ـــة الش ـــواه غاي   ه وه
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ــبهك ربُّ  ــام فصــاغ ش    العــاملني ف

  مــن زائــر منهــا ومعتكــف تنفــكُّ  

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي / )٤ج (جميل مرآة املنجي 

اإلسـالم قبـل  السـبق إىلٰ : الفضيلة العارشة[]] ١٢٨٤ص [[

 :]أحد كلِّ 

ــال ــالم قبــل كــلِّ  ق إىلٰ الســب: وعارشهــا :ق : أحــد اإلس

ه ة؛ فإنَّــروريَّ ـالضــ]] ١٢٨٥ص /[[ وذلــك مــن املعلومــات

  ٰــّىل ــول اهللا  ص ــع رس ــد  م ــن أح ــنوات مل يك ــبع س س

 ،ذلــك لنفســه ٰى عــصــّيل يف األرض مــن الرجــال غريمهــا، وادَّ يُ 

ــومل يُ  ــنِك ــك بمحض ــان ذل ــد، وك ــه أح ــن ـره علي ــة م ر مجاع

وأنـــا الفـــاروق  ،كـــربيق األأنـــا الصـــدِّ «: الصـــحابة، فقـــال

ــر ــو بك ــؤمن أب ــل أن ي ــت قب ــم، آمن ــل أن  ،األعظ ــلمت قب وأس

ـــلِ يُ  ـــيُّ . »مس ـــفه النب ـــذلك يف   ووص ]] ١٢٨٦ص /[[ب

ــة  ــه لفاطم ــة«: قول ــا فاطم ــد زوَّ ! ي ــِك إّين ق ــدمهم  جت أق

ــلامً  ــامً  ،س ــرهم عل ــامً  ،وأكث ــم حل ــر»وأعظمه ــديث آخ : ، ويف ح

بــن أيب  خــي عــيلُّ هلــم إســالمًا أل مــن يــرد عــيلَّ احلــوض أوَّ أوَّ «

 .غري ذلك ، إىلٰ »طالب

 :]حتقيق يف إسالم الصبيِّ [

ـ ،عون السـبق أليب بكـرام يـدَّ وأهل العنـاد ربَّـ  ون بـأنَّ وحيتجُّ

ــ إســالم عــيلٍّ  ــ ه كــان يف ســنِّ قبلــه ال اعتــداد بــه؛ ألنَّ  ،ةالطفوليَّ

ــبيِّ  ــالم الص ــه وإس ــداد ب ــاءً . ال اعت ــك بن ــىلٰ  وذل ــوهلم أُ  ع ص

ــار ال ــن إنك ــدة م ــالفاس ــات العقليَّ ــة واجب ــاليف املنوط ة والتك

ـــا ـــدَّ  ،هب ـــ عون أنَّ وي ـــارف العقليَّ ـــاملع ـــة اإلهليَّ ـــب ة إنَّ ام جت

العقـل قبـل  اسـتناد وجوهبـا إىلٰ   عرفـَت امَّ ـوأنـت لـ. ريعةـبالشـ

ـــالشــ الواجبــات  ؛ فــإنَّ ٰى ق عنــدك ســقوط هــذه الــدعورع حتقَّ

عقــالً ز، فيكــون إســالمه صــحيحًا معتــربًا ة تلحــق املميِّــالعقليَّــ

 .صولقي علم األُ عند ذوي العقول وحمقِّ 

غـري  هذا مع أّنا نمنـع مـا قـالوه مـن كـون اإلسـالم الصـبيِّ 

األحاديــــث  رع؛ فــــإنَّ ـيف الشــــ]] ١٢٨٧ص /[[معتــــرب يف 

مجيـــع  ز وأنَّ حة باالعتـــداد بإســالم املميِّـــرِّ ـالصــحيحة مصـــ

 .ةصول الرشعيَّ األُ  عباداته واقعة عىلٰ 

يومئـٍذ غـري بـالغ؛ جلـواز  ن كونـه لنا أن نمنع مـ مع أنَّ 

ــنِّ  ــري الس ــه حصــوله بغ ــواز اختصاص ــيلة  ؛ جل ــد فض بمزي

رعّي قبـل العـدد، ومـا ـيف اخللقة أوجبـت حصـول البلـوغ الشـ

ـــ ـــه؛ فإنَّ ـــب من ـــع  ه ذاك بعج ـــب وموض ـــع العجائ منب

 .الغرائب

*   *   * 

إ  وا :  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / النكت االعتقادية

ــة بعــد رســول : فــإن قيــل ]]٤٠ص [[ مــن إمــام هــذه األُمَّ

 .بن أيب طالب  عيلُّ : ؟ فاجلواباهللا 

 علمنـا بـالنصِّ : بـام علمـتم أنَّـه اإلمـام؟ فـاجلواب: فإن قيل

 .اهللا ]] ٤١ص /[[ومن رسول  املتواتر من اهللا 

ا الذي مـن اهللا تعـاىلٰ  ـُم :  فمثـل قولـه تعـاىلٰ  أمَّ
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ــا الَّــِذي ِمــْن َرُســوِل اهللا  َأْنــَت «  :َفِمثْــُل َقْولِــهِ  َوَأمَّ

َســلُِّموا «، »َأْنــَت َوِصــيِّي وَقــاِيض َدْينـِـي«، »ِمــْن َبْعــِدي اْخلَِليَفــةُ 

ــْؤِمنِنيَ  ــإِْمَرِة امل ــِه بِ ــِيلٌّ «، »َعَليْ ــاُكْم َع ــُه وَال «، »َأْقَض ــوا ِمنْ ُم َتَعلَّ

ــوهُ  ُم ــهُ «، »ُتَعلِّ ــَمُعوا َل ــوا]] ٤٢ص /[[  اْس ــُت «، »َوَأطِيُع ــْن ُكنْ َم

 ٰى نِّــي بَِمنِْزَلــِة َهــاُروَن ِمــْن ُموَســَأْنــَت مِ «، »َمــْوَالُه َفَعــِيلٌّ َمــْوَالهُ 

ــِدي ــيَّ َبْع ــُه َال َنبِ ــَك «، »إِالَّ َأنَّ ــَك إَِليْ ــبِّ َخْلِق ــي بَِأَح ــمَّ اْئتِنِ ُه اللَّ

نِْعـَم «، »َأَنـا َمِدينَـُة اْلِعْلـِم وَعـِيلٌّ َباُهبَـا«، »َيْأُكُل َمِعي َهـَذا الطَّـْريَ 

ـا َخـْريٌ ِمـ ا وَأُبوُمهَ اِكبَاِن ُمهَ اَيـَة َغـدًا َرُجـالً «، »نُْهَام الرَّ َألُْعطِـَنيَّ الرَّ

ارٍ  ارًا َغـْريَ َفـرَّ بُّـُه اهللاُ وَرُسـوُلُه َكـرَّ
، ومثـل »ُحيِبُّ اهللاَ وَرُسـوَلُه وُحيِ

ناقتـه،  إَِخاِئِه، وتزوجيـه بابنتـه، وتعميمـه بعاممتـه، وركوبـه عـىلٰ 

 .وأمثال ذلك

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (فيد الشيخ امل/ النكت يف مقّدمات األُصول

 :باب الكالم يف اإلمامة ]]٤٣ص /[[

 إمامـة أمــري املـؤمنني عــيلِّ  مــا الـدليل عــىلٰ : فـإن قـال] ٧٦[
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عليـه وآلـه (مـا وقـع مـن اسـتخالفه : ؟ فقلبن أيب طالب 

 .له بحرضة األنام )السالم

ــه اســتخلفه، وجعلــه  ومــا الــدليل عــىلٰ : فــإن قــال] ٧٧[ أنَّ

ــل ــام؟ فق ــده اإلم ــ: بع ــواتر الش ــأمره ت ــن  يعة ب ــة م مجاع

 .أصحابه بالسالم عليه بإمرة املؤمنني هتنية له باملقام

ومــا الــذي يــؤمن مــن : فــإن قــال] ٧٨]] [٤٤ص /[[

ــل ــان؟ فق ــذا الزم ــواترين يف ه ــانوا مت ــيعة، وإن ك ــط الش : غل

ــزات  ــن معج ــوه م ــيام نقل ــلمني ف ــط املس ــن غل ــن م ــذي آم ال

، وفرائضــــه، وســــننه، وأحكامــــه وكــــانوا الرســــول 

 .اترين به يف هذا الزمانمتو

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / اإلفصاح يف اإلمامة

ــال ]]٢٩ص [[ ــإن ق ــربِّ : ف ــام : وين اآلنفخ ــان اإلم ــن ك م

، والقــائم يف رئاســة الــدين مقامــه، ألعرفــه بعــد الرســول 

 فُأؤّدي بمعرفته ما افرتض له عيلَّ من الوالء؟

فهم يف اآلراء واألهـواء اختال من أمجع املسلمون عىلٰ : قيل له

، ومل خيتلفوا من بعد وفاته فـيام أوجـب  إمامته بعد النبيِّ  عىلٰ 

أمري : له ذلك من اجتامع خصال الفضل له واألقوال فيه واألفعال

 .بن أيب طالب  املؤمنني عيلُّ 

ة هــذا املقــال، : فــإن قــال]] ٣٠ص /[[ أبينــوا يل عــن صــحَّ

عني اإلمجــاع فــيام  ظــاهره االخــتالف، ولســت فــإّين أراكــم مــدَّ

 .أقنع منكم فيه إالَّ بالرشح لوجهه والبيان

لــيس فــيام حكينــاه مــن اإلمجــاع اخــتالف ظــاهر : قيــل لــه

 ٰى وال باطن، فإن ظننـت ذلـك لبعـدك عـن الصـواب، أفـال تـر

ــه  ــع بإمامت ــة تقط ــَرق األُمَّ ــن فِ ــيعة م ــيِّ  أنَّ الش ــد النب  بع

  ٰاتـه، وختّطـئ وقـت وف بال فصـل، وتقضــي لـه بـذلك إىل

؟ واحلشــوية واملرجئــة حــالٍ  كــلِّ  مــن شــكَّ يف هــذا املقــال عــىلٰ 

ــه إمامتــه  واملعتزلــة متَّفقــون عــىلٰ  ص /[[  بعــد عــثامن، وأنَّ

ــ]] ٣١ ــاه اهللا تعــاىلٰ  ٰى مل خيــرج عنهــا حتَّ راضــيًا عنــه، ســليًام  توّف

ــوارج  ــالل؟ واخل ــن الض ــّدهم  -م ــه وأش ــث أعدائ ــم أخب وه

إلمامـة، كـاعرتاف الِفـَرق الــثالث، وإن يعرتفـون لـه با -عنـادًا 

 فارقوهم بالشبهة يف انتهاء احلال؟

ــة ملــن ذكرنـــاه خيــرج بمذهبــه عـــامَّ  وال ســادس يف األُمَّ

 رشحناه، فيعلم بذلك وضـوح مـا حكمنـا بـه مـن اإلمجـاع عـىلٰ 

 .كام وصفناه  إمامته بعد النبيِّ 

ا اإلمجاع عـىلٰ  و فهـ: مـا يوجـب لـه اإلمامـة مـن اخلـالل فأمَّ

يف النســب،  لرســول اهللا  مشــاركته  إمجــاعهم عــىلٰ 

صـاله بـه يف وكيـد السـبب، ومسامهته لـه يف كـريم احلسـب، واتِّ 

ــبقه كافَّــ ــة إىلٰ وس ــله عــىلٰ  ة األُمَّ مجــاعتهم يف  اإلقــرار، وفض

ّفــار، وتربيــزه علــيهم يف املعرفــة والعلــم باألحكــام، جهــاد الكُ 

ام اثنـــان، وشــجاعته وظــاهر زهـــده اللــذين مل خيتلـــف فــيه

وحكمته يف التـدبري وسياسـة األنـام، وغنـاه بكاملـه يف التأديـب 

ــال  ــذه اخلص ــبعض ه ــامل، وب ــن الك ــنِقص ع ــه امل ــوج إلي املح

مناه يستحّق اإلمامة فضالً عن مجيعها عىلٰ   .ما قدَّ

ــاع عــىلٰ  ــا اإلمج ــىلٰ  وأمَّ ــة ع ــال الداّل ــة  األفع وجــوب اإلمام

ــوال ــة متَّ ]] ٣٢ص : /[[واألق ــإنَّ األُمَّ ــىلٰ ف ــة ع ــول  فق أنَّ رس

ـــره عـــىلٰ  اهللا  مـــه يف حياتـــه، وأمَّ مجاعـــة مـــن وجـــوه  قدَّ

ـــد  ـــرهم عن ـــتكفاه أم ـــه، واس ـــتخلفه يف أهل ـــحابه، واس أص

ـــه إليـــداع أرساره،  خروجـــه إىلٰ  تبـــوك قبـــل وفاتـــه، واختصَّ

أعدائــه، وقــد كــان  وكتــب عهــوده وقيامــه مقامــه يف نبــذها إىلٰ 

م عليـه، فعلـم  اهللا سـبحانه أنَّـه ال ندب ليعـرض ذلـك مـن تقـدَّ

 .يصلح له، فعزله بالوحي من سامئه

ــىلٰ  ــان ع ــن ك ــاد م ــه إفس ــِلح ب ــزل يص ــن  ومل ي ــاهر م الظ

بــه خلــل أفعـاهلم املتفاوتــة بحكمــه وقضــائه،  خلصـائه، ويســدُّ 

ــد ادِّ  ــن أح ــيس يمك ــول ول ــن الرس ــال م ــذه األفع ــاء ه  ع

ــؤمنني  ــري امل ــري أم ــىلٰ  لغ ــدح  ع ــتالف، فيق ــتامع وال اخ اج

لناه وبيَّنّ  بذلك يف  .اهُأس ما أصَّ

ــة ــال يف الدالل ــذه األفع ــارعة هل ــوال املض ــا األق ــي : وأمَّ فه

مــا رشطنــاه يف االختصــار، وإن كنّــا  عــىلٰ  ٰى ـأكثــر مــن أن حتصــ

 .سنورد منها ما فيه كفاية إن شاء اهللا تعاىلٰ 

 مــا ســلَّم لروايتــه اجلميــع مــن قــول الرســول : فمنهــا

ر ُأمَّ  ــد أن قــرَّ ــّم بع ــه عــىلٰ بغــدير ُخ ــوالء  ت ــه مــن ال املفــرتض ل

املوجــب إلمامتــه علــيهم، والتقــّدم لســائرهم يف األمــر والنهــي 

ــره أحــد مــنهم،  ــدبري، فلــم ينك وأذعنــوا ]] ٣٣ص /[[والت

، فأعطـاه » مـواله مـن كنـت مـواله فعـيلٌّ «:  باإلقرار لـه طـائعني

بــذلك حقيقــة الواليــة، وكشــف بــه عــن مماثلتــه لــه يف فــرض 

ــم ــر هل ــة واألم ــة، الطاع ــة والرئاس ــدبري والسياس ــي والت ، والنه

 .باإلمامة -ال يرتاب بمعناه من فهم اللغة  -وهذا نصٌّ 

ــة أيضــًا قولــه : ومنهــا ــال اخــتالف بــني األُمَّ أنــت «: ب

، فحكـم » بعـدي إالَّ أنَّـه ال نبـيَّ  ٰى منّي بمنزلة هارون مـن موسـ
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ــىلٰ  ــل ع ــه بالفض ــة، يف  ل ــوزارة واخلالف ـــرة وال ــة، والنص اجلامع

هـا حياته وبعد وفاتـه، واإلمامـة لـه، بداللـة أنَّ هـذه املنـازل كلَّ 

ــ ــن موس ــارون م ــت هل ــا   ٰى كان ــاب مجيعه ــه، وإجي يف حيات

ــؤمنني  ــري امل ــاهرًا،  ألم ــا ظ ــتثناء منه ــه االس ــا أخرج إالَّ م

له مـن بعـد وفاتـه، وبتقـدير مـا كـان جيـب ) بعد(وأوجبه بلفظ 

ــ ــن موس ــم ي ٰى هلــارون م ــه، فل ــي بعــد أخي ــو بق ــيُّ ل ــتثنه النب  س

 ــؤمنني ــري امل ــي ألم ــن  ، فبق ــه م ــم ل ــا حك ــوم م عم

لــه مــن تأ إمامتــه، ال خفــاء بــه عــىلٰ  عــىلٰ  املنــازل، وهــذا نــصٌّ  مَّ

 .نهوعرف وجوه القول فيه وتبيَّ 

ــا ــه : ومنه ــىلٰ  قول ــاقاالتِّ  ع ــمَّ «: ف ــّب  الّله ــي بأح  ائتن

ــائر ــذا الط ــن ه ــي م ــل مع ــك يأك ــك إلي ــأمري »خلق ــاءه ب ، فج

، وقــد ثبــت أنَّ أحــبَّ  معــه]] ٣٤ص /[[  فأكــل املــؤمنني 

أفضــلهم عنــده، إذ كانــت حمبَّتــه منبئــة عــن  اهللا تعــاىلٰ  اخللــق إىلٰ 

وميـل الطبـاع، وإذا صـحَّ أنَّـه أفضـل خلـق  ٰى الثواب دون اهلـو

ــاىلٰ  ــدُّ  اهللا تع ــاد تق ــام لفس ــان اإلم ــه ك ــت أنَّ ــىلٰ ثب ــول ع  م املفض

ة وخالفتها العامَّ   .األنام ة يفالفاضل يف النبوَّ

ألُعطـنيَّ الرايـة غـدًا رجـالً «: يـوم خيـرب قولـه : ومنها

ــّرار، ال  ــري ف ــّرارًا غ ــولُه، ك ــه اهللاُ ورس ــوَله وحيبُّ ــبُّ اهللاَ ورس حي

تـه مجيعـًا »يديـه يفتح اهللا عـىلٰ  ٰى يرجع حتَّ  ، فأعطاهـا مـن بـني ُأمَّ

ــ اعلي�ــ ة، ، ثــّم بــنيَّ لــه مــن الفضــيلة بــام بــان بــه مــن الكافَّ

ــوال ذ ـــول ــك القتض ــذه  ٰى ل ــن ه ــة م ــروج اجلامع ــالم خ الك

، وذلـك حمـال، أو كـان التخصـيص هبـا حـالٍ  كلِّ  الصفات عىلٰ 

رضبًا مـن اهلـذيان، وذلـك أيضـًا فاسـد حمـال، وإذا وجـب أنَّـه 

ـه كـان اإلمـام دون مـن سـواه،  أفضل اخللق بام رشحنـاه ثبـت أنَّ

بناه عىلٰ   .ما رتَّ

ا يطـول بـه التق صـاص مـن تفضـيله لـه وأمثال ما ذكرناه ممـَّ

  ٰــىل ــ ع ــواهر كافَّ ــه وظ ــه ب ــه، بأفعال ــل بيت ــحابه وأه ة أص

األقــوال فيــه ومعانيهــا املعقولــة ملــن فهــم اخلطــاب، والشــهادة 

ـــ ــواب، ومقتض ــه بالص ــات،  ٰى ل ــذنوب واآلف ــن ال ــمة م العص

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــا ي ــه ممَّ ــن كون ــذلك ع ــف ب ــة، ويكش ــن األُمَّ ــاه ع   غن

ــل الــذي ر]] ٣٥ص /[[ ــد استقصــينا إمامــًا بالتنزي ســمناه، وق

التفصـيل والشــرح والبيـان  القول يف أعيـان هـذه املسـائل عـىلٰ 

ذكـره هاهنـا مـع الغـرض  يف غري هذا املكان، فال حاجـة بنـا إىلٰ 

 .الذي أخربنا به عنه ووصفناه

أنَّ فـــيام رســـمناه مـــن هـــذه  واعلـــم أرشـــدك اهللا تعـــاىلٰ 

ول األُصــول أربــع مســائل، جيــب ذكرهــا واجلــواب عنهــا، لتــز

  :به شبهة أهل اخلالف

ــا هل ــذي : أوَّ ــاع ال ــن اإلمج ــة م ــه الدالل ــن وج ــؤال ع الس

ــؤمنني  ــري امل ــة أم ــاه يف إمام ــيِّ  ذكرن ــد النب ــىلٰ   بع  ع

الفــور، دون مــن قــام ذلــك املقــام ممَّــن  إمامتــه مــن بعــده عــىلٰ 

 .يعتقد اجلمهور يف فعله الصواب

ــة عــىلٰ : ثانيهــا ل األفضــ أنَّ أمــري املــؤمنني  عــن الدالل

ــد اهللا تعــاىلٰ  ــاهر  عن ــع، وإن كــان أفضــل مــنهم يف ظ مــن اجلمي

 .احلال

ــا  فســاد إمامــة املفضــول عــىلٰ  عــن الــدليل عــىلٰ : ثالثه

 .الفاضل بحسب ما ذكرناه

ــة دعــو: رابعهــا دناه،  ٰى عــن حجَّ اإلمجــاع يف ســائر مــا عــدَّ

مع ما يظّن فيـه مـن خـالف البكريـة والعثامنيـة واخلـوارج، ومـا 

 .ع لفضائل أمري املؤمنني يعتقدونه من الدف

ل ــة القــاهرة : اجلـواب عــن الســؤال األوَّ ــه إذا ثبــت باحلجَّ أنَّ

بـال فصـل، وثبــوت   مـن اإلمجـاع وجـود إمـام بعــد النبـيِّ 

 ٰى عــي ذلــك لــه ســومــن ادُّ  الفــور، ومل يكــن عــىلٰ  إمامتــه عــىلٰ 

مـــن ]] ٣٦ص /[[ حـــال  إمجـــاع عـــىلٰ  أمـــري املـــؤمنني 

بــن أيب طالــب  هب شــيعة عــيلِّ األحــوال، ملــا يعــرف مــن مــذا

  ُّــر، وتقد ــاس يف أيب بك ــي والعبّ ــام، ونف ــك املق ــه يف ذل م

ــىلٰ  ــه ع ــلِّ  اإلمامــة عن ــؤمنني حــالٍ  ك ــري امل ــيعة أم ــذهب ش ، وم

  ــا مل تصــّح ــاس وأهنَّ عيــه الراونديــة مــن إمامــة العبّ فــيام تدَّ

ــار  ــنَّة، وال اعتب ــاب وال ُس ــل مــن كت ــن دلي ــه يف حــال، ومل يك ل

م فينـوب ذلـك منـاب اإلمجـاع، ثبـت أنَّ أمـري ملتقـدِّ إمامـة ا عىلٰ 

ــؤمنني  ــتقبلها إىلٰ  امل ــال ومس ــك احل ــًا يف تل ــان إمام أن  ك

ــه عــىلٰ  إىلٰ  قبضــه اهللا تعــاىلٰ   مــا وصــفناه، وإالَّ خــرج احلــقُّ  جنَّت

ــ ــول كافَّ ــل ق ــاع، وبط ــن اإلمج ــن ع ــه م ــهدوا ب ــيام ش ــة ف ة األُمَّ

والثبـات، وذلـك  القطـع وجود اإلمام وثبـوت اإلمامـة لـه عـىلٰ 

 .فاسد بالنظر الصحيح واإلمجاع

 أنَّ الــدالئل قـد قامــت عــىلٰ : واجلـواب عــن السـؤال الثــاين

ــول اهللا  ــو أنَّ رس ــن اهل ــق ع ــه ٰى مل ينط ــل يف رشع ، وال فع

، وقــد علمنــا أنَّ الــوحي مــن ٰى شــيئًا وال قــال إالَّ بــوحي يــوح

ال  )اسـمه جـلَّ (، وأنَّـه ٰى وأخفـ العـامل بالســرِّ  )جلَّ اسـمه(اهللا 

ه  .حيايب خلقه، وال يبخس أحدًا منهم حقَّ

ــؤمنني  ــري امل ــوال أنَّ أم ــده  فل ــل عن ــان األفض ــلَّ (ك ج
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ــمه ــىلٰ  )اس ــرض ع ــا ف ــ مل ــىلٰ  ه نبيِّ ــه ع ــيل ل ــ التفض ة، الكافَّ

اجلامعــة، واإلقــرار لــه ]] ٣٧ص /[[  والتنويــه بفضــله مــن بــني

ــه لــو مل ي كــن ذلــك مــن التعظــيم بــام مل يشـــركه فيــه غــريه، ألنَّ

ــ ــريه حقَّ ــًا لغ ــه وباخس ــًا ل ــان حمابي ــذلك لك ــامل ك ــري ع ه، أو غ

ه حمــال، فثبــت أنَّ ه، وذلــك كلُّــبحقيقــة األمــر يف مســتحقِّ 

ــؤمنني  ــري امل ــه أم ــان ب ــذي ب ــل ال ــن  الفض ــاهر م يف الظ

فضــله  وأقوالــه، أدّل دليــل عــىلٰ  اجلامعــة بأفعــال الرســول 

 .هما ذكرنا يف احلقيقة، وعند اهللا سبحانه عىلٰ 

ة : واجلــواب عــن الســؤال الثالــث ــوَّ مناه يف فســاد نب مــا قــدَّ

ــىلٰ  ــول ع ــ املفض ة يف معن ــوَّ ــة للنب ــاركة اإلمام ــل، ومش  ٰى الفاض

م والرفعة والرئاسـة وفـرض الطاعـة، وبـام يفسـد بـه علـّو التقدُّ 

ــىلٰ  ــول ع ــديني  املفض ــيم ال ــة التعظ ــواب، ودالل ــل يف الث الفاض

اء بـاألعامل، وثبـوت علـّو منزلة املعظَّـم يف اسـتحقاق اجلـز عىلٰ 

ــة،  ة يف رشيعــة اإلســالم، ويف كــلِّ الرعيَّــ تعظــيم اإلمــام عــىلٰ  ملَّ

 .نحلة وكتاب وعند أهل كلِّ 

ــع ــؤال الراب ــن الس ــواب ع ــ: واجل ــم بكري� ــا ال نعل وال  اأّن

ــىلٰ  ــني ع ــاع املختلف ــع إمج ــًا دف ــًا وال خارجي ــا  عثامني ــليم م تس

ــؤمنني  ــري امل ــائل أم ــن فض ــاه م دن روين ــدَّ ــف وع اه، وكي

ــن  ــوه ع ــد رووه، ونقل ــهم ق ــم أنفس ــك وه ــة ذل ــرون رواي ينك

ـــتخراج  ـــارهم يف االس ـــوه، وأعملـــوا أفك ـــالفهم وتقبَّل أس

لوه؟ ــه ! لوجوهــه وتــأوَّ ولــيس خالفهــم للشــيعة فــيام تعلَّقــوا ب

ــه، كــام أنَّ  ة ســنده والتســليم لروات ــًا يف صــحَّ ــه خالف مــن معاني

إنكـــارهم اخـــتالف املســـلمني يف تأويـــل القـــرآن ال يوجـــب 

 .للتنزيل

ــب ردُّ  ــال وج ــذه احل ــن ه ــفناه م ــا وص ــع م ــن دف  ه إىلٰ وم

ـــحاب ـــان ]] ٣٨ص /[[  أص يناه، وإن ك ـــمَّ ـــن س ـــديث ممَّ احل

شـــاهدًا علـــيهم بـــام  -مـــن نقلهـــم  -املوجـــود يف ُأصـــوهلم 

نا ال ننكـر أن يـدفع املتَّفـق عليـه واحـد مـن أهـل  ذكرناه، عىلٰ  أنَّ

أو ألفــان، لكنَّــه ال يكــون النظــر أو اثنــان، أو ألــف مــن العاّمــة 

ــود ذلــك باتِّ  ــه اإلمجــاع، لوج ــيام انعقــد ب ــة قادحــًا ف فــاق احلجَّ

 .أمثاله فيام نعتناه

ــام مــدار األمــر عــىلٰ  اصــطالح معظــم العلــامء، واجــتامع  وإنَّ

ــىلٰ  ــال  املختلفــني ع ــن العصــبية، وح ــد الســالمة م التســليم عن

ــاّدين يف  ــل املتض ــة، ونق ــامراة واملجادل ــن امل ــكون ع اآلراء الس

واالعتقــادات مــع العــداوة يف أصــل الــديانات واملناصــبة، ولــو 

ــىلٰ  ــاع ع ــت إمج ــا ثب ــذلك مل ــر ك ــة  ال أنَّ األم ــن رشيع يشء م

 .حالٍ  كلِّ  اإلسالم، لوجود املختلفني فيها عىلٰ 

وهاهنا منصفة بيننـا وبـني أهـل اخلـالف، وهـي أن يـذكروا 

ــ ــرائض الش ــن ف ــيئًا م ــدائـش ــام، أو م ــات األحك ح ريعة وواجب

غــريهم مــن األنــام،  قــوم مــن الصــحابة، أو تفضــيالً هلــم عــىلٰ 

ته إىلٰ  ــحَّ ــون يف ص ــًا  ممَّــن يلجئ ــدهم خالف ــإن مل نوج ــاع، ف اإلمج

دناه مـن فضـائل أمـري املـؤمنني  فيه، من أمثـال املنكـرين ملـا عـدَّ

 ة هلم فيام ادَّعوه وهيهاَت  .، وإالَّ فقد ظهرت احلجَّ

هــو اإلمــام  ؤمنني فــإذا كــان أمــري املــ: فــإن قــال قائــل

ــد  ــيِّ ]] ٣٩ص /[[بع ــىلٰ   النب ــاس، فع ــائر الن أّي  دون س

ــة  ــوا اإلمام ع ــثامن، وادَّ ــر وع ــر وعم ــو بك ــه أب م علي ــدَّ ــه تق وج

م أ  ؟حالٍ  كلِّ  هبا عىلٰ  حّق دونه، وأظهروا أهنَّ

عــن  وجــه الــدفع لــه  لقــد كــان ذلــك عــىلٰ : قيــل لــه

ــ ــتحقِّ حقِّ ــه يف مس ــالف علي ــه، واخل ــك بمس ــيس ذل تحيل ه، ول

ــىلٰ  ــر ع ــاهر األم ــان يف ظ ــمة، وإن ك ــه العص ــت عن ــن ارتفع  ممَّ

 .أحسن الصفات

يناه، وهــم وجــوه : فــإن قــال فكيــف جيــوز ذلــك ممَّــن ســمَّ

 اإلسالم؟ ، واملهاجرين والسابقني إىلٰ  أصحاب النبيِّ 

ـا وجـوه الصـحابة ورؤسـاء املهـاجرين وأعيـان : قيل لـه أمَّ

 الربهــان فهــو أمــري وبـنيِّ اإليــامن بواضــح الــدليل  السـابقني إىلٰ 

ــيلُّ  ــؤمنني ع ــول اهللا  امل ــو رس ــب أخ ــن أيب طال ــره  ب ووزي

ــارصه ووصــيُّ  ــيِّ ون ــمُّ ه وس  رســول اهللا  د األوصــياء، وع

د الشــهداء محــزة بــن عبــد املطَّلــب أســد اهللا وأســد رســوله ســيِّ 

ــيهم( ــن عــمِّ )رضــوان اهللا عل ــول اهللا  ، واب ــن  رس ــر ب جعف

ــ ــع املالئك ــار م ــب الطيّ ــان أيب طال ــمِّ ة يف اجلن ــن ع  ، واب

ــول اهللا  ــب  رس ــد املطَّل ــن عب ــارث ب ــن احل ــدة ب ــًا عبي أيض

يت إىلٰ  ــامن، وخرجــوا يف  ، الــذين ســبقوا مــن ســمَّ اإلي

اهللا علــيهم  ٰى عــن الــديار واألوطــان، وأثنــ  مواســاة النبــيِّ 

يف حمكــم القــرآن، وأبلــوا دون أصــحابه يف اجلهــاد وبــارزوا 

وقتلـــوا األبطــال، وأقـــاموا  األقــران، وكـــافحوا الشــجعان،

 .عمود الدين، وشيَّدوا اإلسالم

ــ]] ٤٠ص /[[ ــيهم، كخبّ ــي تل ــة الت ــّم الطبق ــّامر ث اب وع

ــاد  وأيب ذرٍّ  ــرائهم يف االجته ــة، ونظ ــن حارث ــد ب ــداد وزي واملق

ــالص هللا ولرســوله  ــبالء واإلخ ــر وال ــه (وحســن األث ــه وآل علي

 .واإلعالن يف الرسِّ  )السالم
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عيــت الفضــل هلــم  وبعــد، فلــو ســلَّمنا لــك دعــواك ملــن ادَّ

ــىلٰ  ــم  ع ــب هل ــه ال يوج ــاه، ألنَّ ــا ذكرن ــع ممَّ ــت، مل يمن ــا متنَّي م

العصمة مـن الضـالل، وال يرفـع عـنهم جـواز الغلـط والسـهو 

 .د العنادوالنسيان، وال حييل منهم تعمُّ 

ــرة  ــحبة واهلج ــاؤهم يف الص ــنع رشك ــا ص ــت م ــد رأي وق

 أمــري املــؤمنني  اإلســالم حـني رجــع األمـر إىلٰ  والسـبق إىلٰ 

باختيــار اجلمهــور مــنهم واالجــتامع، فنكــث بيعتــه طلحــة 

الطـوع واإليثـار، وطلحـة نظـري  والزبري، وقـد كانـا بايعـاه عـىلٰ 

، وفارقـه سـعد بـن حـالٍ  كـلِّ  أيب بكر، والزبري أجـّل مـنهام عـىلٰ 

أيب وّقــاص، وهــو أقــدم إســالمًا مــن أيب بكــر، وأرشف منــه يف 

سـب، وأحسـن آثـارًا مـن الثالثـة يف النسب، وأكـرم منـه يف احل

 .اجلهاد

ــن  وتبعــه عــىلٰ  ــن مســلمة وهــو م ــد ب ــه حمّم فراقــه وخذالن

آثـارهم يف ذلـك وزاد عليهـا بإظهـار  ٰى رؤسـاء األنصـار، واقتفـ

ــن  ــة م ــحبة مانع ــت الص ــو كان ــان، فل ــه حّس ــرباءة من ــبّه وال س

ــة  ــاه، ومعاوي ــن ذكرن ــت م ــالل ملنع ــن أيب ]] ٤١ص /[[الض ب

األشـعري، ولـه مـن الصـحبة والسـبق مـا  ٰى سفيان وأبـا موسـ

ـــؤمنني  ـــري امل ـــداوهتم ألم ـــتم ع ـــد علم ـــل، وق  ال ُجيَه

رسـول  وإظهارهم الرباءة منـه، والقنـوت عليـه، وهـو ابـن عـمِّ 

 .أيب بكر وعمر وعثامن ، وأمريه عىلٰ اهللا 

ــدِّ  ــأ يف ال ــن اخلط ــة م ــًا مانع ــحبة أيض ــت الص ــو كان ين ول

ة، وهـو صـاحب رسـول واآلثام لكانت مانعـة ملالـك بـن نـوير

الصـدقات، ومـن تبعـه مـن وجـوه املسـلمني مـن  عىلٰ  اهللا 

ة عن اإلسالم  .الردَّ

 بـــن عمـــران  ٰى ولكانـــت صـــحبة الســـامري ملوســـ

ــ ــوعظــم حملُّ اذ العجــل ه منــه ومنزلتــه، متنعــه مــن الضــالل باختِّ

ــاهللا  ــًا عــىلٰ والشـــرك ب ــ ، والســتحال أيض  ٰى أصــحاب موس

لـف إنسـان، وقـد شـاهدوا اآليـات وهـم سـتّامئة أ اهللا  نبيِّ 

 نـــات أن جيتمعـــوا عـــىلٰ ج والبيِّ َجـــواملعجـــزات، وعرفـــوا احلُ 

بـني أظهــرهم، وبــاينوا خليفتــه وهــو  هم وهــو حــيٌّ خـالف نبــيِّ 

ــ ــم وُحي ــدعوهم ويعظه ــال ذِّ ي ــذرهم ف ــالف، وين ــن اخل رهم م

عبـادة العجـل مـن  يشء مـن قولـه، ويعكفـون عـىلٰ  يصغون إىلٰ 

 .دون اهللا 

معصـــومني مـــن   ٰى أصـــحاب عيســـ ولكـــان أيضـــاً 

وا رشعــه،  ة، ومل يكونــوا كــذلك، بــل فــارقوا أمــره، وغــريَّ الــردَّ

ــ ــأمرهم بعبادتــه، واختِّ ــه كــان ي عــوا عليــه أنَّ اذه إهلــًا مــع اهللا وادَّ

ــ تعــاىلٰ  العنــاد مــن غــري  دًا للكفــر والضــالل، وإقــدامًا عــىلٰ تعمُّ

 .شبهة وال سهو وال نسيان

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد  /أوائل املقاالت

ـــ]] ٤٠ص [[  أنَّ رســـول اهللا  ة عـــىلٰ واتَّفقـــت اإلماميَّ

يف حياتــه ونــصَّ عليــه باإلمامــة  اســتخلف أمــري املــؤمنني 

. ينبعــد وفاتــه، وأنَّ مــن دفــع ذلــك فقــد دفــع فرضــًا مــن الــدِّ 

وأمجعــت املعتزلــة واخلــوارج واملرجئــة والبرتيــة واحلشــوية 

 النبـيِّ  خـالف ذلـك، وأنكـروا نـصَّ  عـىلٰ احلـديث  املنتسبون إىلٰ 

  ٰأمــري املــؤمنني  عــىل ودفعــوا أن يكــون اإلمــام بعــده ،

 .املسلمني بال فصل عىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / الفصول املختارة

ــد أيب عبــد اهللا ]] ١٨ص [[ ــق للشــيخ املفي  )أيَّــده اهللا(اتَّف

 دار السـالم بـدار اجتامع مع القايض أيب بكـر أمحـد بـن سـيار يف

ــوي  ــاهر املوس ــن ط ــد ب ــن حمّم ــد ب ــد اهللا حمّم ـــريف أيب عب الش

ــىلٰ  ــددهم ع ــد ع ــري يزي ــع كث ـــرة مج ــان باحلض ــة  ، وك مائ

ــيلٍّ  ــي ع ــن بن ـــراف م ــيهم أش ــان، وف ــاس   إنس ــي العبّ وبن

ــه( ــة اهللا علي ــاس والتُّ )رمح ــوه الن ــن وج ـــروا يف ، وم ــار حض ّج

ــقٍّ  ــاء ح ـــريف  قض ــرللش ــ ٰى ، فج ــة م ــن مجاع ــوم م ن الق

بــن أيب طالــب  أمــري املــؤمنني عــيلِّ  عــىلٰ  خــوض يف ذكــر الــنصِّ 

 ــو عبــد اهللا ــم الشــيخ أب ــده اهللا(، وتكلَّ يف ذلــك بكــالم  )أيَّ

فقال لـه القـايض أبـو بكـر أمحـد بـن . ما اقتضاه احلال يسري عىلٰ 

 هذه اللفظة؟ ٰى يف احلقيقة وما معن أخربين ما النصُّ : سيار

هـو اإلظهـار واإلبانـة، مـن  النصُّ : )اهللاأيَّده (فقال له الشيخ 

فالن قد نصَّ قلوصه إذا أباهنا بالسـري وأبرزهـا مـن : ذلك قوهلم

ة ألنَّ اجلالس عليـه . مجلة اإلبل ولذلك سّمي املفرش العايل منصَّ

ة عـىلٰ يبني بالظهور من اجلامعة، فلامَّ أظهره املفرش ُس  مـا  ّمي منصَّ

نصَّ فـالن مذهبـه إذا أظهـره  قد: ذكرناه، ومن ذلك أيضًا قوهلم

 :وأبانه، ومنه قول امرء القيس

   وجيد كجيد الريم لـيس بفـاحش

ــــته وال بمعطــــل    إذا هــــي نصَّ

ـته واملعنـ  ٰى يريد بـه إذا هـي أظهرتـه، وقـد قيـل إذا هـي نضَّ

ــع إىلٰ  ــذا يرج ــار]] ١٩ص /[[ يف ه ــة . اإلظه ــذه اللفظ ــا ه فأمَّ
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ـــري ــتعملة يف الش ــت مس ــد ُجِعَل ــا ق ــىلٰ فإهنَّ ــ عة ع ــذي  ٰى املعن ال

ــ مت، ومت ــ ٰى قــدَّ  حقيقــة الــنصِّ : منهــا قلــت ٰى أردت حــّد املعن

 .سبيل اإلظهار هو القول املنبئ عن املقول فيه عىلٰ 

ما أحسن ما قلت ولقد أصبت فـيام أوضـحت : فقال القايض

إمامة أمري  قد نصَّ عىلٰ   ين اآلن إذا كان النبيُّ وكشفت، فخربِّ 

فقـد أظهـر فـرض طاعتـه وإذا   طالـب بـن أيب املؤمنني عيلِّ 

 ، فام بالنا ال نعلمه إن كان األمر عىلٰ اأظهره استحال أن يكون خمفي� 

 وحقيقته؟ النصِّ  ما ذكرت يف حدِّ 

ـا اإلظهـار مـن النبـيِّ : )أيَّـده اهللا(فقال الشـيخ  فقـد   أمَّ

مــن حضـــره فقــد  وقــع ومل يــُك خافيــًا يف حــال ظهــوره، وكــلُّ 

ــة علمــه ومل يرتــب ف ــا ســؤالك عــن علَّ يــه وال اشــتبه عليــه، فأمَّ

ــه  ــت ال تعلم ــإن كن ــان، ف ــذا الزم ــه اآلن ويف ه ــم ب ــدك العل فق

ما أخـربت بـه عـن نفسـك فـذلك لـدخول الشـبهة عليـك  عىلٰ 

يف طريقــه لعــدولك عــن وجــه النظــر يف الــدليل املفضـــي بــك 

ــة فيــه بعــني اإلنصــاف لعلمتــه إىلٰ  لــت احلجَّ . حقيقتــه، ولــو تأمَّ

لـه ملـا أخللـت   حاضــرًا يف وقـت إظهـار النبـيِّ  ولو كنت

 .بعلمه ولكن العلَّة يف ذهابك عن اليقني فيه ما وصفناه

ــال ــيُّ : فق ــر النب ــوز أن يظه ــل جي ــه   وه ــيئًا يف زمان ش

ــ ــىلٰ  ٰى فيخف ــ ع ــه حتَّ ــد وفات ــأ بع ــن ينش ــر  ٰى م ــه إالَّ بنظ ال يعلم

 ثاقب واستدالل عليه؟

ــيخ  ــه الش ــال ل ــاىلٰ (ق ــده اهللا تع ــل : )أيَّ ــك، ب ــوز ذل ــم جي نع

ــه مــن النظــر  ال ــم مــا كــان في بــدَّ ملــن غــاب عــن املقــام يف عل

وليس جيـوز أن يقـع لـه بـه علـم االضـطرار ألنَّـه . واالستدالل

مـن مجلــة الغائبــات غــري أنَّ االســتدالل يف هــذا البــاب خيتلــف 

ــهولة عــىلٰ  ــوض والظهــور والصــعوبة والس حســب  يف الغم

ــام عــرور. األسـباب املعرتضــات يف طرقـه طريـق ذلــك مــن  ٰى بَّ

وجـــه يشـــبه  ســـبب فـــيُعَلم بيســـري مـــن االســـتدالل عـــىلٰ 

حصـــل فيـــه  طريـــق الـــنصِّ ]] ٢٠ص /[[االضـــطرار إالَّ أنَّ 

ر معهـا العلـم  من الشـبهات لألسـباب التـي اعرتضـته مـا تعـذَّ

 .به إالَّ بعد نظر ثاقب وطول زمان يف االستدالل

ــىلٰ : فقــال ــر ع ــان األم ــإذا ك ــام أ ف ــفت ف ــا وص ــرت أن م نك

 آخـر معـه يف زمانـه أو نبـيٍّ  نبـيٍّ  قد نـصَّ عـىلٰ   يكون النبيُّ 

مـا أظهـر  حـدِّ  يقوم من بعده مقامـه وأظهـر ذلـك وشـهره عـىلٰ 

فـذهب عنّـا علـم ذلـك كـام ذهـب  به إمامة أمـري املـؤمنني 

 بأسبابه؟ عنّا علم النصِّ 

أنكـرت ذلـك مـن ِقبَـل أنَّ العلـم : )أيَّـده اهللا(فقال الشـيخ 

بالشــرع ومنكـر لـه، بكـذب مـن  مقـرٍّ  ل يل ولـك ولكـلِّ حاص

ع ـرسـول اهللا  ذلك عـىلٰ  ٰى ادَّ ملـا عـمَّ  ا، ولـو كـان ذلـك حق�

عيــه ومضــيفه إىلٰ  ــيِّ  اجلميــع علــم بطالنــه وكــذب مدَّ   النب

بعض العقالء مـن سـامعي األخبـار عـن علـم ذلـك  ٰى ولو تعرّ 

ــ الحتجــُت يف إفســاده إىلٰ  لكــن ف دليــل غــري مــا وصــفت تكلُّ

 الدليل الذي ذكرت يغنيني عـن اعـتامد غـريه، فـإن كـان الـنصُّ 

ــىلٰ  ــع  ع ــه مجي ــم ببطالن ــمَّ العل ــب أن يع ــريه فيج ــة نظ اإلمام

ــ ــار حتَّ ــان، ويف  ٰى ســامعي األخب ــاد ذلــك اثن ــف يف اعتق ال خيتل

ــاد  ته والعلــم بــه واعتق ــة فيــه واعتقــاد مجاعــة صــحَّ تنــازع األُمَّ

 .ينه وبني ما عارضت بهفرق ما ب مجاعة بطالنه، دليل عىلٰ 

ــيخ  ــال الش ــّم ق ــده اهللا(ث ــن : )أيَّ ـــي م ــف القاض ــالَّ أنص ه

نفسه والتزم ما ألزمـه خصـومه فـيام شـاركهم فيـه مـن نفـي مـا 

ــه ــومه يف قول ــني خص ــه وب ــل بين ــه، ففص دوا ب ــرَّ ــيَّ : تف  إنَّ النب

  ٰــصَّ عــىل ــزاين وفعلــه، وموضــع قطــع  قــد ن رجــم ال

والصــالة وحــدود  صــفة الطهــارة الســارق وفعلــه، وعــىلٰ 

ــه وكــرَّ والزكــاة وفعــل ذلــك، وبيَّ  الصــوم واحلــجِّ  ره وشــهره، ن

ــام ُيعَلــم احلــقُّ  فيــه ومــا عليــه  ثــّم التنــازع موجــود يف ذلــك وإنَّ

إنَّ : العمــل مــن غــريه، بضـــرب مــن االســتدالل، بــل يف قولــه

ـــول اهللا  ـــر لرس ـــقاق القم ـــه  انش ـــاهرًا يف حيات ـــان ظ ك

ــ ــه، وق ـــره وزمان ــهورًا يف عص ــن ومش ــة م ــك مجاع ــر ذل د أنك

أهــل امللــل وامللحــدة ]] ٢١ص /[[املعتزلــة وغــريهم مــن 

وزعموا أنَّ ذلك مـن توليـد أصـحاب السـري ومـؤلِّفي املغـازي 

عي عــىلٰ  مــن خــالف فــيام  ونــاقيل اآلثــار، ولــيس يمكنــه أن يــدَّ

ـــىلٰ  ـــد ع ـــام يعتم ـــطرار وإنَّ ـــم االض ـــاه عل ـــم يف  ذكرن غلطه

 نبـيٍّ  قـد نـصَّ عـىلٰ   بـيُّ االستدالل، فام يؤمنـه أن يكـون الن

سـبيل االضـطرار؟  مـن العلـم بـذلك عـىلٰ  ٰى من بعده وإن عـر

وبَِم يدفع أن يكون قـد حصـلت لـه شـبهات حالـت بينـه وبـني 

ــفناه؟  دناه ووص ــدَّ ــيام ع ــومه ف ــل خلص ــام حص ــذلك ك ــم ب العل

 .وهذا ما ال فصل فيه

 أمــري املــؤمنني  عـىلٰ  لـيس يشــبه أمـر الــنصِّ : فقـال لــه

ومـا وقـع  عنـدك فـرض عـامٌّ  كرت ألنَّ فـرض الـنصِّ مجيع ما ذ

ـ ـا فـروض خاصَّ مت فإهنَّ ة ولـو كانـت يف فيه االختالف فـيام قـدَّ

 .العموم كهو ملا وقع فيها االختالف

ه(فقال له الشـيخ  فقـد انـتقض اآلن مجيـع مـا : )أدام اهللا عـزَّ
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ــان فســاده واحتجــت يف االعــتامد إىلٰ  غــريه وذلــك  اعتمدتــه وب

ــك جعلــت م وجــب العلــم وســبب ارتفــاع اخلــالف، ظهــور أنَّ

ــّم إىلٰ  ــأل ومل تض ــني امل ــتهاره ب ــا واش ــان م ـــيء يف زم ــك  الش ذل

ــك  ــناه علي ــامَّ نقض ــواه فل ــوفًا س ــه موص ــت في ــريه وال رشط غ

ق بعمــوم الفــرض التعلُّــ ووضــح لــك دمــاره، عــدلت إىلٰ 

وخصوصــه، ومل يــُك هــذا جاريــًا فــيام ســلف والزيــادة يف 

اعــتامد أيضــًا  قــال مــن اعــتامد إىلٰ االعــتالل انقطــاع واالنت

ــذي يؤمنــك أن يــنصَّ  انقطــاع عــىلٰ  ــه مــا ال ظ حيفــ نبــيٍّ  عــىلٰ  أنَّ

ــ ــادة كــام كــان  ارشعــه ويكــون فــرض العمــل بــه خاص� يف العب

ـ دناه خاص� ، فهـل فيهـا مـن فصـل يعقـل؟ فلـم االفرض فيام عدَّ

 .يأِت بيشء جتب حكايته

*   *   * 

ــد ]] ٢٢ص [[ ــو عب ــيخ أب ــال يل الش ه(اهللا فق ــزَّ : )أدام اهللا ع

ــة ــن املعتزل ــيخ م ــًا ش ــال يل أيض ــد ق ــن : ق ــه م عون ــذي تدَّ إنَّ ال

ــنصِّ  ــيلِّ  ال ــىلٰ  اجل ــؤمنني  ع ــري امل ــُك  أم ــادث ومل ي يشء ح

ــًا عنــد متقــدِّ  ــيعة وال اعتمــده أحــد مــنهم يف معروف مي الش

ته وإنَّـام بـدأ بـه وادَّعـاه ابـن الراونـدي يف كتابـه يف اإلمامـة  حجَّ

ــ ــل علي ــيام وناض ــًا ف ــان معروف ــو ك ــد، ول ــه أح ــبقه إلي ه ومل يس

بـه يف شـعره وال  د إسـامعيل بـن حمّمـد سلف ملا أخـلَّ السـيِّ 

تـرك ذكـره يف نظمـه مـع إغراقــه يف ذكـر فضـائل أمـري املــؤمنني 

 ــ ــق بشــاّذ احلــديث وأورد مــن الفضــائل  ٰى ومناقبــه حتَّ تعلَّ

ــادقني  ــتم ص ــه إن كن ــام بال ــه، ف ــه إالَّ من ــمع ب ــا مل نس ــذكر م مل ي

ــنصَّ  ــيلَّ  ال ــل  اجل ــو األص ــه؟ وه ــن مقال ــده يف يشء م وال اعتم

ل عليه لو ثبت  .املعوَّ

ــه]] ٢٣ص /[[ ــت ل ــ: فقل ــك أهيُّ ــب عن ــد ذه ــيخ ق ا الش

مواضع مقاله يف ذلـك لعـدولك عـن العنايـة بروايـة شـعر هـذا 

ــه إىلٰ  ت ـــرف مهَّ ــن ص ــت ممَّ ــو كن ــل، ول ــفُّ  الرج ــائده تص ح قص

أسـكنتك املعرفـة بـه عـن لعرفت مـا ذهـب عليـك مـن ذلـك و

مـا وصـفت يف  شـعره عـىلٰ  مـا اعتمدتـه مـن خلـوِّ  االعتامد عـىلٰ 

يف  استداللك بـذلك، وقـد قـال السـيّد إسـامعيل بـن حمّمـد 

هلا  :قصيدته الرائية التي يقول يف أوَّ

ـــ ويلُّ    احلمـــد هللا محـــدًا كثـــريا ـــد رب� ـــورا ااملحام   غف

 :قوله إىلٰ  ٰى انته ٰى حتَّ 

  بمحضـرهم قد دعـاه أمـريا   النبــيِّ  ويصُّ  وفــيهم عــيلٌّ 

ـــرا   وكان اخلّصيص به يف احلياة ــاه عشي ــاهره واجتب   وص

ــه قــد أخــرب يف نظمــه أنَّ رســول اهللا  ٰى أفــال تــر دعــا  أنَّ

ــ يف حياتــه بــإمرة املــؤمنني واحــتجَّ بــذلك فــيام ذكــره   اعلي�

 .فسكت الشيخ وكان منصفاً  ،من مناقبه 

*   *   * 

ـــيخ  ]]١١٨ص [[ ـــات الش ـــن حكاي ه(وم ـــزَّ ، )أدام اهللا ع

، قيـل ُسِئَل أبو حمّمـد الفضـل بـن شـاذان النيسـابوري : قال

 بن أيب طالب؟ إمامة أمري املؤمنني عيلِّ  ما الدليل عىلٰ : له

ه ومـن ُسـنَّة نبيـِّ ذلـك مـن كتـاب اهللا  الدليل عـىلٰ : فقال

  ٰــاىل ــبحانه وتع ــاب اهللا س ــا كت ــلمني، فأمَّ ــاع املس ــن إمج  وم

ــه  ِطيُعــوا  :قول
َ
ِطيُعــوا اَهللا َوأ

َ
ــوا أ يــَن آَمنُ ِ

�
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َ
يــا أ

مْ 
ُ
�

ْ
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ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
 َوأ

َ
ـــول ـــاء[ ا�ر�ُس ـــدعانا ]٥٩: النس ، ف

ــاىلٰ  ــبحانه وتع ــا إىلٰ  إىلٰ  س ــام دعان ــر ك ــة ُأويل األم ــة  إطاع طاع

ــوله  ــة رس ــه وطاع ــا إىلٰ نفس ــر  ، فاحتجن ــة ُأويل األم معرف

، فنظرنــا يف معرفــة اهللا ومعرفــة رســوله كــام وجبــت علينــا 

ــة فوجــدناهم قــد اختلفــوا يف ُأويل األمــر وأمجعــوا  أقاويــل األُمَّ

 .بن أيب طالب  ما يوجب كوهنا يف عيلِّ  يف اآلية عىلٰ 

ــهم ــال بعض ــال : فق ـــرايا، وق ــراء الس ــم ُأم ــر ه ــوا األم ُأول

النـاس،  هـم القـّوام عـىلٰ : هم العلـامء، وقـال بعضـهم: بعضهم

ــهمواآل ــال بعض ــر، وق ــن املنك ــاهون ع ــاملعروف والن ــرون ب : م

ــيلُّ  ــم ع ــ ه ــب واألئمَّ ــن أيب طال ــن ذّريَّ ب ــه ة م ــألنا ت ، فس

بـن أيب طالـب مـن ُأمــراء  ألـيس عـيلُّ : فقلنـا هلـم الفرقـة األُوىلٰ 

ــا للثانيــة. بــىلٰ : الســـرايا؟ فقــالوا مــن   أمل يكــن عــيلٌّ : فقلن

قــد كــان   يس عــيلٌّ ألــ: وقلنــا للثالثـة. بــىلٰ : العلـامء؟ قــالوا

النـاس بـاألمر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر؟  من القـّوام عـىلٰ 

ــالوا ــىلٰ : فق ــؤمنني ب ــري امل ــة باتِّ  ، فصــار أم ــًا باآلي ــاق معني ف

ــة وإمجاعهــا، وتيقُّ  ــه األُمَّ ــا يف إمامت ــإقرار املخــالف لن ــًا ذلــك ب ن

  ـــون ـــب أن يك ـــا، فوج ـــق عليه ]] ١١٩ص /[[واملواف

أنَّـه معنـي هبـا، ومل جيـب  فـاق عـىلٰ جـود االتِّ إمامًا هبذه اآليـة لو

ــدول إىلٰ  ــتالف يف  الع ــود االخ ــه لوج ــرتاف بإمامت ــريه واالع غ

 .فاق وما يقوم مقامه يف الربهانذلك، وعدم االتِّ 

ـنَّة ا السُّ   اعليـ� ٰى استقضــ  فإّنـا وجـدنا النبـيَّ : وأمَّ

ـره عـىلٰ  عـىلٰ  ه األمـوال وأمـره بأ الـيمن وأمَّ دائهـا اجليـوش ووالَّ

بني جذيمة الـذين قـتلهم خالـد بـن الوليـد ظلـًام، واختـاره  إىلٰ 

  ــاالت اهللا ــرباءة،  ألداء رس ــورة ال ــه يف س ــالغ عن واإلب

ــىلٰ  ــه ع ــد غيبت ــتخلفه عن ــيَّ  واس ــد النب ــف ومل نج ــن خل   م
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ــ ــنَ ســنَّ هــذه السُّ ن يف أحــد نَ ن يف غــريه وال اجتمعــت هــذه السُّ

ــيِّ  ــد النب ــيلٍّ   بع ــت يف ع ــام اجتمع ــول  ك ــنَّة رس ، وُس

ــاج  اهللا  ــام حتت ــه، وإنَّ ــا يف حيات ــة كوجوهب ــه واجب ــد موت بع

ة إىلٰ  اإلمـام هلـذه اخلصـال التـي ذكرناهـا فـإذا وجـدناها يف  األُمَّ

ــن مل  فيــه كــان أوىلٰ  رجــل قــد ســنَّها الرســول  باإلمامــة ممَّ

 .فيه شيئًا من ذلك  النبيُّ  يسنّ 

ا اإلمجاع فإنَّ إمامته تثبت من ج  :هته من وجوهوأمَّ

ــد أمجعــوا مجيعــًا عــىلٰ  ــم ق ــ منهــا أهنَّ ــد كــان   اأنَّ علي� ق

إمامًا ولو يومـًا واحـدًا، ومل خيتلـف يف ذلـك أصـناف أهـل امللَّـة 

ــة ــت طائف ــوا، فقال ــّم اختلف ــذا دون : ث ــت ك ــًا يف وق ــان إمام ك

يف مجيـع   كـان إمامـًا بعـد النبـيِّ : وقت كذا، وقالت طائفـة

ــة عــىلٰ أوقاتــه ومل جتتمــع األُ  ــه كــان إمامــًا يف احلقيقــة  مَّ غــريه أنَّ

 .طرفة عني، واإلمجاع أحّق أن يتَّبع من اخلالف

ــم أمجعــوا مجيعــًا عــىلٰ  ــ ومنهــا أهنَّ كــان يصــلح   اأنَّ علي�

لإلمامـة وأنَّ اإلمامــة تصـلح لبنــي هاشـم، واختلفــوا يف غــريه، 

، بـن أيب طالـب  مل تكـن تصـلح لغـري عـيلِّ : وقالت طائفـة

ــ ــم واإلوال تص ــي هاش ــري بن ــقٌّ لح لغ ــاع ح ــه،  مج ــبهة في ال ش

ة فيه  .واالختالف ال حجَّ

ــم أمجعــوا عــىلٰ ]] ١٢٠ص /[[ ـ ومنهــا أهنَّ   اأنَّ عليـ�

ــيِّ  ــّم   كــان بعــد النب ــة، ث ــه الوالي ــة ل ــة واجب ظــاهر العدال

إنَّـه كـان مـع ذلـك معصـومًا مـن الكبـائر : اختلفوا فقـال قـوم

ومًا ولكـن كــان عــدالً مل يــُك معصــ: والضـالل، وقــال آخـرون

ــر�  ــ اب ــىلٰ  اتقي� ــل  ع ــوائب فحص ــاهره الش ــوب ظ ــاهر ال يش الظ

ــىلٰ  ــاع ع ــّم  االمج ــه، ث ــمة عن ــي العص ــوا يف نف ــه، واختلف عدالت

أنَّ أبـا بكـر مل يـُك معصـومًا واختلفـوا  هم مجيعـًا عـىلٰ أمجعوا كلُّ 

مل يكـن : ٰى كـان عـدالً، وقالـت ُأخـر: يف عدالته، فقالت طائفـة

ــه ــدالً ألنَّ ــىلٰ  ع ــوا ع ــن أمجع ــه، فم ــيس ل ــا ل ــذ م ــه  أخ عدالت

ــمته أوىلٰ  ــوا يف عص ــه  واختلف ــوا يف عدالت ــن اختلف ــة ممَّ باإلمام

 .نفي العصمة عنه وأمجعوا عىلٰ 

*   *   * 

ه (ومــــن حكايــــات الشــــيخ ]] ١٧٠ص [[ أدام اهللا عــــزَّ

ــه ــيخ )وكالم ــال الش ــده اهللا(، ق ــن : )أيَّ ــل ب ــان الفض ــد ك وق

ــاذان  ــىلٰ  ش ــتدل ع ــة أ اس ــؤمنني إمام ــري امل ــول اهللا  م بق

ْو�ٰ : تعــاىلٰ 
َ
ُضــُهْم أ

ْ
رحــاِم َ�ع

َ ْ
ــوا األ

ُ
و�

ُ
ٍض ِ� ِكتــاِب اِهللا  َوأ

ْ
ــبَع بِ

ُمهــاِجِر�نَ 
ْ
ِمِنَ� َوا�

ْ
ُمــؤ

ْ
وإذا : قــال]. ٦: األحــزاب[ ِمــَن ا�

ــول اهللا  ــرب برس ــب اهللا لألق ــه  أوج ــم بأنَّ ــة وحك الوالي

ــؤمنني  أوىلٰ  ــري امل ــب أنَّ أم ــريه، وج ــن غ ــه م ــ ب  ان أوىلٰ ك

 .من كّل أحد بمقام رسول اهللا 

 فـإنَّ العبّـاس كـان أقـرب إىلٰ : فـإن قـال قائـل: قال الفضـل

مل يــذكر  إنَّ اهللا تعــاىلٰ : ، قيــل لــه مــن عــيلٍّ  رســول اهللا 

ــِ�� : دون أن علَّقــه بوصــف، فقــال  األقــرب يف النبــيِّ  ا��

ْو�ٰ 
َ
زْ  أ

َ
ِســِهْم َوأ

ُ
ف
ْ
�
َ
ِمِنَ� ِمــْن أ

ْ
ُمؤ

ْ
ــوا بِــا�

ُ
و�

ُ
ُهْم َوأ

ُ
هــا� م�

ُ
واُجــُه أ

ْو�ٰ 
َ
ــُهْم أ ُض

ْ
ــاِم َ�ع رح

َ ْ
ِمِنَ�  األ

ْ
ــؤ ُم

ْ
ــَن ا� ــاِب اِهللا ِم ٍض ِ� ِكت

ْ
ــبَع بِ

ُمهــــاِجِر�نَ 
ْ
بالرســــول اإليــــامن  ، فشـــــرط يف األوىلٰ َوا�

ــه  ــت ل ــاجرين، وال كان ــن امله ــاس م ــن العبّ ــرة، ومل يك واهلج

 .فاقهجرة باالتِّ 

ــيخ ــول: قــال الش ــؤمنني إنَّ أمــري ا: وأق ــرب  مل ــان أق ك

بمقامــه منــه إن ثبـــت أنَّ  رســول اهللا مــن العبّــاس وأوىلٰ  إىلٰ 

رسـول اهللا  كـان ابـن عـمِّ   ااملقام مـوروث، وذلـك أنَّ عليـ�

 ــ ــألبيــه وُأمِّ ــه، والعبّــاس عمُّ ب ه ألبيــه خاصَّ ة، ومــن تقــرَّ

ب بسبب واحد  .بسببني كان أقرب ممَّن تقرَّ

موجـودة بعـد رســول   إنَّـه لـو مل تكـن فاطمـة: وأقـول

ـــري  اهللا  ـــان أم ـــؤمنني ]] ١٧١ص /[[لك ـــّق أ امل  ح

ــول اهللا  ــرياث رس ــو ورث  بم ــاس، ول ــن العبّ ــه م وبرتكت

ــد أحــد غــري األبــوين والــزوج والزوجــة لكــان أمــري  مــع الول

ــؤمنني  ــّق  امل ــول  أح ــرياث الرس ــة  بم ــع فاطم  م

ــني  ــن جهت ــة م ــه القرب ــن انتظام مت م ــدَّ ــا ق ــاس، مل ــن العبّ م

 .تصاص العبّاس هبا من جهة واحدةواخ

ه(قال الشـيخ  ولسـت أعلـم بـني أهـل العلـم : )أدام اهللا عـزَّ

ــ ــًا يف أنَّ علي� ــمِّ   اخالف ــن ع ــان اب ــول اهللا  ك ــه  رس ألبي

ـه وأنَّ العبّاس كان عمُّ وُأمِّ  ذلـك مـا  ة، ويـدلُّ عـىلٰ ه ألبيـه خاصَّ

 مـرَّ عـىلٰ  )رمحـة اهللا عليـه(رواه نقلة اآلثـار، وهـو أنَّ أبـا طالـب 

جانبــه، فلــامَّ ســلَّم  إىلٰ   صــّيل وعــيلٌّ وهــو يُ  رســول اهللا 

ــال ــول اهللا : ق ــه رس ــال ل ــن أخ؟ فق ــا ب ــذا ي ــا ه يشء «: م

، صـلِّ يـا بنـيَّ : ، فقـال البنـه جعفـر»بني به إليهقرِّ أمرين به رّيب يُ 

ـ وجعفـر مجيعـًا  بعـيلٍّ  رسـول اهللا  ك، فصـّىلٰ جناح ابـن عمِّ

ل ــٍذ، فكانــت أوَّ ــو  يومئ ــّم أنشــأ أب صــالة مجاعــة يف اإلســالم، ث

 :يقول طالب 

ـــ ـــي اإنَّ علي� ـــرًا ثقت   الزمـان والكـرب عند ملـمِّ    وجعف

ـــيَّ  ـــذل النب   ذو حســب خيذلــه مــن بنــيَّ    وال واهللا ال أخ
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  أخي ألُّمـي مـن بيـنهم وأيب   كامال ختذال وانصـرا ابن عمِّ 

ــاري  ــد اهللا األنص ــن عب ــابر ب ــا رواه ج ــك م ــن ذل ، وم

 :يسمع ينشد ورسول اهللا   اسمعت علي� : قال

   ال شكَّ يف نسبي ٰى أنا أخو املصطف

  معــه ربيــت وســبطاه مهــا ولــدي 

ــدُّ  ــّدي وج ــرد ج ــول اهللا منف    رس

  وفـاطم زوجتـي ال قـول ذي فنـد 

ــه ــك ل ــكرًا ال رشي ــد هللا ش    فاحلم

ــربُّ   ــد ال ــال أم ــاقي ب ــد والب   بالعب

ــ ــاس يف هب ــع الن قته ومجي ــدَّ    مص

ــد  ــاللة واإلرشاك والنك ــن الض   م

: ، وقـــالفابتســـم رســـول اهللا : قـــال]] ١٧٢ص /[[

 .»صدقت يا عيلُّ «

 :ويف ذلك يقول الشاعر أيضاً 

ـــّداه   بـــن أيب طالـــب إنَّ عـــيلَّ  ـــول اهللا ج ـــّدا رس   ج

ــيلٍّ  ــو ع ــطف أب ــو املص ــــا اهللا   ٰى وأب ــــة طيَّبه ــــن طين   م

*   *   * 

ا : يقـول )ده اهللا تعـاىلٰ أيَّ (وسمعت الشيخ ]] ٢٨٩ص [[ وممـَّ

ة وجـود ؤيِّـويُ  يشهد إلمامـة أمـري املـؤمنني  د القـول بصـحَّ

ل من النظم املتَّفق عىلٰ  نقلـه أيضـًا  السلف للشيعة يف الصدر األوَّ

 :بصّفني وهو يرجتز للمبارزة قول أمري املؤمنني 

ــيلٌّ  ــا ع ــامة أن ــاحب الصمص    ص

  القيامـة ٰى وصاحب احلـوض لـد 

ــــ ــــو نب ــــة يِّ أخ    اهللا ذي العالم

ـــة  ـــي العامم من ـــال إذ عمَّ ـــد ق   ق

   أنـــت أخـــي ومعـــدن الكرامـــة

ــن بعــدي اإلمامــة  ــن لــه م   وم

مناه دليـل عـىلٰ  وهذا مع ما فيـه مـن الداللـة عـىلٰ  أنَّ  مـا قـدَّ

واحــتجَّ بــه، وفيــه إبطــال  قــد ذكــر الــنصَّ  أمــري املــؤمنني 

 .ماتهإنَّه مل يذكره يف مقام من مقا: قول الناصبة

ــده اهللا(قــال الشــيخ  ــ: )أيَّ ــا جــاء يف هــذا املعن ــد  ٰى وممَّ مــا ق

ــدُّ  ــابقة يف تق ــعار الس ــره يف األش م ذك ــدَّ ــه تق ــا م إيامن ، وأن

أذكــر املواضــع منهــا دون مجلتهــا وإن كنــت قــد رشحــت ذلــك 

 .وتكراره هنا للتأكيد والبيان فيام مٰىض 

ــد  ــن عب ــرث ب ــن احل ــفيان ب ــن أيب س ــد اهللا ب ــول عب ــه ق فمن

 :طَّلبامل

ـــان ويلُّ  ـــد وك ـــد حمّم ـــر بع    األم

ــيلٌّ   ــلِّ  ع ــاحبه ويف ك ــواطن ص   امل

دون  كان خليفة رسول اهللا  فشهد بأنَّ أمري املؤمنني 

م عليه، بشهادته أنَّه كان ويلُّ   .األمر من بعده من تقدَّ

 :ومنه قول جرير بن عبد اهللا]] ٢٩٠ص /[[

ــك متــا   أمحــد اإللــه عــىلٰ  فصــّىلٰ  ــنِّ رســول امللي   معَ م ال

ـــدعم   الطهر مـن بعـده عىلٰ  وصّىلٰ  ـــائم امل ـــه الق   خليفت

ـ   جيالــد عنــه غــواة األُمــم   النبــيِّ  عنيــت ويصَّ  اعليـ�

ــىلٰ  ــع ع ــذا قط ــؤمنني  وه ــري امل ــة أم ــه  إمام ــب في ال ري

عاقل يف قصـد قائلـه وغرضـه واإلبانـة عـن معتقـده يف أنَّـه  عىلٰ 

ــول  ــة للرس ــن  اخلليف ــام م ــل واإلم ــال فص ــا ب ــده، فأمَّ بع

 ة عــىلٰ دون اجلامعــة واالطبـاق مـن الكافَّـ األشـعار بأنَّـه الـويصُّ 

 ذلك يغنـي عـن تفصـيله بتسـمية الرجـال ويف ثبوتـه دليـل عـىلٰ 

ـــول بإمامتـــه  يف أهلـــه   النبـــيِّ  إذ كـــان ويصُّ  الق

وتركاتــه هــو اخلليفــة لــه الســتحالة أن يكــون إمامــان يف زمــان 

ته يف وقت واحد عىلٰ   واحد وخليفتان للنبيِّ   .ُأمَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد )/ ١ج (اإلرشاد 

ــول ]] ٦ص [[ ــاة رس ــوم وف ــه ي ــة يف إمامت ــت األُمَّ فاختلف

ــيعته اهللا  ــت ش ــّامر  -، فقال ــلامن وع ــم وس ــو هاش ــم بن وه

ــو ذرٍّ  ــو  وأب ــة بــن ثابــت ذو الشــهادتني وأب واملقــداد وخزيم

ــوب األنصــاري وجــابر بــن عبــد اهللا األ ص /[[نصــاري أّي

ــن ِجلَّــة املهــاجرين ]] ٧ ــْدري، وأمثــاهلم م ــو ســعيد اخلُ وأب

ــه كــان اخلليفــة بعــد رســول اهللا : -واألنصــار  واإلمــام  إنَّ

ــ لفضــله عــىلٰ  ة األنــام بــام اجتمــع لــه مــن خصــال الفضــل كافَّ

ــة إىلٰ  ــبقه اجلامع ــن س ــامل، م ــرأي والك ــز  وال ــامن، والتربي اإلي

م هلــم يف اجلهـاد، والبينونــة دُّ علـيهم يف العلـم باألحكــام، والتقـ

مــنهم بالغايــة يف الــورع والزهــد والصــالح، واختصاصــه مــن 

ركه فيـــه أحـــد مـــن ذوي ـبـــام مل يشـــ ٰى يف القربـــ  النبــيِّ 

 . األرحام

ــنصِّ  ــّم ل ــىلٰ  ث ــول  اهللا ع ــث يق ــه يف القــرآن، حي ــلَّ (واليت ج
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ــواه ]٥٥ ــه مل يــزكِّ يف حــال ركوعــه أحــد س ، ، ومعلــوم أنَّ

 . بال خالف وقد ثبت يف اللغة أنَّ الويل هو األوىلٰ 

 أوىلٰ  -بحكـــم القـــرآن  - وإذا كـــان أمـــري املـــؤمنني 

يف التبيـــان،  هم بــالنصِّ ونــه ولــيُّ بالنــاس مــن أنفســهم، لك

البيــان، كــام وجبــت طاعــة  كــافَّتهم بجــيلِّ  وجبــت طاعتــه عــىلٰ 

نه اخلـرب عـن  )عليـه وآلـه السـالم(اهللا وطاعة رسـوله  بـام تضـمَّ

 . واليتهام للخلق يف هذه اآلية بواضح الربهان

يـوم الـدار، وقـد مجـع بنـي عبـد املطَّلـب   وبقول النبيِّ 

هـذا األمـر يكـن  مـن يـؤازرين عـىلٰ «: إلنـذارفيهـا ل -ة خاصَّ  -

، فقـام »أخي ووصـيّي ووزيـري ووارثـي وخليفتـي مـن بعـدي

ــؤمنني  ــري امل ــه أم ــغرهم  إلي ــو أص ــاعتهم، وه ــني مج ــن ب م

 ، فقـال لـه النبـيُّ »أنـا ُأؤازرك يـا رسـول اهللا«: فقـال ايومئٍذ سـن� 

 :»ــيّي ا ــي ووص ــت أخ ــس فأن ــري ]] ٨ص /[[جل ووزي

، وهــذا رصيــح القــول يف »بعــدي ووارثــي وخليفتــي مــن

 . االستخالف

ــمٍّ   -أيضــًا  -وبقولــه  ــوم غــدير ُخ ــة  ي وقــد مجــع األُمَّ

، »بكـــم مـــنكم بأنفســـكم؟ ألســـت أوىلٰ «: لســـامع اخلطـــاب

ــالوا ــمَّ : فق ــىلٰ  الّله ــم ب ــال هل ــىلٰ  - ، فق ــري  ع ــن غ ــق م النس

ــالم  ــني الك ــل ب ــيلٌّ «: -فص ــواله فع ــت م ــن كن ــواله فم ، »م

فــرض الطاعــة والواليــة مــا كــان لــه فأوجــب لــه علــيهم مــن 

ــاكروه ــك ومل يتن ــه مــن ذل رهم ب ــام قــرَّ ــيهم، ب ــًا . عل ــذا أيض وه

 .ملقامعليه باإلمامة واالستخالف له يف ا ظاهر يف النصِّ 

أنـت منّـي بمنزلـة «: تبـوك هـه إىلٰ لـه عنـد توجُّ  وبقوله 

ــ ــن موس ــارون م ــيَّ  ٰى ه ــه ال نب ــدي إالَّ أنَّ ــه »بع ــب ل ، فأوج

ــ ة والفضــل عــىلٰ الــوزارة والتخصُّ ــ ص بــاملودَّ ــة الكافَّ ة، واخلالف

ــ ــذلك كلِّ ــرآن ب ــهادة الق ــه، لش ــد وفات ــه وبع ــيهم يف حيات ه عل

ــارون مــن موســ  ٰى خمــربًا عــن موســ ، قــال اهللا  ٰى هل
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ــارون  ــ هل ــة موس ــىلٰ  ٰى رشك ــه ع ة، ووزارت ــوَّ ــة  يف النب تأدي

ــه يف النصـــرة الرســالة، وشــدُّ  ــه. أزره ب ــال يف اســتخالفه ل : وق
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 . ، فثبتت له خالفته بمحكم التنزيل]١٤٢: األعراف[

ــول اهللا  ــل رس ــامَّ جع ــؤمنني  فل ــري امل ص /[[ ألم

يف احلكــم لــه منــه   ٰى مجيــع منــازل هــارون مــن موســ]] ٩

ـــول  ـــه وزارة الرس ـــت ل ة، وجب ـــوَّ ـــدُّ  إالَّ النب األزر  وش

ــن  ــال م ــذه اخلص ــيه ه ــا تقتض ــة، مل ــل واملحبَّ ـــرة والفض بالنص

ــد  ـــريح، وبع ــاة بالص ــة يف احلي ــّم اخلالف ــة، ث ــك يف احلقيق ذل

ــد،  ــذكر البع ــا ب ــرج منه ــا أخ ــتثناء مل ــيص االس ة بتخص ــوَّ النب

ا يطــول بــذكرها الكتــاب، وقــد  وأمثـال هــذه احلجــج كثــرية ممـَّ

ــري  ــا يف غ ــول يف إثباهت ــينا الق ــا، استقص ــن كتبن ــع م ــذا املوض ه

 . واحلمد هللا

ثالثــني   بعــد النبــيِّ  فكانــت إمامــة أمــري املــؤمنني 

ف سنة، منها أربـع وعشــرون سـنة وأشـهر ممنوعـًا مـن التصــرُّ 

ومنهـا مخـس سـنني . ة واملـداراةأحكامهـا، مسـتعمالً للتقيـَّ عىلٰ 

ــاكثني والقاســطني  ــافقني مــن الن ــًا بجهــاد املن ــهر ممتحن وأش

 ، مضـطهدًا بفـتن الضـاّلني، كـام كـان رسـول اهللا واملارقني

ــًا  ــا، خائف ــًا مــن أحكامه ــه ممنوع ت ــن نبوَّ ـــرة ســنة م ثــالث عش

ن مــن جهــاد الكــافرين،  ــتمكَّ ــًا ومطــرودًا، ال ي وحمبوســًا وهارب

وال يستطيع دفعـًا عـن املـؤمنني، ثـّم هـاجر وأقـام بعـد اهلجـرة 

ـــر ســنني جماهــدًا للمشـــركني ممتحنــًا باملنــافقني أن  ، إىلٰ عش

 . إليه وأسكنه جنّات النعيم قبضه اهللا تعاىلٰ 

ــؤمنني  ــري امل ــاة أم ــت وف ــة  وكان ــن ليل ــر م ــل الفج قبي

وعشــرين مـن شـهر رمضـان سـنة أربعـني  ٰى اجلمعة ليلة إحـد

) لعنـه اهللا(من اهلجرة قتيالً بالسـيف، قتلـه ابـن ملجـم املـرادي 

ــرج  ــد خ ــة، وق ــجد الكوف ــالة  يف مس ــاس لص ــوقظ الن ي

ــب ــان الص ــد ك ــان، وق ــهر رمض ــن ش ـــرة م ــع عش ــة تس ح ليل

ل الليــل لــذلك، فلــامَّ مــرَّ بــه يف املســجد وهــو  ارتصــده مــن أوَّ

مســتخٍف بــأمره ممــاكر بإظهــار النــوم يف مجلــة النيــام، ثــار إليــه 

ــــربه  ـــىلٰ ]] ١٠ص /[[فض ـــيف  ع ـــه بالس ـــان  -ُأّم رأس وك

، فمكـث يـوم تسـعة عشــر وليلـة عشــرين ويومهـا -مسمومًا 

ل مـن الليـل، ثـّم  وعشــرين إىلٰ  ٰى حـدوليلة إ نحـو الثلـث األوَّ

 . مظلوماً  ه تعاىلٰ شهيدًا ولقي ربَّ  نحبه  ٰى قضـ

يعلم ذلـك قبـل أوانـه وُخيـرب بـه النـاس قبـل  وقد كان 

ــوّىلٰ  ــه، وت ــني  زمان ــن واحلس ــاه احلس ــه ابن ــله وتكفين  غس

ــاله إىلٰ  ــأمره، ومح ــاك  ب ــدفناه هن ــة، ف ــف الكوف ــن نج ــري م الغ

ة كانـت منـه إلـيهام يف ذلـك، ملـا كـان وضع قربه، بوصـيَّ وعفيا م

ــه  ــ يعلم ــي ُأميَّ ــة بن ــن دول ــادهم يف م ــده، واعتق ــن بع ة م
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عداوته، وما ينتهـون إليـه بسـوء النيّـات فيـه مـن قبـيح الفعـال 

نـوا مـن ذلـك، فلـم يـزل قـربه   ٰى حتـَّ ٰى خمفـ واملقال بام متكَّ

العبّاســية، يف الدولــة  دلَّ عليــه الصــادق جعفــر بــن حمّمــد 

، فعرفتــه -وهــو بــاحلرية  -أيب جعفــر  وزاره عنــد وروده إىلٰ 

ــىلٰ  ــالم وع ــه الس ــه علي ــتأنفوا إذ ذاك زيارت ــيعة واس ــه ذّريَّ  الش ت

 .يوم وفاته ثالثًا وستّني سنة ه وكان سنُّ . الطاهرين

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / املسائل العكربية

ــا قولــه :فصــل ]]٤٥ص [[ أمــري  عــىلٰ  دونا الــنصَّ أوجــ: أمَّ

إنَّ ذلــك ثابــت يف جمملــة : يف القــرآن، فإّنــا نقــول املــؤمنني 

دون التفصــيل منــه والظــاهر الــذي خيــرج عــن االحــتامل، ولــو 

التفصـيل والبيـان ملـا وقـع فيـه تنـازع  كان ظاهرًا يف القرآن عـىلٰ 

واخــتالف، ولــيس وجــوده يف املحتمــل مــن الكــالم بامنــع مــن 

ــة بــه  رســول اهللا  عــىلٰ  األنــام، كــام كــان الــنصُّ  عــىلٰ قيــام احلجَّ

  ــن ــبحانه م ــالم اهللا س ــل ك ــه يف جمم ــارة ب ة والبش ــالنبوَّ ب

ــة بــه  التــوراة واإلنجيــل، ومل يكــن ذلــك مانعــًا مــن قيــام احلجَّ

ـ عىلٰ  تهم وإن مل األنـام، وكـام ثبـت عنـد املخـالف لنـا إمامـة أئمَّ

ـم يف جـيلٌّ  يكـن عليهـا نـصٌّ  ة عــىلٰ مـن القـرآن، وثبـت أهنَّ   اجلنـَّ

وإن مل يكـــن   النبـــيِّ ]] ٤٦ص / [[  عــن قــوهلم بـــالنصِّ 

 عــىلٰ ] الــنصُّ [ذلــك موجــودًا يف نصــوص القــرآن، وكــام ثبــت 

النصاب يف املـال الـذي فيـه الزكـاة، وصـفة الصـالة وكيفيتهـا، 

ه ، وإن مل يكــن ذلــك كلُّــوصــفة الصــيام، ومناســك احلــجِّ 

ــ ــزات النب ــت معج ــرآن، وثبت ــًا يف الق ــت   يِّ منصوص وقام

ــىلٰ  ــا ع ته ــرآن،  حجَّ ــاهر الق ــة يف ظ ــن منصوص ــق وإن مل تك اخلل

مــن رســول  بــالنصِّ  فكــذلك ثبتــت إمامــة أمــري املــؤمنني 

 .وإن مل يكن ذلك مودعًا يف رصيح القرآن اهللا 

*   *   * 

 ):هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / )خ(جوابات املسائل الطرابلسيَّة 

ا: دليـل آخــر]] ١٧٦ص [[ ذلــك أنَّ الشــيعة  يــدلُّ عـىلٰ  وممـَّ

ــيَّ  ــلف أنَّ النب ــن س ــًا ع ــروي خلف ــا ت ــة كّله ــصَّ   اإلماميَّ ن

باإلمامـة بعـده، واسـتخلفه لـه بألفـاظ  أمـري املـؤمنني  عىلٰ 

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

ــإمرة املــؤمننيســلِّ «و ــه ب غــري ذلــك مــن األلفــاظ  ، إىلٰ »موا علي

ـــرحية املنق ــرة الص ــن الكث ــاقلون م ــؤالء الن ــغ ه ــد بل ــة، وق ول

حـدٍّ ال جيـوز معـه أّتفـاق الكـذب مـنهم  واالنتشار يف البالد إىلٰ 

ــل ال جيــوز ذلــك عــىلٰ  ــه، ب ــَرقهم  وال التواطــؤ علي فرقــة مــن فِ

وطائفة مـن طـوائفهم، وإذا مل جيـز أن يكـون خـربهم كـذبًا فـال 

ــدقاً  ــه ص ــن كون ــدَّ م ــ. ب ــد بيَّنّ ــا وق ــايف(ا يف كتابن ــًا  )الش أيض

 .اجلواب عن املطاعن يف هذه الداللة واستوفيناه

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيّد املرتٰىض / )٢ج (الشايف يف اإلمامة 

ــاب]] ٢٠٦ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــر: (ق ــم آخ ــل هل : دلي

عي أنَّـه ال يصـحُّ لإلمامـة  ربَّام سلكوا يف اإلمـام مسـلك مـن يـدَّ

ن تكــون إالَّ بــنصٍّ ســواه، ويــزعم أنَّ اإلمامــة إذا مل يصــّح أ

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

ـــا أن يقولـــوارُ يف ذلـــك ُطـــ]] ٢٠٧ص /[[ إذا كـــان : ق، وإمَّ

ــحابة  ــت يف الص ــومًا، ومل يثب ــن أن يكــون معص ــدَّ م اإلمــام ال ب

ــام  مـن ُيعَلـم عصـمته غـريه، فيجــب أن يكـون هـو اإلمـام، وربَّ

ــالوا ــا: ق ــت أنَّ اإلم ــه إذا ثب ــت في ــل، وثب ــون إالَّ األفض م ال يك

  ٰــىل ــنصَّ ع ــأنَّ ال ــل، فك ــه األفض ــول وإن مل  أنَّ ــه منق إمامت

ــالوا ــام ق ــل، وربَّ ــة : ُينَق ــه ال يصــلح لإلمام ــحَّ يف غــريه أنَّ إذا ص

ــب أن  ــريه، فيج ــر وغ ــذكروهنا يف أيب بك ــدح ي ــن الق ــوه م لوج

 ...).وأن يكون هناك نصٌّ وإن مل ُينَقل ايكون اإلمام علي� 

ــه ــال ل ــ: يق ــل التعلُّ ــد أوردت دلي ــىلٰ ق ــمة ع ــري  ق بالعص غ

بتــه عـىلٰ  مـا جعلنــاه دلــيالً  وجــه ال يــدلُّ معـه عــىلٰ  وجهـه، ورتَّ

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

من ُيعَلـم عصـمته غـريه أنَّـه مل يكـن فـيمن ادَّعيـت لـه اإلمامـة 

ــة عــىلٰ  بعــد الرســول  ارتفــاع العصــمة  إالَّ مــن تقطــع األُمَّ

 .لصحَّ الكالم عنه غريه 

وجهـه، ثـّم ُنبـنيِّ مـا وليـه مـن  ونحن ُنرتِّب هذا الدليل عىلٰ 

 .األدلَّة التي ذكرها

ل فمبنــيٌّ عــىلٰ  ــا الــدليل األوَّ أحــدمها أنَّ اإلمــام : أصــلني أمَّ

ــاين أنَّ  ــل الث ــاء، واألص ــمة األنبي ــومًا كعص ــون إالَّ معص ال يك

ةاحلقَّ ال جيوز خروج  .ه عن مجيع األُمَّ

ـــ ــه، ومض ــة علي مت األدلَّ ــدَّ ــد تق ل فق ــل األوَّ ــا األص  ٰى فأمَّ

ـــ ــا مستقص ــالم فيه ــاين ال ]] ٢٠٨ص . /[[ٰى الك ــل الث واألص

خــالف بيننــا وبــني صــاحب الكتــاب فيــه، وإن كنّــا خمتلفــني يف 

تــه، ألّنــا نوجــب أنَّ احلــقَّ ال خيــرج مــن مجلــتهم مــن حيــث  علَّ

ــوماً  ــنهم معص ــت أنَّ بي ــن  ثب ــان م ــه زم ــو من ــوز أن خيل ال جي

ــري  ــا بغ ــا أوجبن ــل م ــب مث ــاب يوج ــاحب الكت ــة، وص األزمن
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مت األدلَّـة عـىلٰ  تنا، وقد تقدَّ أنَّ اإلمـام ال خيلـو الزمـان منـه،  علَّ

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

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

ــول ذكرنا ــد الرس ــة بع ــة يف اإلمام ــدنا األُمَّ ــا ووج ــىلٰ  مه  ع

 :ثالثة أقوال ليس وراءها رابع

 أنَّ اإلمام بعده أمري املـؤمنني  قول من ذهب إىلٰ : أحدها

ه   .اختالفها باإلمامة، وهو قول الشيعة عىلٰ  بنصِّ

أنَّ أبـا بكــر هـو اإلمـام بعــده  قـول مــن ذهـب إىلٰ : واآلخـر

ــىلٰ  ــذاهبهم يف ع ــتالف م ــنصِّ اخ ــاد ال ــار،   اعتق ــه أو االختي علي

ــحاب  ــة وأص ــن املعتزل ــا يف اإلمامــة م ــر خمالفين ــول أكث وهــو ق

 .احلديث واملرجئة ومن وافقهم

أنَّ العبّــاس  قــول العبّاســية الــذين ذهبــوا إىلٰ : والثالــث

شـــذوذهم  عـــىلٰ  هـــو اإلمـــام بعـــد الرســـول  

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

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

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

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

 ٰى وثبت بالعقـل أنَّ اإلمـام ال يكـون إالَّ معصـومًا بطلـت دعـو

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

ــه حــقٌّ  ــه لــو حلـق هبــام يف الــبطالن لكــان احلــقُّ الشـيعة وأنَّ  ، ألنَّ

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

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

ــه : كــّل مــن قــال اإلمــام بعــد الرســول  )صــلوات اهللا عليــه(إنَّ

 مة له بال فصل مل ُيثبِت اإلما  ِّإالَّ بالنص. 

عون اإلمجـاع عـىلٰ : أن يقـول وليس ألحدٍ  ارتفـاع  كيـف يـدَّ

عصـمته، ألّنـا  العصمة عن أيب بكـر ويف النـاس مـن يـذهب إىلٰ 

عيها بعــض  مل ننــِف باإلمجــاع العصــمة التــي يمكــن أن يــدَّ

ــه معصــوم بــاإليامن،  ــم وإن قــالوا فيــه ويف غــريه إنَّ النـاس، ألهنَّ

ــع إىلٰ  ــام يرج ــ أو ب ــذا املعن ــه ٰى ه ــت ل ــن ُيثبِ ــيهم م ــيس ف ، فل

ــاء  ــا لألنبي ــي نوجبه ــمة الت ــن العص ــول م ــار بق ، وال اعتب

ة محل نفسه عىلٰ   .ما خيالف املعلوم من املذاهب املستقرَّ

ا دليل التعلُّ  النحو الذي ذكره صاحب  ق باألفضل فهو عىلٰ فأمَّ

الَّ األفضـل، أنَّ اإلمام ال يكون إ الكتاب، ألنَّه إذا دلَّ الدليل عىلٰ 

 .األفضل، وجبت إمامته وثبت أنَّه 

ــىلٰ  ــًا ع ــتَدلُّ أيض ــد ُيس ــه  وق ــذا  إمامت ــارب ه ــام يق ب

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

ــة بجميـع الـدين دقيقــه وجليلـه، حتَّــ ال  ٰى يكـون إالَّ أعلـم األُمَّ

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

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

ــا فاقــدين لكثــري  الرســول  مل يكونــا هبــذه الصــفة، بــل كان

علــوم الــدين، وذلــك ظــاهر مــن حــاهلام، ]] 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

ـــة  ـــلح لإلمام ـــريه ال يص ـــن يف أنَّ غ ـــة الطع ـــا طريق 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، 

 وإن رجـع إىلٰ  ٰى ين، وهـو األقـووإخالله بكثـري مـن علـوم الـدِّ 

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

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  أثـره فيـه، وأورد الرســول 

ــ ــوبيخ، حتَّ ــني والت ــرج التهج ــه خم ــكَّ يف خروج ــريإ ٰى ش ًا نَّ كث

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

حمبَّتــه هللا ورســوله  احلــال يف الوصــف ألمــري املــؤمنني 

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــه ت ــوله ل ــة اهللا ورس ــن  وحمبَّ ــِزَل ع ــن ُع ــه عمَّ انتفائ

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

 .الكالم يف إمامة أيب بكر بمشيئة اهللا وعونه انتهائنا إىلٰ 

عــاؤهم أنَّ اإلمـــام ال : (قــال صــاحب الكتــاب ــا ادِّ وأمَّ

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

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

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

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

ـة مـن غـري تعيـني، وإذا صـحَّ ذلـك فمتـ  ٰى 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 كــلَّ  ، وهــذا يوج ــمة بــالنصِّ مــنهام ال  واحــدٍ  والعص

]. ق بـام هـذا حالـه؟فكيـف التعلُّـ[يدخل يف أن يكون معلومـًا، 
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ــوهلم ــا ق ــول: فأمَّ ــن يق ــالفهم م ــيمن خي ــل، فف ــه األفض إنَّ : إنَّ

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

مـن ال ُيسـلِّم أنَّ األحـقَّ باإلمامـة األفضـل بـل وفيمن خيالفهم 

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

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

 ...).جيوز إمامة من غريه مثله يف الفضل: من يقول

ا مـا أحلـت عليـه مـن كالمـك يف العصـمة ف: يقال له قـد أمَّ

لنــا عــىلٰ  م نقضــه وبيــان فســاده، ودلَّ وجــوب كــون اإلمــام  تقــدَّ

معصومًا بـام اسـتحكمناه واستقصـيناه، ولـو كـان طريـق العلـم 

عليــه وال طريــق  معلــوم ثبـوت الــنصِّ  بـأنَّ أمــري املــؤمنني 

ا أوردتـه، ألنَّـك  إليه غريه حسب ما ظننـت ال يلزمنـا شــيء ممـَّ

ــه منصــوص : قــالوا ٰى ومتــ: (مــا ال نعتمــده فقلــت َبنَيْتَـُه عــىلٰ  إنَّ

ــام حيصــل معصــومًا بــالنصِّ وجــب  ــه معصــومًا وإنَّ عليــه لكون

، وهــذا ممَّــا مل نقلــه وال نقولــه، والــذي اعتمــدناه يف )كــذا وكــذا

ــدليل إذا  كونــه  ــه أنَّ ال م، ومجلت ــه فقــد تقــدَّ منصوصــًا علي

ــىلٰ  ــا ع ن ــت  دلَّ ــن عصــمته، وأمجع ــدَّ م ــة ال ب أنَّ اإلمــام يف اجلمل

ة عـىلٰ األُ  ـن ادَّعيـت إمامتـه بعـد  مَّ ص /[[ارتفـاع العصـمة عمَّ

ــب  أمــري املــؤمنني  ٰى ســو الرســول ]] ٢١٢ فقــد وج

، فكيـف جيــوز أن بطـالن إمامـة مــن عـداه وثبتـت إمامتــه 

ــول ــت : نق ــد ثبت ــومًا، وق ــه معص ــه لكون ــوص علي ــه منص إنَّ

 العصمة عندنا ملن ليس بإمام؟

ــل ــإن قي ــبيل إىلٰ : ف ــف الس ــم ب فكي ــمته العل ــن  عص م

هـذه الطريقـة، وأنـتم تعلمـون أنَّـه لـيس  هذا االستخراج وعىلٰ 

ــذهب إىلٰ  كــلُّ  ــه املنصــوص عليــه بعــد الرســول ي  مــن قــال بأنَّ

الـنصِّ ُيثبِتـه وخيـالف  عصمته، ألنَّ مـن ذهـب مـن الزيديـة إىلٰ 

 يف العصمة؟

ــه : قلنــا املنصــوص عليــه باإلمامــة، وكــان  إذا ثبــت أنَّ

أنَّ اإلمـــام ال يكـــون إالَّ معصـــومًا وجـــب  عـــىلٰ  العقـــل داال� 

 .عصمته

ــ ــا التعلُّ ــه فأمَّ ــا يف كون ــن نازعن ــة م ــل  ق بمنازع األفض

أنَّـه ال خـالف فيـه، ولـيس  فغري نافع، ألّنا مل نعتمـد ذلـك، عـىلٰ 

مــا وقــع فيــه خــالف جيــب أن يبطــل االعــتامد عليــه، وإذا  كــلُّ 

لنا عىلٰ  ندلُّ عليـه أنَّـه األفضـل سـقط خـالف املخـالف، وسـ دلَّ

 .عند الكالم يف التفضيل

ــىلٰ  ــدليل ع ــا ال ــًا  وأمَّ ــون إمام ــوز أن يك ــول ال جي أنَّ املفض

م فيام مٰىض   .من الكتاب فقد تقدَّ

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد املرتٰىض / )٣ج (الشايف يف اإلمامة 

ــاب ]]٨٩ص [[ ــال صــاحب الكت ــم آخــر: (ق  :دليــل هل

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  ه عون مــن أنَّ

ــأن يُ  ــلِّ الصــحابة ب ــيلٍّ  موا عــىلٰ س ــؤمنني ع ــا  ،بإمــارة امل ونحــو م

ــه  ــن قول ــروون م ــيلٍّ  ي ــ«:  يف ع ــيِّ إنَّ ــلمنيه س  ،د املس

ــام املتَّ  ــنيوإم ــد ،ق ــرِّ  وقائ ــنياملحجَّ  الغ ــيلٍّ  ،»ل ــه لع :  وقول

 اعليـ� إنَّ «: ه قـالنَّـأو ،»بعـدي مؤمن ومؤمنـة مـن كلِّ  هذا ويلُّ «

ا غـري ذلـك ممـَّ إىلٰ  ،»مـؤمن ومؤمنـة كـلِّ  ي وأنا منه، وهـو ويلُّ منّ 

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

 .)العصمة

ــمّ  ــنيَّ : (قــال ث ــد ب ــو عــيلٍّ وق ــار مل  أنَّ   شــيخنا أب هــذه األخب

االعــتامد عليهــا يف  فــال يصــحُّ  ،يوجــب العلــم تثبــت مــن وجــه

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

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

ــ[  بــات ذلــك بــأنوال يمكــنهم إث ،]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 حــدَّ ، بعــد حــال وحــاالً 

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

 .)رشط التواتر  حصول النقل فيه عىلٰ بنيَّ يُ 

عوا ملــن خــالفهم أن يــدَّ أنَّ  - يعنــي أبــا عـيلٍّ  -وبــنيَّ : (قـال

ــنصِّ  ــك يف ال ــل ذل ــىلٰ  مث ــر ع ــديث  ألنَّ  ،أيب بك ــحاب احل أص

،  حـديثاً إثباتـه إالَّ  ال يمكـن عـاء الـنصِّ ادِّ   أنَّ فيهم كثـرة، وبـنيَّ 

ــ ــنيَّ ا يف األعصــار القديمــة فــذلك متعــذِّ فأمَّ  عــاءهمادِّ   أنَّ ر، وب

ـ ه قد كـان ألمـري املـؤمنني أنَّ  لـه عون بون يـدَّ شـيعة ومتعصِّ

غــريهم ال يمكــن  ر واملقــداد وســلامن إىلٰ وعــّام  كــأيب ذرٍّ  الــنصَّ 

أن يثبـت انقطـاعهم إليـه، وقـوهلم بفضـله،  ام يمكـنإثباته، وإنَّـ

ــ ــوبأنَّ كــان جيــب أن  ]]٩١ص [[/ ه قــده حقيــق باإلمامــة، وبأنَّ

ـٰى مـا جيـري هـذا املجـر ل عنه وعن رأيه إىلٰ عدَ ال يُ   عـاءا ادِّ ، فأمَّ

الوجــه  غــري مــذكور عــنهم عــىلٰ  الــنصَّ  نَّ غــري ذلــك فبعيــد، أل
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ــعون، وبــنيَّ الــذي يــدَّ  م إن رضــوا ألنفســهم يف إثبــات  أهنَّ

ــنصِّ  ــىلٰ  ال ــدوا ع ــذه أن يعتم ــل ه ــن  مث ــاملروي م ــار، ف األخب

ــ ــار الدالَّ ــىلٰ األخب ــ ة ع ــك،  مل ه أنَّ ــر مــن ذل يســتخلف أظه

بـن أيب طالـب  عـن عـيلِّ  ،ه قـد روي عـن أيب وائـل واحلكـمألنَّ 

 ــ ــه هأنَّ ــل ل ــالأَال : قي ــويص؟ ق ــا أوٰىص «:  ت ــول اهللا م  رس

  ُــأ ــرياً ف ــاس خ ــن إن أراد اهللا بالن ــيجمعهم ويص، ولك  فس

ــىلٰ  ــيِّ  ع ــد نب ــم بع ــام مجعه ــريهم ك ــىلٰ خ ــريهم هم ع  ٰى ، ورو»خ

ــن ــن ملجــم  صــوحان أنَّ  صعصــعة ب ــه اهللا(اب ــ )لعن ــه امَّ ـل  رضب

 ــا ــه فقلن ــا إلي ــؤمنني: دخلن ــري امل ــا أم ــا ،ي ــتخلف علين  ،اس

 :حـني ثقـل، فقلنــا رسـول اهللا  ا دخلنـا عـىلٰ فإّنـ ،ال« :قـال

 أخـــاف أن إّين  ،ال: علينــا، فقــال اســـتخلف، يــا رســول اهللا

هـارون، ولكـن إن  قـت بنـو إرسائيـل عـنقوا عنـه كـام تفرَّ تتفرَّ 

اس العبّـ واملـروي عـن ،»اختـار لكـم يعلم اهللا يف قلوبكم خـرياً 

ـــ أن   يف مـــرض النبـــيِّ  ه خاطـــب أمـــري املـــؤمنني أنَّ

أن  ه امتنـع مـن ذلـك خوفـاً يسأله عن القائم بـاألمر بعـده، وأنَّـ

ــ ،، ظــاهرعــن أهــل بيتــه، فــال يعــود إلــيهم أبــداً  رفهـيصــ  مَ فِل

ــأن يتعلَّ  ــأوىلٰ  ]]٩٢ص [[/ قــوا بتلــكصــاروا ب ــار ب ــ األخب ن ممَّ

ــــ ــــأن يتعلَّ ــــار خيــــالفهم ب ــــ[ق هبــــذه األخب مل  ه يف أنَّ

 ).؟]يستخلف

اسـتخالف  ه مـا روي عنـه يفوأحـد مـا يعارضـون بـ(: قال

ــس أنَّ  ــن أن ــد روي ع ــر، فق ــول اهللا  أيب بك ــد  رس ــره عن أم

ــإقبــال أيب بكــر أن يُ  ـــبشِّ ــة وباخلالفــة بعــده، وأن يُ ره باجلنَّ ر ـبشِّ

ــر ــ عم ــن باجلنَّ ــري ب ــن جب ــر، وروي ع ــد أيب بك ــة بع ة وباخلالف

ــم أنَّ  ــت مطع ــرأة أت ــول اهللا  ام ــه يف يشفكلَّ  رس ــن  ءمت م

أرأيـت  ،يـا رسـول اهللا: فقالـت ،إليـه أن ترجـعفأمرهـا  ،أمرها

إن مل «:  قـــال ،إن رجعـــت فلـــم أجـــدك، تعنـــي املـــوت

عـن أيب  ،األشـجعي أبـو مالـك ٰى ورو ،»جتديني فائتي أبـا بكـر

  النبـيُّ  وكـان يعطيـه ،مـن أهـل خيـرب عريض وكان رجـالً 

 أخــاف إّين : فأعطــاه ســنة وقــال ،ســنة مائــة راحلــة متــراً  يف كــلِّ 

ــأن ال أُ  ــال  ٰى عط ــدك، فق ــاتُ «: بع ــال»عطاه ــررت  ، ق فم

، يــا رســول اهللا: فــارجع إليــه فقــل :فأخربتــه، فقــال  بعــيلٍّ 

ــدك ــا بع ــن يعطينيه ــت ؟م ــت فقل ــال  ،فرجع ــو «: فق أب

ـ ،وقد روي عـن الشـعبي ،»بكر م بعثـوا عـن بنـي املصـطلق أهنَّ

ســله مــن يــيل صــدقاتنا مــن  :فقــالوا لــه  النبــيِّ  إىلٰ  رجــالً 

ـبعــده، فــانطلق ف ال أدري، « :وســأله فقــال  القــي عليـ�

: فســأله فقــال ،»ائتنــي فاســأله، ثــمّ  رســول اهللا  انطلــق إىلٰ 

ــر« ــو بك ــع إىلٰ  ]]٩٣ص [[/ ،»أب ــيلٍّ  فرج ــمّ   ع ــأخربه، ث  ف

رسـول  حـديث سـفينة مـوىلٰ  ويف .ذكـر عمـر بعـده ٰى كذلك حتَّ 

ــدي إنَّ «: اهللا  ــة بع ــنة اخلالف ــون س ــأو ،»ثالث ــر  ه نَّ ذك

يـا : أبـا بكـر قـال أنَّ  ٰى مر وعـثامن باخلالفـة، وقـد روأبا بكر وع

ــأنَّ ، رســول اهللا ــردٌ  عــيلَّ  رأيــت ك ــ ب ــني وكــأنَّ  ،ةٌ َرب َح ــه رقم  ،في

 ،»ســنتني إن صــدقت رؤيــاك تــيل اخلالفــة بعــدي«: فقــال 

ــال ــ: وق ــد روي أنَّ ــال وق ــر يف ه ق ــر وعم ــذان « :أيب بك ه

ـ ،»ةدا كهول أهل اجلنـَّسيِّ  يـدخل  دا مـنام سـيِّ واملـراد بـذلك أهنَّ

ــ ــدنيااجلنَّ ــول ال ــن كه ــال  ،ة م ــام ق ــني ك ــن واحلس  يف احلس

 :ـإ دا مــن يــدخل يعنــي سـيِّ  ،ةدا شــباب أهـل اجلنَّــام ســيِّ هنَّ

ــ ــدنيا ةاجلنَّ ــباب ال ــن ش ــ .م ــال وروي أنَّ ــر ه ق : يف أيب بك

 ،»بني النــاسقني حيــث كــذَّ صــدَّ  ،أخــي وصــاحبي دعــوا يلا«

 ٰى ورو ،»ر وعمـــرأيب بكـــ اقتـــدوا باللـــذين بعـــدي«: وقـــال

أمـري  مـن قـريش جـاء إىلٰ  رجـالً  عـن أبيـه أنَّ  ،دجعفر بـن حمّمـ

ــاً  :فقــال املــؤمنني  ــة آنف  هــمَّ اللّ «: ســمعتك تقــول يف اخلطب

: قـال ؟فمـن هـم ،»أصلحنا بام أصلحت بـه اخللفـاء الراشـدين

ــاي« ــّام  حبيب ــروع ــر وعم ــو بك ــد ،ي أب ــا اهل ــيخا  ،ٰى إمام وش

ــالماإل ــد ،س هبــام بعــد رســول اهللا  ٰى ورجــال قــريش، واملقت

 ،بـــع ومـــن اتَّ  ]]٩٤ص [[/، مَ ِصـــهبـــام عُ  ٰى مـــن اقتـــد

ـــدي إىلٰ  ـــا ه ـــتقيم آثارمه ـــة  ٰى ورو .»رصاط مس ـــو جحيف أب

غفلــة وأبــو حكيمــة  وعبــد خــري وســويد بــن د بــن عــيلٍّ وحمّمــ

ــ :وقــد قيـل ،وغـريهم   اعلي�ــ إنَّ  :ر رجــالً ـم أربعــة عشـإهنَّ

 ،»هـا أبـو بكـر وعمـرنبيِّ ة بعـد مَّـخـري هـذه األُ «: قال يف خطبـة

 ،»ي الثالــث لفعلــتســمّ ولــو أشــاء أن أُ «: بعــض األخبــار ويف

هنـي إليـه خطـب بـذلك بعـد مـا أُ   هويف بعض األخبـار أنَّـ

ــر رجــالً  أنَّ  ــر وعم ــا بك ــاول أب ــتيمة تن ــدَّ ، بالش ــه وتق ــدعا ب م ف

ــذلك ــه ب ــهدوا علي ــه بعــد أن ش بــن  جعفــر ٰى ورو[ .لعقوبت

 اســتخلف أبــو امَّ ـلــ«: قــال ،ه عــن جــدِّ  ،عــن أبيــه ،دحمّمــ

بســط ا: وقــال  عــيلٍّ  ســفيان فاســتأذن عــىلٰ  بكــر جــاء أبــو

 ،ورجــالً  أيب فصــيل خــيالً  ألمألهــا عــىلٰ  اهللابايعــك، فــوَ يــدك أُ 

 ،وحيـك يـا أبـا سـفيان ]]٩٥ص [[/: فقـال عنـه  ٰى فانزو

زلـت  مـا ،أيب بكـر هذه من دواهيك، وقـد اجتمـع النـاس عـىلٰ 

ــي لإل ــوج يف اتبغ ــالم الع ــة واإلس ــا رضَّ جلاهلي ــالم، وواهللا م  س

 .]»ما زلت صاحب فتنة ٰى حتَّ  ذلك شيئاً  سالماإل
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 ،عـن جـابر بـن عبـد اهللا ،عـن أبيـه ،دجعفر بن حمّمـ ٰى ورو

ـ غُ امَّ ـلـ :قال ـعمـر وكُ  َل سِّ  مـا عـىلٰ « :فقـال  دخـل عـيلٌّ  نَ فِّ

اهللا بصـــحيفته مـــن هـــذا  ٰى ألقـــ أن إيلَّ  األرض أحـــد أحـــّب 

ــجّ  ــر ٰى املس ــني أظه ــن»كمب ــك ع ــل ذل ــ ، وروي مث ــن عبّ اس اب

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

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

 ).ا يطول ذكرهممَّ  غري ذلك

ا يطـول ذكرهـا فـإذا كانـت هـذه األخبـار وغريهـا ممـَّ(: قال

إمامـة  ا بـام ذكرمتـوه عـىلٰ ورصتـم بـأن تسـتدلُّ  مَ ظاهرة فلِ  منقولة

 الـنصَّ  ٰى عـن خـالفكم وادَّ ممـَّ وفضـله بـأوىلٰ  أمري املـؤمنني 

الواجــب فــيام هــذا  أنَّ  ه بــذلك عــىلٰ أليب بكــر والفضــل لــه ونبَّــ

ــاد إىلٰ  ــار اآلح ــن أخب ــدول ع ــه الع ــم حال ــة العل ــ ؟طريق ام وإنَّ

ــأ هلــم الفضــل، وبــنيِّ نــذكر هــذه األخبــار لنُ   ،اإلمامــة م أهــلهنَّ

ـ ه ال يرجع يف ذلك إىلٰ ألنَّ   ا االعـتامد عـىلٰ مـا طريقـه القطـع، فأمَّ

 ).فبعيد ذلك يف باب النصِّ 

بــل هــي  ،الــنصَّ  يـهــذه األخبــار ال تقتضــ أنَّ  عــىلٰ (: قــال

ــة ــه  ألنَّ  ،خمتلف ــام املتَّ «: قول ــنيإم ــه ،»ق ــو أراد ب  ٰى يف التق

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

ــللمتَّ  ــأوىلٰ  نيق ــاً  ب ــون إمام ــن أن يك ــىلٰ  م ــقني، وع ــذا  للفاس ه

ــ عــن  الوجـه خــربَّ   :يف الــدعاء م ســألوا اهللا الصـاحلني أهنَّ

 �َـــ ُمت�ِق
ْ
ـــا �ِل ن

ْ
َعل

ْ
  ]]٩٦ص [[/َواج

ً
ـــا ـــان[ �إِمام : الفرق

ـــ، ]٧٤ ـــووإنَّ ـــالح والتق ـــوا يف الص ـــغ  ٰى ام أرادوا أن يبلغ املبل

 راد اإلمامـة لكـان إمامـاً ولـو كـان املـ(: قـال، )هبم ٰى الذي يتأّس 

ــت ــ ،يف الوق ــال ه ألنَّ ــذلك يف احل ــه ك ــ ،أثبت ــيِّ «ا فأمَّ د س

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

» مــؤمن كـلِّ  ويلُّ «ه بأنَّـ وصـف عــيلٍّ  ا أنَّ نّـاإلمامـة، وقــد بيَّ  عـىلٰ 

ــدلُّ  ــىلٰ  ال ي ــ ع ــة، فأمَّ ــه اإلمام ــ إنَّ «: ا قول ــ اعلي� ــا منّ ي وأن

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

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

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

 ...).م القول فيهما تقدَّ  الثاين عىلٰ  احلال ال يف

ن األمـر اخلـرب الـذي يتضـمَّ  م أنَّ ا فـيام تقـدَّ نّـبيَّ قـد : يقال له

بــإمرة املــؤمنني تتــواتر  أمــري املــؤمنني  عــىلٰ  بالتســليم

 لنـا عـىلٰ الـذي دلَّ  اجلـيلِّ  أحـد ألفـاظ الـنصِّ  هالشيعة بنقله، وأنَّـ

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

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

ــذا ويلُّ « ــلِّ  ه ــدي ك ــة بع ــؤمن ومؤمن ــا ،»م ــر رٍ ج ــرب  ٰى جم اخل

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

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

ــ ــر رواة العامَّ ــأكث ــن ُط ــحَّ رُ ة م ــة وص ــد  حوها، وملق خمتلف نج

ــداً  ــ أح ــن رواة العامَّ ــا، ة وال علامءَ م 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

بــاقي األخبــار التــي ذكرناهــا،  ٰى جمــر جيــري يف التظــاهر بيــنهم

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

 رشوطــاً  واترللتــ أنَّ  عــاء أيب عــيلٍّ وال معتــرب بادِّ  ،اآلحــاد ٰى جمــر

ــا قــد بيَّ مل حتصــل يف هــذه األخبــار، ألّنــ م مــن هــذا ا فــيام تقــدَّ نّ

 .الرشوط املطلوبة يف التواتر حاصلة يف ذلك أنَّ  الكتاب

ــ يف التــواتر بــأن  اخلــرب ال يصــري داخــالً  إنَّ : (ا قولــهفأمَّ

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

ــدَّ  ــغ ح ــب أن تبل ــا جي ــواتر دون أنا فروايته ــنيِّ نُ  لت ــول ب  حص

ــىلٰ  ــل ع ــواتر النق ــأّي  ،)رشوط الت 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

ســائر  الصــفة كــآخرهم إىلٰ  هلــم يفأوَّ  بمثــل صــفتهم، ونعلــم أنَّ 

ــ ــدَّ  روطـالش ــي تق ــىلٰ الت ــا ع ــا وداللتن ــا يف م ذكره ــل  ثبوهت نق

ــ ؟الشــيعة ــكَّ  ٰى ومت ــاكٌّ  ش ــارة إىلٰ  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 ا أيضـاً نّـد بيَّ هـذه اجلملـة، وقـ رنا فيه عـىلٰ ـاقتص

 روري، فلـيس لـه أنـة التـواتر حصـول العلـم الضـرشط صـحَّ 

هــذه األخبــار غــري متــواترة فقــد العلــم  أنَّ  جيعــل الداللــة عــىلٰ 

 .مهذا قد تقدَّ  بمخربها، وكلُّ  الرضوري

ــ ]]٩٨ص [[/ ــه مــن الــنصِّ فأمَّ  ا معارضــته مــا تــذهب إلي

مـا ال  فيـه أيضـاً  ٰى ـفقـد مضـ ،أيب بكـر عـىلٰ  عي من النصِّ بام يدَّ 

ـٰى الـدعو ا بطـالن هـذهنّـتكراره، وبيَّ  حيتاج إىلٰ  ا ال تعـادل ، وأهنَّ

وال تقاربــه،  أمـري املـؤمنني  عــىلٰ  مـذهب الشـيعة يف الـنصِّ 

تزيــل  ر يف مقابلتــه، وذكرنــا يف ذلــك وجوهــاً ذكَ وال جيــوز أن ُيــ

 اب أنَّ مـن الكتـ ٰى ـفـيام مضـ نـا أيضـاً وبيَّ  ،الشبهة يف هذا البـاب

ـ سلفاً  للشيعة ـفـيهم صـفة احلجَّ  ا ثابتـة يف اخللـف، وأنَّ ة كـام أهنَّ
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فبطــل  ،ٰى عدَّ عـاؤه بعــد أن مل يكـن ُيــادِّ  ا حــدثلــيس ممـَّ الـنصَّ 

 .خالف ذلك قول من قد ظنَّ 

ــ ســبيل  خطبــه ومجعــه مــن األخبــار التــي أوردهــا عــىلٰ  افأمَّ

ــذي ــا كال ــة ألخبارن ــ املعارض ــتخلف ه رواه يف أنَّ أو  ،مل يس

ــ ل مــا نقولــه يف إمامتــه، فــأوَّ  إىلٰ  ه اســتخلف أبــا بكــر وأشــارأنَّ

ــ ٰى املعارضــة متــ نَّ إ :ذلــك ــة  هــا مــنحقّ  فَّ وَ مل ُي املامثلــة واملوازن

الفصـل  رضورة أحـدٍ  عيها، وقـد علـم كـلُّ ة مـدَّ ظهرت عصـبيَّ 

ــار التــي أوردهــا معارضــاً  ــي  بــني األخب ــار الت هبــا وبــني األخب

ــا ٰى حكــ ــا عليه ــا أوَّ  نَّ أل ،اعتامدن ــ الً أخبارن ــل ممَّ ــاركنا يف نق ا يش

ـــا ـــا أو أكثره ـــحَّ  مجيعه ـــد ص ـــومنا، وق ـــم، خص حها رواهت

ــوأوردوهــا يف كُ  ــنَّ تُ ــوردبهم ومص ــار  فاهتم م ــحيح، واألخب الص

أمـري   مـن جهـة واحـدة، ومجيـع شـيعةل إالَّ نَقـعاهـا مل تُ التي ادَّ 

اخــتالف مــذاهبهم يــدفعها وينكرهـــا،  عــىلٰ  املــؤمنني 

ــذِّ ويُ   منهــا، إالَّ  ءعــن أن ينقلهــا وال يش رواهتــا، فضــالً ب ك

ـ ناقلـه وأصـله وجدتـه صـادراً  شت عـنفتَّ  ٰى ومت ب عـن متعصِّ

، واإلعـــراض  مشـــهور بـــاالنحراف عـــن أهـــل البيـــت

خصـوم الشـيعة  عنهم، فلـيس مـع ذلـك شـياعها وتظاهرهـا يف

 كشــياع األخبــار التــي اعتمــدنا عليهــا يف روايــة الشــيعة، ونقــل

ــا،  ــع هل ــلِّ  ورٰىض اجلمي ــا الك ــذه  ،هب ــل ه ــوز أن جيع ــف جي فكي

وصــفناه يف مقابلــة أخبارنــا  ]]٩٩ص [[/ األخبــار مــع مــا

ــالعلامء ــق ب ــي ال تلي ــبية الت ــوال العص ــة ؟ل ــذه مجل ــقِ تُ  وه ط س

 .املعارضة هبذه األخبار من أصلها

 ثبـوت الـنصِّ  لنـا عـىلٰ قـد دلَّ : التفصيل فنقـول نرجع إىلٰ  ثمّ 

ــىلٰ  ــؤمنني  ع ــري امل ــ أم ــىلٰ بأخب ــع ع ــحَّ  ار جمم ــق تها متَّ ص ف

ـوبيَّ  ،يف تأويلهـا االخـتالف واقعـاً  عليها، وإن كـان ا تفيـد نـا أهنَّ

ــنصَّ  ــه  ال ــري علي ــكال بغ ــتامل وال إش ــه  ،اح : كقول

مــن كنــت مــواله «و ،»ٰى موســ ي بمنزلــة هــارون مــنأنــت منـّـ«

 ،القـرآن يشـهد بـه أنَّ  لنـا عـىلٰ ا دلَّ غري ذلـك ممـَّ إىلٰ  ،»مواله فعيلٌّ 

ــاىلٰ كق ــه تع ــوا: ول ــَن آَمنُ ي ِ
�

ُ َوا�
ُ

ــو� ــُم اُهللا َورَُس
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 إِن

ت مـا دلَّـ خـرب نـاٍف  مـن أن نطـرح كـلَّ  فـال بـدَّ  ،]٥٥: املائدة[

ــ ــذه األدلَّ ــه ه ــانعلي ــة إن ك ــل،  ة القاطع ــل للتأوي ــري حمتم غ

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

ــه ــكــام يُ  ،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 ــ ٰى روخ ــتخلف مل ه يف أنَّ ــىلٰ  .يس ــذي  أنَّ  ع ــرب ال اخل

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

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

 همخـريهم كـام مجعهـم بعـد نبـيِّ  فسـيجمعهم عـىلٰ  ناس خرياً بال

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

ــ القــويُّ  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

أيب  م نفسـه عـىلٰ 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

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

وجـه ال يـدخل فيـه  ، يعلم هذا مـن حالـه عـىلٰ ٰى ة واهلوالعصبيَّ 

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

ـــ :أمـــرين ـــ يـــاً أن يكـــون عامّ ا 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، واهلـــوالعصـــبيَّ   أنَّ إالَّ  ـــه  ٰى ة قـــد اســـتولت علي قـــد ملك

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

 ه ال جيـوز أن يقـول هـذا مـن قـالأنَّـ عـىلٰ  .زائلة يف هذا املوضع

ــول اهللا  ــه باتِّ  رس ــاقفي ــمَّ اللّ « :ف ــّب 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   معــه، وال مــن يقــول النبــيُّ  اجلامعــة فأكــل

 :» َّاهللا  إن ــع عــىلٰ أ ــل األرض  طل طالعــة فاختــار إأه

 وقـال  ،»أحـدمها أبـاك واآلخـر بعلـك منها رجلـني جعـل

خـري مــن أخلــف «و ،»تــيمَّ خـري أُ «و» العــرب دسـيِّ  عــيلٌّ «: فيـه

وال جيـوز أن  ،»فقـد كفـر ٰى مـن أبـ رـخـري البشـ عيلٌّ «و ،»بعدي

 )اهللا عليــه صــلوات(يقــول هــذا مــن تظــاهر اخلــرب عنــه بقولــه 

 أبـو بكـر وعمــر: قـال لــهبينـه وبــني عـثامن كـالم ف ٰى وقـد جـر

ــال ]]١٠١ص [[/ ــك، فق ــري من ــنهام«: خ ــك وم ــري من ــا خ  ،أن

ــبلهام وعبدتــه بعــدمها نحــن أهــل «: ومــن قــال ،»عبــدت اهللا ق

ـ وروي عـن عائشـة يف ،»قـاس بنـا أحـدبيت ال يُ  ة اخلـوارج قصَّ

ـبـاهللا يـا أُ  :روق فقال هلـاـ سأهلا مسامَّ ـل  مـا بينـِك  ال يمنعـِك  ،همَّ

ــني ــيلٍّ  وب ــو ع ــمعِت أن تق ــا س ــول اهللا  يل م ــن رس ــه  م في

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

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

مثـل  فيـه التـي لـو ذكرناهـا أمجـع الحتجنـا إىلٰ  من أقوالـه 
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ــىلٰ  ــزد ع ــا إن مل ي ــع كتابن ــك مجي ــلُّ  ،ذل ــي  وك ــار الت ــذه األخب ه

ـ مشـهورة معروفـة، قـد رواهـاذكرناهـا فهـي  ــاخلاصَّ  ،ةة والعامَّ

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

ــ ــفأمَّ ــن العبّ ــذي رواه ع ــرب ال ــ اس ا اخل ــن أنَّ ــالم  ه ق

 عــن القــائم  لــو ســألت النبــيَّ : ألمــري املــؤمنني 

ـ انّـوبيَّ  ،م يف كتابنـا الكـالم عليـهبـاألمر بعـده، فقـد تقـدَّ  ه لــو أنَّ

فـال وجـه إلعـادة مـا  ،بطـالن الـنصِّ  عـىلٰ  يـدّل  مل كان صحيحاً 

 .قلناه فيه

ــإزاء هــذين اخلــربين الشــاذَّ  ــذين روامهــا يف وبعــد، فب ين الل

، رســول اهللا  كــام مل يــوصِ  مل يــوصِ  أمــري املــؤمنني  أنَّ 

ق خمتلفــة رُ ة وُطـاألخبـار التـي تروهيـا الشـيعة مــن جهـات عـدَّ 

ـــمِّ  ـــ نةاملتض ـــه  إىلٰ  وّىصٰ   هألنَّ ـــار إلي ـــه، وأش ـــن ابن احلس

طاعتــه مــن بعــده، وهــي أكثــر مــن أن  إىلٰ  واســتخلفه، وأرشــد

 .نعدها ونوردها

أمــري  أنَّ  عــن أيب جعفــر  ،فمنهــا مــا رواه أبــو اجلــارود

ــ ــؤمنني ل ــامَّ ـامل ـــ أن حض ــذي حض ــن ـره ال ــه احلس ــال البن ره ق

 :»ـــ ]]١٠٢ص [[/ دنا ـــمنّ ـــا أرسَّ  أرسَّ  ٰى ي حتَّ ـــك م  إلي

 .»ما ائتمنني عليه عىلٰ  ، وأئتمنكرسول اهللا  إيلَّ 

 ،عــن جــابر ،عــن عمــر بــن شــمر ،ٰى اد بــن عيســّمحــ ٰى ورو

 إىلٰ  أمــري املــؤمنني  أوٰىص «: قــال،  عــن أيب جعفــر

  داً ته احلســني وحمّمــوصــيَّ  وأشــهد عــىلٰ ، احلســن 

ب تُـدفـع إليـه الكُ  ورؤسـاء شـيعته وأهـل بيتـه، ثـمّ  ومجيع ولده

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

 احلسـني بـن عــيلٍّ   بـن د بـن عـيلِّ أيب جعفـر حمّمـ بعـد واحـد إىلٰ 

 . َّ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

 .بهاستدللنا 

ــ ــ ا مــا حكــاه مــن معارضــة أيب عــيلٍّ فأمَّ ــام ُي ــا ب مــن  ٰى رولن

بعــد  وذكــره مــن ذلــك شــيئاً  ،اســتخالف أيب بكــر األخبــار يف

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

ــول  ــتخالف الرس ــه  واس ــال ــيُ  م ــلَّ بطِ ــ ءيش ل ك يف  ٰى عدَّ ُي

ـنّـبيَّ  ا قـدألّنـ ،سـبيل اجلملـة والتفصـيل هذا الباب عىلٰ  ه لـو ا أنَّ

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

عنـد نـزاعهم لـه يف األمـر، وال يعـدل عـن االحتجـاج  السقيفة

ــذلك إىلٰ  ــه ب ــريش إنَّ «: روايت ــن ق ــة م ــك  ،»األئمَّ ــا ذل ورشحن

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

ــاً  ــ منصوص ــه مل َجيُ ــري إىلٰ علي ــوم ز أن يش ــر يف ي ــدة وعم  أيب عبي

ــول ــقيفة ويق ــايعوا أّي  :الس ــئتم 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  س 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 ،يعــة أيب بكــر فلتــةكانــت ب :عمــر

وإن أتـرك فقـد  ،ي يعنـي أبـا بكـرفقد استخلف من هو خري منّـ

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

 ،رشح، وذكرنـــا غريهـــا أتــمّ  ورشحنــا هـــذه الوجـــوه، 

 .أيب بكر عىلٰ  ل املعارضة بالنصِّ بطِ ذلك يُ  وكلُّ 

اســتخالف  لإلشــارة إىلٰ  ناً ه متضــمِّ خــرب روا ا يفيــد كــلُّ وممَّــ

ــول  ــافاً  الرس ــر مض ــر  إىلٰ  لعم ــتخالف أيب بك ــذا  نَّ أاس ه

لكـان أبـو بكـر بـه أعـرف ولـه أذكـر،  اكان حق�  االستخالف لو

ـ  أنكـر طلحـةامَّ ـفقد كان جيب لـ عمـر وإشـارته  ه عـىلٰ عليـه نصَّ

ــ إىلٰ  ــ: قــال لــه ٰى باإلمامــة حتَّ ــد ئِ ُســ ك إذامــا تقــول لربِّ لت وق

يـت علـيهم ولَّ  ،يـا ربِّ  :أقـول: فقـال؟ غليظـاً  ايت علينا فظ�ـولَّ 

يــت علــيهم ولَّ  :أقــول :مــن ذلــك أهلــك، أن يقــول بــدالً  خــري

: واسـتخلفه واختــاره وقــال فيــه  عليــه الرســول مـن نــصَّ 

ــ ـــبشِّ ــ ةروه باجلنَّ ــذا ممَّ ــذا وك ــه ك ــال في ــة، وق ا روي واخلالف

ــوادُّ  ــي أنَّ ــصٌّ ع ــارة ه ن ــة وإش ــةا إىلٰ  باخلالف ــامَّ  ،إلمام ــن فل  مل يك

ــ ــا أنَّ ــذلــك علمن ــا ُي ــل مل ــىلٰ  ٰى عدَّ ه ال أص ــاب، ع ــذا الب  أنَّ  يف ه

ة واخلالفـة يرويـه أنـس بـن ن البشـارة باجلنـَّاخلرب الـذي يتضـمَّ 

ــك ــري ، مال ــن أم ــراض ع ــك يف اإلع ــن مال ــس ب ــذهب أن وم

ــؤمنني  ــذي  امل ــو ال ــروف، وه ــه مع ــن جهت ــراف ع واالنح

ــتم فضــيلته وردَّ  ــ ه يف يــومك  النبــيِّ  ائر عــن الــدخول إىلٰ الط

، ــ ــتَّ  ة يف ذلــكوالقصَّ هم روايتــه، مشــهورة، وبــدون هــذا ي

 .ويسقط عدالته

ــ ]]١٠٤ص [[/ ا اخلــرب الـــذي رواه عــن جبــري بـــن فأمَّ

ــرأة التــي أتــت فأمرهــا أن ترجــع  رســول 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 ،»بكـرجتديني فائتي أبا 

ــ ــة، ألنَّ ــاهره دالل ــن يف ظ ــرده مل يك ــو مل ن ــل ــاـه فسَّ ــم  ر قوهل فل
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 ،يعنـي املـوت، وهـذا غـري معلـوم مـن اخلـرب: أجدك بـأن قـال

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

ــ ــده ٰى مت ــ مل جت ــه أن تلق ــان في ــذي ك ــع ال ــا ب ٰى يف املوض ــر أب ك

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 

ــيل هــذا ــري يف خلــوِّ  واخلــرب الــذي ي ــن  اخلــرب جي ظــاهره م

ــر ــتخالف جم ــبهة يف االس ــان  ألنَّ  ،لاألوَّ  ٰى ش ــذي ك ــه لل قول

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

ــ ــ عــىلٰ  ام يــدلُّ اســتخالفه، وإنَّ ــة كــام خــربَّ وقــوع العطيَّ ا أن ، فأمَّ

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

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

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

الـذي  أنَّ  عـىلٰ  وجـوه ال يـدلُّ  عن حوادث كثـرية مسـتقبلة عـىلٰ 

ــ عــن وقوعــه ممَّــخــربَّ   ه مــن حيــث خــربَّ ا لفاعلــه أن يفعلــه، وأنَّ

كونـه حسـن خـارج عـن بـاب القـبح، وهـذا مثـل إخبـاره  عن

ــ  ،أمــري املــؤمنني وتنبحهــا كــالب احلــوأب ا تقاتــللعائشــة بأهنَّ

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

 .ا يطول ذكرهوغري ذلك ممَّ 

منـا علـيهام اللـذين تكلَّ  واخلرب الـذي ذكـره عقيـب اخلـربين

 فالنـاً  خبـاره بـأنَّ إه لـيس يف ألنَّـ ،ةجيري جمرامها يف هـذه القضـيَّ 

ــاً  ــدلُّ  أو فالن ــا ي ــده م ــدقاهتم بع ــيل ص ــىلٰ  ي ــذه  ع ــتحقاق ه اس

ــ ــة، ألهنَّ ــوّىلٰ الوالي ــن ي ــألوه م ــن  م مل يس ــدك، أو م ــدقاتنا بع ص

 :فقـال ؟مـن يـيل الصـدقات :ام قـالواهذه الواليـة، وإنَّـ يستحقُّ 

ه، فــال ال يســتحقُّ  ه ومــنمــن يســتحقُّ  ـيءوقــد يــيل الشــ ،فــالن

 .داللة يف اخلرب

ــ ــلــه ويُ بطِ فالــذي يُ  ،ا حــديث ســفينةفأمَّ ل األخبــار التــي بطِ

 عـىلٰ  الـنصِّ  يف ٰى عدَّ خـرب ُيـ منـا عليهـا وكـلُّ وتكلَّ  ذكرناها آنفـاً 

ــىلٰ  ــر ع ــر وعم ــبيل أيب بك ــيل س ــدَّ  ،التفص ــا تق ــا م ــن كالمن م م

ــاجلملــة، ويُ  ســبيل علــيهام عــىلٰ  فســاد الــنصِّ  تنــا عــىلٰ وأدلَّ  ل بطِ

ــ عــىلٰ  هــذا اخلــرب زائــداً   خالفــة هــؤالء ا وجــدنا ســنيَّ ذلــك أّن

 َض بِ ُقـ  النبـيَّ  ألنَّ  ،ثالثـني سـنة شـهوراً  األربعة تزيـد عـىلٰ 

 ،رـل سـنة عشــخلـت مــن شـهر ربيــع األوَّ  رة ليلــةـالثنـي عشـ

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

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

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

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

ــدقاً  ــون ص ــع أنَّ  عــىلٰ  ،يك ــنده ســفينة إىلٰ  توزي  الســنني مل يس

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

ــلتَ يُ  كــان اخلــرب  هــذا إن ة فيــه، ويمكــن عــىلٰ فــت 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  ذلك، فمـن أيـن هلـم أنَّ  لنا عىلٰ دلَّ 

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

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

 .لهبَ من قِ  هوأنَّ 

سائر ما  فالكالم عليه كالكالم عىلٰ  ،رقمني والرؤياا خرب الفأمَّ 

 ه يـيل اخلالفـة داللـة عـىلٰ من األخبار، وليس يف أخبـاره أنَّـ متقدَّ 

 .مما تقدَّ  حسن الوالية عىلٰ  عىلٰ  االستحقاق، وال

ــ ــا اخلــرب الــذي يتضــمَّ فأمَّ ــ داام ســيِّ ن أهنَّ  ،ةكهــول أهــل اجلنَّ

ـ موضـوع  هلـم أنَّـنصـاف عال أصـل هـذا اخلـرب بعـني فمن تأمَّ

احلســن  يف ملــا روي مــن قولــه  ة معارضــةً ميَّــام بنــي أُ يف أّيــ

ـإ«: واحلسني   ة، وأبومهـا خـريدا شـباب أهـل اجلنـَّام سـيِّ هنَّ

ــذي ادَّ  ،»مــنهام ــن وهــذا اخلــرب ال ــد اهللا ب ــه عــن عبي عــوه يروون

بـن عمـر يف االنحـراف عـن أهـل البيـت  وحال عبيـد اهللا ،عمر

ه ال خيلـو مـن أن أنَّـ نفسـه، عـىلٰ  إىلٰ  ارِّ كاجلـ معروفة، وهو أيضـاً 

ـ» ةدا كهـول أهـل اجلنـَّسـيِّ «: يريد بقولـه دا الكهـول يف سـيِّ  امأهنَّ

ـ ،ةاجلنَّ  ة مـن كهـول الـدنيا، دا مـن يـدخل اجلنـَّام سـيِّ أو يريد أهنَّ

رســول  ألنَّ  ،ل فــذلك باطــلفــإن كــان األوَّ  ]]١٠٧ص [[/

ــا اهللا  ــد وقفن ــت األُ  ق ــوأمجع ــىلٰ مَّ ــ نَّ أ ة ع ــل اجلنَّ ــرد أه ة ج

ــل ــدخلها كه ــرد، وأن ال ي ــان ،م ــع  وإن ك ــذلك داف ــاين ف الث

ــىلٰ  ــع ع ــديث املجم ــاقض للح ــه  ومن ــن قول ــه م يف  روايت

ــإ«: احلســن واحلســني  ـام ســيِّ هنَّ ، ةدا شــباب أهــل اجلنـَّ

ــهـذا اخلـرب يقتضـ ألنَّ  ،»وأبومها خـري مـنهام  دا كـلِّ ام سـيِّ ي أهنَّ

ــ ــدخل اجلنَّ ــن ي ــان ال  ة إذام ــدخلها إالَّ ك ــبابي ــر  ، ش ــو بك وأب

ــلُّ  ــر وك ــون يف وعم ــدنيا داخل ــل يف ال ــان  كه ــن يكون ــة م مجل

  ِّأبــا بكــر وعمــر  ي أنَّ ـديه، واخلــرب الــذي رووه يقتضــســي

 دي الكهـول يف الـدنيا، ومهـا مـندامها مـن حيـث كانـا سـيِّ سـيِّ 

 .يف الدنيا مجلة من كان كهالً 
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ــل ــإن قي ــه: ف ــرد بقول ــيِّ «: مل ي ــل اس ــباب أه ــدا ش ــا » ةجلنَّ م

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

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

ـألنَّـ ،املناقضة بني اخلربين بعد ثابتة: قلنا دا ام سـيِّ ه إذا أراد أهنَّ

بذلك مجيع من كـان يف  ة فقد عمَّ شباب يف الدنيا من أهل اجلنَّ  كلِّ 

 الكـلَّ  ألنَّ  ،ة من الشباب والكهـول والشـيوخأهل اجلنَّ  لدنيا منا

ـإ :القـول، وإذا قـال يف غريمهـا فقد تناوهلم كانوا شباباً  دا ام سـيِّ هنَّ

ل دين ملن جعلهام بـالقول األوَّ سيِّ  الكهول فقد جعلهام هبذا القول

فقـد دخـال فـيمن  نيأبـا بكـر وعمـر إذا كانـا شـابَّ  ألنَّ  ،دهيامسيِّ 

فقـد  ،التكهيـل مـن اإذا بلغا سـن�  مها احلسن واحلسني يسود

كانت  وإذا ،دخال فيمن يسودمها أبو بكر وعمر باخلرب الذي رووه

 الظاهر يف الروايـة املنقولـة هذه صورة اخلربين وجب العمل عىلٰ 

وذلـك موجـب لفضـل  ،طـراح اآلخـرإو فق عليها عنه املتَّ 

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

 ، من كان يف»ةدا كهول أهل اجلنَّ سيِّ «: ام أراد بقولهإنَّ : فإن قيل

دا كهـول مهـا سـيِّ : ه قالفكأنَّ  ،احلال كذلك دون من يأيت من بعد

يف وقتهام وزماهنام، وكذلك القول يف اخلرب اآلخر الذي  ةأهل اجلنَّ 

 .هذا تعارض بني اخلربين عىلٰ  فال ،رويتموه

اخلــرب الــذي رويتمــوه مــا ذكرمتــوه مل  ٰى ن معنــلــو كــا: قلنــا

بـه فضـل الـرجلني  ٰى عدَّ فضـيلة، وال سـاغ أن ُيـ يكن فيـه كثـري

أمــري  فضــلهام عــىلٰ  بــه عــىلٰ  يســتدلَّ  ســائر الصــحابة، وأن عــىلٰ 

 لهـام، عـىلٰ حـال تكهُّ  يف ن مل يكـن كهـالً غـريه ممـَّ املؤمنني وعـىلٰ 

ــ ــأنَّ ســاغ  التخصــيصرب مــن ـهــذا الضــ اخلــرب عــىلٰ  َل ه إذا ُمحِ

ــه  مــا هــو أخــّص  لغــريهم محلــه عــىلٰ  أيضــاً  مــن ذلــك، وجيعل

ــل أو مجاعــة مــن اجلامعــات،  لكهــول متنــاوالً  ــة مــن القبائ قبيل

ــام جعلــوه متنــاوالً  ــول يف ك حــال مــن األحــوال دون  للكه

ـ ، عـىلٰ الفضـيلة مجلـةً  ٰى غريها، وهذا خيرجـه مـن معنـ م قـد أهنَّ

ويناقضــها،  اخلــرب مــا خيــالف فائــدة هــذا  رووا عــن النبــيِّ 

ـ  م رووا عـن النبـيِّ ألهنَّ  لـب سـادة عبـد املطَّ  بنـو«: ه قـالأنَّ

عبـد  وجعفـر ابنـا أيب طالـب، ومحـزة بـن وعـيلٌّ  ،أنـا :ةأهل اجلنَّ 

هــذا  وال شــبهة يف أنَّ  ،»لــب، واحلســن واحلســني، واملهــدياملطَّ 

يعــارض يف الفائــدة اخلــرب الــذي ذكــروه، وإذا كــان  اخلــرب

ـــه أوىلٰ العمـــل بـــاملتَّ  طـــراح إوجـــب العمـــل هبـــذا و فق علي

 .خربهم

ــدلُّ  ]]١٠٩ص [[/ ــا ي ــرب م ــذا اخل ــمن ه ــي ض ــد، فف  وبع

ــىلٰ  ــاده، ألنَّ  ع ــرب أنَّ  فس ــؤمنني  يف اخل ــري امل ــد  أم ــان عن ك

هـذان  ،يـا عـيلُّ «: أبـو بكـر وعمـر فقـال إذ أقبـل الرسول 

ــيِّ  ــس ــل اجلنَّ ــول أه ــن األوَّ دا كه ــنية م ــرين إالَّ  ل ــواآلخ  ني النبيِّ

  النبــيَّ  ومــا رأينــا ،»لني، ال ختربمهــا بــذلك يــا عــيلُّ واملرَســ

عـن إذاعـة  ٰى وال هنـ ،مـن أصـحابه أمر بكـتامن فضـل أحـدٍ  قطُّ 

ــ ــا تش ــرَّ ـم ــائل ف وتفضَّ ــن فض ــد روي م ــحابه، وق ــه أص ل ب

وأظهـر مـن فضـيلة هـذا اخلـرب مـن  القـوم مـا هـو أعـىلٰ  هؤالء

ــأمر  ــري أن ي ــداً  غ ــه أح ــر بإذاعت ــل أم ــه، ب ــ بكتامن  ،رهـونش

ــروايتهم أنَّ  ــر ك ــا بك ــىلٰ  أب ــتأذن ع ــول اهللا  اس ــال رس  :فق

ــا« ئــذن لــه ا«: واســتأذن عمــر، فقــال ،»ةره باجلنَّـــئــذن لــه وبشِّ

ــ ـــوبشِّ ــ«: واســتأذن عــثامن، فقــال ،»ةره باجلنَّ ــائ ــه وبشِّ ره ـذن ل

م كـتَ تُ  فـام بـال هـذه الفضـيلة مـن بـني سـائر الفضـائل ،»ةباجلنَّ 

 ؟!عنهام ٰى طووتُ 

 فالذي ،»دعوا يل أخي وصاحبيا«: ا ما روي عنه من قولهفأمَّ 

 أنـا« :يف مقام بعد آخـر له املتظاهر من قول أمري املؤمنني بطِ يُ 

 وإنَّ  ،»اب مفـرتي كـذّ ال يقوهلا بعـدي إالَّ  ،عبد اهللا وأخو رسوله

أخـو رسـول اهللا  وأبو بكر أيضـاً : يقل له ]]١١٠ص [[/ مل أحداً 

 َّف هو مؤاخاتـه ألمـري املـؤمنني املعرو املشهور ، وألن 

 .لعمر بنفسه، ومؤاخاة أيب بكر

ــ اقتــدوا باللــذين مــن بعــدي أيب بكــر « :ا روايــتهمفأمَّ

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

 بـه مـن خـرب الغـدير عـىلٰ  يسـتدلُّ  عند اعرتاضه هبـذا اخلـرب مـا

 .إعادته فال طائل يف ،وأشبعنا الكالم فيه ،النصِّ 

عـن  ،د ا اخلـرب الـذي يروونـه عـن جعفـر بـن حمّمـفأمَّ 

قـال مـا حكـاه، فمـن العجائــب أن  أمـري املـؤمنني  أبيـه أنَّ 

 منـه قـطُّ  دَ ِهـذلك من مثل هـذا الطريـق الـذي مـا عُ  مثل ٰى رويُ 

هــذه الروايــة، ولــيس جيــوز أن يقــول ذلــك مــن   مــا يضــادُّ إالَّ 

ــكــان يــتظلَّ  ريح بعــد ـبعــد آخــر، وبتصــ يف مقــام ظــاهراً  امً م تظلُّ

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

 مقـريش، فــإهنَّ   أســتعديك عـىلٰ إّين  هـمَّ اللّ «: هـاق دون عامِّ رُ الطُّـ

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

بـن احلسـني،  ويقـول فـيام رواه زيـد بـن عـيلٍّ  ،»رسول اهللا 

 بــايع النــاس أبــا بكــر وأنــا أوىلٰ «: يقــول  كــان عــيلٌّ  :قــال
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 ،فكظمـت غيظـي، وانتظـرت أمـري، ي هـذاـي بقميصـهبم منّـ

هلــك واســتخلف  أبــا بكــر إنَّ  ثــمّ  ،وألزقــت كلكــيل بــاألرض

ــر ــم أّين  ،عم ــد واهللا عل ــ  أوىلٰ وق ــاس منّ ــبالن ــذا، ـي بقميص ي ه

عمـــر هلـــك  إنَّ  فكظمـــت غيظـــي، وانتظـــرت أمـــري، ثـــمّ 

م هْ ة كَســ، وجعلنــي فيهــا يف ســادس ســتَّ ٰى روجعلهــا شــو

ــدَّ  ــال ،ةاجل ــّل ا :فق ــوا األق ــي ،قتل ــت غيظ ــرت ، فكظم وانتظ

 القتـال مـا وجـدت إالَّ  ٰى أمري، وألزقـت كلكـيل بـاألرض حتـَّ

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

يف هـذا البـاب عنـه  ٰى روا لـو شـئنا أن نـذكر مـا ُيـفإّنـ ،اإلشارة

 إلــيهام اخلــرب  د وأبيــه اللــذين أســندبــن حمّمــ وعــن جعفــر

مــن  وعــن مجاعــة أهــل البيــت ألوردنــا الــذي رواه عــنهام 

 مــا يرويــه الثقــات ا ال نــذكر إالَّ ، 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 فــتَّ  ٰى ه متــألنَّ

ــ  منحرفــاً أصــله وناقلــه مل يوجــد إالَّ عــن  مشــهور  غــري باً متعصِّ

ــت  ــل البي ــن أه ــه م ــن رواه عن ــحبة مل ــن أرادبالص  ، وم

ــاستقصــاء النظــر يف ذلــك فعليــه بالكُ  ــب املصــنَّ تُ ه فات فيــه، فإنَّ

ومــن البــديع أن  ،ٰى يشــفي الغليــل وينقــع الصــد جيــد فيهــا مــا

مــؤمن  كــلِّ  ويلِّ  عــيلٌّ «: قولــه  يقــول يف مثــل مــا روي مــن

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

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

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

 .األخبار

ــ   إنَّ أَال «: مــن قولــه )صــلوات اهللا عليــه(ا مــا روي عنــه فأمَّ

ــذه األُ  ــخــري ه ــد نبيِّ  ةمَّ ــربع ــو بكــر وعم ــئت أن  ،هــا أب ــو ش ول

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

: مـن قولـه )صـلوات اهللا عليـه(اجلملة، وأفسـدنا مـا رواه عنـه 

خـــريهم كـــام  إن أراد اهللا بالنـــاس خـــريًا فســـيجمعهم عـــىلٰ «

 بـام يفسـد بـه هـذا اخلـرب وكـلُّ » خـريهم هم عـىلٰ مجعهم بعد نبـيِّ 

أنَّ هــذا اخلــرب قــد روي  جمــراه، عــىلٰ ]] ١١٢ص /[[ ٰى مــا جــر

ــه  عــىلٰ  ــه مقّدمــة ُأســقطت عن 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  -حــدَّ وكــان عثامني

ــىلٰ  ــثامن ع ــل ع ــؤمنني  ُيفضِّ ــري امل ــال- أم ــا: ، ق ــو  أخربن أب

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 

هـم بن غفلة وعبـد الـرمحن اهلمـداين وأبـا جعفـر األشـجعي كلَّ 

ـــون ـــ: يقول ـــمعنا علي� ـــىلٰ   اس ـــرب  ع ]] ١١٣ص /[[املن

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

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

ته فـال مـع انحرافـه وعصـبيَّ  ن ذكرنـاهاخلـرب ممـَّ ٰى رواها مـن رو

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

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

 .هضدِّ  وه إىلٰ احلكم الذي ظنُّ  ينقل

 لـو كـان هـذا اخلـرب صـحيحاً : وقد قال قـوم مـن أصـحابنا

ــ ل عــىلٰ َمــُحي  جلــاز أن أي خاطبهــا  ،اجلامعــة أراد بــه ذمَّ  ه أنَّ

ــ ،اعتقادهــا زراء عــىلٰ بــذلك، واإل خــري هــذه   إنَّ أَال : ه قــالفكأنَّ

ــاألُ  ــا يفمَّ ــد نبيه ــىلٰ  ة بع ــا وع ــالن  اعتقاداهت ــه ف ــذهب إلي ــا ت م

: واالســتعامل، قــال اهللا تعــاىلٰ  وفــالن، وهلــذا نظــائر يف الكتــاب
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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 ــ أنَّ ــاد أهــل العص ر دون أن ـه كــذلك يف اعتق

 .الصفة احلقيقة هبذه يكون عىلٰ 

 ،هـذا الـذي ذكرمتـوه وإن جـاز فالظـاهر بخالفـه: فإن قيـل

 .أن يقوم دليل ظاهره إىلٰ  والكالم عىلٰ 

ــا ــىلٰ : قلن ــر يف الظــاهر ع ــو كــان األم ــب مــا ادَّ  ل ــتم لوج عي

مجيـع  عـىلٰ  ة القـاهرة املوجبـة لفضـله لألدلَّـ، العدول عنـه

ي العـدول هبـذا القـول عـن ـروي مـا يقتضـ ه قـدأنَّـ عىلٰ  ،ةمَّ األُ 

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

: يقـول  اسـمعت عليـ� :قـال ،عـون بـن أيب جحيفـة ٰى فرو

ــدَّ « ــول اهللا إذا ح ــن رس ــرَّ  ثتكم 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

  َّـــد ـــل، وإذا ح ـــومل يق ـــن نفس ـــإّين ـثتكم ع ـــارب ي ف  حم

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

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

ــمَّ  ــثلس ــدلُّ  ،»يت الثال ــالم ي ــذا الك ــىلٰ  وه ــ ع ــىلٰ أنَّ ــبيل  ه ع س
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ــريض التعــريض  إىلٰ  )صــلوات اهللا عليــه(وقــد حيتــاج  ،التع

ة املؤمنـة مـن اللـبس واشـتباه بعـد أن تكـون األدلَّـ فيحسن منـه

ــ هــم لَّ مجهـور أصــحابه وُج  مـة، ومعلــوم أنَّ ة متقدِّ الشـبهة باحلجَّ

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

 .ةمَّ مجيع األُ  لهم عىلٰ فضِّ يُ 

ون عنــه ِرب الرجــال يف الشــام ُخيــ معاويــة بــثَّ  إنَّ  :وقــد قيــل

 ــ ــربَّ بأنَّ ــدِّ ه يت ــن املتق ــأ م ــه، وأنَّ ــثامن مني علي ه رشك يف دم ع

ــ ــه، ويص ــاس عن ــر الن ــن ـلينف ــحابه ع ــر أص ــوه أكث رف وج

هلــذه النــائرة،  إطفــاءً  ر أن يكــون قــال ذلــكنَكــيُ  رته، فــالـنصــ

 .ا ال خيالف احلقَّ م ممَّ ومراده بالقول ما تقدَّ 

ــاً  ــال أيض ــحابنا وق ــض أص ــ: بع ــدلُّ ممَّ ــىلٰ  ا ي ــذا  ع ــاد ه فس

 ألنَّ  ،لفظــه مـــن اخللـــل ]]١١٥ص [[/ نهاخلــرب مـــا يتضـــمَّ 

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

ـــيِّ  ـــالم األوَّ   النب ـــظ يف الك ـــت لف ـــاألُ (ل وحت  ، ألنَّ )ةمَّ

ه ي أنَّــوهـذا يقتضـ ؟فكيـف يكـون منهـا ،مضافة إليـه )ةمَّ األُ (

 .ة نفسهمَّ من أُ 

هبــذا اخلــرب  أصـحابنا احتجــاج مــن احـتجَّ  دفــع أيضــاً  وقـد

ــالوا ــأن ق ــيل ب ــتكلَّ : يف التفض ــد ي ــتكلِّ ق ــرم امل ــام ج ــذا  ٰى م ب ه

ــر ــة كال ٰى املج ــن مجل ــارج م ــو خ ــريوه ــه وغ ــه،  م ــل في داخ

ال ينبغــي «: قولـه مـن واستشـهدوا بـام روي عـن الرسـول 

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

 ،»د ولــد آدمأنــا ســيِّ «: ومــع قولــه ،»لــني واآلخــريند األوَّ ســيِّ 

ـاألُ  وإمجـاع ــ ة عـىلٰ مَّ ه خـارج مــن فلــوال أنَّـ ،ه أفضـل األنبيـاءأنَّ

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

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

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

خـارج مـن ذلـك، وقـد حيلـف  وهـو  ،»أصدق مـن أيب ذرٍّ 

النــاس، وهــو خــارج  مــن  يــدخل داره أحــداً أالَّ  الرجــل أيضــاً 

اخلــرب مــن حيــث كــان  مــن خارجــاً  نــه، وإذا كــان مــن يمي

 .التفضيل عليه عىلٰ  ب به مل يدّل املخاطِ 

ــف األُ  ]]١١٦ص [[/ ــن ظري ــوم وم ــهد الق ــور أن يستش م

ــىلٰ  ــرب ع ــذا اخل ــم هب ــيل وه ــروون أنَّ  التفض ــال ي ــر ق ــا بك : أب

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

ــمّ  ــل، ث ــيس باألفض ــأوَّ  ل ــىلٰ  لونيت ــك ع ــ ذل ــرج أنَّ 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

 .االنصاف عندهم مفقود ولكنَّ 

ــ ــفأمَّ ــن حمّم ــر ب ــا رواه عــن جعف ــري  د ا م ــول أم مــن ق

وقـد  أليب سـفيان عنـد اسـتخالف أيب بكـر،  عـيلٍّ  املـؤمنني

ـبايعـك، فــوَ يـدك أُ  بســطا: قـال لـه أيب فصــيل  ا عـىلٰ اهللا ألمألهنَّ

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

 صـحَّ  ٰى متـ فهـو خـرب ،»سـالملالسالم العـوج يف اجلاهليـة واإل

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

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

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

مل يعــدل عــن حمارجــة القــوم  أمــري املــؤمنني  ألنَّ  ،تفضــيله

ــ ــنصِّ ريح بادِّ ـوالتص ــاء ال ــة ع ــه إالَّ  واملجاذب ــته علي ــا اقتض  مل

ــال مــن حفــظ أصــل الــدِّ  ــه بــأنَّ احل املخاصــمة  ين، ولعلم

مــن خمالفتــه  فــال بــدَّ  ،تالىفٰ فســاد ال ُيــ يــان إىلٰ ؤدّ تُ  واملغالبــة فيــه

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

أيب ســفيان مــا رآه مــن  عــىلٰ  ه يف ردِّ  ريرة، فلــيسـنقـي الســ

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

 .عنده يف خالفه

 األمـر لـه ملـا اسـتحقاق متـوّيل  لـوال: ن يقـولأ وليس ألحدٍ 

أمــري املــؤمنني عــن اإلجــالب عليــه، واملحاربــة  ٰى جــاز أن ينهــ

ا قـد له، وال أن يمتنـع مـن مبايعـة أيب سـفيان لـه باإلمامـة، ألّنـ

ـــبيَّ  ـــدلُّ  أنَّ  انّ ـــك أمجـــع ال ي  اســـتحقاق األمـــر، وأنَّ  عـــىلٰ  ذل

مســاك وجـــب وإن اإل ]]١١٧ص [[/ املصــلحة إذا اقتضـــت

ــبُّ  ــن التل ــتحقاق م ــاك اس ــن هن ــاألمر، وأنَّ مل يك ــذا س ب إن  ه

ــُج  ــون اإل َل ِع ــزم أن يك ــع ل ــذا املوض ــة يف ه ــن دالل ــاك ع مس

ة وغـريهم ميـَّأُ مـور املسـلمني مـن بنـي أُ  عـىلٰ  بـنيالظلمة واملتغلِّ 

ــىلٰ  ــة ع ــان يف دالل ــا ك ــتحقاقهم مل ــم أنَّ  اس ــن نعل ــدهيم، ونح  أي

اويـــة مع لــو أشــار عليـــه مشــري بعــد صــلح احلســن 

مجاعـة  ٰى ـبمحاربته وبمخارجته لعصـاه وخالفـه، بـل قـد عصـ

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

 .يقتضيان ما فعله  ين والرأيالدِّ  هلم أنَّ 

ــ ــؤمنني فأمَّ ــري امل ــن أم ــا رواه ع ــ ا م ــن التمنّ ي ألن م

ـ اهللا ٰى يلق   له النبـيُّ 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

ــمجيــع األُ  ح بتفضــيل نفســه عــىلٰ رِّ ـصــيُ   ،الرســول  ة بعــدمَّ
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ــدر أن يُ  ــوال يق ــاً رِّ ـص ــذلك أيض ــدح ب ــدَّ  ، وق ــىلٰ تق ــالم ع  م الك

ـــرب ـــذا اخل ـــائر ه ـــىلٰ  .نظ ـــه أنَّ  ع ـــ وددت أن«: قول  اهللا ٰى ألق

 إيلَّ  األرض أحــد أحــّب  مــا عــىلٰ «أو  ،»ٰى بصــحيفة هــذا املســجّ 

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

ــاهره، ألنَّ  عــىلٰ  يكــون حممــوالً  ــ ظ ــا إىلٰ الصــحيفة إنَّ  ام يشــار هب

ــامل، وأعــامل زيــد ال جيــوز أن يكــون بعينهــا  صــحيفة األع

مـن  فـال بـدَّ  ،مثلـه  عـىلٰ  يصـحُّ ا ال 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 ــالف، إم ــل اخل ــامر املث ض

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

ــ: ي أصــحابنا مــن قــالميف متقــدّ  أنَّ  عــىلٰ  اهللا  ٰى أن يلقــ ٰى ام متنّــإنَّ

ــالوا بصــحيفته ليخاصــمه بــام فيهــا، وحياكمــه بــام تضــمَّ  نته، وق

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

 .قهم باخلربط تعلُّ سقِ ذلك يُ 

 خـذاً متَّ  لـو كنـت«: مـن قولـه  ا مـا رواه عـن النبـيِّ فأمَّ 

فـال  ،مـن الكتـاب ٰى ـلكـالم عليـه فـيام مضـم افقد تقدَّ  ،»خليالً 

ل هــذا الفصــل الكــالم يف أوَّ  م أيضــاً إلعادتــه، وقــد تقــدَّ  وجــه

ــىلٰ  ــا رواه أنَّ  ع ــع م ــوت  مجي ــارض يف الثب ــار ال يع ــن األخب م

ـــحَّ  ـــا، ووالص ـــاب نَّ أة أخبارن ـــا يف ب ـــ ألخبارن ـــاحلجَّ ة ة املزيَّ

 .الظاهرة، والرجحان القوّي 

ـــ هـــذه األخبـــار ال  أنَّ  وعـــىلٰ (: ا قولـــه عـــن أيب عـــيلٍّ فأمَّ

إمــام «: قولــه  ألنَّ  ،هــي حمتملــة بــل ي الــنصَّ ـتقتضــ

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

 ،)للفاســقني مــن أن يكــون إمامــاً  قــني بــأوىلٰ للمتَّ  يكــون إمامــاً 

ء دون يش ءه إمــام يف يشأنَّـ محـل ذلـك عـىلٰ  ألنَّ  ،فتأويـل باطـل

ــالعموم إالَّ  ،صختصــي ــذ ب ــه األخ ــىلٰ ومذهب ــل، ع ــوم دلي   أن يق

اإلمامـة وحقيقـة هـذه اللفظـة  ٰى معنـ نَّ أ ٰى ـمضـ ا فـيامنّـا قد بيَّ نّ أ

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

ــ ــت أنَّ ــإذا ثب ــل، ف ــبعض األُ وفع ــام ل ــه إم ــضمَّ ــور األُ  ة يف بع م

الوجــه  ألمــر عــىلٰ بــه يف ذلــك ا ٰى مــن أن يكــون مقتــد بــدَّ  فــال

ــاه، وذلــك يقتضــ الــذي ي عصــمته، وإذا ثبتــت عصــمته ـذكرن

مـن أثبــت لـه العصـمة وقطـع عليهــا  كـلَّ  ألنَّ  ،وجبـت إمامتـه

 .بال فصل أوجب له اإلمامة بعد الرسول 

ــ ــيص املتَّ فأمَّ ــع ا ختص ــال يمتن ــقني ف ــاللفظ دون الفاس ــني ب ق

ِكتـاُب ذ�ِـ �ا�ـم : ، كـام قـال تعـاىلٰ للكلِّ  وإن كان إماماً 
ْ
 ال

َ
ك

ــد
ُ
ُمت�ِقــَ�  ىٰ ال َر�ْــَب ِ�يــِه ه

ْ
وإن كــان ] ٢و ١: البقــرة [ ��ِل

قـني ملـا انتفعـوا هبدايتـه املتَّ  أنَّ  محـل ذلـك عـىلٰ  فإنَّ  ،للكلِّ  ٰى هد

ينتفـع هبـا الفاسـقون جـاز هـذا القـول، وكـان لنـا أن نقـول  ومل

ـــك يف ـــل ذل ـــه ]]١١٩ص [[/ مث ـــام املتَّ «: قول ـــنيإم وال  ،»ق

ــ ــه ُي ــومذكَ وج ــع عم ــة م ــظ اآلي ــاص لف ــا إالَّ  ر يف اختص  معناه

 .وهو قائم يف اخلرب

، فقـد قـني إمامـاً ا دعـاء الصـاحلني بـأن جيعلهـم اهللا للمتَّ فأمَّ 

ـ ل عـىلٰ َمـُحي  جيـوز أن ـة يُ أهنَّ هبــم  ٰى قتـدم دعـوا بـأن يكونـوا أئمَّ

 فهـذا غـري ممتنـع، ولـو رصنـا إىلٰ  ،نـاهبيَّ  االقتداء احلقيقـي الـذي

ـمـا يريـده  ــلكنّـ م دعـوا بخــالف ذلـكمــن أهنَّ ام رصنـا إليــه ا إنَّ

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

ــوص ٰى معنــ ولــيس العــدول عــن بعــض  ،االقتــداء املخص

 .ظاهر بغري داللة العدول عن كلِّ  الظواهر لداللة تقتيض

ـ م فقـد تقـدَّ  )يف الوقـت وجيـب أن يكـون إمامـاً (: ا قولـهفأمَّ

ــال ــىلٰ  مالك ــ ع ــذا املعن ــدير،  ٰى ه ــرب الغ ــا يف خ ــة كالمن يف مجل

 .واستقصينا القول فيه

ــ الســيادة يرجــع  ٰى معنــ فــإنَّ » د املســلمنيوســيِّ «: ا قولــهفأمَّ

ــ إىلٰ  ــة ٰى معن ــة والرئاس ــه ،اإلمام ــذلك قول ــرِّ «: وك ــد الغ  وقائ

ــنياملحجَّ  ــو ألنَّ  ،»ل ــوم ه ــد للق ــيهم،  القائ ــاع ف ــرئيس املط ال

وال شــبهة ، »قـنيإمــام املتَّ «: عقيــب قولـه ام إذا كــان ذلـكالسـيّ 

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

 ،»بعـدي مـؤمن ومؤمنـة مـن كـلِّ  ه ويلُّ إنَّـ«: ا قوله فأمَّ 

ــد بيَّ  ــفق ــاىلٰ نّ ــه تع ــالم يف قول ــد الك ــُم اُهللا : ا عن
ُ
ــا َوِ��� م

�
إِن

 ُ
ُ

 ٰى قتضـاء هـذه اللفظـة ملعنـالكـالم يف ا ]٥٥: املائـدة[ َورَُسـو�

ــادِّ  فســقط ،اإلمامــة، ورشحنــاه واستقصــيناه ا ال تفيــد عــاؤه أهنَّ

 .اإلمامة

 يـدلُّ  هفإنَّـ ،»ي وأنـا منـهه منّـإنَّـ«: فيـه  ا قولـه فأمَّ 

 وال يـدلُّ  ،مـا ذكـره االختصاص والتفضـيل والقـرب عـىلٰ  عىلٰ 

ه عليهـا مـن الوجـه الـذي ذكرنـا اإلمامة، لكـن يـدّل  عىلٰ  بلفظه

ــوبيَّ  ــلَّ  انّ ــول ك ــ ]]١٢٠ص [[/ ق ــل يقتض ــيل ـأو فع ي التفض

مـع مـا  يبـَق  م، فلـممـن الرتتيـب قـد تقـدَّ  رٍب ـعليه بض به يدلُّ 

 .ة هللاواملنَّ  ،أوردناه شبهة يف مجيع الفصل الذي حكيناه عنه

*   *   * 
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 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد املرتٰىض / الذخرية يف علم الكالم

بإمامــة  وقــوع الــنصِّ  عــىلٰ يف الداللــة : فصــل ]]٤٣٧ص [[

 :أمري املؤمنني  عيلٍّ 

لنا عىلٰ : ما أعتمد عليه يف ذلك من قويِّ  أنَّ اإلمـام ال  أّنا قد دلَّ

عصمته، فإذا اختلـف النـاس يف اإلمـام  بدَّ من كونه مقطوعًا عىلٰ 

 ، فمنهم مـن أثبـت اإلمامـة ألمـري املـؤمنني  بعد النبيِّ 

اخـتالف فيـه، فطائفـة  أيب بكر عـىلٰ  ، ومنهم من أثبت إىلٰ بالنصِّ 

ــر ــالنصِّ وُأخ ــه ب ــلُّ  - ٰى ُتثبِتهــا ل ــا  -واجلمهــور  وهــو اجل ُتثبِته

ُتثبِت اإلمامـة يف العبّـاس ]  يف األصل[باالختيار، والفرقة الثالثة 

ا بالنصِّ أو باإلرث  .، إمَّ

ــة عــىلٰ  أنَّ العبّــاس وأبــا بكــر غــري مقطــوع  واجتمعــت األُمَّ

رجـا مـن هـذا اإلمجـاع عـن ثبـوت اإلمامـة عصـمتهام، فخ عىلٰ 

ــري  ــل أم ــال فص ــده ب ــام بع ــون اإلم ــَق إالَّ أن يك ــم يب ــام، فل هل

ـة  املؤمنني عيلٌّ  ، ألنَّـه لـو كـان غـريه خلـرج احلـقُّ عـن األُمَّ

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

 . بال فصل من ما ذكرناه

قــد ثبــت : ذه الطريقــة أن يقــالمــن هــ ٰى وأقــو: دليـل آخــر

وجوب عصـمة اإلمـام، وكـلُّ مـن أوجـب عصـمة اإلمـام مـن 

ــة، يقطــع عــىلٰ  ص [[ /  صــّىلٰ ( أنَّ اإلمامــة بعــد النبــيِّ  األُمَّ

، بغــري فصــل ألمــري املــؤمنني  )اهللا عليــه وآلــه]] ٤٣٨

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

ةليس بقول ألحد من ا  .ألُمَّ

*   *   * 

 :النصِّ  دليل آخر عىلٰ  ]]٤٦٢ص [[

ذلـك مـا تنقلـه الشـيعة وتتـواتر بـه خلفـًا  والذي يـدلُّ عـىلٰ 

ـــلف ـــن س ـــن: ع ـــيَّ ]] ٤٦٣ص /[[     م ـــلوات اهللا ( أنَّ النب ص

ــه ــه وآل ــالمه علي ــىلٰ  )وس ــصَّ ع ــؤمنني  ن ــري امل ــلوات اهللا (أم ص

ــه ــىلٰ  )علي ــتخلفه ع ــة، واس ــا باإلمام ــال ت ــة وق ــذا «: رةً األُمَّ ه

ـــدي ـــن بع ـــي م ـــر»خليفت ـــلِّ «: ٰى ، وُأخ ـــإمرة س ـــه ب موا علي

ريح ـالصـ ذلـك مـن ألفـاظ الـنصِّ  ٰى جمـر ٰى ، وما جـر»املؤمنني

 .اجلي� ] الشيعة[الذي ُيسّميه 

ــا أنَّ الشـــروط التــي ذكرناهــا يف اخلــرب الصــدق   وقــد علمن

م قـد  حاصلة فيهم، بـل يف أهـل بلـد واحـد مـن بلـداهنم، فـإهنَّ

ال جيـــوز معـــه أن يتَّفـــق مـــنهم ] حـــدٍّ [ لكثـــرة إىلٰ بلغـــوا يف ا

ــىلٰ  ــد، وال أن يتواطــأ ع ــرب واح ــن خم ــه،  الكــذب ع ــذب عن الك

ــم لــو تواطئــوا مــع بعــد الــديار  ألنَّ كثــرهتم حتيــل ذلــك، وألهنَّ

ــات واملراســالت لظهــر ذلــك وُعــِرَف ومــا خفــي،  باملكاتب

ــ ــع تتبُّ ــيّام م ــريالس ــم، وتنف ــدائهم هل ــم[ع أع ــواهلم ]  ه ــن أح ع

 .لبهم ملعايبهموط

وا عنــه،  ــا دخــول الشــبهة واللــبس، فمــأمون فــيام خــربَّ وأمَّ

وا عـن أمـر  ـم خـربَّ وا عنـه، ألهنَّ ومعلوم ارتفاع الشبهة عـامَّ خـربَّ

ـــدَرك  ـــه ]و[ُي ـــيام طريق ـــبهة ف ـــدخل الش ـــام ي ـــموع، وإنَّ مس

االســتدالل، وهــم عــارفون بالقائــل بعينــه والقــول فيــه بعينــه، 

 .باب دخول الشبهة زائلةوكلُّ أس. ومميِّزون هلام

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــذي ي ــنصِّ  وال ــذا ال ــل ه ــيعة يف نق ــلف الش  أنَّ س

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

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

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

مــن األعــداء لعثــراهتم وهفــواهتم، ع الشــديد واملالبســة، والتتبُّــ

مقالـة حـديث وديانـة نشـأت  ت بحكـم العـادات كـلُّ َفـرِ كام عُ 

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

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

 .وكلُّ هذا مفقود يف نقل الشيعة للنصِّ . وصفاهتم

ــن  ــالفوهم م ــه خم عي ــا يدَّ ــيلِّ وم ــالنصِّ اجل ــاج ب  أنَّ االحتج

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

، وقــد وجــدنا االحتجــاج هبــذا ] ظــنَّ تظــنٍّ ومتــنَّ بغــري برهــانٍ 

مــة بزمــان طويــل الضـــرب مــن الــنصِّ يف كتــب الشــيعة املتقدِّ 

 .البن الروندي كابن ميثم وغريه من شيوخهم

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / علم والعملل الرشح ُمجَ 

وإذا :  ٰى ـد املرتضــقــال الســيِّ  :مســألة ]]٢٠١ص [[

ــرَّ  ــول اهللا تق ــد رس ــام بع ــمة فاإلم ــوب العص ــال  ر وج ب

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

ــىلٰ  ــىلٰ  ع ــع ع ــ القط ــريه ممَّ ــفة يف غ ــذه الص ــي ه ــن ادَّ نف أو  ٰى ع

 .إلمامة يف تلك احلالعيت له اادُّ 

اختلـف النـاس يف اإلمـام بعــد  :رشح ذلـك]] ٢٠٢ص /[[

 :ثالثة أقوال بال فصل عىلٰ   النبيِّ 

فقائل قـال بإمامـة أيب بكـر، ثـّم اختلفـوا فمـنهم مـن أثبـت 

ــالنصِّ  ــه ب ــإمامت ــ م، وه ــون وال يُ ذّ الشُّ ــاذ القليل ــأقواهلم،  دُّ عتَ ب

 .مهور األكثرومنهم من أثبت إمامته باالختيار، وهو اجل



 ٣٥٩  ..........................................................................  إمامته والنصُّ عليه/ عيلُّ بن أيب طالب ) ٤٩/ (حرف العني 

ــه  ــال بإمامت ــن ق ــنهم م ــاس، فم ــة العبّ ــل بإمام ــال قائ وق

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

 .اذذّ أيضًا الشُّ  موه

هــم وكلُّ ،  وقــال قائــل بإمامــة أمــري املــؤمنني عــيلٍّ 

 .عليه من رسول اهللا  إمامته ثبت بالنصِّ  إنَّ : يقولون

 أنَّ  لنـا عـىلٰ ّنـا قـد دلَّ أ: متـه ثبـوت إما عـىلٰ  والذي يدلُّ 

عصـمته، وال خـالف بـني  اإلمام جيـب أن يكـون مقطوعـًا عـىلٰ 

ــ ــاس يف أهنَّ ــال بإمامــة أيب بكــر والعبّ ــا مقطوعــًا مــن ق ام مل يكون

ــىلٰ  ــىلٰ  ع ــًا ع ــا مقطوع ــمتهام، وإذا مل يكون ــد  عص ــمتهام فق عص

بطلـــت إمـــامتهام، وإذا بطلـــت وجـــب ثبـــوت إمامـــة أمـــري 

ــيلٍّ  ــؤمنني ع ــ،  امل ــك أدّ ألنَّ ــت ذل ــو مل يثب ــروج  إىلٰ  ٰى ه ل خ

ــقِّ  ــن أُ  احل ــع ــد مَّ ــأو، ة حمّم ــىلٰ هنَّ ــوا ع ــ م أمجع ــلأنَّ . ه باط

 .حالٍ  وذلك ال جيوز عندنا وال عند من خالفنا عىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصالح احللبي / تقريب املعارف

ـــ ]]١٨٢ص [[  عـــىلٰ  رب الثـــاين مـــن الـــنصِّ ـا الضـــوأمَّ

ــان األ ــأعي ــيلُّ  ،ة ئمَّ ــؤمنني ع ــلهم أمــري امل بــن أيب  فأفض

 .طالب 

 .أفعال وأقوال :ثابت عليه بشيئني والنصُّ 

 .ةنَّ كتاب وُس  :رضبني واألقوال عىلٰ 

 ،معلـوم مـن ظـاهره املـراد ومـن دليلـه :رضبني ة عىلٰ نَّ والسُّ 

 .ومعلوم من دليله املراد

ــ ــ :بالفعــل ا الــنصُّ فأمَّ  ، ل أفعــال رســول اهللافمــن تأمَّ

مجيـع الصــحابة  وتقديمـه عــىلٰ  ،ومؤاخاتـه لــه ،واختصاصـه بــه

ــــع ــــة يف مجي ــــوال واألُ ]] ١٨٣ص /[[  والقراب ــــوراألح  ،م

ــلِّ  ــأمريه يف ك ــث وت ــ ،بع ــه يف ش ــأمري علي ــن الت ــراده م يء ـوإف

ــه ــه  بقول ــأمورين ل ــالً إّين  :يف امل ــيكم رج ــث ف ــ  باع  ،يـكنفس

ــكن ــه يف الس ــغ ،ٰى وختصيص ــهر ،والتبلي ــدخول ع ،والص ــه وال لي

 ،ةخـــوَّ واألُ  ،واملناجـــاة ،واملباهلـــة ،ومحـــل الرايـــة ،بغـــري إذن

ومـا اقـرتن  ،ركه فيـه أحـدـورفع املجلـس بـام مل يشـ ،والقيام له

  .ة لههبذه األقوال من األفعال املختصَّ 

*   *   * 

ــ ]]١٩٢ص [[ ــ اجلــيلُّ  ا الــنصُّ وأمَّ ــه لعــيلِّ : ةنَّ مــن السُّ  فقول

ــن أيب طالــب  ــيهامصــ(ب أنــت اخلليفــة مــن «: )لوات اهللا عل

 . »بعدي

ـــام ـــيّ «:  ويف مق ـــي ووص ـــت أخ ـــي أن ـــري ووارث ي ووزي

  .»واخلليفة من بعدي

وأمــره ألصــحابه يف غــري مقــام بالتســليم عليــه بــإمرة 

 .املؤمنني

والفــــاروق  ،يق األكــــربأنــــت الصــــدِّ «  :ويف مقامــــات

ــم ــر ،األعظ ــورين األزه ــؤمنني ،وذو الن ــوب امل ــال  ،ويعس وامل

 .»يعسوب الظلمة

ــو ــوال بص ــذه األق ـــه ــتخالفه علي� ــدة اس   ارحيها مفي

ة مـا صـحَّ  فيجـب القطـع هلـا عـىلٰ  ،إمامتـه ة عـىلٰ ودالَّ  ،تهمَّ أُ  عىلٰ 

 .نذهب إليه

ـــل]] ١٩٣ص /[[ ـــ :إن قي ـــو دلُّ ـــىلٰ ل ـــحَّ  وا ع ـــذه ص ة ه

 .لكم املقصود منها األخبار ليتمَّ 

ــل ــ :قي ــه اخلاصَّ ــواتر بنقل ــا ت ــار م ــن األخب ــاه م ــيام ذكرن ة ف

ــ ــه  وضــامها عــىلٰ  ،ومنهــا مــا تــواترت بــه الشــيعة ،ةوالعامَّ نقل

 .بعض أصحاب احلديث

لبنــي هاشــم   وهــو مجــع النبــيُّ  ،خــرب الــدار :لفــاألوَّ 

ــالً  ــني رج ــ ،أربع ــة ويش ــل اجلذع ــن يأك ــيهم م ــرقـف  ،رب الف

فـأكلوا  ،مـن قمـح وصـاع مـن لـبن دٍّ ويصنع هلم فخذ شـاة بُمـ

 .بأمجعهم ورشبوا والطعام والرشاب بحاله

 اهللا تعـاىلٰ  إنَّ « :خطـبهم فقـال بعـد محـد اهللا والثنـاء عليـه ثمّ 

ــ ــم خاصَّ ــي هاش ــا بن ــيكم ي ــلني إل ــ ة وإىلٰ أرس ــاس عامَّ  ،ةالن

ي رين يكـن أخـي ووصـيّ ـهـذا األمـر وينصـ كم يؤازرين عىلٰ فأيُّ 

 .»ووزيري ووارثي واخلليفة من بعدي؟

ــيلٌّ  ــام ع ــوم وق ــك الق ــال  فأمس ــا أُ «: فق ــا أن ؤازرك ي

ــ ــول اهللا ع ــر ىلٰ رس ــذا األم ــال ،»ه ــسا«: فق ــي  ،جل ــت أخ فأن

 .»ي ووزيري ووارثي واخلليفة من بعديووصيّ 

ــىلٰ  ــريقني ع ــن الف ــاقلون م ــق الن ــد أطب ــنقلهم  وق ــذا ك ه

إذ كــان مــن مجلتهــا إطعــام اخللــق الكثــري باليســري  ،املعجــزات

 ٰى هـذا املقـام رو ٰى مـن رو وكـلُّ  ،من الطعـام وهـو هـذا اليـوم

 .ة كام رشحناهاالقصَّ 

ــدار فقــد أمجــع علــامء القبلــة عــىلٰ  يضــاً وأ ــوم ال وطريــق  ،ي

مـا ذكرنـاه مـن  نقـل ورد بـه منتقـل عـىلٰ  وكـلُّ  ،العلم به النقـل

ــنصِّ  ــىلٰ  ال ــيلٍّ  ع ــيَّ خوَّ بــاألُ   ع ــوزارة وشــدِّ ة والوص  ة وال

فلحـق هـذا التفصـيل بتلـك اجلملـة  ،األزر واخلالفة مـن بعـده

 .هلا دٌ حْ َج  هُ دُ حْ إذ َج 
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ــك ــن ذل ــ :وم ــره ألص ــىلٰ أم ــليم ع ــيلٍّ  حابه بالتس   ع

وقـد تنـارص اخلـرب املتـواتر بـذلك  ،بإمرة املـؤمنني يف غـري مقـام

 ،احلـــديث]] ١٩٤ص /[[ مــن طريقـــي الشــيعة وأصـــحاب 

 .ةيف العامَّ  ل النقل وجد ذلك ظاهراً من تأمَّ 

ــافتها إىلٰ  ــوم إض ــعار معل ــك أش ــل يف ذل ــد قي ــا وق  ،قائليه

 .كأشعار الشعراء يف اجلاهلية واإلسالم

 :ان بن ثابت يوم الرايةقول حّس :  فمنه

  أرمد العني يبتغي وكان عيلٌّ 

 

ــامَّ  دواءً   ــّس فل ــداويا  مل حي   م

 :قوله إىلٰ  

  ه الـوزير املؤاخيـاوسّام  اعلي�     هـاة كلِّ هبا دون الربيَّ  فخصَّ 

  :بـدليل قولـه ،ة خالفـة بغـري إشـكالوالوزارة يف عرف النبوَّ 

 ِم 
ً
 ِ� َوِز�را

ْ
َعل

ْ
ِ� َواج

ْ
ه

َ
 وإمامـاً  خليفـةً  :أي ،]٢٩ :طه[ �ْن أ

ة هـو خوَّ ن الوزارة واألُ اللفظ الذي تضمَّ  وألنَّ ، رينـفاق املفسِّ باتِّ 

ذكر بعض املنطـوق  ر عىلٰ ـام اقتصوإنَّ  ،ن اخلالفةاللفظ الذي تضمَّ 

 .علم السامع عىلٰ  وتعويالً  به اختصاراً 

ــه ــلمي :  ومن ــدة األس ــول بري ــه يف -ق ــز رأيت ــد رك ــي وق  بن

أن ُأسـلِّم  ال ُأبـايع إالَّ مـن أمـرين رسـول اهللا : أسلم وقـال

 :-  عليه بإمرة املؤمنني

  هـــدموا هبــــا يـــا بيعــــةً 

 

ـــــأُ     دعـــــائم وجـــــلَّ  اس�

 : قوله إىلٰ ]] ١٩٥ص /[[  

  معــــارشاً  أمــــر النبــــيِّ 

 

ـــــــم أُ   ـــــــوة وه   الزمس

ـــــدخلوا فيُ أ  ـــــلِّ ن ي   مواس

 

ـــامل  ـــو ع ـــن ه ـــليم م   تس

ــــ الــــويصَّ  إنَّ     ـهــــو اخلل

 

ــــيفة   ــــائمـ ــــده والق   بع

ــدي   ــة اجلع ــال النابغ ــاس يف  -وق ــوات الن ــمع أص ــد س وق

 :-  السقيفة لقيس بن رصمة وعمران بن حصني

  قوال ألصلع هاشم إن أنـتام

 

ـــت  ـــد حلل ـــتامه لق   ...القي

 : قوله إىلٰ  

ــلَّ  ــك س ــإمرة  متوعلي ــداة ب     الغ

ــليمها  ــام رعــت تس   للمــؤمنني ف

ــ ــد حمّم ــه بع ــن محلت ــري م ــا خ   دي

 

 

ــأُ     وأكــرم هاشــم وعظيمهــا ٰى نث

ــن مــرَّ   ــيم ب ــو ت ــدهنكثــت بن   ة عه

 

 

ـــوَّ   ـــافتب ـــا وجحيمه   أت نرياهن

 

  وختاصمت يـوم السـقيفة والـذي

 

 

  يكون خصـيمها فيه اخلصام غداً  

ــعراء  ــعار الش ــائر أش ــعار كس ــذه األش ــم هب ــق العل  ،وطري

 : من وجهني اجليلِّ  ثبوت النصِّ  ة عىلٰ وهي دالَّ 

ــ: حــدمهاأ]] ١٩٦ص /[[  ه ال داعــي لقائلهــا مــع ظهــور أنَّ

 األمــر مــن دون املنصــوص عليــه وتــوّيل  الكلمــة جلحــد الــنصِّ 

 . الصدقوإخافة الدائن به إالَّ 

ــ :الثـاين ـظ عــن أحـد مــن األُ َفـه مل ُحي أنَّ ة تكــذيب لقائليهــا مَّ

 .ها يف ترك النكريمع ارتفاع األعذار كلِّ 

هـو مـا عـدا خـرب  ،بتـواتر الشـيعة اإلماميـة والثاين املختصُّ 

 .ا مل نذكرها ذكرناه وممَّ الدار والتسليم ممَّ 

ــواترهم ــم بت ــق العل ــ :وطري ــلُّ أّن ــم وك ــود  ا نعل ــالط وج خم

ة معروفــة بنقــل احلــديث يف فرقــة عظيمــة مــن الطائفــة اإلماميَّــ

 ٰى بنقــل خلـف عـن سـلف حتَّــ  زمـن النبـيِّ  زمـان إىلٰ  كـلِّ 

:   مقامــاتيف  لعــيلٍّ  بقولــه  ،فهصــلوا بمــن شــوَّ يتَّ 

ــدي« ــن بع ــة م ــت اخلليف ــيِّ «و ،»أن ــت س ــلنيأن ــام   د املرس وإم

وبلـوغ  ،ريح باإلمامـةـالصـ غـري ذلـك مـن الـنصِّ  إىلٰ ، » قنياملتَّ 

ر معــه الكــذب بتواطــؤ أو الــذي يتعــذَّ  طبقــة مــنهم احلــدَّ  كــلِّ 

ــمــا بيَّ  فــاق عــىلٰ اتِّ  ــوّ نّ يء ـشــ كــلُّ ف ،فلــرياع ذلــك ،اتاه يف النب

يء ـشـ وكـلُّ  ،نقـل املسـلمني لشـيعة عائـد عـىلٰ به يف نقل ا َح دِ قُ 

 .ح هذاح ذلك صحَّ صحَّ 

ــ ــك يُ وتأمُّ ــقِ ل ذل ــلف س ــات س ــن إثب ــه م ــالبون ب ــا يط ط م

ــيعة ــو ،للش ــال ٰى أو دع ــ ،افتع ــد قلَّ ــرة بع ــول كث أو  ،ةأو حص

 .لفليتأمَّ  ،غري ذلك إىلٰ  ،سبب جامع

اه ليسـقط مـا ال نّـالوجـه الـذي بيَّ  ووضعنا االسـتدالل عـىلٰ 

ــ اجلــيلَّ  الــنصَّ  هيــذون بــه مــن أنَّ يزالــون  مل يقــف  الــو كــان حق�

ـ ،الشيعة نقله عىلٰ  م العلـم بـه ويّعـ لكـان شـائعاً  اأو لو كـان حق�

ــر ــري جم ــصِّ  ٰى وجي ــوم ون ــالة والص ــىلٰ  الص ــر ع ــر أيب بك  ،عم

ــ ألنَّ  ــواتر العامَّ ــليم يُ ت ــرب التس ــدار وخ ــرب ال ــقِ ة بخ ــم س ط معظ

ي شـــياعه ـضـــوتـــواتر الفـــريقني بـــه يقت ،هـــذا االعـــرتاض

ـــو ـــقوط دع ـــه ٰى وس ـــ ،كتامن ـــوت احلجَّ ـــهوثب ص /[[   ة بنقل

ــاظر  ووقــوف العلــم عــىلٰ  ،ي عمــوم تكليفــهـيقتضــ]] ١٩٧ الن

إذ  ،دون املعــرض املحجــوج بــالتعريف الفاقــد للعلــم بتقصــريه

ــف أن يُ  ــن رشط التكلي ــيس م ــل ــه رضورةً عَل ــه أو قبح  ،م وجوب

 ،فلمكلَّـمـن الصـالح ل مـا يعلمـه تعـاىلٰ  بل ذلك موقوف عىلٰ 
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لـوال ثبوتـه يسـقط تكليـف  ،ر بـني أهـل العـدلوهذا أصل مقرَّ 

ــ ات املوقــوف رعيّ ـة ومــا يبتنــي عليهــا مــن الشــاملعــارف العقليَّ

 .االكتساب عليها عىلٰ 

 أيب بكـر عـىلٰ  لـنصِّ   عـيلٍّ  ]عـىلٰ [ وخالف حـال الـنصِّ 

ــ ،الصــالة عــىلٰ  والــنصِّ  ،عمــر  ه ال صــارف عــن نقــل نــصِّ ألنَّ

ن بـه وذلـك ال يرتفـع هـذا يتـديَّ  ،ف وال مؤالـفأيب بكر ملخـال

وكــذلك حكــم  ،وال خــوف دينــي وال دنيــوي يف نقلــه ،بثبوتــه

ــالف  عــىلٰ   عــيلٍّ  عــىلٰ  وحــال الــنصِّ  ،الصــالة والزكــاة خ

 .ذلك

ــىلٰ  ــ ع ــم رضورةً أّن ــم وه ــيَّ  أنَّ  ا نعل ــنّص   النب ــىلٰ  مل ي  ع

هبــت مــن  عــىلٰ  ويقطــع مجيعــاً  ،ســلامن صــالة سادســة وال عــىلٰ 

 عـىلٰ  الـنصِّ  ٰى وليسـت هـذه حالنـا يف دعـو ،ذلك وكذبـه ٰى عادَّ 

ــيلٍّ  ــإذاً  ، ع ــنصُّ  ف ــد ال ــاز أن يفق ــىلٰ  ج ــف  ع ــيئني وخيتل ش

 .حال العلم بإثباهتام

ــىلٰ  ــذا  ع ــديث هل ــحاب احل ــل أص ــن نق ــًا م ــورد طرق ــا ن أّن

 :هذا االعرتاض] تردُّ [الضـرب من النصِّ 

 مــا رووه عــن أيب ســعيد اخلــدري، وعــن ابــن: فمــن ذلــك

ــاس، وعــن زيــد بــن أرقــم، وعــن بريــدة األســلمي مجيعــًا،  عبّ

 .»هوليُّ  ه فعيلٌّ من كنت وليُّ «: أنَّه قال عن رسول اهللا 

ــ ــيلٍّ رُ ورووا مــن ُط ــن ع ــد ب ــدة األســلمي وحمّم ــن بري ، ق ع

ــه وســلَّم]] ١٩٨ص /[[ صــّىلٰ (عــن رســول اهللا   )اهللا عليــه وآل

 .»كم من بعديوليُّ  عيلٌّ «: أنَّه قال

عمــران بــن حصــني وابــن عبّــاس وبريــدة ورووا عــن 

هــم عــن رســول األســلمي وجــابر بــن عبــد اهللا األنصــاري، كلِّ 

ــه قــال اهللا  مــؤمن  كــلِّ  منـّـي وأنــا منــه، وهــو ويلُّ  عــيلٌّ «: أنَّ

 .»من بعدي

ــال ــارث، ق ــن احل ــد اهللا ب ــن عب ــيلٌّ : ورووا ع ــل ع   دخ

: وعنــده عائشــة، فجلــس بيــنهام، فقالــت  رســول اهللا  عــىلٰ 

ــد ــا وج ــول اهللا م ــذ رس ــذي أو فخ ــعًا إالَّ فخ ــتك موض ت ألُس

 ــول اهللا ــال رس ــي، «: ، فق ــؤذيني يف أخ ــالً، وال ت مه

ــيِّ  ــه أمــري املــؤمنني، وس ــ د املســلمني، وأمــري الغــرِّ فإنَّ ل ني املحجَّ

ــة ـالصــ يــوم القيامــة، ُيقِعــده اهللا عــىلٰ  راط فيُــدِخل أوليــاءه اجلنَّ

 .»وأعداءه النار

: ســعد بــن زرارة، عــن أبيــه، قــالورووا عــن عبــد اهللا بــن أ

ــول اهللا  ــال رس ـــامَّ ُأرسي يب إىلٰ «: ق ــي إيلَّ يف  ل ــامء ُأوح الس

ــيلٍّ  ــيِّ   ع ــه س ــرِّ أنَّ ــد الغ ــني، وقائ ــام املتَّق ــلمني، وإم  د املس

لني  .»املحجَّ

ــن مالــك، قــال : قــال رســول اهللا : ورووا عــن أنــس ب

ــوءاً « ــكب يل وض ــّىلٰ »اس ــام فص ــّم ق ــأ، ث ــني،  ، فتوضَّ ــّم ركعت ث

يـدخل عليـك مـن هـذا البـاب أمـري املـؤمنني،  ،يـا أنـس«: قال

لــني، وخــاتم الوصــيِّ  د املســلمني، وقائــد الغــرِّ وســيِّ  ، »نياملحجَّ

،  اجعلــه رجــالً مــن األنصــار، إذ جــاء عــيلٌّ  الّلهــمَّ : قلــت

ــا أنــس؟«: فقــال ، فقــام مستبشـــرًا عــيلٌّ : ، فقلــت»مــن هــذا ي

ــ ــه بوج ــرق وجه ــح ع ــل يمس ــّم جع ــه، ث ــيلٍّ واعتنق .  ه ع

لقــد رأيتــك صــنعَت اليــوم «:  فقــال عــيلٌّ ]] ١٩٩ص /[[

ؤّدي ومـا يمنعنـي وأنـت ُتـ«: ، قـال»شيئًا مـا صـنعته يب قـطُّ  يفَّ 

ــه  ــوا في ــذي اختلف ــم ال ــنيِّ هل ــويت، وُتب ــِمعهم ص ــي، وُتس عنّ

 .»بعدي؟

جــاءت جاريــة بإنــاء : عائشــة، قــال ورووا عــن رافــع مــوىلٰ 

فوضـعته عائشـة بـني يـدي فوضـعته بـني يـدي عائشـة،  ٰى مغطّ 

ــول اهللا  ــالرس ــّم ق ــل، ث ــده فأك ــدَّ ي ــت أمــري «: ، فم لي

ومــن : ، فقالــت عائشــة»د املســلمني يأكــل معــياملــؤمنني وســيِّ 

أمري املؤمنني؟ فسـكت، ثـّم جـاء جـاٍء فـدقَّ البـاب، فخرجـت 

ــيلُّ  ــإذا ع ــه ف ــب  إلي ــن أيب طال ــت إىلٰ ب ــيِّ  ، فرجع   النب

ــال ــه، فق ــه«: فأخربت ــدخل»أدخلي ــالً، «: ، فقــال، ف ــًا وأه مرحب

ــ ــك حتَّ ــد متنَّيت ــألُت اهللا  ٰى واهللا لق ــيلَّ لس ــأَت ع ــو أبط أن  ل

، فجلــس فأكــل، فقــال رســول اهللا »جييئنــي بــك، اجلــس فُكــْل 

 :»اهللا مـــن عـــاداك ٰى قاتـــل اهللا مـــن قاتلـــك، عـــاد... «

 .احلديث

: يقــول  كــان عــيلٌّ : ورووا عــن جــابر بــن ســمرة، قــال

ــيَّ « ــو أنَّ نب ــتم ل ــري  اهللا  أرأي ــون أم ــان يك ــن ك ــبَِض م ُق

 .»املؤمنني إالَّ أنا

ــام قيــل لــه ينظــر إليــه   والنبــيُّ  ،يــا أمــري املــؤمنني: وربَّ

م  .ويتبسَّ

ــال]] ٢٠٠ص /[[ ــابر، ق ــن ج ــول اهللا : ورووا ع ــان رس ك

 اعليـ� ٰى قاعدًا مع أصـحابه، فـرأ هـذا أمـري «: ، فقـال

 ، وقائـــد الغـــرِّ د املســـلمني، وإمـــام املتَّقـــنياملـــؤمنني، وســـيِّ 

لني  .»املحجَّ

ــن  ــحاق، ع ــن أيب إس ـــرة، ع ــن ميس ــا ب ــن زكري ورووا ع

ــن عــيلٍّ  ــد ب ــال حمّم ــِرَج يب، «: قــال رســول اهللا : ، ق ُع
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  اهللا إيلَّ يف عـــيلٍّ  ٰى الســـامء الســـابعة، فـــأوح فــانتهو يب إىلٰ 

ـــالث ـــيِّ : ث ـــرِّ س ـــد الغ ـــني، وقائ ـــام املتَّق ـــلمني، وإم  د املس

لني  .»املحجَّ

ة ُطـورووا ع ـه قـالرُ ن بريدة األسـلمي مـن عـدَّ أمرنـا : ق أنَّ

 .بإمرة املؤمنني  عيلٍّ  أن ُنسلِّم عىلٰ  رسول اهللا 

ــه قــال رُ ومــن ُطــ اذهبــا فســلِّام «: أليب بكــر وعمــر ق أنَّ

ــري املــؤمنني عــىلٰ  ــاال»أم ــيٌّ : ، ق ــول اهللا وأنــت ح ــا رس ــال ي ؟ ق

 :» ٌّا يــ: إنَّ عمــر قــال: ٰى ويف روايــة ُأخــر. »وأنــا حــي

ــول اهللا  ــال رس ــوله؟ فق ــن رس ــن اهللا أم م ــول اهللا، أم : رس

 .»بل من اهللا ورسوله«

بـن  ورووا عن املسـعودي، عـن عمـر بـن عبـد اهللا بـن يعـىلٰ 

ة الثقفـي، عـن أبيـه، عـن جـدِّ   كـان رسـول اهللا : ه، قـالمرَّ

 يف بيتــه حولــه أصــحابه مــن املهــاجرين واألنصــار وعائشــة إىلٰ 

، فجــاء عــيلٌّ جنبــه، وذلــك قبــل أن يضـــرب   احلجــاب علــيهنَّ

  ِّفلــم يــَر جملســًا، فجلــس بــني النبــي   ، وعائشــة

يـــابن أيب طالـــب مـــا وجـــدت جملســـًا إالَّ : فقالـــت عائشـــة

، مــا فخــذي، يف هــذا اليــوم حتــول بينــي وبــني رســول اهللا 

ل  ــأوَّ ــول اهللا ]] ٢٠١ص /[[هــذا ب ــام رس ــت منــك، فق مــا لقي

 ــال ـــرب كتفهــا، فق ــده فض ــريا«: بي ــا مح ــؤذيني يف ي ء، ال ت

النــاس بالنــاس بعــدي،  د املســلمني بعــدي، وأوىلٰ أخــي، وســيِّ 

هــذا : الصـــراط فليقسـمنَّ النــار، فيقــول واهللا ليقعدنَّـه اهللا عــىلٰ 

ه  ـة، وليــدخلنَّ عــدوَّ ــه اجلنـَّ ــذا لــك، فيــدخلنَّ اهللا وليَّ يل وه

 .»النار

ورووا عــن طريــف، عــن األصــبغ بــن نباتــة، عــن ســلامن، 

يــا معشـــر املهــاجرين «: يقــول ل اهللا ســمعت رســو: قــال

ــكتم بــه لـن تضــلُّ  واألنصـار، أَال أدلُّكــم عــىلٰ  وا أبــدًا مـا إن متسَّ

ــالوا»بعــدي؟ ــىلٰ : ، ق ــال ب ــا رســول اهللا، ق ــيلٌّ «: ي ــذا ع ــي  ه أخ

بّــي، وأكرمــوه ووزيــري ووارثــي وخليفتــي إمــامكم فــأحبوه حلُ 

 .»أمرين أن أقوله لكم لكرامتي، فإنَّ جربئيل 

ــ ــالورووا ع ــم، ق ــن أرق ــد ب ــول اهللا : ن زي ــال رس : ق

ــه مل هتلكــوا ومل تضــلُّ  أَال أدلُّكــم عــىلٰ « وا؟ مــا إن اســتدللتم علي

ـــيَّ  ـــامكم وول ـــيلُّ إنَّ إم ـــب  كم ع ـــن أيب طال ـــوازروه  ب ف

قوه، إنَّ جربئيل   .»أمرين بذلك وناصحوه وصدِّ

ــن عــيلِّ  ــد بــن عمــر ب ــن حمّم ــد اهللا ب ــن أيب  ورووا عــن عبي ب

 ، عـن عـيلٍّ ، عـن أبيـه جعفر حمّمد بـن عـيلٍّ  طالب، عن أيب

 :» إنَّ رســول اهللا  قــال لفاطمــة : َّـة، إن يــا بنيـَّ

ــىلٰ  اهللا  ـــرف ع ــىلٰ  أش ــاِك ع ــار أب ــدنيا فاخت ــل ال ــال  أه رج

ــّم  ــم، ث ــري األُم ــي خ ت ــل ُأمَّ ة وجع ــالنبوَّ ــطفاين ب ــاملني، فاص الع

ــيلَّ  ــك ع ــار زوج ــة فاخت ــىلٰ  أرشف رّيب الثاني ــب ع ــن أيب طال  ب

ــي يف  ــري وخليفت ــي ووزي ــه أخ ــاملني، فجعل ــال الع ص /[[رج

 .احلديث» ...أهيل]] ٢٠٢

سـمعت أنـس بـن مالـك : ورووا عن مطر بـن خالـد، قـال

ــال ــول اهللا : ق ــال رس ــن «: ق ــري م ــيّي وخ ــي ووص إنَّ أخ

 .»بن أيب طالب  أترك بعدي عيلُّ 

ــال ــس، ق ــن أن ــول اهللا : ورووا ع ــًا لرس ــت خادم ، كن

يــدخل واحــد هــو أمــري املــؤمنني، «: إذ قــال فبينــا أنــا ُأوّضــيه،

النــاس بالنــاس،  ني، وأوىلٰ د املســلمني، وخــري الوصــيِّ وســيِّ 

ــرِّ  ــري الغ ــني وأم ل ــت»املحجَّ ــمَّ : ، قل ــن  الّله ــالً م ــه رج اجعل

، فلـامَّ دخـل عـرق  البـاب، فـإذا عـيلٌّ  عَ رِ ُقـ ٰى األنصار، حتـَّ

ــول اهللا  ــول اهللا  وجــه رس ــح رس ــديدًا، فمس ــًا ش  عرق

ــن  ــيلٍّ م ــه ع ــه بوج ــيلٌّ  وجه ــال ع ــا «:  ، فق ــا يل ي م

ــ«: ، فقــال»رســول اهللا، أنــزل يفَّ يشء؟ ــي، أنــت منّــي ُت ؤّدي عنّ

ــالتي ــغ رس ــي، وُتبلِّ ت ــربئ ذمَّ ــال»وُت ــول اهللا«: ، فق ــا رس أَومل  ،ي

ــغ الرســالة؟ ــم النــاس مــن بعــدي بــىلٰ : ، قــال»ُتبلِّ ، ولكــن ُتعلِّ

 .»تأويل القرآن ما مل يعلموا أو ُختِربهم

ــيل ــرو املس ــن عم ــال ،ورووا ع ــي : ق ــابر اجلعف ــمعت ج س

ــول ــربين ويصُّ : يق ــال أخ ــياء ق ــيلٌّ : األوص ــل ع ــىلٰ   دخ  ع

ــول اهللا  ــال رس ــا، فق ــًا منه ــس قريب ــة، فجل ــده عائش : وعن

د املسـلمني، يقعـد يا عائشة، ال تـؤذيني يف أمـري املـؤمنني وسـيِّ «

ــدًا يــوم القيامــة عــىلٰ  ــ غ ــالص ة راط، فيُــدِخل أوليــاءه اجلنـَّ

 .»وأعداءه النار

ورووا عـــن أيب املنـــذر اهلمـــداين، عـــن أيب داود، عـــن أيب 

ــلمي،  ــرزة األس ــال]] ٢٠٣ص / [[ب ــع : ق ــافرنا م ــا إذا س كنّ

ــول اهللا  ــيلٌّ  رس ــان ع ــإن رأ  ك ــه، ف ــاحب متاع  ٰى ص

ه، وإن كانـت نعـل خصـفها، فنـزال منـزالً، فأقبـل  ه رمَّ شيئًا يرمَّ

ــيلٌّ  ــول اهللا   ع ــل رس ــف نع ــر ، ودخيص ــو بك ــل أب خ

أمــري  اذهــب فســلِّم عــىلٰ «: فســلَّم، فقــال رســول اهللا 

ــال ــؤمنني، ق ــيٌّ : امل ــت ح ــول اهللا، وأن ــا رس ــال! ؟ي ــا «: ق وأن

، ثــّم جــاء »خاصــف النعــل«: ومــن ذلكــم؟ قــال: ، قــال»حــيٌّ 

ــول اهللا  ــه رس ــال ل ــر، فق ــىلٰ «: عم ــلِّم ع ــب فس ــري  اذه أم
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فـأمرين وكنـت أنـا فـيمن دخـل معهـم، : ، قـال بريـدة»املؤمنني

 .، فسلَّمت عليه كام سلَّموا عيلٍّ  أن ُأسلِّم عىلٰ 

ــه،  ــيطة مثل ــن نس ــثامن ب ــار وع ــن يس ــب ب ــن حبي ورووا ع

 .وعن أيب بريده مثله

ــن أيب ذرٍّ  ــالورووا ع ــول اهللا : ، ق ــمعت رس ــول  س يق

، مــن أطاعــك فقــد أطــاعني، ومــن يــا عــيلُّ «:  لعــيلٍّ 

ــاين،  ــد عص ــاك فق ــن عص ــاع اهللا، وم ــد أط ــاعني فق ــن أط وم

 .»اهللا عصاين فقد عٰىص 

ــلامن  ــن س ــن زاذان، ع ــدي، ع ــارون العب ــن أيب ه ورووا ع

: يـوم عرفـة فقـال خـرج رسـول اهللا : ، قـالالفاريس 

ـ ٰى ا الناس، إنَّ اهللا بـاهأهيُّ « ة ويغفـر بكـم اليـوم ليغفـر لكـم عامَّ

ــيلٍّ  ــه ( لع ــالم]] ٢٠٤ص /[[علي ــ )الس ــال»ةخاصَّ ْدُن ا«: ، فق

 إنَّ الســعيد كــلَّ «: ا ، فأخــذ بيــده، ثــّم قــال، فــدن»منّــي يــا عــيلُّ 

ك مــن بعــدي، وإنَّ  الســعيد حــقَّ  الســعيد مــن أطاعــك وتــوالَّ

ــقيَّ  ــلَّ  الش ــقيِّ  ك ــقَّ  الش ــقيِّ  ح ــك  الش ــب ل ــاك ونص ــن عص م

 .»العداوة من بعدي

ــال ــه ق ــه، إالَّ أنَّ ــوب مثل ــن أيب أّي ــا : ورووا ع ــرج علين خ

ــ«: فقــال رســول اهللا  ــا أهيُّ ــاس، إنَّ اي بكــم يف  ٰى هللا بــاها الن

ــ ــ  ة وغفــر لعــيلٍّ هــذا اليــوم فغفــر لكــم عامَّ ــا خاصَّ ة، فأمَّ

ــ : ة ففــيهم مــن ُحيــِدث بعــدي أحــداثًا، وهــو قــول اهللا العامَّ
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ا اخلاصَّ   .ة فطاعته طاعتي ومن عصاه فقد عصاينوأمَّ

ـــر، ـــن أيب عم ـــال ورووا ع ـــول اهللا : ق ـــمعت رس  س

، مــن خالفـك فقــد خـالفني، ومــن يــا عـيلُّ «:  يقـول لعـيلٍّ 

 .»خالفني فقد خالف اهللا 

مــا «: قــال رســول اهللا : ، قــالورووا عــن ابــن أيب لــيىلٰ 

ــل وّدي إىلٰ  ــد وص ــل مســلم إالَّ وق ــل  مــن رج ــا وص ــه، وم قلب

 .»قلبه إىلٰ   عيلٍّ  قلب أحد إالَّ وصل من ودِّ  وّدي إىلٰ 

ــ ــول اهللا ث ــال رس ــيلُّ «: ّم ق ــا ع ــه  كــذب ي ــم أنَّ مــن زع

 .قاهلا ثالثاً  ٰى ، حتَّ »نيبُّ يبغضك وُحيِ 

علـيهام ( فرض طاعة عـيل كـالنبيِّ  وهذه نصوص رصحية عىلٰ 

، وذلك مقـتٍض إلمامتـه، ألنَّـه ال أحـد يثبـت )الصالة والسالم

من إالَّ  )وآله وسلَّم]] ٢٠٥ص [[/اهللا عليه  صّىلٰ ( طاعته كالنبيِّ 

اخللـق  أمره، وأوىلٰ  كونه خليفًة من بعده، وويلِّ  يثبت إمامته، وعىلٰ 

ته، وسيِّ   .د املسلمني، وأمري املؤمننيبُأمَّ

ــ  ة، كــلٌّ قــد نقلهــا مــن ذكرنــا وأضــعافهم مــن رجــال العامَّ

 .عليه باإلمامة منها مقتٍض برصحيه النصَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / متهيد األُصول

 :بال فصل  يف اإلمام بعد النبيِّ : فصل]] ٥٣٨ص /[[

 أمري املؤمننيفصل  بال  اإلمام بعد النبيِّ  الم يف أنَّ كا الأمَّ 

 طريقـة القسـمة،: إحدامها :، فلنا فيه طريقتان)صلوات اهللا عليه(

 إمامته بالنصوص احلاصلة عليه من نـصِّ  عىلٰ االستدالل : الثاينو

 . هة النبيِّ األخبار الواردة من جو القرآن

 :]بطريقة القسمة  أمري املؤمننيإثبات إمامة [

 ِمـنْ  مناه أنَّ قد ثبت بام قـدَّ : هو أن نقول وىلٰ وبيان الطريقة األُ 

ة مَّ فاألُ  كفإذا ثبت ذل. عصمته عىلٰ ون مقطوعًا كرشط اإلمام أن ي

اإلمـام  :هـو يقـولو أحدمها يقول بوجوب العصمة، :بني قائَلني

 :يقـولو من رشطـه، كليس ذل :قائل يقولو ، أمري املؤمنني

 العصمة رشٌط، مـع أنَّ  إنَّ  :ليس فيهم من يقولو .اإلمام غريه إنَّ 

 .ك خروج عن اإلمجاعاإلمام غريه، فالقول بذل

ــاألُ : بــت فقلــتوإن رتَّ  ثالثــة  عــىلٰ   ة بعــد النبــيِّ مَّ

ــوال ــة أيب ب: أق ــول بإمام ــل يق ــقائ ــة و ر،ك ــول بإمام ــل يق قائ

 .)وات اهللا عليــهصـل( قائـل يقـول بإمامـة عـيلٍّ و ،العبّـاس 

 عـىلٰ ونـا مقطوعـًا كالعبّـاس مل يو ركأبـاب أنَّ  عـىلٰ هـم لُّ كأمجعوا و

وجــب أن  كإذا بطــل ذلــو .إمــامتهام كعصــمتهام، فبطــل بــذل

ــة  ــت إمام ــؤمننيتثب ــري امل ــه( أم ــلوات اهللا علي ــرج إالَّ و ،)ص  خ

 .ةمَّ عن أقوال األُ  احلقُّ 

ـــيس ألحـــ]] ٥٣٩ص /[[ ـــولول ـــَرق  لعـــلَّ : د أن يق الِف

 .قول املعصوم قول رابع أنَّ و وا،أالثالث أخط

ــ ــاع؛ ألنَّ  ؛ أنَّ كوذل ــقط باإلمج ــذا يس ــع  ه ــه، م ــدًا مل يقل أح

ـاملعلوم من حـال األُ  أنَّ   كه ال قـول هلـا رابـع، فبطـل بـذلة أنَّـمَّ

 .ه هذا السؤال أصالً ل ال يتوجَّ الرتتيب األوَّ  وعىلٰ  .جتويزه

مــن  قـد ثبــت أنَّ : ب، بــأن نقــولرتَّـأن يُ  نكــومثـل هــذا يم

ــام أن ي ــرشط اإلم ــد اهللا كون أك ــًا عن ــر ثواب ــاىلٰ ث ــىلٰ  تع ــه  ع وج

 ؛ ألنَّ  اإلمـام عــيلٌّ  إنَّ  :قـال كمـن قـال بـذل لُّ وكـ القطـع،

ــكأبــاب مــن خــالف يف أنَّ  ــر أفضــل إنَّ ه أفضــل يف ام خــالف يف أنَّ

ــاهر، دون أن ي ــالظ ــد اهللا،ك ــل عن ــه و ون أفض ــالف في ــو خ ل

ــدلُّ كُ خمــالف لَ  ــا ن ــه، عــىلٰ  نّ ــالن قول ــنيِّ نُ و بط ــري اإلمــام   أنَّ ب أم

 .كالم يف ذلكسيجيء الو أفضل،  عيلٌّ  املؤمنني
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ــ ــأن تُ  كول ــرتِّ ــل ذل ــم األُ كيف  كب مث ــه أعل ــون ــع مَّ ة بجمي

اإلمـام  إنَّ : قـال كمـن قـال بـذل لُّ وكـ جليله،و ام دقيقهكاألح

ــيلٌّ  ــ ؛ ألنَّ  ع ــريه مل جيع ــة غ ــال بإمام ــن ق ــم كل م ــه أعل ون

 .كة رشطًا، فسقط قوله بذلمَّ األُ 

*   *   * 

ــل آخــر]] ٥٤٦ص [[ ــدلُّ و :دلي ــه  عــىلٰ  ي مــا  إمامت

تبــاين و انتشــارها يف الــبالد،و ثرهتــاكمــع  - نقلتــه الشــيعة

ــا ــاو آرائه مه ــتالف ِمهَ ــلف،  - اخ ــن س ــًا ع ــل أن اتَّ  إىلٰ خلف ص

ال فصـل، أقامـه مقامـه بـو عليـه باإلمامـة، ه نصَّ أنَّ   بالنبيِّ 

ــ: مــن أحــد األمــرين كفــال خيلــون يف ذلــ ونــوا كا أن يإمَّ

ــادقني أو  ــص ــإن . اذبنيك ــف ــه ك ــت إمامت ــد ثبت ــادقني فق انوا ص

: مـوراذبني مل خيلـوا مـن أحـد أُ كـانوا كـإن و رنـاه،كحسب ما ذ

ــ ــوا كــفــق هلــم الون اتَّ كــا أن يإمَّ ــًا، أو تواطئ ذب، فنقلــوه تبخيت

ــ - عليــه ك مــا  ذلــ عــىلٰ أو مجعهــم  -ة ا بــاالجتامع  أو املراســلإمَّ

ــر ــري جم ــة، أو اتَّ  ٰى جي ــة أو الرهب ــن الرغب ــؤ م ــُد التواط ــق أح ف

ان كـ، أو  بـني النبـيِّ و ق الناقلـة بيننـارَ الِفـ ٰى يف إحـد كذل

نّـا فسـاد ظهـر، فـإذا بيَّ و ر اخلـربـاألصل فـيهم واحـدًا ثـّم انتشـ

 .اخلرب صدق  أنَّ إالَّ  أمجع مل يبَق  كذل

ــوز أن ي ــوال جي ــم الون اتَّ ك ــق هل ــف ــؤ؛ ك ــري تواط ــن غ ذب م

ــ ألنَّ  ــل ذل ــوع مث ــن وق ــع م ــادة متن ــرأَال . كالع ــم  ٰى  ت ــا نعل أّن

ــتحالة أن يتَّ  ــة اس ــعراء مجاع ــق لش ــيدة كف ــوارد يف قص ــرية الت ث

ــدة ــدو واح ــ وزن واح ــد ٰى ومعن ــد،و واح ــ َرِويٍّ واح  كذلوك

الم كـمـوا بلَّ كأهـل بغـداد أن يتكاجلمـع العظـيم  عـىلٰ يسـتحيل 

اجــتامعهم  عــىلٰ اســتحالته ك كواحــد، جيــري ذلــَرِويٍّ و واحــد

إذا ثبتـــت و .كغـــري ذلـــو زيٍّ واحـــد،و طعـــام واحـــد عـــىلٰ 

 .كمثل ذل ان النصُّ كأمجع  كاستحالة ذل

ــوا تواطئــوا بــاجتامع بعضــهم كوال جيــوز أن ي بعــض؛  إىلٰ ون

 .وتباعد ديارهم ثرهتمك؛ لكاملعلوم استحالة ذل ألنَّ 

أيضــًا مســتحيل؛   كفــذل املراســلة،و اتبــةكوإن تواطئــوا بامل

اتــب الشــيعة يف أقطــار األرض بعضــهم كمــن املحــال أن ي ألنَّ 

ــاً  ــوا يتَّ و بعض ــىلٰ فق ــه ع ــحُّ وك .يشء بعين ــف يص ــ ي ــع أنَّ  كذل  م

ن بلــد مجعــًا عظــيًام ال يعرفــون ممَّــ]] ٥٤٧ص /[[ لِّ كــفــيهم يف 

ــيف الــبالد إالَّ  ــاقون فــال يعرفــون، اآلحــاد، فأمَّ ــنْ و ا الب هــذه  َم

 .حيل فيه املراسلةصورته تست

ــو  ــول ــك ــحيحاً  كان ذل ــىلٰ  - ص ــتحالته ع ــب أن  - اس لوج

مــور مــن األُ  كذلــ ٰى مــا جيــري جمــر ة؛ ألنَّ مــدَّ  ٰى يظهــر يف أوحــ

أن  ال بـدَّ و ،ٰى ه ال جيـوز أن خيفـالتي يتواطـؤ النـاس عليهـا، فإنَّـ

 .يظهر يف أرسع الزمان

ــ  الرغبــة التواطــؤ فمفقــود فــيهم؛ ألنَّ  ٰى جمــرا مــا جيــري وأمَّ

ــن الــنصِّ و يف العاجــل ــان ع ــة منتفي ــن ادُّ  ؛ ألنَّ الرهب ــم ــه  يع ل

 إىلٰ داعيـًا  كون ذلـكـن له سـلطان خيـاف سـطوته فيكالنّص مل ي

انــت حاصــلًة عــن نقــل كعليــه، بــل الصــوارف  افتعــال الــنصِّ 

ــائله ــو فض ــه،ـنش ــوفِّ و ر مناقب ــدواعي مت ــاك إىلٰ رة ال ال و .تامهن

ــًا فيكــ ــًا ُدني ــه أيض ــع يف نيكــان ل ــًا ون الطم ــا داعي ــع  إىلٰ له وض

 .له النصِّ 

لـه الـنّص ملـا جـاز أن  يعـان األمران حاصلني ملـن ادُّ كولو 

 مـن جهـة التواطـؤ افتعـال خـرب بعينـه إالَّ  إىلٰ داعيـًا  كون ذلكي

ــدناه ــذي أفس ــو .ال ــوز أن يإنَّ ــام جي ــني ك ــران داعي  إىلٰ ون األم

ظ لفــ عـىلٰ يشء بعينــه  إىلٰ ا ا لـه يف اجلملــة، فأمَّـوضـع فضـيلٍة مــ

 .كخمصوص فال جيوز ذل

ــوا ــم أن يقول ــيس هل ــدق : ول ــرب الص ــوا اخل ــاز أن ينقل إذا ج

 إىلٰ ون علمهـم أو اعتقـادهم لصـدقه داعيـًا كـيو ونه صـدقًا،كل

ــ ذب أيضــًا كــَم ال جيــوز أن ينقلــوا الـنقلــه مــن غــري تواطــؤ، لِ

 ك من غري تواطؤ؟ذلكونه كد بمجرَّ 

ــ ــح؛ ألنَّ  ؛ أنَّ كوذل ــرين واض ــني األم ــرق ب ــوم أنَّ ا الف  ملعل

ـــم أو االعتقـــاد ل ـــرب صـــدقًا داالعل  نقلـــه، إىلٰ  عٍ كـــون اخل

ام إنَّـو ذبًا صـارف عنـه،كـون اخلـرب وكـ يءـاالعتقاد لقبح الشو

ــوال  ــض األح ــدعوان يف بع ــع أو  إىلٰ ي ــن نف ــٍد م ــر زائ ــه ألم نقل

ــد بيَّ و دفــع رضر، ــنصِّ ق ــن ال ــا انتفاؤمهــا ع ــري و .نّ ــاز لغ لــو ج

 أن يشـتمل اخللــق العظــيم،بعــض الوجـوه ملــا جــاز  عــىلٰ  كذلـ

 .ك من اآلحادفق ذلام يتَّ إنَّ و

د أيضـًا فِسـق الـذي يلينـا، بعينـه يُ رُ رنـاه يف الطُّـكمـا ذ لُّ كو

 النبــيِّ ]] ٥٤٨ص /[[بــني و فرقــة بيننــا لِّ كــفــق يف ون اتَّ كــأن ي

 . ٰــىل ــرب ذ أنَّ  ع ــوا اخل ــذين  نقل ــال ــك ــن روا أهنَّ ــذوا ع م أخ

ــاهلم يف ال ــرة،كأمث ــاز أن اســتحالة  التو ث ــو ج ــيهم، فل ــؤ عل واط

ــوا كي ــون ــك ــاز أن ي كاذبني يف ذل ــوا كجل ــون ــس ك اذبني يف نف

 .كنّا فساد ذلقد بيَّ و اخلرب،

وهنم بصـفة املتـواترين طريقـه كـ إنَّ : وليس ألحـد أن يقـول

ون دخلت عليهم الشبهة، فاعتقـدوا كاالستدالل، فال يمتنع أن ي

 .كلذكونوا كإن مل يو م بصفة املتواترين،فيهم أهنَّ 
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ال جيــوز  حــدٍّ  إىلٰ اجلامعــة قــد بلغــت  العلــم بــأنَّ  ؛ أنَّ كوذلــ

ــ عــىلٰ  ــا يُ مثلهــا التواطــؤ، ممَّ ــأدنعَل ــار للعــادة، ٰى م ب ــيس و اعتب ل

ــو ا جيــوز دخــول الشــبهة فيــه،ممَّــ كذلــ تــدخل الشــبهة فــيام  امإنَّ

 .طريقه الدليل

ــىلٰ  ــو مل ي أنَّ  ع ــرب ل ــاخل ــل ك ــواترًا، ب ــن مت ــه ك ــل في ان األص

ــ ــدًا فنقل ــواح ــّم انتش ــذي ـه ث ــت ال ــم الوق ــب أن ُيعَل ر، لوج

وجــه ال  عــىلٰ  كم ذلــعَلــيُ  ٰى حـدث فيــه ِمــن املحــِدث لــه، حتـَّأُ 

ــلُّ  ــىلٰ  خيت ــه ع ــُر في ــالء األم ــن العق ــد م ــرأَال . أح ــ أنَّ  ٰى  ت  لَّ ك

 وقـت احلـدوث مَ ِلـه عُ مذهب حدث بعـد اسـتقرار الرشـع فإنَّـ

 ؟املحِدُث له َمنْ و

ــرأَال  ــالتح أنَّ  ٰى  ت ــول ب ــيم كالق ــ امَّ ـل ــّفني عُ ك ــی ص ــان ف  مَ ِل

ــ ــو ،كذل ــزلتني ل ــني املن ــة ب ــول باملنزل ــ امَّ ـالق ــه ك ــل في ان األص

مـذهب أيب  كذلوكـ ،عمـرو بـن عبيـد ُعِلـمَ و واصل بن عطـاء

ــدورات اهللا ــاهي مق ــذيل يف تن ــهو اهل ــه،و إرادات ــ علم  كذلوك

مـذهب  كذلوكـ ني بانقسـام اجلـزء،قول النّظـام مـن اإلسـالميِّ 

ــ ــم ل ــن امَّ ـجه ــدث م ــ ح ــه ُع ــ ،َف رِ جهت ــن  كذلوك ــذهب اب م

ــ ــو ّالبك ــعري يف ِق ــ]] ٥٤٩ص /[[م دَ األش ــفات ل  مل امَّ ـالص

ــع ذلــ عــىلٰ م يتقــدَّ  ــ كذلوكــ ،كمجي م أباحنيفــة مــن  مل يتقــدَّ امَّ ـل

مل ك ومجيـع ذلـ َف رِ ، ُعـكمالـو الشـافعي كذلوكـ مجع مذهبـه،

 ان القـول بـالنصِّ كـن يسـتمع األخبـار، فلـو فيه أحـد ممـَّ ّك يش

 .أحد عىلٰ ملا خفي ك ومثل ذل َف رِ زلة لعُ املن كبتل

؛ أيضــًا يف الــنصِّ  كذلــ قــد ُعــِرَف : ولــيس ألحــد أن يقــول

ــه هشــام بــن احلَ  ألنَّ  ــالــذي أحدث ــو م،َك ــن  كتابعــه بعــد ذل اب

 .ٰى عيس أبوو الراوندي

ــ ــكوذل ــو ؛ أنَّ ــه ل ــر ك ــىلٰ ان األم ــمَ  ع ــالوه لُعِل ــا ق ــ م  كذل

م لِّـكملـا حسـن أن يُ  كذلكـ مَ ِلـلـو عُ و نظائره، ام ُعِلمَ كرضورًة، 

، )آلــه الســالمو عليـه( صــاله بــالنبيِّ اتِّ  ٰى عـادَّ و مـن خــالف فيــه

م مـن يم تقـدَّ كالقـول بـالتح إنَّ  :ام ال حيسـن منـاظرة مـن قـالك

ــوارج، ــل و اخل ــعني دلي ــني املوض ــرق ب ــىلٰ يف الف ــا  ع ــالن م بط

 .قالوه

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / االقتصاد فيام يتعلَّق باالعتقاد

ــام بعــد النبــيِّ ]] ٣١٦ص [[ ــال فصــل أمــري   اإلم ب

ـه إذا ثبـت  يـدلُّ عـىلٰ . بـن أيب طالـب  املؤمنني عيلُّ  ذلـك أنَّ

مناه مـن الداللـة أنَّ مـن رشط اإلمـام أن يكـون مقطوعـًا  بام قـدَّ

ــىلٰ  ــلُّ  ع ــائلني، فك ــني ق ــة ب ــمته فاألُمَّ ــام  عص ــن رشط يف اإلم م

ــىلٰ  ــع ع ــمة قط ــد ا العص ــام بع ــيِّ أنَّ اإلم ــيلٌّ  لنب ــن  ع ، وم

ـــام ـــن رشط اإلم ـــه خـــالف يف أنَّ م ص /[[  خـــالف يف إمامت

اإلمــام   إنَّ : أن يكـون معصــومًا، ولـيس فــيهم مـن قــال]] ٣١٧

فــالقول بــذلك . اإلمـام غــريه: جيـب أن يكــون معصــومًا وقــال

ــاع ــن اإلمج ــروج ع ــ. خ ــام  ٰى ومت ــن رشط اإلم ــازعوا يف أنَّ م ن

ملِّ العصمة كُ   .موا بام تقدَّ

 معصوم؟  اومن أين تعلمون أنَّ علي� : قيل فإن

ــا : قلنــا ــاه قطعن ــذي ذكرن ــار ال ــه اإلمــام باالعتب إذا ثبــت أنَّ

 .عصمته، ملا ثبت من أنَّ اإلمام جيب أن يكون معصوماً  عىلٰ 

ــل ــإن قي ــد أن : ف ــمته إالَّ بع ــون عص ــم ال تعلم ــد رصت فق

ـــوا  ـــد أن تعلم ـــه إالَّ بع ـــوا إمامت ـــه، وال تعلم ـــوا إمامت تعلم

صـاحبه، فـال يصـحُّ  مـنهام عـىلٰ  واحـدٍ  ته، فقد بنيتهم كـلَّ عصم

 .أن تعلموا واحدًا منهام

ــا علمنــا إمامتــه بطريقــة  لــيس األمــر عــىلٰ : قلنــا ذلــك، ألّن

أنَّ مــن رشط اإلمــام أن يكــون معصــومًا  القســمة، إذ بنينــا عــىلٰ 

اجلملة، أي إمـام كـان ومل ُنعيِّنـه، فـإذا علمنـا إمامتـه علمنـا  عىلٰ 

ــمته  ــىلٰ عص ــالم يف  ع ــري الك ــة غ ــالم يف اجلمل ــني، والك التعي

ــيِّ  ــا أنَّ مــن رشط النب ــل ذلــك إذا علمن أن يكــون  التعيــني، ومث

ــيٍّ  ة نب ــوَّ ــا نب ــّم علمن ــة، ث ــومًا يف اجلمل ــىلٰ  معص ــا ع ــه قطعن  بعين

 .عصمته

ــىلٰ  ــب ع ــول ولــك أن ُترتِّ ــه آخــر فتق ــن : وج ــت أنَّ م إذا ثب

ــدنا األُ  ــومًا، ووج ــون معص ــام أن يك ــيِّ رشط اإلم ــد النب ــة بع  مَّ

 ــوال ــة أق ــني ثالث ــل : ب ــر، وقائ ــة أيب بك ــول بإمام ــل يق قائ

ــيلٍّ  ــة ع ــول بإمام ــل يق ــاس، وقائ ــة العبّ ــول بإمام ، وال  يق

ــلُّ  ــَرف، وك ــة ُيع ــع لألُمَّ ــول راب ــال ]] ٣١٨ص /[[  ق ــن ق م

ــاس مل جيعــل مــن رشط االمامــة  بإمامــة أيب بكــر أو بإمامــة العبّ

قــول  ٰى الفــريقني ويبقــالعصــمة، فينبغــي أن يســقط قــول 

ــة،  القــائلني بإمامــة عــيلٍّ  ــقُّ عــن األُمَّ ، وإالَّ خــرج احل

 .وذلك ال جيوز

ــد اهللا  ــًا عن ــر ثواب ــه أكث ــذا يف كون ــل ه ــب مث ــك أن ُترتِّ ول

ــة يقطــع عــىلٰ تعــاىلٰ  ــاس  ، وال أحــد مــن األُمَّ أنَّ أبــا بكــر والعبّ

 أكثــر ثوابــًا عنــد اهللا، ألنَّ القــائلني بكــون أيب بكــر أفضــل

ـا عـىلٰ غالـب الظـنِّ  أفضـل يف الظـاهر وعـىلٰ   إنَّـه: يقولون  ، فأمَّ

نــازع فيــه  ٰى ومتــ. عنــد اهللا فلــيس يقولــه أحــد  القطــع والثبــات
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لنــا عــىلٰ  ــازع دلَّ ــ من أفضــل الصــحابة ليســقط   اأنَّ علي�

 .خالفه

ــة بالشـــرع،  ــب مثــل هــذا يف كونــه أعلــم األُمَّ ولــك أن ُترتِّ

ــول ــن رشط: فنق ــت أنَّ م ــام  إذا ثب ــع أحك ــم بجمي ــام العل اإلم

ـة مـن يـذهب إىلٰ  إمامـة مـن هـو أعلـم  الشـريعة، فليس يف األُمَّ

ــه عــامل بجميــع أحكــام الشــ ــة وأنَّ رع إالَّ القــائلون بإمامــة ـاألُمَّ

عون فيــه ذلــك، عــيل  ، ألنَّ القــائلني بإمامــة أيب بكــر ال يــدَّ

ــون ــام يقول ــائلون : وإنَّ ــذلك الق ــاد، وك ــل االجته ــن أه ــو م ه

امـة العبّـاس، بـل لـيس عنـدهم مـن رشط اإلمـام أن يكــون بإم

ــة، وهــذه طــرق عقليــة اعتباريــة ال يمكــن إفســادها  أعلــم األُمَّ

ــك  ــالف يف ذل ــه، واخل ــي علي ــذي بن ــل ال ــة يف األص إالَّ باملنازع

 .ٰى يكون كالمًا يف مسألة ُأخر

*   *   * 

ــىلٰ ]] ٣٢٥ص [[ ــر ع ــل آخ ــه دلي ــىلٰ : إمامت ــدلُّ ع ــا ي  وممَّ

ــه  ــيِّ  إمامت ــد النب ــا ]] ٣٢٦ص /[[  بع ــل م ــال فص ب

ــبالد  ــارها يف ال ــا وانتش ــع كثرهت ــه م ــيعة ونقلت ــه الش ــواترت ب ت

واخــتالف آرائهــا ومــذاهبها وتباعــد ديارهــا واخــتالف مهمهــا 

ــلف إىلٰ  ــن س ــًا ع ــالنبيِّ  خلف ــل ب ــال  أن تص ــه ق ــيلٌّ «: أنَّ  ع

ــامكم ــدي«و» إم ــن بع ــيكم م ــي عل ــه «و» خليفت ــلِّموا علي س

، وغــري ذلــك مــن األلفــاظ الصـــرحية التــي ال »بــإمرة املــؤمنني

ــه أراد  ــده رضورًة أنَّ ــن قص ــوا م ــم علم ــل، وإهنَّ ــل التأوي حتتم

فـال خيلـو أن يكونـوا صـادقني . استخالفه مـن بعـده بـال فصـل

مــا  فقــد ثبتــت إمامتــه عــىلٰ ) أو كــاذبني، فــإن كــانوا صــادقني(

ــور ــن ُأم ــذهبم م ــُل ك ــاذبني مل خي ــانوا ك ــاه، وإن ك ــا : قلن أن إمَّ

ــا  ــه، إمَّ ــعوه وتواطئــوا علي ــم الكــذب فوض ــق هل ــون اتَّف يك

ــا  ــه م ــل في ــلة، أو حص ــة ومراس ــة أو بمكاتب ــاجتامع أو بموافق ب

ــر ــري جم ــباب  ٰى جي ــذه األس ــد ه ــل أح ــؤ، أو حص يف (التواط

ــائط ــيِّ ) الوس ــني النب ــا وب ــي بينن ــه  الت ــل ب ــان القائ ، أو ك

ــإذا ــدوه، ف ــر معتق ــول، وكث ـــر الق ــّم انتش ــدًا ث ــل واح  واألص

 .أنَّ اخلرب متَّصل أفسدنا مجيع ذلك دلَّ عىلٰ 

فــال جيــوز أن يكــون اتَّفــق هلــم الكــذب فوضــعوه، ألنَّ مــا 

مـن جـواز ذلـك علـيهم، ألنَّ العلـم   هم عليه من الكثـرة يمنـع

]] ٣٢٧ص /[[  باســتحالة خــرب واحــد عــن شـــيء واحــد مــن

وجــه واحــد مــن غــري تواطــؤ، مســتحيل يف  اخللــق الكثــري عــىلٰ 

ــادة ــر .الع ــن ٰى أَال ت ــة م ــن مجاع ــتحيل م ــه يس ــعراء أن   أنَّ الش

ــ ــد يف معن ــيد واح ــواردوا يف قص ــد  ٰى يت ــرض واح ــد وغ واح

ــر ــك جم ــري ذل ــد، وجي ــدة وروي واح ــة واح ــتحالة  ٰى وقافي اس

ــىلٰ  ــتامعهم ع ــد وزيٍّ  اج ــام واح ــد طع ــك . واح ــان ذل وإذا ك

 .مستحيالً يف العادة وجب املنع منه

الصــدق، ألنَّ  ٰى رولــيس الكــذب يف هــذا البــاب جيــري جمــ

الصدق جيوز أن يتَّفـق مـن اخللـق الكثـري مـن غـري تواطـؤ، ألنَّ 

نقلـه، ولـيس كـذلك الكـذب، ألنَّ  العلم بكونـه صـدقًا داع إىلٰ 

ــاج إىلٰ  ــه، فيحت ــن نقل ــارف ع ــذبًا ص ــه ك ــم بكون ــري  العل داع غ

 .نقله ذلك حيمل عىلٰ 

ــتحيل  ــك مس ــه، ألنَّ ذل ــوا علي ــون تواطئ ــوز أن يك وال جي

ــنهم ل ــوا م ــو تواطئ ــارهم يف األرض، ول ــارهم وانتش ــد دي تباع

ة  باالجتامع ملا خفي، ولُعِلمَ   . يف أوجز مدَّ

ــرهم  ــة، ألنَّ أكث ــلة واملكاتب ــنهم املراس ــتحيل م ــذلك يس وك

ة املراســلة فــرع عــىلٰ (ال يتعــارفون،  التعــارف، وإذا  وصــحَّ

فكيــف يصــحُّ مــنهم املكاتبــة؟ ولــو صــحَّ ) كــانوا ال يتعــارفون

ــ ــًا لك ــت أيض ــذلك قض ة، ب ــدَّ ــز م ــر يف أوج ــب أن يظه ان جي

 .العادات وحكم االعتبار، ولو ظهر لُعِلمَ 

ــا مــا جيــري جمــر ــا رغبــة يف ٰى وأمَّ ص /[[  التواطــؤ، فهــو إمَّ

ــه ]] ٣٢٨ ــي ل ــن ادُّع ــان عمَّ ــا منتفي ــة، وكالمه ــدنيا أو رهب ال

 ، النّص، ألنَّه مل تكـن لـه دنيـًا فيطمـع فيهـا فيكـذب لـه بـالنصِّ

، بـل وضـع الـنصِّ  يده فيخـاف منـه فيـدعو ذلـك إىلٰ ومل تنبسط 

ــدواعي كلُّ  ــا إىلٰ ال ــه  ه ــن نقل ــوارف ع ــده، والص ــه وجح كتامن

التواطـؤ؟ ولـو  ٰى وإظهاره، فكيـف يكـون هنـاك مـا جيـري جمـر

وضـع فضـيلة بعينهـا، بـل كـان  كان ذلـك ممكنـًا ملـا دعـاهم إىلٰ 

وضـع فضـيلة غـري الـذي يـدعو إليهـا اآلخـر،  يدعو الناس إىلٰ 

ــاه،  فــاق يف مثــل ذلــك مســتحيل يف العــادة عــىلٰ نَّ االتِّ أل مــا بيَّن

ولــو كــان أحــد هــذه األشــياء حصــل يف الوســائط الــذي بيننــا 

لُعِلــَم ذلــك، كــام لــو كــان يف الطــرف الــذي   وبــني النبــيِّ 

 .بيننا لُعِلمَ 

ــَم الوقــت  ــّم انتشـــر لُعِل ولــو كــان األصــل فــيهم واحــدًا ث

، ومـا الـذي دعـاه إليـه، كـام الذي حدث فيه، ومن املحـِدث لـه

ــَم ســائر املــذاهب احلادثــة بعــد اســتقرار الشـــرع كمــذهب  ُعِل

اخلــوارج واملعتزلـــة واجلهميــة والكالبيـــة والنّجاريــة وغـــري 

ذلك من الِفـَرق، وكـام ُعِلـَم فقـه أيب حنيفـة والشـافعي ومالـك 

ــه ــال ب ــه مل يتقــّدمهم أحــد ق ــه ومجعــوه،  عــىلٰ   وأنَّ مــا ذهبــوا إلي
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مثـل ذلـك ومـن القائـل بـه، وإذا مل  أن ُيعَلـم الـنصُّ فكان جيب 

ه متَّصل ُيعَلم ذلك دلَّ عىلٰ   .أنَّ

ــوهلم ــم : وق ــن احلك ــام ب ــعه هش ــه وض ــك وإنَّ ــَم ذل ــه ُعِل إنَّ

وابــن الراونــدي باطــل، ألنَّ القــائلني بــالنصِّ كــانوا قبــل 

ــك،  ــة يف ذل ــبهم معروف ــام، وكت ــن ]] ٣٢٩ص /[[هش ــا اب وأمَّ

ـــأخِّ  ـــو مت ـــدي فه ـــه الراون ـــة قبل ـــيوخ اإلمامي ـــريًا، وش ر كث

مـا قـالوه ملـا حسـن مكـاملتهم  معروفون، ولـو كـان األمـر عـىلٰ 

ــن  ــة اب ــول بإمام ــة فيق ــدث مقال ــن حي ــة م ــن مكامل ــام ال حتس ك

ــال  ــبقهم ف ــاع س ــك، ألنَّ اإلمج ــري ذل ــرة وغ ــعود وأيب هري مس

ــيهم ــت إل ــعهم الكُ  ُيلتَف ــا ووض ــاملتهم لن ــن مك ــ، ويف حس ب تُ

 .د قوهلم هذافسا علينا دليل عىلٰ 

ــل ــإن قي ــنصُّ : ف ــذا ال ــان ه ــو ك ته  ل ــحَّ ــَم ص ــحيحًا لُعِل ص

ــَم  إىلٰ   رضورًة كــام ُعِلَمــت هجــرة النبــيِّ  ــة، وكــام ُعِل املدين

 .ة وبلد الروم وغري ذلك من أخبار البلدانأنَّ يف الدنيا مكَّ 

د األخبـار عنـدنا رضورًة، بـل هـو : قلنا لـيس العلـم بمجـرَّ

ــه مشــكوك فيــه،  مكتســب عنــد أكثــر أصــحابنا، وعنــد قــوم أنَّ

ــه،  ــه قطعــًا وجيــري العلــم ب ــالنصِّ فمســتدلٌّ علي ــا العلــم ب فأمَّ

ــزات النبــيِّ  ــالعلم بمعج ــو  ك ــي س ــي ه القــرآن،  ٰى الت

ـــدان  ـــا البل ـــاقي املعجـــزات كـــام علمن ـــم ب ولـــيس إذا مل ُيعَل

ـــع عـــىلٰ  ـــب القط ـــة  والوقـــائع وج ـــا معلوم ـــا لكوهن بطالهن

ــنصُّ  ــذلك ال ــتدالل، وك ـــرورة إذا  باالس ــًا بالض ــن معلوم مل يك

 .بطالنه معلومًا باالستدالل مل جيب القطع عىلٰ   ولو كان

ـــون  عـــىلٰ  ـــع أن يك ـــائع مل يمتن ـــدان والوق ـــم بالبل أنَّ العل

حصـل ملـا مل يقابـل مــا أتـوا بـه بالتكــذيب، ومل يعـرض فيـه مــا 

ــنصِّ  ــِرَض يف ال ــم ]] ٣٣٠ص /[[  ُع ــل العل ــه فحص ــلم نقل فس

ــنصُّ  ــه، وال ــك، ب ــالف ذل ــتهاره  بخ ــه واش ــرض يف نقل ــه ع ألنَّ

موانــع، ولقــي روايــة بالتكــذيب واعتقــد ضــالله وخطــأه 

عي يف روايته، فكيف حيصل العلم مع هذه املوانع؟  ويدَّ

كــام علمنــا  لِـــَم ال نعلــم الــنصَّ : وهكــذا اجلــواب إذا قــالوا

الكعبة وصوم شـهر رمضـان وغـري  إىلٰ  الصلوات اخلمس واحلجَّ 

؟ ألنَّ األسباب التي عرضت يف اإلمامـة ذلك من أركان الشـرائع

مل تعرض يف يشء من العبادات فسلم نقله فحصل العلم به، ولـامَّ 

 .عرض ما قلناه يف النصِّ غمض طريق العلم به

ــٍد أن يقــول ــيس ألح ــن : ول ــع م ــتم حصــول موان عي ــد ادَّ ق

 ، فام دليلكم عليها؟نقل النصِّ 

ــول ــنصَّ : فنق ــالف أنَّ ال ــىلٰ  ال خ ــر ع ــد األم ــالف  عق خ

ـــمِّ  ـــالٌّ متض ـــه ض ـــه أنَّ ـــد يف ناقل ـــوا  نه وإن اعتق ـــدع ولق مب

ــىلٰ  ــالف ع ــد املخ ــذيب، ونزي ــول بالتك ــك ونق ــو : ذل ــذا ه ه

ع  هناك صارف؟  أنَّه مل يكن ٰى الواجب، فكيف يمكن أن ُيدَّ

ــا،  عــىلٰ  ــًا عليه ـــرع منصوص ــرية يف الش ــورًا كث ــا ُأم أنَّ هاهن

أنَّ  ٰى أَال تـر. توليس العلم هبا كـالعلم بـام ذكـروه مـن العبـادا

ذلـك  وكونـه مـن قـريش كـلُّ   صفات اإلمـام وعـدد العاقـدين

، ومــع هــذا لــيس العلــم بــه كــالعلم بــام قــالوه، طريقــه الــنصُّ 

ــذلك ــم]] ٣٣١ص /[[   وك ــيِّ   العل ــزات النب ــي   بمعج الت

ــو ــي س ــول  ٰى ه ــالقرآن وبُأص ــم ب ــل العل ــت مث ــرآن ليس الق

هـا يف الشـــرع بـني املنصوصـات علي ٰى الشــريعة؟ فكيـف ُيسـوّ 

ــىلٰ  ــتالف طُ  ع ــور بعــض؟ رُ اخ ــوض بعضــها وظه قهــا وغم

ــوّ  ــن س ــون م ــل يك ــلِّ  ٰى وه ــني الك ــري  ب ــم إالَّ غ ــة العل يف كيفي

 .ب؟ وذلك ال يليق بالعلامءمنصف متحامل متعصِّ 

هـذه الطريقـة قـول البكريـة والعبّاسـية  يلـزم عـىلٰ : فإن قيل

عــوا الــنصَّ  عــوا مثــل مــا ادَّ  إذا ادَّ عيــتم بعينــه، ألصــحاهبام، وادَّ

 ؟)بيننا وبني هؤالء(وإالَّ فام الفرق 

ــا ــؤالء: (قلن ــني ه ــا وب ــرق بينن ــون ) الف ــيعة معروف أنَّ الش

ــم كُ  ــريون وهل ــم كث ــوعلامؤه ــاهرة تُ ــاالت ظ ــنَّفة ومق ب مص

وال عبّاسـيًا،  وليس كـذلك البكريـة، ألّنـا مل نشـاهد بكريـًا قـطُّ 

، بـل نريــد إمامــة أيب بكـر ولسـنا نعنـي بالبكريــة مـن ذهـب إىلٰ 

عــ الــنصَّ عليــه، وأيضــًا هــذه حكايــة عــن بعــض مــن  ٰى مــن ادَّ

ــه ومل  ــبوا إلي ــد فنُس ــد الواح ــت عب ــن ُأخ ــر ب ــَرف ببك م ُيع ــدَّ تق

ـة  ُينَسبوا إىلٰ  أيب بكر، والقـائلون بإمامـة أيب بكـر مـن علـامء األُمَّ

عونـه، ولـيس  يذهبون إىلٰ  إمامتـه باالختيـار واإلمجـاع الـذي يدَّ

ن منصوصــًا عليــه كــام تقولــه الشــيعة يف كــا: مــنهم مــن يقــول

 . عيلٍّ 

ــم ــاس فل ــائلون بإمامــة العبّ ــا الق ــنهم  وأمَّ    نعــرف واحــدًا م

هــذه املقالــة  ٰى أصــالً، ولــوال أنَّ اجلــاحظ حكــ]] ٣٣٢ص /[[

ــا كــان ــًا مل ــيهم كتاب ــه وال   وصــنَّف ف ُيعــَرف هــذا القــول ال قبل

 .بعده

ــىلٰ  ــىلٰ  ع ــه ع ــا ب لن ــا دلَّ ــن رشط  أنَّ م ــون أنَّ م ــام أن يك اإلم

عيان  مقطوعًا عـىلٰ  ـا ال يـدَّ عصـمته ُيبطِـل هـذين القـولني، ألهنَّ

 .اهما بيَّنّ  ذلك ألصحاهبام عىلٰ 

أنَّه قد ظهر مـنهام ومـن غريمهـا مـن الصـحابة مـا يـدلُّ  عىلٰ 
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ــه  عـىلٰ  ــام مل يكونــا منصــوص علـيهام، فــروي عــن أيب بكــر أنَّ أهنَّ

ـ: فة قـالاألنصار يـوم السـقي لـامَّ احتجَّ عىلٰ  ة مـن قـريش، األئمَّ

ــال ــه لق ــًا علي ــان منصوص ــو ك ــأين : ول ، ف ــيلَّ ــوص ع ــا منص أن

ــهُيــذَهب بكــم؟ وال يلزمنــا مثلــه يف أمــري املــؤمنني  مل   ، ألنَّ

، وألنَّ  ــتجَّ ــع فيح ــر املوض ــر   حيظ ــة األم ــدوا إزال ــريقني قص الف

ــخ اخلــرب أو  ــام ادَّعــوا نس ــه، فكيــف حيــتجُّ علــيهم؟ وربَّ عن

عي املخـالف ٰى كـون البليـة العظمـت  جحدوه وكـان ، ولـيس يـدَّ

ــون ــم يقول ــك، ألهنَّ ــل ذل ــث : مث ــع بح ــع موض ــان املوض ك

 .نفسه عىلٰ  قوهلم كان جيب أن يذكر النصَّ  واحتجاج، فعىلٰ 

بـايعوا أحـد هـذين شـئتم، يعنـي : وروي أنَّه قـال لألنصـار

أبا عبيدة ابن اجلراح وعمـر، ولـو كـان منصوصـًا عليـه ملـا جـاز 

 .ذلك

ــ ــه]] ٣٣٣ص /[[  :اومنه ــت: قول ــوين فلس ــخ، ... أقيل ال

 .منهم  ولو كان منصوصًا عليه ملا جاز استقالته

ليتنـي سـألت رسـول : مـا روي أنَّـه قـال عنـد موتـه: ومنها

ـــا ال  اهللا  ـــيب؟ فكنّ ـــر نص ـــذا األم ـــار يف ه ـــل لألنص ه

ه منصوص عليه ٰى وال يتمنّ . ننازعهم  .مثل هذا من يعلم أنَّ

ُأمــدد يــدك ُأبايعــك، ولــو :  عبيــدةقــول عمــر أليب: ومنهــا

 .كان أبو بكر منصوصًا عليه ملا قال ذلك

اهللا شــرها،  ٰى كانـت بيعـة أيب بكـر فلتـة وقـ: (قولـه: ومنها

 ).مثلها فاقتلوه فمن دعا إىلٰ 

إن أسـتخلف فقـد (  :اسـتخلف: قوله حـني قيـل لـه: ومنها

اســتخلف مــن هــو خــري منّــي يعنــي أبــا بكــر، وإن أتــرك فقــد 

 .هو خري منّي يعني رسول اهللا  ترك من

ــىلٰ  ع  ع ــدَّ ــا ُي ــع م ــه،  ٰى أنَّ مجي ــة في ــه ال دالل ــنصِّ علي ــن ال م

ــواه  ـــرحيه وال يف فح ــيس يف تص ــه ل ــد، وأنَّ ــرب واح ــه خ لكون

ــا الوجــه يف مجيــع ذلــك يف داللــة الــنصِّ  تلخــيص (، وقــد ذكرن

 .ل بذكره هاهناطوِّ ال نُ  )لمَ رشح اجلُ (و )الشايف

أنَّ  عـىلٰ . ا الوجـه فيـهبـه العبّاسـية قـد بيَّنّـما يتعلَّق   وكذلك

ــاس ــه وقــال  دعــا أمــري املــؤمنني إىلٰ ]] ٣٣٤ص /[[   العبّ مبايعت

ــايع عــمُّ رســول اهللا : ُأمــدد يــدك ُأبايعــك فيقــول النــاس: لــه ب

 ـ فـال خيتلـف عليـك اثنـان، ولـو كـان منصوصـًا   هابن عمِّ

 .عليه ملا قال ذلك

عليـه  منصوصـاً   اعليـ� إذا كـان هـو عاملـًا بـأنَّ : فإن قيل

 فِلَم أراد مبايعته؟

ــا ــلكوه، : قلن ــذي س ــق ال ــن الطري ــيهم م ــتجَّ عل أراد أن حي

م طلبـوا اإلمامـة مـن جهـة االختيـار والبيعـة دون الـنصِّ  ، ألهنَّ

وا بــه وعلمــوه دون مـــا مل فــأراد أن حيــتجَّ علــيهم بـــام أقــرُّ 

 .يذكروه

ــ إنَّـه أوىلٰ : قــال ٰى ومتـ وارث، فهــو  ه والعـمُّ باملقــام ألنَّـه عمُّ

ــا تابعــة  باطــل، ألنَّ اإلمامــة ليســت موروثــة، فــال خــالف ألهنَّ

 .للمصالح كام أنَّ البيعة مثل ذلك

ــل ــإن قي ــؤمنني : ف ــري امل ــان أم ــو ك ــه  ل ــًا علي منصوص

مـن دفعـه بيـده ولسـانه، وملـا  لوجب أن حيـتجَّ بـه، وينكـر عـىلٰ 

خـــذ وال أن يـــنكح ســـبيهم، وال يأ(صـــّيل معهـــم، جـــاز أن يُ 

 ، ويف ثبــوت مجيــع ذلــك دليــل عــىلٰ )فيــئهم، وال جياهــد معهــم

 .بطالن ما قلتموه

ــا ــري املــؤمنني : قلن ــانع ألم ــالنصِّ  امل ــاج ب ــن االحتج م

عليــه اخلــوف بــام ظهــر لــه مــن األمــارات التــي بانــت لــه مــن 

طلــب األمــر واالســتبداد بــه وإطــراح عهــد  إقــدام القــوم عــىلٰ 

إخـراج األمــر عــن  الرسـول مــع قـرب عهــدهم وعـزمهم عــىلٰ 

عوا مستحقِّ  ـة، وخـاف أن يـدَّ ه فآيسـه ذلـك مـن االنتفـاع باحلجَّ

فيكــون البليــة بــه أعظــم واملحنــة أشــّد،  النســخ لوقــوع الــنصِّ 

ــل ]] ٣٣٥ص /[[  وال ـــيء قب ــخ الش ــد أنَّ نس ــلِّ أح ــنيَّ لك يتب

عــوا أيضــًا أنَّ مــا يــذكره مــن الــنصِّ ال  ــام ادَّ فعلــه ال جيــوز، وربَّ

ــتعظم  ــه ف ــة، ألنَّ الــنصَّ أصــل ل ــيلَّ  البلي ـــر  اجل ــن بمحض مل يك

ر مجاعـة لــو نقلـوه النقطـع بــنقلهم ـاجلمهـور بـل كــان بمحضـ

ة، ولو جحدوا لوقعت  .الباقني عىلٰ   الشبهة ودخلت  احلجَّ

ــارصًا وال  ــد ن ــه مل جي ــد فألنَّ ــيهم بالي ــري عل ــرك النك ــا ت وأمَّ

ه بنفســه وخواّصــه لــربَّام أدّ  ــًا، ولــو تــوالَّ ــل  إىلٰ  ٰى معين قتلــه وقت

ــنيَّ  ــد ب ــه، وق ــدل عن ــذلك ع ــته، فل ــه وخاصَّ ــك  أهل ذل

ــًا لقــاتلتهم«: بقولــه ــا واهللا لــو وجــدت أعوان ــه بعــد »أَم ، وقول

ــه ـــرة بيعت ــل البص ــث أه ــه ونك ــاس ل ــة الن ــوال «: بيع واهللا ل

ـة ومـا أخـذ اهللا عـىلٰ  أوليائـه أن ال  حضور النـارص ولـزوم احلجَّ

ـ وا عــىلٰ يقـرُّ   مظلــوم أللقيــت حبلهــا عــىلٰ ب كظَّــة ظــامل أو متعقِّ

هلــا وأللفيــتم دنيــاكم عنــدي  غارهبــا ولقيــت آخرهــا بكــأس أوَّ

مـن   أنَّـه قاتـل مـن قاتـل  ، فبـنيَّ ألصـحابه»أهون من عفطة عنز

ــاس،  ــه بحضــور الن ــة علي أهــل البصـــرة وغــريهم لقيــام احلجَّ

لني لعدم النارص  .وكان يف ذلك بيان أنَّه مل يقاتل األوَّ

ــاتل ــًا فلــو ق ــربَّام أدّ وأيض ــداد أكثــرهم، ويف  إىلٰ  ٰى هم ل ارت
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لــوال «: ذلـك بــوار اإلســالم، وقــد بـنيَّ ذلــك يف خطبتــه بقولــه

 .»قرب عهد الناس بالكفر لقاتلتهم

ـــا اإلنكـــار باللســـان فقـــد أنكـــره يف ]] ٣٣٦ص /[[ وأمَّ

ــو  ة والضــعف، نح ــوَّ ــال مــن الق ــام بحســب احل مقــام بعــد مق

ـــه ـــبَِض ر«: قول ـــذ ُق ـــًا من ـــول اهللامل أزل مظلوم ـــه»س : ، وقول

ــمَّ « ــىلٰ  الّله ــتعديك ع ــوين حّقــي  إّين أس م ظلم ــإهنَّ ــريش، ف ق

قــريش،  إّين أســتعديك عــىلٰ  الّلهــمَّ «: ، وقولــه»ومنعــوين إرثــي

صـها ابـن «: ، وقولـه»فقد ظلمـوين احلجـر واملـدر واهللا لقـد تقمَّ

، ٰى القطـب مـن الرحـ أنَّ حمـّيل منهـا حمـلَّ   أيب قحافة، وإنَّه ليعلم

. آخــر اخلطبــة إىلٰ » ...إيلَّ الطــري ٰى نّــي الســيل وال يرقــينحــدر ع

ه م عىلٰ وذلك رصيح باإلنكار والتظلُّ   .من منعه حقَّ

ا الصالة خلفهم فإنَّه  صـّيل معهـم يف مسـجد كـان يُ  وأمَّ

بركوعهم ويسـجد   هبم بل لنفسه يركع  ال يقتدي رسول اهللا 

 .بسجودهم، وذلك ليس بدليل االقتداء بال خالف

ــ ــه وأمَّ عي أنَّ ــدَّ ــد أن ي ــن أح ــال يمك ــوم ف ــع الق ــاد م ا اجله

ــه قاتـل أهــل  جاهـد معهـم أو ســار حتـت رايــتهم، ومـا روي أنَّ

ة فكان لــامَّ  دفاعـًا عـن املدينـة وعـن حـرم رسـول اهللا   الردَّ

ــا، ــوا منه ــاذ� ]] ٣٣٧ص /[[  دفع ــك ش ــان ذل ــَرف  اوإن ك ال ُيع

كـلِّ أحـد  يف السري، ولـو صـحَّ لكـان ذلـك واجبـًا عليـه وعـىلٰ 

 . بحكم العقل والرشع

ا  ـ) أخذه من(فأمَّ ه، ومـن فيـئهم فـإنَّام كـان يأخـذ بعـض حقِّ

ــل إىلٰ  لــه حــقٌّ  أخــذه بجميــع الوجــوه، ومل يأخــذ  فلــه أن يتوصَّ

 .من أمواهلم وال من أموال املسلمني

ــا نكــاح ســبيهم فقــد اختلــف يف ذلــك، فــرو قــوم أنَّ  ٰى وأمَّ

ــيَّ  ــة  النب ــه احلنفي ــب ل ــان وه ــه،  ك ــا بقول ــتحلَّ فرجه فاس

جهــا أمــري املــؤمنني : وقــال آخــرون ، وقــال أســلمت فتزوَّ

جهـا، وكـلُّ : قوم أنَّ  عـىلٰ . ذلـك ممكـن  اشرتاها فأعتقها ثـّم تزوَّ

ــرت ــوز أن ُيش ــالل جي ــل الض ــبي أه ــرج  ٰى س ــئ الف ــلُّ وط وحي

ــ ــذلك، ألنَّ املراع ــبي وال اعتبــار  ٰى ب ــبي باملس اســتحقاق الس

ّفـار مـن دار احلـرب ز رشاء مـا تسـبيه الكُ ، ولذلك جيـوٰى بالساب

ــىلٰ  ــهم ع ــار بعض ــ وإن أغ ــض أو يس ــِقط ـبع ــذا ُيس رقونه، وه

 .السؤال

ــل ــإن قي ــه : ف ــاز ل ــا ج ــحيحًا مل ــه ص ــنصُّ علي ــان ال ــو ك ل

ـــا باطلـــة عـــىلٰ ٰى الـــدخول يف الشـــور  ، وال الرضـــا بـــه، ألهنَّ

 .مذهبكم

 :ألصحابنا يف ذلك أجوبة: قيل

ــام دخــل فيهــ: أحــدها ــه إنَّ ا تقيَّــًة وخوفــًا، ولــو مل يــدخلها أنَّ

ــل ــام: لقي ــع]] ٣٣٨ص /[[  إنَّ ــوهُّ   امتن ــك لت ــن ذل ــقَّ م م أنَّ احل

مني الدخول فيها ما محله عىلٰ  ، فحمله عىلٰ  له  .البيعة للمتقدِّ

ــاين ــراد حججــه : والث ن مــن إي ــام دخلهــا ليــتمكَّ أنَّــه إنَّ

ــه،  ــل مناقب ــوم مج ــك الي ــه أورد يف ذل ــه، ألنَّ ــائله ونصوص وفض

ة عليهمؤكِّ ولو مل يدخلها ملا أمكنه ذلك، فدخلها ليُ   .د احلجَّ

ن مـن القيـام : والثالث إنَّام دخلها جتويزًا ألن خيتـاروه فيـتمكَّ

ل إليه بجميع الوجوه باألمر، ومن له حقٌّ   .له أن يتوصَّ

ــل ــإن قي ــاال� : ف ــه ض ــان دافع ــه لك ــًا علي ــان منصوص ــو ك  ل

ــة ونســ معانــدة الرســول  إىلٰ   بتهمخمطئــًا، ويف تضــليل أكثــر األُمَّ

 .وإطراح أمره، وذلك منفي عن الصحابة

مــع  إنَّ مجيــع الصــحابة دفعــوا الــنصَّ : ال نقــول: قلنــا

ــه  ــن دفع ــنهم م ــات، م ــني طبق ــانوا ب ــام ك ــذلك، وإنَّ ــم ب علمه

حســدًا وطلبــًا لألمــر، ومــنهم مــن دخلــت عليــه الشــبهة فظــنَّ 

ــه ــوه ال يدفعون ــذين دفع ــن  أنَّ ال ــد م ــر ا  إالَّ بعه ــول وأم لرس

ــه ــوه، أو أنَّ ــم  عرف ـــامَّ روي هل ــ: ل ــاألئمَّ ــريش، ظنُّ ــن ق وا أنَّ ة م

 فرتكـــوا اخلـــاصَّ  مـــن اخلـــاصِّ  أوىلٰ  األخـــذ بـــاللفظ العـــامِّ 

ـــوا ـــامِّ ]] ٣٣٩ص /[[  وعمل ـــىلٰ بالع ـــوم ع ـــي ق ـــقِّ  ، وبق  احل

ـ كني بــام هــم عليــه، فلــم يمكــنهم خماصــمة اجلمهــور وال متمسِّ

ـخمالفـة الكـلِّ  كني بـاحلقِّ قصــاراهم أن ينقلـوا مــا ، فبقــوا متمسِّ

ــوه إىلٰ  ــم علم ــر إىلٰ . أخالفه ــبة األكث ــك نس ــن ذل ــب م ــال جي  ف

 .الضالل

ــة موسـ عـىلٰ  وهـم أضـعاف أضــعاف  ٰى أنَّ اهللا أخـرب عـن ُأمَّ

ــة النبــيِّ  ــم ارتــدُّ   ُأمَّ ميقــات  إىلٰ  ٰى موســ ٰى وا حــني مضـــأهنَّ

ــ ــب ربِّ ــر وقل ــق البح ــاهدهتم لفل ــع مش ــل، م ــدوا العج ه وعب

ـة واليــد البيضــاء وغــري ذلــك مــن املعجــزات ال عصــا حيـَّ

عــنهم إالَّ أّيامــًا قالئــل، فكيــف  ٰى ومــا غــاب موســ. البــاهرات

ب من طائفـة قليلـة تـدخل علـيهم الشـبهة، وينـدفع قـوم  يتعجَّ

َوَمـْن آَمـَن َومـا آَمـَن   :، وقـد قـال اهللا تعـاىلٰ منهم لدفع احلـقِّ 
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ــيُّ ]] ٣٤٠ ــال النب ــ«:  وق ــبعنَّ ُس ــبلكم نَ لتتَّ ــان ق ــن ك ن م

ــل، و ــل بالنع ــذو النع ــح ة، حتَّ ــذَّ ة بالق ــذَّ ــل  ٰى الق ــو دخ ــه ل إنَّ

ــدخلتموه ــبٍّ ل ــر ض ــدهم جح ــالوا»أح ــول اهللا، : ، فق ــا رس ي

ــار ــود والنص ــال ٰى اليه ــن إذن؟«: ؟ فق ــال »فم : ، وق

عـدن إذ ُجيـاء  إىلٰ  ٰى احلـوض عرضـه مـا بـني بصــر بينا أنا عىلٰ «

ــأقول ــون دوين ف ــحايب فيجل ــن أص ــوم م ــحايب، : بق ــا ربِّ أص ي

ــال ــ: فيق ــدري م ــىلٰ ال ت ــون ع ــم ال يزال ــدك، إهنَّ ــدثوا بع  ا أح

، ٰى ؟ واألخبـار يف ذلـك أكثـر مـن أن ُحتصـــ»ٰى أعقـاهبم القهقـر

ــ ــأين التعجُّ ــال ف ــوم وق ــن الق ــأ م ــوع اخلط ــن وق : ب م

ــىلٰ « ــي ع ت ــتفرتق ُأمَّ ــة ناجيــة  س ــة، فرق ــبعني فرق ثــالث وس

 ؟»والباقون يف النار

ا مــا ذكرمتــوه مــن الــنصِّ ملــ لــو كــان األمــر عــىلٰ : فــإن قيــل

ــؤمنني  ــري امل ج أم ــا  زوَّ ــه إّياه ــر، ويف تزوجي ــن عم ــه م ابنت

عونــه  دليــل عــىلٰ  أنَّ احلــال بيــنهم كانــت عــامرة بخــالف مــا تدَّ

عي كثري منكم أنَّ دافعه كافر  .ويدَّ

ــا ــنهم: قلن ــزويج، وم ــذا الت ــر ه ــن أنك ــحابنا م ــن   يف أص م

فعـل ذلـك لعلمـه بأنَّـه ُيقتَـل دوهنـا، والصـحيح : أجازه وقـال

ــةغــري ذ ــه تقيَّ جهــا من ــه زوَّ ــه جــرت ممانعــة إىلٰ  لــك وأنَّ أن  ، ألنَّ

 لقي عمر العبّاس وقال لـه مـا هـو معـروف، فجـاء العبّـاس إىلٰ 

جهـا منــه حــني : أمـري املــؤمنني وقــال تـرد أمرهــا إيلَّ ففعــل فزوَّ

ــؤول إىلٰ  ــر ي ــه أنَّ األم ــر ل ــة ظه ــادق . الوحش ــن الص وروي ع

 ما هو معروف. 

ـك بظـاهر اإلسـالم جيـوز أنَّه من أظهر ا عىلٰ  لشـهادتني ومتسَّ

قة يف الشـرع بإظهـار كلمـة اإلسـالم مناكحته، وهاهنا ُأمور متعلِّ 

ــة  ــة واملوارث ــىلٰ ]] ٣٤١ص /[[كاملناكح ــالة ع ــة والص  واملدافن

 .ط السؤالسقِ هذا يُ  األموات وغري ذلك من أحكام ُأخر، فعىلٰ 

 صـحيحًا ويقـول العبّـاس لـه كيـف يكـون الـنصُّ : فإن قيل

 : َّتعال نسـأل النبـي   عـن هـذا األمـر، فـإن كـان فينـا

: ٰى بنـا، ويقـول لـه دفعـة ُأخـر عرفناه وإن كـان يف غرينـا أوٰىص 

ــايع ابــن  عــمُّ  :ُأمــدد يــدك أبايعــك فيقــول النــاس رســول اهللا ب

ـ ه فــال خيتلــف عليـك اثنــان؟ ولــو كـان منصوصــًا عليــه ملــا عمِّ

 .العبّاس عىلٰ  ٰى ذلك وكان ال خيف احتاج إىلٰ 

ـا رغبتــه إىلٰ : قلنـا فلــم يكـن لشــكٍّ يف   سـؤال النبـيِّ  أمَّ

مستحقِّ األمـر، وإنَّـام قـال ذلـك لـيعلم هـل يثبـت ذلـك فـيهم 

 .ويسلم هلم أم ال؟ فلذلك أراد مسألته ال عن موضع

ــه ــا مبايعت ــ  وأمَّ ــد بيَّنّ ـــامَّ رأفق ــك ل ــام طلــب ذل ــه إنَّ أنَّ  ٰى ا أنَّ

ــاذبون ــوم يتج ــة اال  الق ــن جه ــر م ــنصَّ األم ــوا ال ــار وترك  ختي

ودخلت إليه شـبهة بـني األكثـر، أراد أن حيـتجَّ علـيهم بمثـل مـا 

، لعلمـه مـن  ٰى ملـا رأ هم يطلبون، فلـم جيبـه أمـري املـؤمنني 

ــيِّ  ــة النب ــب   جه ــذلك مل جي ــه، فل ــر إلي ــؤول األم ــيام ي ف

 .ما دعاه إليه العبّاس إىلٰ 

ــل ــإن قي ــيهم يف : ف ــو يفت ــه وه ــًا علي ــون منصوص ــف يك كي

ـــ ـــتفتيًا؟ ]] ٣٤٢ص /[[ري كث ـــتفهًام ومس ـــام مس ـــن األحك م

ــان ـــ  وك ـــامَّ أفض ــامهم ل ــنقض أحك ــب أن ي ــه،  ٰى جي ــر إلي األم

أرباهبـا، ويف عدولـه عـن ذلـك  وكان ينبغي أن يسـرتدَّ فـدكًا إىلٰ 

عونه دليل عىلٰ   .بطالن ما يدَّ

ــه، ألنَّ : قلنــا ــا فتيــاه هلــم فمــامَّ ال يســوغ لــه االمتنــاع من أمَّ

ــار  ــه إظه ــقِّ علي ــواحل ــن ٰى ، والفت ــَف وأم ــ  إذا مل خي رر وال ـالض

 .وإنَّام السؤال فيمن أبطن من أظهر احلقَّ  سؤال عىلٰ 

ــك،  ــالف ذل ــن خ ــه مل يمك ــوم فإنَّ ــام الق ــرار أحك ــا إق وأمَّ

  ، وأكثـر مـن تابعـهٰى األمـر إليـه باالسـم دون املعنـ ٰى وإنَّام أفضـ

ن مــن نقــض  كــان يعتقــد اإلمامــة للقــوم ، فكيــف يــتمكَّ

ــد ســألوهأ ــاته وق ــذلك قــال لقض ــم؟ : حكــامهم؟ ول ــَم نحك بِ

يكـون النـاس مجاعـة أو  ٰى اقضوا بـام كنـتم تقضـون حتـَّ«: فقال

ــحايب ــات أص ــام م ــوت ك ــيعته» أم ــن ش ــات م ــن م ــي م . يعن

ــال أنَّ  ــاهد احل ــم بش ــائل عل ــالف يف مس ــا ال   وخ ــالف فيه اخل

 .يوحش، وأمسك عامَّ يورث الوحشة

ــا ــإنَّام مل يرّده ــدك ف ــا ف ــا  وأمَّ ه ــة، وإنَّ ردَّ ــن التقيَّ ــا م ــا قلن مل

 .م القوم وختطئتهم، فعدل عن ذلكتظلُّ  يؤّدي إىلٰ 

ـ عىلٰ  لـه عليـه ]] ٣٤٣ ص/[[  لـه وملـن اأنَّ فدكًا كانـت حق�

 .له أن يرتك املطالبة به لبعض األغراض والية، ومن له حقٌّ 

ــال ــن ق ــحابنا م ــة : ويف أص ــت فاطم ــدك كان ــم يف ف اخلص

 ال يـتكلَّم فيهـا لتكـون هـي املخاصـمة بـأن   وأوصت إليـه

بينهـا وبـني مـن دفعهـا مـن الكـالم  ٰى هلم يـوم القيامـة ملـا جـر

سـيجمعني وإّيــاك يـوم يكــون فيــه «: قالـت لــه ٰى املعـروف حتَّــ

 .»فصل اخلطاب

ـــة أو  ـــدكًا بالنحل ـــة ف ـــتحقاق فاطم ـــالم يف اس ـــا الك فأمَّ
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ــد اســتوفيناه يف  ــيص الشــايف(املــرياث فق ــه يف  )تلخ ــرف من وط

 .ل بذكره هاهناطوِّ ال نُ  )لمَ رشح اجلُ (

ا مـا يعارضـون بـه ويذكرونـه مـن اآليـات نحـو قولـه   :وأمَّ
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� ]وغـري ذلـك مـن اآليـات، وأنَّ ]١٨: الفـتح ،

ا الوجـه ، فقـد بيَّنّـالـنصِّ   ذلك يمنع من وقوع خطأ مـنهم بـدفع

رشح (وطـــرف منـــه يف  )تلخـــيص الشـــايف(يف  فيـــه مســـتوىفٰ 

ــاجلُ  ــة(و )لَم ــح يف اإلمام ــن كُ  )املفص ــك م ــري ذل ــال تُ وغ ــا، ف بن

 .ل بذكره هاهنا، وفيام ذكرناه كفاية إن شاء اهللاطوِّ نُ 

  * *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ ٢ج (تلخيص الشايف 

 منصـوص عـىلٰ  يف أنَّ أمري املـؤمنني : فصل ]]٣ص /[[

 :بال فصل إمامته بعد النبيِّ 

ــىلٰ ]] ٥ص /[[ ــتدالل ع ــا يف االس ــه  لن ــوص علي ــه منص أنَّ

 :طريقتان

ــه إمــام بعــد النبــيِّ  أن نــدلَّ عــىلٰ : إحـدامها ) وآلــه(عليــه ( أنَّ

ة عـىلٰ بال  )السالم القسـمة، فـإذا ثبـت  فصل بطـرق عقليـة مبنيـَّ

 إنَّـه إمـام بعـده بـال فصـل، قطـع عـىلٰ : من قال أنَّه إمام هبا فكلُّ 

ه منصوص عليه  .أنَّ

أنَّـه منصـوص عليـه مــن  أن نسـتدلَّ عـىلٰ : والطريقـة الثانيـة

 .)عليه وآله السالم( القرآن واألخبار املتواترة عن النبيِّ 

قــد ثبــت وجــوب اإلمامــة بــام : أن نقــول: فالطريقــة األُوىلٰ 

ــون  ــدَّ أن يك ــه ال ب ــًا أنَّ ــت أيض م، وثب ــدَّ ــيام تق ــه ف ــا علي لن دلَّ

ــه ــالم علي م الك ــدَّ ــام تق ــومًا ب ــقَّ ال  معص ــًا أنَّ احل ــت أيض ، وثب

ــة حمّمــد  فــاق منّــا ومــن باتِّ  )عليــه وآلــه الســالم(خيــرج عــن ُأمَّ

ـة بعـد النبـيِّ . خصومنا  عـىلٰ  )السـالمعليـه وآلـه ( ووجدنا األُمَّ

 :ثالثة أقوال ليس وراءها رابع

ــده  قــول مــن ذهــب إىلٰ : أحــدها]] ٦ص /[[ أنَّ اإلمــام بع

ــه عليــه باإلمامــة، وهــو قــول الشــيعة  أمــري املــؤمنني  بنصِّ

 .اختالفها عىلٰ 

أنَّ أبـا بكــر هـو اإلمـام بعــده  قـول مــن ذهـب إىلٰ : واآلخـر

ــار،  عليــه، أو اخــتالف مــذاهبهم يف اعتقــاد الــنصِّ  عــىلٰ  االختي

وهــو قــول أكثــر خمالفينــا يف اإلمامــة مــن املعتزلــة، وأصــحاب 

 .احلديث، واملرجئة، ومن وافقهم

 قــول العبّاســية الــذين ذهبــوا إىلٰ : والثالــث]] ٧ص /[[

عليـــه وآلـــه (هـــو اإلمـــام بعـــد الرســـول  أنَّ العبّـــاس 

ـــالم ـــىلٰ )الس ـــددهم يف  ، ع ـــة ع ـــهم وقلَّ ـــذوذهم وانقراض ش

 .األصل

ن أثبـت إمامـة أيب بكـر، وقـول مـن أثبـت ووجدنا قـول مـ

ــىلٰ  ــة ع ــاع األُمَّ ــاطلني، إلمج ــاس ب ــة العبّ ــاحبيهام مل  إمام أنَّ ص

مل يكونــا ) وإذا(يكونــا معصــومني العصــمة التــي عنيناهــا، 

مناه أنَّ اإلمــام ال يكــون إالَّ معصــومًا  معصــومني وثبــت بــام قــدَّ

ع ٰى دعو) بطلت(  .إمامتهام ٰى من ادَّ

قـوالن ثبـت قـول الشـيعة، ألنَّـه لـو حلـق وإذا بطل هذان ال

ة  .هبا يف البطالن لكان احلقُّ خارجًا عن أقوال األُمَّ

ــول  ــد الرس ــام بع ــب أنَّ اإلم ــذا الرتتي ــت هب ــد ثب ــه (فق علي

ــه الســالم ــؤمنني  )وآل ــة، ألنَّ  أمــري امل ــه باإلمام ــه علي بنصِّ

بـال فصـل مل  اإلمـام بعـد الرسـول  إنَّـه : من قـال كلَّ 

 .إلمامة له إالَّ بالنصِّ ُيثبِت ا

عون اإلمجـاع عـىلٰ : وليس ألحٍد أن يقـول ارتفـاع  كيـف تـدَّ

ــذهب إىلٰ  ــن ي ــاس م ــر ويف الن ــن أيب بك ــمة ع ــمته،  العص عص

ــي ــمة الت ــاع العص ــَف باإلمج ــه مل ُين ــن أن ]] ٨ص /[[  ألنَّ يمك

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

فلـيس فـيهم مـن  ٰى هـذا املعنـ بـام يرجـع إىلٰ معصوم باإليامن أو 

وال اعتبــار بقــول . ُيثبِــت العصــمة التــي نوجبهــا لألنبيــاء 

ة من محل نفسه عىلٰ   .ما خيالف املعلوم من املذاهب املستقرَّ

ــب معنــ مــن  ٰى وجــه أقــو هــذا الــدليل عــىلٰ  ٰى ولــك أن ُترتِّ

ــول ــو أن تق ــزه، وه ــذا وأوج ــدَّ أن : ه ــام ال ب ــت أنَّ اإلم إذا ثب

ــىلٰ  ــري  يكــون مقطوعــًا ع ــون اإلمــام أم عصــمته، وجــب أن يك

ــع عــىلٰ  ، ألنَّ كــلَّ املــؤمنني  ــا  مــن قط عصــمة اإلمــام وأهنَّ

 ٰى ومـا أدّ . هـو اإلمـام دون غـريه أنَّـه  من رشطه قطع عـىلٰ 

 .خالف اإلمجاع ُعِلَم فساده إىلٰ 

: إمامتــه  ولـك أن تســتدلَّ بمثــل طريقــة العصــمة عــىلٰ 

ــل  ــام أفض ــتدلُّ بكــون اإلم ــّم تس ــق، ث ــىلٰ  اخلل ــه  ع ــو  أنَّ ه

األفضل بام نـذكره فـيام بعـد، وإذا ثبـت ذلـك فـال بـدَّ أن يكـون 

 .هو اإلمام، لفساد إمامة املفضول

إنَّ اإلمــام ال يكــون إالَّ : ولــك أيضــًا أن تســتدلَّ بــأن تقــول

ــه ال بــدَّ أن  م مــن أنَّ لنــا عليــه فــيام تقــدَّ أعلــم النــاس بــام قــد دلَّ

ال  ٰى بجميـع أحكـام الشــريعة جليلـه ودقيقـه، حتـَّيكون عاملـًا 
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يشّذ عنه شــيء مـن علومهـا، وقـد ثبـت باإلمجـاع أنَّ أبـا بكـر 

ــا فاقــدين لكثــري مــن  ــاس مل يكونــا هبــذه الصــفة، بــل كان والعبّ

ــدِّ  ــوم ال ــامتهام، عل ــت إم ــاهلام، فبطل ــن ح ــاهر م ــك ظ ين، وذل

ـــت  ـــه ال إمامـــة أمـــري املـــؤمنني ]] ١٠ص /[[وثبت ، ألنَّ

ة بعد األقوال الثالثة التي ذكرناهاقو  .ل ألحٍد من األُمَّ

*   *   * 

ــل]] ١٦١ص [[ ــإن قي ــاب : ف ــذا الب ــروون يف ه ــا ت ــع م مجي

خــالف مــا تــذهبون إليــه مــن اإلمامــة، إذا مل  يمكــن محلــه عــىلٰ 

رضورًة بــذلك، ألنَّ  ُيعَلــم املــراد مــن قصــد الرســول 

ــه ــدي«: قول ــامكم بع ــذا إم ــد» ه ــع أن يري ــامكم يف إ: ال يمتن م

الصالة، أو اإلمامة يف العلم التـي هـي أجـّل مـن اإلمامـة التـي 

ــة ن الوالي ــمَّ ــة . تتض ــه بمنزل ــوم، ألنَّ ــك العم ـــي ذل وال يقتض

غــري ذلــك ممَّــا  إىلٰ ... هــذا رئيســكم وقائــدكم وســابقكم: قولــه

ـــ ــفات، وال اقتض ــتيعاب الص ـــي اس ــوم،  ٰى ال يقتض ــه العم في

ع ــدَّ ــن أن ُي ــظ اإل ٰى وال يمك ــة يف لف ــن جه ــارف م ــة التع مام

ــا تفيــد القيــام بــاألُمور التــي  ــه ال ُيعَقــل يف اللغــة أهنَّ اللغــة، ألنَّ

ــه، ألنَّ  ـــرعي في ــرف الش عــاء الع ــن ادِّ ــام، وال يمك ختــصُّ اإلم

الذي حصـل فيـه مـن التعـارف إنَّـام حصـل باصـطالح أربـاب 

ال جيــب محـل اخلطــاب عليــه،  املـذاهب، ومــا حـلَّ هــذا املحـلَّ 

ــذلك مل يــر ــام كــانوا ول ــة، وإنَّ ــر اإلمام ــن الصــحابة ذك و ع

ــا : (يــذكرون األمــري واخلليفــة، ولــذلك قــالوا يــوم الســقيفة منّ

ــري ــنكم أم ــري وم ــر)أم ــالوا أليب بك ــول اهللا : (، وق ــة رس خليف

( ٍّـــيل ـــؤمنني : (، ولع ـــري امل ـــفوا )أم ص /[[، ومل يص

ـــام روي يف هـــذا البـــاب]] ١٦٢ : أحـــدًا مـــنهم باإلمـــام، وإنَّ

مـا قلنـاه مل تكـن يف  وإذا كـان األمـر عـىلٰ . »مـن قـريشة األئمَّ «

ة  .هذا اخلرب حجَّ

ــم ــال هل ــم : يق ــن العل ــو مل يك ــوه ل عيتم ــا ادَّ ــن م ــام أمك إنَّ

،  الضـروري حاصـالً ملـن سـمع هـذا اخلـرب بقصـد النبـيِّ 

وأنَّه أراد اإلمامـة بعـده بـال فصـل، وقـد وجـدنا النـاقلني إلينـا 

ـم علمــوا مــا   وا بــالنبيِّ أن اتَّصــل نقلـوا عــن سـلفهم إىلٰ  أهنَّ

غــريه  قلنــاه رضورًة مــن قصــده، وذلــك يمتنــع مــن محلــه عــىلٰ 

 .حالٍ  عىلٰ 

ــو مل يعلمــوا ذلــك رضورًة، لوجــب محــل هــذا  عــىلٰ  ــم ل أهنَّ

ــل  اللفــظ عــىلٰ  ــَرتك ظــاهره لضـــرب مــن التأوي ظــاهره، وال ُي

ــه حمتمــل، ألّنــا متــ  مل نــراع ذلــك ٰى إالَّ لضـــرورة، وال ُحيَكــم بأنَّ

ــا ال  إىلٰ  ٰى أدّ  ــرك ظواهره ــوز ت ــة، وجي ــواهر حمتمل ــع الظ أنَّ مجي

ــة  ــة العقــول حمتمل ــزم أن تكــون أدلَّ ــدعو إليــه، ويل لضـــرورة ت

 .فاقوذلك باطل باالتِّ . ملعارضة الشبهات هلا

ــا محــل لفــظ اإلمامــة عــىلٰ  إمامــة الصــالة، فباطــل مــن  وأمَّ

 :وجوه

ــدها ـــر: أح ــم الض ــول العل ــن حص مناه م ــدَّ ــا ق وري أنَّ م

رضورًة، وإخبـــارهم بـــذلك،   للســـامعني بقصـــد النبـــيِّ 

فكـام وجـب صـدقهم يف نفــس اخلـرب وجـب صـدقهم يف املــراد 

 .حدٍّ واحد به، ملا علموه رضورًة، ألنَّ األمرين عىلٰ 

أنَّ اللفـــظ إذا كـــان صـــحيحًا متنـــاوالً إلمامـــة : والثـــاين

 الصالة، وإمامة القيـام بـاألُمور الشــرعية، وجـب محـل اللفـظ

 .عمومها إالَّ بدليل عىلٰ 

ــالتواتر، : والثالــث مناه ب ــدَّ ــام ق ة اخلــرب ب ــحَّ ــه إذا ثبــت ص أنَّ

ته قطـع عـىلٰ  وُعِلَم صدق الرواة، فكـلُّ مـن قطـع عـىلٰ  أنَّ  صـحَّ

ـة مـن يقطـع عـىلٰ . املراد به اإلمامـة املخصوصـة  ولـيس يف األُمَّ

ته، وحيملـه عـىلٰ  ل إمامـة الصـالة، أو إمامـة العلـم، فـالقو صحَّ

 .بخالف ذلك خروج عن اإلمجاع

ــه  ــاؤهم أنَّ ع ــي وادِّ ــرف رشع ــه ع ــون في ــيهم أن يك ــا نف فأمَّ

ــرف ــه ع ــل في ــق ]] ١٦٣ص /[[  حص ــو طري ــطالح، فه باالص

ـــرع مثــل إىلٰ  ــي العــرف الشـــرعي يف مجيــع ألفــاظ الش : نف

ذلــك أربــاب  اصــطلح عــىلٰ : الصــالة والزكــاة، وأن يقــال

 .املذاهب

نَّة بهال يمكن دفع ذلك و: فإذا قيل  .قد ورد الكتاب والسُّ

ذلـك يف لفـظ اإلمامـة رشعـًا، وقـد ورد  ٰى فكيـف ُينفـ: قلنا

ـنَّة بلفـظ اإلمامـة؟ قـال اهللا تعـاىلٰ   : الكتاب والسُّ
َ

ـك
ُ
 جاِعل

�
إِ�

 
ً
ــا ــاِس إِمام

�
ــرة[ �ِلن ـــرع]١٢٤: البق ــه يف الش ــة «: ، وقول األئّم

ــ»مــن قــريش ــه هــذا املعن . املخصــوص ٰى ، وفهــم املخــاطبون ب

ع ـم فهمـوا ذلـك بـدليل ال بلفـظ، جـاز أن ُيــدَّ  ٰى فـإن ادُّعـي أهنَّ

 .ذلك يف مجيع ألفاظ الرشع من الصالة والزكاة

ــة إىلٰ  ــظ اإلمام ــن لف ــدوهلم ع ــا ع ــميتهم  فأمَّ ــة، وتس اخلالف

ـــ  مــنهام  واحــدٍ  ، فــإنَّام كــان كــذلك ألنَّ كــلَّ )إمــرة املــؤمنني(ب

ون بني مجيع ذ  .لكيقوم مقام صاحبتها، فهم خمريَّ

ــل ــد : فــإن قي ــه اإلمامــة بع ــون املــراد ب ـــَم ال جيــوز أن يك لِ

مـا  عـرف الشــرع عـىلٰ  عثامن، فيكون قـد اسـتعمل اللفـظ عـىلٰ 

 اقرتحتموه؟
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 :فهذا السؤال يسقط باألجوبة الثالثة التي ذكرناها

ــا هل ــيِّ : أوَّ ــد النب ــامعني بقص ــم الس ــاين عل ــل : ، والث مح

اعتبــار : لـدليل، والثالـثعمومـه إالَّ بـام منـع منـه ا اللفـظ عـىلٰ 

ــن قطــع عــىلٰ  اإلمجــاع، ألنَّ كــلَّ  ــىلٰ  م ة اخلــرب قطــع ع ــحَّ أنَّ  ص

فـالقول بخـالف . بـال فصـل  املراد بـه اإلمامـة بعـد النبـيِّ 

 .ذلك خروج عن اإلمجاع

لِــَم ال جيـوز أن يكـون املـراد هبـذه األلفـاظ اخلـرب : فإن قيل

ــال ــه ق ــاب؟ فكأنَّ ــًا يف ا: دون اإلجي ــيكون إمام ــي س ــال الت حل

باالختيــار ال بــالنصِّ ]] ١٦٤ص /[[ُعِقــَدت لــه اإلمامــة فيهــا 

 .من الرسول

وهــذا الســؤال أيضــًا يســقط باألجوبــة الثالثــة التــي : قلنــا

 .ذكرناها فال وجه إلعادهتا

ــىلٰ  ــة  ع ــاظ املنقول ــع األلف ــن يف مجي ــؤال ال يمك ــذا الس أنَّ ه

عـيل بـإمرة  ىلٰ سـلِّموا عـ«: ، ألنَّ مـن مجلتهـا قولـهٰى يف هذا املعنـ

د يف »املــؤمنني ، وال جيــوز أن يكــون هــذا خــربًا عــامَّ يتجــدَّ

وكـذلك . نزلـة يف احلـالثبـوت هـذه امل املستقبل، ألنَّه يدلُّ عـىلٰ 

هــذا األمــر يكــون أخــي ووصــيي  كــم يــؤازرين عــىلٰ أيّ «: قولــه

، ال يصــحُّ أن يكــون خــربًا عــامَّ يقــع يف »وخليفتــي مــن بعــدي

مـا دعـا إليـه  عـىلٰ  ل هـذه املنـازل جـزاءً جع املستقبل، ألنَّه 

ــحُّ إذا  ــك ال يص ــب، وذل ــرج الرتغي ــه خم ــه، وأخرج ــن مبايعت م

ــَل اللفــظ عــىلٰ  ــَل عــىلٰ  ُمحِ ــام يصــحُّ إذا ُمحِ اإلجيــاب،  اخلــرب، وإنَّ

مـن بـايعني مـنكم فقـد أوجـب كونـه أخـًا «: فيكون كأنَّـه قـال

 .»وخليفًة من بعدي اووصي� 

ــىلٰ  ــر ا ع م ذك ــدَّ ــا تق ــازل كالوصــيَّة أنَّ م ــن املن ــة م خلالف

ة الغـرض هبـا اإلجيـاب دون اخلـرب، فوجـب مثـل ذلـك  واألخوَّ

بعـض املنــازل  يف لفـظ اخلالفـة معــًا، السـتحالة أن يســيق 

بعض، ويريـد بـاجلميع اإلجيـاب دون اخلـرب مـا عـدا منزلـة  عىلٰ 

 .اخلالفة، ألنَّ ذلك خروج عن نظام اخلطاب

أراد بـه » إمـام املتَّقـني«: قولـه : وليس ألحـٍد أن يقـول

ــو ــاحلون يف دعــائهم أن جيعلهــم اهللا ٰى يف التق ، كــام قــال الص

نـــا : يف قولـــه]] ١٦٥ص /[[للمتَّقـــني إمامـــًا  تعــاىلٰ 
ْ
َعل

ْ
َواج

 
ً
ــا ــَ� إِمام ُمت�ِق

ْ
ــان[ ��ِل ــه ]٧٤: الفرق ــراد ب ــان امل ــو ك ، ول

مـن أن يكـون  اإلمامة مل يكـن بـأن يكـون إمامـًا للمتَّقـني بـأوىلٰ 

 .امًا للفاسقنيإم

أنَّــه إمـــام يف يشء دون يشء  وذلــك أنَّ محــل ذلــك عــىلٰ 

ــىلٰ  ــل ع ــوم دلي ــوم إالَّ أن يق ــول العم ــاهر الق ــيص، وظ  ختص

ــه ــىلٰ . ختصيص ــ ع ــد بيَّنّ ــة وحقيقتهــا  ٰى ا أنَّ معنــأّنــا ق اإلمام

ن االقتداء بمـن كـان إمامـًا مـن حيـث قـال وفعـل، فـإذا  يتضمَّ

ــة يف ــه إمــام لـبعض األُمَّ بعــض األُمـور فــال بــدَّ مــن أن  ثبـت أنَّ

ــد ــون مقت ــىلٰ  ٰى يك ــر ع ــك األم ــه يف ذل ــك  ب ــه، وذل ــذا الوج ه

ــه، ألنَّ  ــت إمامت ــمته وجب ــت عص ــإذا ثبت ــمته، ف ـــي عص يقتض

ــلَّ  ــه  ك ــت ل ــن أثب ــه  م ــب ل ــا أوج ــع عليه ــمة وقط العص

 .اإلمامة بعد الرسول بال فصل

ـا ختصـيص  بـاللفظ دون الفاســقني فـال يمتنــع ) املتَّقــني(فأمَّ

، كـام قـال تعـاىلٰ  وإن ـد: كان إمامـًا للكـلِّ
ُ
ُمت�ِقـَ�  ىٰ ه

ْ
 ��ِل

ــرة[ ــد]٢: البق ــان ه ــىلٰ  ٰى ، وإن ك ــك ع ــل ذل ــإنَّ مح ، ف ــلِّ  للك

املتَّقني ملا انتفعـوا هبدايتـه، ومل ينتفـع بـه الفاسـقون، وجـاز هـذا 

، »إمــام املتَّقــني«: القــول كــان لنــا أن نقــول مثــل ذلــك يف قولــه

اص لفـظ اآليـة مـع عمـوم معناهـا إالَّ وال وجه ُيذَكر يف اختصـ

 .وهو قائم يف اخلرب

ــد  ــًا، فق ــني إمام ــم للمتَّق ــأن جيعله ــاحلني ب ــاء الص ــا دع فأمَّ

ـ جيـوز أن ُحيَمـل عـىلٰ  ـم دعـوا بـأن يكونـوا أئمَّ هبــم  ٰى ًة ُيقتـدأهنَّ

 ولـو رصنـا إىلٰ . االقتداء احلقيقـي الـذي بيَّنـاه، فهـذا غـري ممتنـع

م  دعـوا بخـالف ذلـك، لكنّـا إنَّـام رصنـا ما يريده اخلصم من أهنَّ

ن ما قلناه  .إليه بداللة وإن كانت حقيقة اإلمامة تتضمَّ

ا قولـه لـني د املسـلمني، وقائـد الغـرِّ سـيِّ «: وأمَّ ، فإنَّـه »املحجَّ

وكـذلك قائـد . اإلمامـة، ألنَّ السـيادة الرئاسـة ٰى معنـ يرجع إىلٰ 

إذا كـــان ]] ١٦٦ص /[[القـــوم رئيســـهم ومطـــاعهم، ســـيّام 

: ويف بعــض الروايــات. إمــام املتَّقــني: ذلــك عقيــب قولــه

وهــذه الروايــة رصحيــة أيضــًا . بكســـر الــدال» وقــايض ِدينــي«

ــ ــايض بمعن ــة، ألنَّ الق ــاكم ٰى باإلمام ــاكًام يف . احل ــان ح وإذا ك

 .ين فهو اإلماممجيع الدِّ 

 القـايض إىلٰ «: كـان جيـب أن يقـول: وليس ألحـٍد أن يقـول

ــي ــال»دين ــام ق ــ: ، ك َض
َ
  يْنا إِ�ٰ َوق

َ
ــل اِ�ي

ْ
ــِ� إِ� : اإلرساء[ بَ

ــ]. ٤ ــاء بمعن ــان القض ــه إذا ك ــاج إلي ــام ُحيت ــذا إنَّ ــك أنَّ ه  ٰى وذل

ـا إذا كـان بمعنـ اه فـال حيتـاج مـا بيَّنّـ احلكـم عـىلٰ  ٰى اإلخبار، فأمَّ

مناه ذلك عىلٰ  إىلٰ   .ما قدَّ

*   *   * 

ـا يــدلُّ عـــىلٰ ]] ٢٣٩ص [[ أيضــًا بعـــد  إمامتــه  وممـَّ

ــيِّ  ــل  النب ــال فص ــت : ب ــل البي ــاع أه م ال إمج ــإهنَّ ، ف
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ــت أنَّ  ــد ثب ــادات، وق ــوا يف االعتق ــك وإن اختلف خيتلفــون يف ذل

ة  .إمجاعهم حجَّ

ــة والــذي يــدلُّ عــىلٰ   مــا روي عــن النبــيِّ : أنَّ إمجــاعهم حجَّ

 ـكتم هبـام «: أنَّه قـال إّين خملِّـف فـيكم الثقلـني، مـا لـو متسَّ

ــكتــاب اهللا وعــرتيت، و: والــن تضــلُّ  ــام لــن يفرتقــا حتَّ يــردا  ٰى إهنَّ

 .»عيلَّ احلوض

ــي فــيكم مثــل ســفينة «: وقــال يف خــرب آخــر ــل أهــل بيت مث

 .»نوح، من ركبها نجا ومن ختلَّف عنها غرق

ل بمنزلــــة  فجعلهــــم ]] ٢٤٠ص /[[ يف اخلــــرب األوَّ

ـــ ـــالكتـــاب، فكـــام أنَّ التمسُّ ، اك بالكتـــاب ال يكـــون إالَّ حق�

ــ ــذلك التمسُّ ــب أن فك ــم جي ــك هب ــون حق� ــر . ايك ــرب اآلخ واخل

ــك هبــم  جعلهــم بمنزلــة ســفينة نــوح، فيجــب أن يكــون املتمسِّ

ــاً  ــان ناجي ــوح ك ــفينة ن ــب س ــك وراك ــام أنَّ املتمسِّ ــًا، ك . ناجي

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــك ي ــاعهم  وذل ــت أنَّ إمج ــة، وإذا ثب ــاعهم حجَّ أنَّ إمج

ــة وهــم جمتمعــون عــىلٰ  ــيِّ  إمامتــه  حجَّ ــال   بعــد النب ب

 .فصل وجب القول به

الً قبــل أن تتكلَّمــوا يف  وا عــىلٰ دلُّـ: فـإن قيــل ة اخلـرب أوَّ صــحَّ

 .معناه

ــا ــة عــىلٰ : قلن ــالقبول، وإنَّ  الدالل ــه ب ــة ل ــي األُمَّ ته تلّق ــحَّ ص

ته ــحَّ ــالف يف ص ــه مل خي ــتالفهم يف تأويل ــع اخ ــنهم م ــدًا م . واح

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــذا ي ــكَّ  وه ــله، وأنَّ الش ــه يف أص ــت ب ــة قام أنَّ احلجَّ

ــن  ــه، وم ــع من ــرب مرتف ــيهم خ ــة إذا ُأورد عل ــامء األُمَّ ــأن عل ش

ــة  ــله، وأنَّ احلجَّ ــالم يف أص موا الك ــدِّ ته أن ُيق ــحَّ ــكوك يف ص مش

وإذا رأينـا مجـيعهم عـدل . به غري ثابتـة، ثـّم يشــرعوا يف تأويلـه

مـا يوافـق  مـنهم عـىلٰ  عن هذه الطريقة يف هذا اخلـرب ومحلـه كـلٌّ 

ة ما ذكرن طريقته ومذهبه دلَّ ذلك عىلٰ   .اهصحَّ

ــل ــإن قي ــ: ف ــم متعلِّ ــإنَّ احلك ــالعرتة؟ ف ــراد ب ــا امل ــذا م ق هب

 .االسم الذي ال بدَّ من بيان معناه

. هـم نسـله كولـده وولـد ولـده: عرتة الرجل يف اللغـة: قلنا

ــع ذلــك فقــال إنَّ عــرتة الرجــل هــي : ويف أهــل اللغــة مــن وسَّ

ل يتنــاول ظــاهر اخلــرب  فعــىلٰ . قومــه إليــه يف النســب ٰى أدنــ األوَّ

ــاوحق ــني وأوالدمه ــن واحلس ــه احلس ــىلٰ . يقت ــاين  وع ــول الث الق

يتنــاول مــن ذكرنــاه ومــن جيــري جمــراهم يف االختصــاص 

 .بالقرب من النسب

ــد القــول بــام أزال بــه الشــبهة  أنَّ الرســول  عــىلٰ  قــد قيَّ

ــه احلكــم إىلٰ »عــرتيت أهــل بيتــي«: وأوضــح األمــر بقولــه  ، فوجَّ

ــتحقَّ  ــن اس ــمني]] ٢٤١ص /[[  م ــذين االس ــم . ه ــن نعل ونح

منا  م أهـل بيتـه هـو مـن قـدَّ أنَّ من ُيوَصف من عرتة الرجل بـأهنَّ

ـــر ـــن ج ـــن أوالده وأوالده أوالده وم ـــره م ـــراهم يف  ٰى ذك جم

 .النسب القريب

ــه  أنَّ الرســول  عــىلٰ  ــنيَّ مــن يتناولــه الوصــف بأنَّ قــد ب

مجــع أمـري املــؤمنني  وتظـاهر اخلــرب بأنَّـه . مـن أهـل البيــت

ــن واحل ــة واحلس ــني وفاطم ــائه،  س ــم بكس ــه، وجلَّله يف بيت

هــؤالء أهــل بيتــي، فأذهــب عــنهم الــرجس  الّلهــمَّ «: ثــّم قــال

رهم تطهرياً  يـا رسـول : َسـَلمة ، فنزلـت اآليـة، فقالـت ُأمُّ »وطهِّ

ـِك عــىلٰ «: اهللا، ألســُت مــن أهــل بيتــك؟ فقــال   ولكنـَّ

ـــري ـــؤالء »خ ـــم هب ـــذا االس ـــصَّ ه دون ]] ٢٤٢ص /[[، فخ

ــريهم ــون. غ ــب أن يك ــيهم، وإىلٰ  فيج ــًا إل ه ــم متوجِّ ــن  احلك م

مـن أثبـت فـيهم هـذا احلكـم  حلق هبم بالدليل، وقـد أمجـع كـلُّ 

ــ أنَّ أوالدهــم يف ذلــك  ك واالقتــداء عــىلٰ أعنــي وجــوب التمسُّ

 .اجلميع ه احلكم إىلٰ جيرون جمراهم، فقد ثبت توجُّ 

بعــض مــا أوردمتــوه جيــب أن يكــون أمــري  فعــىلٰ : فــإن قيــل

ــؤمنني  ــن ا امل ــيس م ــورة ل ــرتة مقص ــت الع ــرتة، إن كان لع

 .األوالد وأوالدهم عىلٰ 

أمـري املـؤمنني : ذلـك مـن الشـيعة يقـول من ذهـب إىلٰ : قلنا

  ٰــىل ــم ع ــذا االس ــه ه ــام ال  وإن مل يتناول ــة، ك ــبيل احلقيق س

ــو  ــد، فه ــم الول ــه اس ــيِّ  يتناول ــرتة وس ــو الع ــري أب دها وخ

ــا ــتحقُّ . منه ــم املس ــاو واحلك ــري تن ــدليل غ ــت ب ــم ثاب ل باالس

 .االسم املذكور يف اخلرب

ــل ــإن قي ــة : ف ـــرة مجاع ــر بحض ــول أيب بك ــون يف ق ــام تقول ف

ــة ــه: (األُمَّ ، )نحــن عــرتة رســول اهللا وبيضــته التــي انفقــأت عن

 وهو يقتيض خالف ما ذهبتم إليه؟

ـة يـردُّ  االعرتاض بخـرب شـاذٍّ : قلنا ه ويطعـن عليـه أكثـر األُمَّ

 .ه لهخرب جممع عليه مسلَّم الرواية ال وج عىلٰ 

أنَّ قول أيب بكـر هـذا لـو كـان صـحيحًا مل يكـن إالَّ مـن  عىلٰ 

ـــ محلـــه عـــىلٰ  ، ألنَّ قربـــع والتجـــوُّ التوسُّ  أيب بكـــر إىلٰ  ٰى ز بـــدٌّ

يف النســب ال يقتضـــي أن ُيطَلــق عليــه لفــظ  الرســول 

ة وإن كــانوا  عــىلٰ ) عــرتة( ســبيل احلقيقــة، ألنَّ بنــي تــيم بــن مــرَّ

ن بعـد أقرب إىلٰ  عـنهم بـأب أو أبـوين، فكـذلك  بني هاشـم ممـَّ

 من بعد عـنهم بـأب أو أبـوين أو أكثـر مـن ذلـك هـو أقـرب إىلٰ 
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ويف هـذا مـا يقتضــي . بني هاشم ممَّن بعد أكثـر مـن هـذا البعـد

ــل يقتضـــي أن يكــون أن تكــون قــريش كلُّ  هــا عــرتة واحــدة، ب

ــرب إىلٰ  ــهم أق ــرتة، ألنَّ بعض ــدنان ع ــن ع ــّد ب ــد مع ــع ول  مجي

جيعـل مجيـع ولـد  ٰى هـذا التـدريج، حتـَّ بعض من اليمن، وعـىلٰ 

ــدة ــرتة واح ــان . آدم ع ــحَّ ك ــرب إذا ص ــا أنَّ اخل ــام ذكرن ــحَّ ب فص

ــو بكــر ]] ٢٤٣ص /[[  جمــازًا، ويكــون وجــه ذلــك مــا أراده أب

ــول اهللا  ــب رس ــن نس ــة م ــار بالقراب ــن االفتخ ــأطلق م ، ف

ــ ــة توسُّ ــ. عاً هــذه اللفظ ــه أدن ــول مــن ل ــد يق ــوم  ٰى وق ــعبة بق ش

. سـبيل التوّسـع أنـا مـن بنـي فـالن، عـىلٰ : هموأيسـر علقة بنسب

إنَّـك ابنـي : احلقيقـة وقد يقـول أحـدنا ملـن لـيس بـابن لـه عـىلٰ 

ــفقة ــاص والش ــدي، إذا أراد االختص ــول . وول ــد يق ــذلك ق وك

هـذا جيـب أن ُحيَمـل قـول أيب بكـر،  فعـىلٰ . أنـت أيب: ملن مل يلده

 .وإن كانت احلقيقة تقتيض خالفه

ــا بكــر لــو صــحَّ  عــىلٰ  ــه مــن عــرتة الرســول  أنَّ أب  كون

إّين خملِّـف «: سبيل احلقيقـة لكـان خارجـًا مـن حكـم قولـه عىلٰ 

ــد ذلــك بصــفة معلومــة  ، ألنَّ الرســول »فــيكم الثقلــني قيَّ

ــا مل تكــن يف أيب بكــر، وهــي قولــه ، وال شــبهة »أهــل بيتــي«: أهنَّ

ــا أنَّ اآليــة نزلــت  ــه مل يكــن مــن أهــل البيــت الــذين ذكرن يف أنَّ

ــيهم واخت ــن ف ــه م ــرف أنَّ ــه يف الع ــق علي ــن ُيطَل ــتهم، وال ممَّ صَّ

ــول  ــت الرس ــل بي ــد أه ــريه بع ــع غ ــع م ــن اجتم ، ألنَّ م

ه من أهل بيته: عشـرة آباء ونحوهم ال يقال  .إنَّ

ت اجلملــة التــي ذكرناهــا، وجــب أن يكــون  وإذا صــحَّ

ــب  ــفة مل جي ــذه الص ــن هب ــو مل يك ــه ل ــة، ألنَّ ــرتة حجَّ ــاع الع إمج

ــارتفــاع الضــالل عــن ا ، فــإذا كــان كــلِّ وجــهٍ  ك بــه عــىلٰ لتمسُّ

  ُّك بالعرتة ال يضل  .، ثبت ما ذكرناهقد بنيَّ أنَّ املتمسِّ

ــل ــإن قي ــون : ف ــرتم أن يك ــا أنك ــ م ــام نف ــالل  ٰى إنَّ الض

ــك  ــك بالكتــاب والعــرتة معــًا؟ فمــن أيــن أنَّ املتمسِّ ــن متسَّ عمَّ

 بالعرتة وحدها هبذه الصفة؟

ـ: ملوال أنَّ املـراد بـالكال: قلنا مـن  ك بكـلِّ واحـدٍ أنَّ املتمسِّ

ــر  ــافة ذك ــدة يف إض ــان ال فائ ، لك ــلُّ ــرتة ال يض ــاب والع الكت

ــرتة إىلٰ  ــ الع ــال معن ــة، ف ــان حجَّ ــاب إذا ك ــاب، ألنَّ الكت  ٰى الكت

ـــه ـــة إلي ـــيس بحجَّ ـــع. إلضـــافة مـــا ل إنَّ : والقـــول يف اجلمي

 .، ألنَّ هذا حقيقة العبثك هبام حمقٌّ املتمسِّ 

يف ]] ٢٤٤ص /[[  عـــرتة إذا مل يكــــنأنَّ إضـــافة ال عـــىلٰ 

ـة كإضـافة غـريهم مـن سـائر األشـياء، فـأّي معنـ  ٰى قوهلم احلجَّ

ــىلٰ  ــع ع ــيهم والقط ــه عل ــهم والتنبي ــون  لتخصيص ــم ال يفرتق أهنَّ

 .وهذا ممَّا ال إشكال يف سقوطه. يردوا القيامة ٰى حتَّ 

ة  ــحَّ ــا يف ص ــة، قطعن ــت حجَّ ــل البي ــاع أه ــحَّ أنَّ إمج وإذا ص

ــلِّ  ــا اتَّ  ك ــهم ــوا علي ــري . فق ــة أم ــول بإمام ــه الق ــوا علي ــا اتَّفق وممَّ

ــؤمنني  ــيِّ  امل ــد النب ــىلٰ   بع ــل ع ــال فص ــتالفهم يف  ب اخ

، أو بــام حيتملــه التأويــل أو اجلــيلِّ  حصــول ذلــك بــالنصِّ اخلفــيِّ 

 .أو ال حيتمله

ّذاذ عــن ُشــ ٰى ولــيس ألحــٍد أن ينكــر هــذا اإلمجــاع بــام ُحيكــ

وذلــك . زلــة يف اإلمامــةمــن أهــل البيــت يــذهبون مــذهب املعت

ــذهب إىلٰ  ــت ي ــل البي ــن أه ــدًا م ــا أح ــا إذا رأين ــا  أّن ــالف م خ

بخـالف مـا حكينـاه،  ٰى من سمعنا عنـه فـيام مضــ ذكرناه، وكلُّ 

ــىلٰ  ــه ع ــرتض بقول ــن يع ــه ممَّ ــك عن ــحَّ ذل الً إذا ص ــيس أوَّ  فل

ع ــدَّ ــن ُي ــر م ــإنَّ أكث ــذوذه، ف ــاع لش ــول  ٰى اإلمج ــذا الق ــه ه علي

. اإلمجــاع بمثــل هــذا اعــرتاض عــىلٰ  الواحــد واالثنــان، ولــيس

ع عليـه هـذا مـن مجلـة علـامء أهـل  ٰى ثّم إنَّك ال جتد أحدًا ممَّن ُيدَّ

فتَّشـــت عـــن أمـــره،  ٰى ومتـــ. البيـــت وذوي الفضـــل مـــنهم

ضـًا بـذلك لفائـدة عاجلـة، مرتقـ بعـض  بـه عـىلٰ  ٰى وجدته متعرِّ

ــدنيا ــراض ال ــ. أغ ــ ٰى ومت ــرتاض بالشُّ ــا االع ــاد طرقن ّذاذ واآلح

بطــالن اســتقرار اإلمجــاع يف يشء  ذلــك إىلٰ  ٰى امعــات أدَّ اجل عــىلٰ 

من األشـياء، ألّنـا نعلـم أنَّ يف الغـالة والباطنيـة مـن خيـالف يف 

ــــرائع ـــن ]] ٢٤٥ص /[[  الش ـــنهم م ـــالة، وم ـــداد الص كأع

ــيِّ  يــذهب إىلٰ  ــه كــان بعــد النب ــا  أنَّ ة أنبيــاء، وأنَّ الرســالة م عــدَّ

 عـاء اإلمجـاع عـىلٰ ومع هـذا فـال يمنعنـا ذلـك مـن ادِّ . انختمت

ة وتقـرُّ  ر ُأصـول الشــرائع، وال ُيعتَـدُّ بخـالف مـن انقطاع النبـوَّ

ــر  ــن ُيظِه ــعاف م ــعاف أض ــم أض ــوم رضورًة أهنَّ ــاه، ومعل ذكرن

 .من أهل البيت خالف املذهب الذي ذكرناه يف اإلمامة

ــدُّ  عــىلٰ  ــه قــد كــان أخــريًا أنَّ ممَّــن ينــاظر يف املجــالس وُيَع أنَّ

ــا مــن يقــولمــن مجلــة الفقهــ إنَّ اهللا يعفــو عــن : اء وأهــل الفتي

ــار ــود والنص ــوا،  ٰى اليه ــاب  -وإن مل يؤمن ــر يف الكت يف  وذك

ـــاب  ـــايف(كت ـــان ) الش ـــذا اإلنس ـــاهد ه ـــه ش ، وأنَّ اهللا ال -أنَّ

ا ال خـالف أنَّ  ذلـك، وعـىلٰ  يعاقبهم، ويناظر عـىلٰ  غـري ذلـك ممـَّ

ــة فيـه عنــه  ٰى كــأّنــا لـو حفلنــا بقــول مـن ُحي  عــىلٰ . اإلمجـاع حجَّ

ذلك، مل يقـدح فـيام اعتمـدناه، ألنَّ مـن املعلـوم أنَّ أزمنـة كثـرية 

ال ُيعَرف فيها قائل هبـذا املـذهب مـن أهـل البيـت كزماننـا هـذا 

وغــريه، فإّنــا مل نعلــم يف وقتنــا هــذا قــائالً يقــول هبــذا املــذهب، 
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وال نعلم مـن أخربنـا عنـه يف هـذا الزمـان، واملعتـرب يف اإلمجـاع 

 .فثبت ما أوردناهعرص،  كلِّ 

أنَّـه يف كـلِّ وقـت ال بـدَّ  ويمكن أن نسـتدلَّ هبـذا اخلـرب عـىلٰ 

ة مـأمون يف مجلـة أهـل البيـت، بـأن نقـول نحـن نعلـم : من حجَّ

ــام خاطبنــا هبــذا القــول عــىلٰ  أنَّ الرســول  طريــق إزاحــة  إنَّ

مـا يكـون  ين علينـا واإلرشـاد إىلٰ العلَّة لنـا واالحتجـاج يف الـدِّ 

ــح ذلــك. مــن الشــكوك والريــبفيــه نجاتنــا  أنَّ : والــذي ُيوضِّ

ــرب ــذا اخل ــت هل ــن ثاب ــد ب ــة زي ــن «: يف رواي ــان م ــا اخلليفت ومه

ــام أراد»بعــدي أنَّ املرجــع إلــيهام بعــدي فــيام كــان ُيرَجــع : ، وإنَّ

ــة : إيل فيــه يف حيــايت، فــال خيلــو مــن أن يريــد أنَّ إمجــاعهم حجَّ

مـن ُيرَجـع  حـالٍ  أنَّ فـيهم يف كـلِّ  فقط دون أن يدلَّ القـول عـىلٰ 

فــإن أراد . عصــمته، أو يريــد مــا ذكرنــاه قولــه، وُيقَطــع عــىلٰ  إىلٰ 

ــة علينــا وال مزحيــًا لعلتنــا وال  ل مل يكــن مكمــالً للحجَّ األوَّ

ــن ــتخلفًا م الً ]] ٢٤٦ص /[[  مس ــرتة أوَّ ــه، ألنَّ الع ــوم مقام يق

القـول الواحـد وجيـوز أن ال جتتمـع بـل  قد جيوز أن جتتمـع عـىلٰ 

ــيس بواجــبكــ. ختتلــف ــا ل ــة مــن إمجاعن ــّم مــا . ام هــو احلجَّ ث

ــا يف  ــتّج علين ــف حي ـــريعة، فكي ــن الش ــزء م ــه ج ــت علي أمجع

ــن  ــل م ــا إالَّ القلي ــده مــن حاجتن ــيب عن الشـــريعة بمــن ال نص

ـة يف  وهذا يـدلُّ عـىلٰ . الكثري أنَّـه ال بـدَّ يف كـلِّ عصــر مـن حجَّ

 عـىلٰ  وهـذا داللتـه. قولـه مجلة أهل البيت، مأمون مقطـوع عـىلٰ 

ـة عـىلٰ  وباألدلَّـة اخلاّصـة ُيعَلـم مـن . سـبيل اجلملـة وجود احلجَّ

ة عىلٰ   .سبيل التفصيل الذي هو حجَّ

ـــاه ـــامَّ ذكرن ـــف ع ـــذي يكش ـــيَّ : وال ـــا   أنَّ النب قرهن

ــًة يف  ــيالً وحجَّ ــون دل ــب أن يك ــاب جي ــام أنَّ الكت ــاب، فك بالكت

وال يــتمُّ ذلــك . ، وجــب مثــل ذلــك يف قــول العــرتةكــلِّ وقــٍت 

ــة يف كــلِّ وقــٍت إالَّ  ، ألنَّ  بــأن يكــون فيهــا مــن قولــه حجَّ

وذلـــك . لـــيس بواجـــب حصـــوله إمجـــاعهم يف كـــلِّ وقـــٍت 

كـلِّ  فـاقهام عـىلٰ ا وجـوب اتِّ يقتضـي خمالفته للكتـاب، وقـد بيَّنّـ

 .ويف كلِّ وجهٍ  حالٍ 

*   *   * 

 : معصوم يف أنَّ أمري املؤمنني : فصل ]]٢٥٦ص /[[

صـــمته مـــن مجيـــع القبـــائح املعتمـــد يف ع]] ٢٥٧ص /[[

م عــىلٰ  والقطـع عليهــا عـىلٰ  لنــا فـيام تقــدَّ  ثبــوت إمامتــه، وقـد دلَّ

ــون إالَّ  ــا أيضــًا أنَّ اإلمــام ال يك ــه، وإذا ثبتــت وبيَّن ثبــوت إمامت

 .عصمته  معصومًا، وجب بذلك القطع عىلٰ 

ــيس ألحــٍد أن يقــول ــه : ول ــم اعتمــدتم يف ثبــوت إمامت إنَّك

إمامتـه، وهـل  ن يف عصـمته عـىلٰ العصمة، فكيـف تعتمـدو عىلٰ 

ا إمامتــه وذلــك أّنــا قــد بيَّنّــ  نفســه؟ هــذا إالَّ بنــاء الشـــيء عــىلٰ 

 ــة هــي ســو ــه هبــا جــاز . العصــمة ٰى بأدلَّ وإذا ثبتــت إمامت

ل بـذلك إىلٰ  هـذه  عصـمته، ألنَّـه ال حاجـة بنـا عـىلٰ  لنا أن نتوصَّ

يس ولــ. العصــمة ذكــر طريقــة القســمة املبنيَّــة عــىلٰ  الطريقــة إىلٰ 

ــ إذا مل نعتمــد الطريقــة املبنيَّــة عــىلٰ  ق، رُ العصــمة بطــل بــاقي الطُّ

 .وهذا واضح. ق بينها وبني العصمةبل ال تعلُّ 

ــىلٰ  ــتُِدلَّ ع ــد اس ــمته  وق ــ عص ــري أن ُيبن ــن غ ــىلٰ  ٰى م  ع

ــام رو ــه ب ــيِّ  ٰى إمامت ــن النب ــه  ع ــن قول ــقِّ  عــيلٌّ «: م ــع احل  م

ــقُّ  ــيلٍّ  واحل ــع ع ــا دار م ــث م ــدور حي ــه »ي ــمَّ «: ، وقول  الّله

، وقــد ثبــت عمــوم اخلــربين، »وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه

، نفـي سـائر القبـائح عنـه  ويف ثبوت عمـومهام داللـة عـىلٰ 

ــقُّ  ــه احل ــن ال يفارق ــقَّ  ألنَّ م ــارق احل ــو ال يف ــوز أن  وه ال جي

ــل ــب الباط ــن. (يرتك ــأنَّ اهللا ويلُّ ) وم ــه ب ــَم ل ــ ُحِك ــدوُّ وليِّ  ه وع

جيــوز أيضــًا منــه أن ) ال(خاذلـه ه ونــارص نــارصه وخــاذل عـدوِّ 

يفعل قبيحًا، ألنَّـه لـو فعلـه لكـان جيـب معاداتـه فيـه وخذالنـه 

 ويف وجـــوب ذلـــك داللـــة عـــىلٰ . رتهـواإلمســاك عـــن نصـــ

 .عصمته

عون عصـمته، مـع مـا ظهـر مـن جهتـه : فإن قيـل كيـف تـدَّ

 ــال ــن األفع ــل ]] ٢٥٨ص /[[  م ــمة مث ــايف العص ــي تن الت

مـه ترك النكري عىلٰ  ـه، واحلضـور معهـم مـن تقدَّ ، واملطالبـة بحقِّ

يف حمــافلهم، ونكــاح ســبيهم، وأخــذ اجلــوائز مــنهم، والصــالة 

ــم يف  خلفهــم، ومســاعدهتم عــىلٰ  ــرية، والــدخول معه ُأمــور كث

 ، مع ما ُتعظِّمون األمر فيها من اخلطأ؟ٰى الشور

يف مجلــة الكــالم يف  ٰى ـواجلــواب عــن مجيــع ذلــك قــد مضــ

 . ادته، فال وجه إلعالنصِّ اجليلِّ 

*   *   * 

ـة ( /رسائلال / )املفصح يف إمامـة أمـري املـؤمنني واألئمَّ

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس 

 إمامــة أمــري املــؤمنني عــيلِّ  بــاب الداللــة عــىلٰ  ]]١١٨ص [[

 :بن أيب طالب 

مــا تــواترت بــه الشــيعة مــع كثرهتــا  إمامتــه  عــىلٰ  يــدلُّ 

ــاين آرائهــا واخــتالف مهمهــا وقــد بلغــوا  ،وتباعــد ديارهــا وتب

رهم ـال يتعــارفون وال يتكــاتبون وال حيصــ حــدٍّ  مــن الكثــرة إىلٰ 
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عـن  عـن سـلف مـثالً  وقـد نقلـوا خلفـاً  ،بلد وال حيصيهم عدد

ــيهم، إىلٰ  ــواتر ف ــط الت ــول رشائ ــل يف فص ــم أن اتَّ  مث ــل نقله ص

 أمـري املـؤمنني  عـىلٰ  ه نـصَّ بأنَّـ )عليه وآلـه السـالم( بالنبيِّ 

 .بال فصل وجعله القائم مقامه بعده

ـ: فال خيلـو حـاهلم يف ذلـك مـن أحـد أمـرين ا أن يكونـوا إمَّ

ــه  ــت إمامت ــد ثبت ــادقني فق ــانوا ص ــإن ك ــاذبني، ف ــادقني أو ك ص

كـذهبم مـن أحـد  حسب مـا ذكرنـاه، وإن كـانوا كـاذبني مل خيـُل 

ــإ: مـورأُ  جهــة  فــق هلــم الكــذب فنقلــوه عــىلٰ ا أن يكــون قــد اتَّ مَّ

مـا ذلـك مـا جيـري  هـم عـىلٰ ت، أو تواطؤوا عليـه، أو مجعالتنحُّ 

ق الناقلـة فـيام رَ فـق أحـد ذلـك يف أحـد الِفـالتواطؤ، أو اتَّ  ٰى جمر

ر ـانتشـ ثـمّ  ، أو كـان األصـل فـيهم واحـداً نـا بيننا وبني نبيِّ 

ــر ــه وظه ــرب عن ــ. اخل ــَق نيِّ وإذا ُب ــك مل يب ــع ذل ــاد مجي   أنَّ إالَّ   فس

 .مناهاخلرب صدق حسب ما قدَّ 

هلـم الكـذب مـن غـري تواطـؤ،  فـقوال جيوز أن يكون قـد اتَّ 

ا أّنـ ٰى  تـرالعادة مانعة مـن وقـوع أمثـال ذلـك ونظـائره، أَال  ألنَّ 

ــتحالة أن يتَّ  ــم اس ــرية التــوارد يف نعل ــعراء مجاعــة كث ــق الش ف

واحــد،  ٰى واحــد ومعنــ وزن واحــد ورويٍّ  قصــيدة واحــدة عــىلٰ 

كلُّهــم  -مثــل أهــل بغــداد أن يتكلَّمــوا  وكــذلك يســتحيل عــىلٰ 

د أو غـرض واحـد، وجيـري ذلـك يف االسـتحالة بكالم واحـ -

 واحــدٍ  ي بــزيٍّ أكــل طعــام واحــد، والتزّيــ فــاقهم عــىلٰ اتِّ  ٰى جمــر

وإذا ثبتـت اسـتحالة مجيـع مـا ذكرنــاه . ذلـك ٰى ومـا جيـري جمـر

 .فام ذكرناه الحق به يف االستحالة

ــه ــؤوا علي ــوا تواط ــوز أن يكون ــؤ  ألنَّ  ،وال جي ــإالتواط ا أن مَّ

م عَلـا يُ بعـض، وهـذا ممـَّ ع بعضـهم إىلٰ يكون وقـع مـنهم بـاجتام

اســـتحالته فـــيهم لكثـــرهتم وتباعـــد ديـــارهم وأوطـــاهنم، أو 

يكــون وقــع التواطــؤ مــنهم بالتكاتــب والرتاســل، وهــذا أيضــا 

ــ ــار األرض حمــال، ألنَّ ــيعة يف أقط ــال أن يكاتــب الش ه مــن املح

ص /[[وكيـــف . بعينـــه ءيش فقـــوا عـــىلٰ ويتَّ  بعضـــهم بعضـــاً 

بلــد ال يعرفــون  غفــري يف كــلِّ  فــيهم جــمٌّ ذلــك و يصــحُّ ]] ١١٩

ــ ــداً ممَّ ــالد أح ــإالَّ  ن يف ب ــني فأمَّ ــد واالثن ــال  الواح ــاقون ف ا الب

ولـو . ه تسـتحيل املكاتبـة بيـنهمومن هـذا حكمـه فإنَّـ ؟يعرفون

 ،ةلوجــب أن يظهــر يف أوجــز مــدَّ  أيضــاً  ا يصــحُّ كــان ذلــك ممَّــ

يتواطــأ  مـور العظيمـة التـيمــن األُ  ٰى مـا جيـري هـذا املجـر ألنَّ 

ـ مـن ظهورهـا يف  بـل ال بـدَّ  ٰى ا ال جيـوز أن خيفـالناس عليها فإهنَّ

 .أرسع األوقات

ــ ــري جمــرفأمَّ ــاً  ٰى ا مــا جي ــيهم، ألنَّ  التواطــؤ أيض  فمفقــود ف

ــذلــك ال يكــون إالَّ  ، وكــال يف العاجــل أو رهبــةً  ا رغبــةً  إمَّ

ــنصِّ  ــن ال ــان ع ــرين منتفي ــذي  ألنَّ  ،األم ــنّص دُّ اال ــه ال ــي ل مل  ع

 افتعـال الـنصِّ  خـاف سـطوته فيـدعو ذلـك إىلٰ سـوط فتُ يكن له 

هــو بــه مــن  بــل كانــت الصــوارف حاصــلة فــيام خيــتصُّ  ،عليــه

ــ ــن نش ــل م ــاً ـالفض ــه أيض ــان ل ــه، وال ك ــتامن مناقب ــاً  ره وك  دني

 .له وضع النصِّ  إىلٰ  فيكون الطمع يف نيلها داعياً 

ملـا  عـي لـه الـنّص حاصـلني ملـن ادُّ  ولو كـان األمـران أيضـاً 

 مـن جهـة افتعـال خـرب بعينـه إالَّ  إىلٰ  يكـون ذلـك داعيـاً جاز أن 

ــ. التواطــؤ الــذي أبطلنــاه ام جيــوز أن يكــون األمــران داعيــني وإنَّ

ــا إىلٰ  ــيلة م ــع فض ــ وض ــة، فأمَّ ــه يف اجلمل ــاً ل ــون داعي  إىلٰ  ا أن يك

ــىلٰ  ــا ع ــيلة بعينه ــع فض ــإنَّ  وض ــة ف ــيغة خمصوص ــن  ص ــك م ذل

 .مناهاملحال حسب ما قدَّ 

إذا جــاز أن ينقلــوا اخلــرب الصــدق  :لأن يقــو ولــيس ألحــدٍ 

ــاً  لكونــه صــدقاً   إىلٰ  ويكــون علمهــم أو اعتقــادهم لصــدقه داعي

د ال جيـوز أن ينقلـوا الكـذب ملجـرَّ ] مَ فِلـ[نقله مـن غـري تواطـؤ 

ــؤ ــت بــني الداللــة فرَّ  ألنَّ  ؟كونــه كــذلك مــن غــري تواط ق

ــ ــعني، ألّن ــون اخلــرب  ا نعلــم أنَّ املوض ــم أو االعتقــاد لك العل

ــ إىلٰ  عٍ اد صــدقاً  ــاد لقــبح الش ــرب  يءـنقلــه، واالعتق أو كــون اخل

بعـض الوجـوه، فـال جيـوز  عـىلٰ  وإن جـاز أن يكـون داعيـاً  كذباً 

ال  يءـالعلـم بقـبح الشـ أنَّ  عـىلٰ . أن يشمل ذلـك اخللـق الكثـري

ام يـدعو فعلـه بـل هـو صـارف عـن فعلـه، وإنَّـ إىلٰ  يكـون داعيـاً 

ــد عــىلٰ  ــه قبيحــ يف بعــض األوقــات ألمــر زاي مــن نفــع أو  اً كون

، ولـو كلـيهام مل يكـن يف خـرب الـنصِّ  ا أنَّ نّـوقـد بيَّ  ،ةرَّ ـدفع مضـ

ــاً  وضــع الفضــائل املختلفــة دون أن يكــون  إىلٰ  كــان لكــان داعي

 .وضع فضيلة بعينها إىلٰ  ذلك داعياً 

ا نّـق التـي بيَّ رُ مناه مـن وجـوه الـبطالن يف الطُّـومجيع مـا قـدَّ 

ــ ــه يُ فإنَّ فــق ذلــك يف يكــون قــد اتَّ  ]]١٢٠ص /[[أن  ل أيضــاً بطِ

 . فرقة بيننا وبني النبيِّ  كلِّ 

ــاً بطِ ويُ  ــه أيض ــ أنَّ  ل ــرب ذكــروا أهنَّ ــوا اخل ــذين نقل ــذوا ال م أخ

فلــو جــاز  ،عــن أمثــاهلم يف الكثــرة واســتحالة التواطــؤ علــيهم

ــس  ــاذبني يف نف ــوا ك ــاز أن يكون ــك جل ــاذبني يف ذل ــوا ك أن يكون

 .ا فسادهنّ وذلك قد بيَّ  ،اخلرب

ــ ــيس ألح ــول دٍ ول ــ إنَّ  :أن يق ــواترين إنَّ ــفة املت ــوهنم بص ام ك

ــيُ  ــدليل وال يُ عَل ــم بال ــعَل ــك بالض ــرتم أن ـم ذل ــام أنك رورة ف
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يكون قد دخلـت علـيهم الشـبهة فاعتقـدوا يف مـن لـيس بصـفة 

 .م متواتروناملتواترين أهنَّ 

ال جيــوز  حــدٍّ  اجلامعــة قــد بلغــت إىلٰ  العلــم بــأنَّ  وذلــك أنَّ 

ولـيس ذلـك  ،اعتبـار العـادة ٰى م بـأدنعَلـا يُ مثلها التواطؤ ممـَّ عىلٰ 

ام تـدخل الشـبهة فـيام طريقـه ا جيوز دخول الشـبهة فـيهم، وإنَّـممَّ 

 .النظر واالستدالل

*   *   * 

ــ ]]٢٣٥ص [[ ــدلُّ وممَّ ــىلٰ  ا ي ــه  ع ــت : إمامت ــد ثب ــا ق م

ـ أمـري املـؤمنني   من اسـتخالف النبـيِّ   ىلٰ إه حـني توجَّ

ــوك ــزوة تب ــه   ،غ ــت عزل ــن ومل يثب ــول م ــة بق ــذه الوالي ــن ه ع

 مــام بعــد وفاتــه، ألنَّ الرســول وال دليــل، فوجــب أن يكــون اإل

 .حاله مل تتغريَّ 

ــ ــلإف ــيِّ : ن قي ــوع النب ــون رج ــرتم أن يك ــا أنك  ىلٰ إ  م

 ن مل يقع العزل بالقول؟إاملدينة يقتيض عزله و

ــا ــادة وال  إنَّ : قلن ــة يف ع ــن الوالي ــزل ع ــيس بع ــوع ل الرج

ــرف ــود  ،ع ــون الع ــف يك ــزالً وكي ــة ع ــن الغيب ــياً  م  أو مقتض

ــتخلَ  ــة واملس ــع اخلليف ــد جيتم ــزل وق يف ]] ٢٣٦ص /[[  فللع

ــ ؟البلــد الواحــد وال ينفــي حضــوره اخلالفــة لــه ام يثبــت يف وإنَّ

 ا قـد علمنــا أنَّ ذا كنّـإف بعـض األحـوال العـزل بعــود املسـتخلِ 

ــ ــة االســتخالف تعلَّ ــون الغيب ــة دون غريهــا، فتك ق بحــال الغيب

م مثـــل ذلـــك يف اســـتخالف أمـــري عَلـــمل يُ و. رط فيـــهـكالشــ

 .املؤمنني 

ــــن روي أنَّ إفــــ ــــارض بم ــــارض مع ــــيَّ  ن ع   النب

 أنَّ : فــاجلواب عنــه ،مكتــوم وغريمهـا مِّ اسـتخلفه كمعــاد وابـن أُ 

ــ مجـاع عــىلٰ اإل يف إمامــة،  هلـؤالء بعــد الرســول  ه ال حــظَّ أنَّ

 .ثبوت عزهلم عىلٰ  تدلُّ  ،وال فرض طاعة

ـــإفـــ ـــق باختصـــاص هـــن تعلَّ ـــة، وأهنَّ ـــت ذه الوالي ا كان

 ،مامـة التـي تعـمّ ي اإلـاملدينة فـال جيـوز أن تقتضـ مقصورة عىلٰ 

ــه ــاجلواب عن ــه إ: ف ــت ل ــول  ذا ثب ــاة رس ــد وف  اهللا بع

ف بـــاألمر والنهـــي يف رُّ ـفــرض الطاعـــة واســـتخالف التصــ

ـبعـض األُ  ه ال أحــد ، ألنَّـالكـلِّ  عــىلٰ  ة وجــب أن يكـون إمامـاً مَّ

بـل  ،اختصـاص مـا جيـب لـه يف هـذه احلـال ىلٰ إة ذهب مَّ من األُ 

ــ كــلُّ  مامــة، وجــه اإل ة عــىلٰ مــن أثبــت هــذه املنزلــة، أثبتهــا عامَّ

 .من هذا السؤال مجاع مانعاً فكان اإل

ه اسـتخلفه بعـد الوفـاة بـام أنَّـ ون عـىلٰ كيف تسـتدلُّ : ن قيلإف

ــيلِّ  ــن ع ــيم ع ــل واحلك ــن أيب واب ــد روي ع ــن أيب  ذكرمتــوه وق ب

ــب  ــ: طال ــأنَّ ــل ل ــوّيص أَال : هه قي ــال ت ــ«: ؟ ق ــا أوص  ٰى ـم

ــول  ــأُ  اهللا رس ــن إن أراد ف ــرياً اهللا وّيص، ولك ــيجمعهم  خ ف

ــىلٰ  ــيِّ  ع ــد نب ــريهم بع ــوحان أنَّ  ٰى ورو. »همخ ــن ص ــعة ب  صعص

ــم  ــن ملج ــه (اب ــ )اهللالعن ــامَّ ـل ــه،   ا رضب علي� ــا إلي دخلن

ــا ــؤمنني: فقلن ــري امل ــا أم ــا ،ي ــتخلف علين ــال ،اس ــإال، ف«: ق ا ّن

اهللا، يــا رســول : حــني ثقــل، فقلنــا اهللا ول رســ دخلنـا عــىلٰ 

قـت قـوا كـام تفرَّ  أخـاف أن تتفرَّ ّين إال، : اسـتخلف علينـا، فقـال

ــو  ــن إبن ــارون، ولك ــن ه ــل ع ــم إرسائي ــوبكم اهللا ن يعل يف قل

 ؟»اختار لكم خرياً 

ــه ــل ل ــولأوَّ : قي ــا نق ــر نَّ إ: ل م ــا ج ــربين وم ــذين اخل  ٰى ه

مـــا هـــو  آحـــاد ال تعـــارض]] ٢٣٧ص /[[  جمرامهـــا أخبـــار

ثبـوت  لنـا عـىلٰ وقـد دلَّ . نقلـه فـق عـىلٰ ته ومتَّ صـحَّ  مقطوع عـىلٰ 

ــنصِّ  ــىلٰ  ال ــ ع ــاب والسُّ ــن الكت ــؤمنني م ــري امل ــىلٰ ة املتَّ نَّ أم ــق ع  ف

وال جيـــوز أن يعـــارض ذلـــك بمثـــل هـــذه األخبـــار . نقلهـــا

 .الضعيفة التي يروهيا قوم ويدفعها األكثر

 قيــل امَّ ـلــ يف اخلــرب املــروي عــن أمــري املــؤمنني  أنَّ  عــىلٰ 

ــه ــوّيص أَال : ل ــال ت ــا أوٰىص «: ؟ فق ــول  م ــأُ  اهللا رس وّيص، ف

خــريهم كــام  اســتجمعهم عــىلٰ  بالنــاس خــرياً اهللا ن أراد إولكــن 

ــيِّ  ــا يكــاد يُ فمتضــمَّ  ،»خــريهم هم عــىلٰ مجعهــم بعــد نب ــن مل م عَل

ــه رضورةً  ــ ، ألنَّ بطالن ــه التص ــويُّ ـفي ــر  ريح الق ــل أيب بك بفض

 لظـاهر مـن أحـوال أمـري املـؤمنني وا. ه خـري منـهعليه، وأنَّ 

ــةً  ــه مجل ــه وأحوال ــن أقوال ــهور م ــيالً  واملش ــ وتفص ــأي ـيقتض ه نَّ

نـاه يف بـاب كونـه وقـد بيَّ  ،أيب بكـر وغـريه م نفسـه عـىلٰ قدِّ كان يُ 

  َّومـن . م عليـهه مـا كـان يعـرتف ألحـد بالتقـدِّ أفضل، وأن

ا يعلـم هـذ ٰى ح األخبار والسري ومل متـل بـه العصـبية واهلـوتصفَّ 

وال اعتبـار بمـن دفـع . وجـه ال يـدخل فيـه شـّك  من حاله عـىلٰ 

ـإ: ه بـني أمـرينذلك، ألنَّ  ـ يـاً ا أن يكـون عامّ مَّ ح ، مل يتصـفَّ داً مقلِّ

ــتلط  ــه ومل خي ــه وأحوال ــن أقوال ــا روي م ــري، وم ــار والس األخب

 ، إالَّ حاً متصــفِّ  الً أو يكـون متـأمِّ  .بأهـل النقـل، فـال يعلـم ذلـك

ه، قــد ملكــه واســرتقَّ  ٰى عليــه، واهلــو العصــبية قــد اســتولت أنَّ 

ــاداً  ــك عن ــدفع ذل ــو ي ــذا وإالَّ  فه ــاف يف ه ــع االنص ــبهة م  فالش

 .زائلة

ــىلٰ  ــول أنَّ  ع ــوز أن يق ــذا ال جي ــن دلَّ : ه ــىلٰ  م ــدليل ع ــ ال ه أنَّ

خـالف  خبـاره عـىلٰ إة الواضـحة، وقـد آمننـا مـن أفضل باألدلَّـ
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وجــه   أن يكـون قــال ذلـك عـىلٰ إالَّ  هـمَّ مـا هـو بـه عصــمته، اللّ 

ـإف ،ة واالستصالحالتقيَّ   ة يف اخلـرب عـىلٰ ن كـان كـذلك فـال حجَّ

 .وجه

ــىلٰ  ــن  أنَّ  ع ــيعة م ــا الش ــام رواه ــة ب ــار معارض ــذه األخب ه

ــ ابنــه احلســن  ىلٰ إ وّىصٰ  ه جهـات خمتلفــة وطــرق متباينــة بأنَّ

 ــه ــد  ،فأشــار إلي ــده،  ىلٰ إواســتخلفه، وأرش ــن بع ــه م طاعت

 :ٰىص وهي أكثر من أن ُحت 

ـــا ]]٢٣٨ص /[[ ـــارود :منه ـــو اجل ـــا رواه أب ـــن أيب  ،م ع

ره الـذي قـد ـ أن حضـامَّ ـلـ أمـري املـؤمنني  أنَّ : جعفر 

ليــك مــا إ رَّ ـِسـأُ  ٰى حتَّــ يدن منـّـا«: ره، قــال البنــه احلسـنـحضـ

 .»ما ائتمنني عليه ئتمنك عىلٰ أو، اهللا رسول  إيلَّ  رَّ ـأس

عـن  ،عـن جـابر ،عن عمرو بن شـمر ،ٰى اد بن عيسمحّ  ٰى ورو

احلسـن،  ىلٰ إ أمـري املـؤمنني  أوٰىص «: ه قالأنَّ  جعفر  أيب

ومجيـع ولـده ورؤسـاء   داً ته احلسني وحمّمـوصيَّ  وأشهد عىلٰ 

يف خرب طويل » ...دفع إليه الكتب والسالح شيعته وأهل بيته، ثمّ 

د بـن أيب جعفر حممّ  ىلٰ إة يف واحد بعد واحد ن األمر بالوصيَّ يتضمَّ 

 .بن احلسني  عيلِّ 

ــ ــيَّ وأخب ــؤمنني ار وص ــري امل ــهورة  ىلٰ إ ة أم ــن مش احلس

ــيعة ــب الش ــة يف كت ــدلُّ . معروف ــك ي ــىلٰ  وذل ــار  ع ــالن أخب بط

 .اآلحاد التي عارضونا هبا

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / )مسائل كالمية/ (رسائلال

بــال  اإلمــام بعــد النبــيِّ : مســألة) ٢٧]] (٩٧ص [[

ــل ــيلُّ : فص ــب  ع ــن أيب طال ــدليل ب ــه ، ب ــت «: قول أن

اخلليفــة مــن بعــدي، وأنــت قــايض دينــي، وأنــت منّــي بمنزلــة 

ــ ــن موس ــارون م ــت ويلُّ  ٰى ه ــدي، وأن ــيَّ بع ــه ال نب ــلِّ  إالَّ أنَّ  ك

مــؤمن ومؤمنــة بعــدي، ســلِّموا عليــه بــإمرة املــؤمنني، اســمعوا 

ــه   ــوا من ــوا، تعلَّم ــه وأطيع ــن ]] ٩٨ص /[[ل ــوه، م وال ُتعلِّم

 .»مواله كنت مواله فعيلٌّ 

 *  *   * 

ـــادات( /رســـائلال الشـــيخ الطـــويس / )رســـالة يف االعتق

 :)هـ٤٦٠ت (

ــىلٰ ) ٢٢( ]]١٠٦ص [[ ــدليل ع ــقِّ  أنَّ  وال ــام احل ــد  اإلم بع

ــول اهللا  ــؤمنني  رس ــري امل ــل أم ــال فص ــ: ب ــدليل أنَّ ه ب

ـ نصَّ   -أحـد غـريه  باخلالفـة، وال نـصَّ عـىلٰ  متـواتراً  اعليـه نص�

ــاس  ــر والعبّ ــل أيب بك ــنصُّ -مث ــه ، وال ــل قول ــي «: مث ــت أخ أن

ــ إمامتــه أيضــاً  عــىلٰ  ويــدلُّ  .»ووزيــري واخلليفــة مــن بعــدي ه أنَّ

 .معصوم وغريه ليس بمعصوم بإمجاع املسلمني

*   *   * 

دآبادي / املقنع يف اإلمامة  ):هـ٥ق (عبيد اهللا السُّ

 :فصل يف الكالم يف اإلمامة ]]٦٥ص [[

م أحــدها مــن طريــق العقــل، وقــد تقــدَّ : مــن وجــوه ثالثــة

 .الكالم فيه

 .ما طريقه القرآن: والثاين

 .ما طريقه اخلرب: والثالث

ـ ه  عـن نبيـِِّرب ُخيـ تعـاىلٰ اهللا فإّنـا وجـدنا : ا القـرآنفأمَّ  ه أنَّ

 .رون بهؤمَ فني، الذين يفعلون ما ال يُ مل يكن من املتكلِّ 

ــاً اهللا قــال  ــ ســبحانه حاكي ــد عــن نبيِّ ــا  :ه حمّم
َ
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*   *   * 

ــ[ ]]٧٢ص /[[ ــربوأمَّ ــ :]ا اخل ــة اإلماميَّ ــت الطائف ة اجتمع

ــيَّ  أنَّ  عــىلٰ  ــصَّ   النب ــري املــؤمنني  عــىلٰ  ن ــف  أم يف مواق

 :كثرية

مـــا رواه أبـــو هـــارون العبـــدي، عـــن أيب ســـعيد : منهـــا

ــ ــدري أنَّ ــالاخل ــول : ه ق ــال رس ــاً  اهللا ق : ألصــحابه يوم

ـــحايب، إنَّ « ـــب عـــيلَّ  معـــارش أص ـــن أيب طال ـــيّي   ب وص

يق ، وهــو الصــدِّ  وخليفتــي علــيكم يف حيــايت وبعــد وفــايت

والباطـل، وهـو  ق بـني احلـقِّ فـرِّ األكرب، وهـو الفـاروق الـذي يُ 

منـه، وهـو السـبيل إليـه، والـدليل عليـه،  ٰى ؤتالـذي ُيـاهللا باب 

قــد أنكـرين، ومــن تبعــه مـن عرفــه فقـد عرفنــي، ومــن أنكـره ف

 .»من أيب إبراهيم  ة جرت يفَّ نَّ فقد تبعني، ُس 

، عـن زيـد بـن رشاحيـل  مـا رواه أبـو داود السـبيعي: ومنها

ــ ــاري أنَّ ــالاألنص ــول : ه ق ــا رس ــال لن ــني اهللا ق ــن ب   ونح

ــه ــلكم؟«]] ٧٣ص /[[ :يدي ــربوين بأفض ــا ،»أخ أنــت، : فقلن
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خـربكم أُ لكـن صـدقتم، أنـا أفضـلكم، و«: فقـال .اهللايا رسـول 

ـــلكم ـــلامً  :بأفض ـــدمكم س ـــلكم أق ـــامً أفض ـــركم عل ، ، وأكث

ــامً  ــم حل ــيلُّ  وأعظمك ــب ع ــن أيب طال ــتودعت ،  ب ــا اس م

ــيئاً  ــتودعته، وال عُ إالَّ  ش ــد اس ــيئاً لِّ  وق ــت ش ــد علَّ إالَّ  م ــه،  وق مت

 إالَّ  يءٍ ـلــت بشــكِّ  وقــد أمرتــه بــه، وال وُ إالَّ  يءٍ ـمــرت بشــأُ وال 

ــهكَّ وقــد وَ  قــد جعلــت أمــر نســائي بيــده، وهــو  وإّين أَال  .لتــه ب

 .»خليفتي عليكم بعدي، فإن استشهدكم فاشهدوا له

ــا ــك وأُ : ومنه ــن مال ــس ب ــا رواه أن ــ مُّ م ــا، أنَّ لَ َس  مة وغريمه

ــيَّ  ــال  النب ــيلُّ «: ق ــذا ع ــؤمنني،  ه ــري امل ــب أم ــن أيب طال ب

ـــيِّ  ـــيِّ وس ـــي يف أُ د الوص ـــري، وخليفت ـــي، ووزي ـــي، مَّ ني، أخ ت

ــدي ــز وع ــي، ومنج ــايض دين ــاعني،  ، وق ــد أط ــه فق ــن أطاع م

ــ ــد عص ــاين فق ــن عص ــاين، وم ــد عص ــاه فق ــن عص اهللا  ٰى ـوم

 .»النار مثواه  كانت تعاىلٰ اهللا  ، ومن عٰىص تعاىلٰ 

*   *   * 

ـــ]] ٧٧ص /[[ ـــدينوربَّ ـــض املعان ـــال بع ـــن : ام ق مل يك

ــ ــيعة اإلماميَّ ــدَّ للش ــن ي ــان م ــن الزم ــلف م ــيام س ــري ة ف عي ألم

ــؤمنني  ــا تدَّ  امل ــده م ــن بع ــده م ــولول ــه اآلن اإلماميَّ  ،ةعي

 .ّد هبمعتَ يُ   م كانوا قليلني ملوأهنَّ 

 عي ألمـري املـؤمنني كيف مل يكـن لنـا مـن يـدَّ : يقال هلم

عي فيـه مـن الزمـان قـوم تـدَّ  ٰى ـ، وقد كان فـيام مضـوولده 

 !أحرقهم وقتلهم، ومل يرجعوا عنه؟ ٰى ة، حتَّ الربوبيَّ 

ــ ــ: ا قــوهلموأمَّ رون نِكــمــا تُ : هلــم فيقــال، كــانوا قليلــني  مإهنَّ

مل : ٰى مـن قـال لكـم مــن امللحـدين ومـن اليهـود والنصــار عـىلٰ 

ــوَّ  ــدنا نب ــّح عن ــد تص ــن مَّ أُ  ، ألنَّ ة حمّم ــر م ــت أكث ــا كان تن

ــأُ  ــمَّ ــادَّ تكم، وإنَّ ــرتم اآلن، ف ــيِّ ام كث ــزات لنب ــد عيتم املعج كم بع

 !؟موته 

 .لنا أسالفنا ما تروونه أنتم اآلن ٰى ما رو: فإن قالوا

ــتم اآلن، : ميقــال هلــ وهكــذا مل يــرو أســالفنا مــا تروونــه أن

ــيِّ  ــت النب ــومون مــن أهــل بي ــا املعص ــيكم  ونحــن فين ، وف

ملــا وتــرهم  أمــري املــؤمنني ]] ٧٧ص /[[ مــن كــان يــبغض

ــه اهللايف  ــوا علي ــواهنم، فتاملئ ــائهم وإخ ــائهم وآب ــل أبن ــن قت ، م

ــ ــه ل ــوا علي ــدوه وبغ ــامَّ ـوحس ــول  ٰى ـ مض ــو اهللا رس ، ول

كثـرهم كـان حـديث عهــد أ أعقـاهبم، ألنَّ  وا عـىلٰ نابـذهم ارتـدُّ 

 . جاحد وكافر معاندباإلسالم، وهذا ما ال يدفعه إالَّ 

*   *   * 

 ):٦أو  ٥ق (إبراهيم بن نوبخت  /الياقوت يف علم الكالم

ــؤمنني  ]]٨٠ص [[/ ــري امل ــة أم ــات إمام ــول يف إثب  الق

 : بغري فصل بعد الرسول 

 معصـوم مـع اشـرتاط العصـمة أبـا بكـر غـري أنَّ  الكالم عىلٰ 

 . إمامة إمامناتبطل إمامته، فتعنيَّ 

ــىلٰ  ــحابنا ع ــ وأص ــون أنَّ ــرهتم ينقل ــاظ كث ــتخلفه بألف ه اس

 ،»هـذا خليفتـي علـيكم وإمـامكم مـن بعـدي«: رصحية كقولـه

ــواتر ــل ت ــم أه ــون أنَّ  ،وه ــواتر،  وينقل ــل ت ــانوا أه ــالفهم ك أس

ــ ،روطـاســتواء األطــراف يف الشــ عــىلٰ  فــدلَّ    لــو حــدثت هوألنَّ

ــلعُ  ٰى هــذه الــدعاو ــا بالوقــت الــذي  مَ ِل وقــت حــدوثها كعلمن

 .قرَ حدث فيه أقوال الفِ 

ـ] أفعـاالً [ه عليه ونصُّ  وتزوجيـه   مـن إخائـه لـه ه أقـواالً كنصِّ

 .ابنته وغري ذلك

كثــرهتم ينقلــون معجزاتــه عقيـــب  أصــحابنا عــىلٰ  وألنَّ 

 . وذلك دليل صدقه ،عائه لإلمامةادِّ 

حان بإمامتــه يف مواضــع رِّ ـاإلنجيــل مصــالتــوراة و وألنَّ 

 .نقلها أصحابنا كثرية

 : ع اعرتاضاهتمتتبُّ ]] ٨١ص /[[

عــدم علمهــم بــذلك ال يقــدح يف التــواتر، لعــدم خمــالطتهم 

وال يلــزم مثــل ذلــك يف  ،ولــدخول الشــبهة والتقليــد ،لنــا

وبالــدواعي فــارق نقــل  ،البلــدان لعــدم الــداعي] إنكــار[

 .وسائر احلوادث ،ري غريهوإمامته نقل تأم ، تأمريه

ــيحه ــادات أنَّ : وتوض ــات العب ــ  كيفيّ ــزاع ممَّ ــا الن ــع فيه ا وق

مل يقـع   دون مـا ذكرنـاه  النقل القاطع، فلو كـان مـا ذكـروه دَ قِ وفُ 

ــنصِّ  ــاوهيام يف ال ــل، مــع تس ــام مل يقــع يف األص ــزاع ك  مل وإالَّ  ،الن

يوجــب نقــل  يصــّح االمتثــال واالعتــذار بوقوعهــا خمتلفــاً 

ــو ،خمتلفــاً  وقوعهــا الفعــل  وقــع عــىلٰ  الــنصَّ  إنَّ  :م يقولــونألهنَّ

 ،يف هــذا املقــام  ا يمكــن قولــه هلــموهــذا ممَّــ ،وخالفنــاه لشــبهة

ــول  وألنَّ  ــزات الرس ــواتر معج ــت ومل تت ــد وقع ــد  ،ق وق

ــأمري  ــيس كت ــه ل ــا ل قــابلهم أصــحابنا يف إنكــار الثبــوت وجودن

 ]]٨٢ص /[[زيـــد يف غـــزوة موتـــة بإنكـــار االنتفـــاء، إذ 

ــنصِّ  ــاء ال ــيس كانتف ــدناه ل ــىلٰ  وج ــرة ع ــلُّ  ،أيب هري ــواب  وك ج

 .هلم فهو جوابنا

ـــاء إىلٰ  ـــل،  وااللتج ـــوا باط ـــيفهم إذا مل يعلم ـــقوط تكل س

ــ العلــم بتخليــة الشــبهة واالعتقــادات  م قــادرون عــىلٰ ألهنَّ
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ة حمّمـــد نبـــوَّ   مل أعلـــم  إّين :  الفاســـدة، فهـــو كقـــول اليهـــودي

 .فيسقط تكليفي

ــأيب ب ــة ب ــر يف ادِّ واملعارض ــنصِّ ك ــاء ال ــ ع ــد، ألنَّ ــه فاس ه علي

ـــوم ـــري معص ـــلهم ،غ ـــاً  ،وال أفض ـــلِّ  وال عامل ـــام،  بك األحك

 عليــه إالَّ  عي الــنصَّ ال يــدَّ  أحــداً  وألنَّ  ،عليــه فيســتحيل الــنصُّ 

، بــل مــن عي لــيس رصحيــاً ومــا يــدَّ  ،انقرضــوا وذهبــوا شــذوذاً 

ومـا ظهــر مـن حالــه وحـال أوليــاءه يمنـع مــن  ،اخلفــيِّ  ٰى أخفـ

ــ ــنصِّ وق ــه وع ال ــنا  ،علي ــن عارض ــول م ــل ق ــك يبط ــل ذل وبمث

 .  بالعبّاس

ــوم الســقيفة وموافقــة بعضــهم  اجلــيلِّ  وعــدم ذكــر الــنصِّ  ي

تقــديم أيب  القــوم أنَّ  وظــنِّ ، عليــه كــان لــدخول الشــبهة بعضــاً 

 .مبكر للصالة ناسخ ملا تقدَّ 

ــ وســكوت أمــري املــؤمنني   واخلــوف عــىلٰ  ،ةكــان للتقيَّ

 م يـدلُّ عـنهم مـن الـتظلُّ  َل ِقـومـا نُ  ،ٰى خـرأُ   ينوالـدِّ  النفس تارةً 

 .ما ذكرناه عىلٰ 

ضـالل أحـد مـنهم  ا نقل القوم لفضـائله فلـيس موجبـاً مَّ أو

ــيقه ــل ،وتفس ــذلك نق ــيس ك ــنصِّ ]] ٨٣ص /[[  ول ــيلِّ  ال  ،اجل

يقــارب نقـــل الفضــائل، إلمكـــان دخـــول  اخلفـــيُّ  والــنصُّ 

 .الشبهة

ــنصِّ  ــيِّ  القــول يف ال ــ اخلف ــكَّ ممَّ ــرتاف  ا ال ش ــواتره، الع يف ت

ــودي ــ  اليه ــهـوالنص ــالً   راين ب ــ فض ــول فِ ــن ق ــلمنيرَ ع  ،ق املس

 إالَّ  ٰى أنـت منّـي بمنزلـة هـارون مـن موسـ«:  قولـه   وذلك

، »مــواله مــن كنــت مــواله فعــيلٌّ «: وقولــه ،»بعــدي ه ال نبــيَّ أنَّـ

 ].غريمها من النصوص إىلٰ [

*   *   * 

 ):هـ٥٨٥ ت(ابن زهرة احللبي )/ ٢ج (غنية النزوع 

 :ةئمَّ عيان األأيف الكالم يف : الفصل الثاين]] ١٦٠ص [[/

بـن  مـري املـؤمنني عـيلُّ أبـال فصـل   مام بعـد النبـيِّ واإل

 .يب طالب أ

مناه وجـوب عصـمة ه قـد ثبـت بـام قـدَّ نَّـأذلك  والدليل عىلٰ 

مــام بعــد هــذا اإل نَّ أ مــن قــال بــذلك قطــع عــىلٰ  مــام، وكــلُّ اإل

مـام اإل فـالقول بـأنَّ ، ري املـؤمنني مـأبـال فصـل   النبيِّ 

مـام لـيس بقـول ألحـد العصـمة واجبـة لإل غريه مع القطع بـأنَّ 

 .مجاعخلروجه عن اإل ،ة، فيجب احلكم ببطالنهمَّ من األُ 

ــئت رتَّ إو ــىلٰ ن ش ــدليل ع ــت ال ــه  ب ــرآوج ــت ،خ ــد : فقل ق

ــاجتمعـت األُ  بــال فصــل   ه قــد كــان بعـد النبــيِّ نَّـأ ة عــىلٰ مَّ

ذا بطــل قــول مــن إفــ ،قــوالأثالثــة  فيــه عــىلٰ واختلفــت  ،مــامإ

ــت اإلأ ــثب ــر والعبّ ــة أليب بك ــىلٰ مام ــاع ع ــأ اس لإلمج ــري هنَّ ام غ

ع قَطــكــام يبطـل لـو مل يُ ، عصـمتها]] ١٦١ص /[[ مقطـوع عـىلٰ 

ــة يف اإل مــن حيــث كانــت العصــمة رشطــاً ، امتهلعــدا عــىلٰ  مام

ــَق  ــة، مل يب ــن األ كالعدال ــوال م ــن الَّ إق ــول م ــا ألأ ق ــري ثبته م

ــ، ألمنني املــؤ ــأُ عــن  ه لــو بطــل خلــرج احلــقُّ نَّ ســالم، ة اإلمَّ

 .وذلك ال جيوز

مــري أمامــة إ نــراكم قــد بنيــتهم االســتدالل عــىلٰ : ن قيــلإفــ

ة مجــاع، وصــحَّ اإل عــىلٰ  يف هــاتني الطــريقتني املــؤمنني 

ــدكم مبناإل ــاع عن ــمج ــىلٰ يَّ ــود اإل ة ع ــف وج ــوم، فكي ــام املعص م

ـ مجـاع ة اإلصـحَّ  اع، وال تـتمُّ مجـمـام باإلمعرفـة اإل ىلٰ إلون تتوصَّ

 ؟مامتعلموا وجود اإل ٰى حتَّ 

ــا ــ: قلن ــا ب ــي يف علمن ــاإل نَّ أيكف ــاع حجَّ ــىلٰ مج ــا ع  ة علمن

ــ ــة ب ــني و نَّ أاجلمل ــة املجمع ــن مجل ــوم م ــىلٰ إاملعص ــه ع  ن مل نعلم

 نَّ أ عــىلٰ  ، وهــذا قــد علمنــاه بالــدليل العقــيل الــذي دلَّ نيالتعيــ

 .ماموجوب عصمة اإل عىلٰ  ودلَّ  ،مامإالزمان ال خيلو من 

ـــاتني إو ـــتدالل هب ـــد باالس ـــان املقص ـــذلك وك ن كـــان ك

ــ التفصــيل، صــحَّ  مــام عــىلٰ الطــريقتني العلــم بعــني اإل ل التوصُّ

اجلملـة بــدليل  ته بعلمنـا عـىلٰ مجـاع الـذي علمنـا صـحَّ ليـه باإلإ

 .العقل دخول املعصوم فيه

 اجلملـة بخـرب النبـيِّ  علمنـا عـىلٰ  - وهذا كام لو سألنا مجاعـة

 خرب مجــيعهم أكــم املعصــوم؟ فــيُّ أ: - حــدهم معصــومأ نَّ أ

 .ا نقطع بذلك فيه، كذلك هاهنانّ إف ،منهم بذلك عن واحدٍ 

 الَّ إمـام ا ال نعلـم عـني اإلام كـان يلـزم مـا ذكـروه لـو كنّـنَّ إو

ـأمـام، فنعلـم عـني اإل ٰى مجاع حتَّ ة اإلمجاع، وال نعلم صحَّ باإل ا مَّ

 .السؤال]] ١٦٢ص /[[هذا ه مر بخالف ذلك، فال يتوجَّ واأل

 معصوم؟ ا علي�  نَّ أتعلمون  مَ فبِ : ن قيلإف

ــأ عــىلٰ  مناه مــن االعتبــار الــذي دلَّ بــام قــدَّ : قلنــا مــام، ه اإلنَّ

مـام جيـب كونـه اإل نَّ أذا ثبـت ذلـك وعلمنـا بالـدليل العقـيل إف

 .عصمته  قطعنا عىلٰ  معصوماً 

ــ ــلإف ــ: ن قي ــ ذاً إنتم أف ــمته حتَّ ــون عص ــوا تعل ٰى ال تعلم م

 عـىلٰ  مامتـه مبنـيٌّ إمتموه مـن االعتبـار يف ثبـوت مامته، وما قـدَّ إ

ــ ــك تعلُّ ــمته، ويف ذل ــلِّ عص ــدٍ  ق ك ــن األ واح ــاآلم ــرين ب خر، م

 .وهو حمال
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ــا ــيس األ: قلن ــىلٰ ل ــر ع ــوه م ــا ظننتم ــ ،م ــار ألّن ــا االعتب ا بنين

العقــل  العصــمة التــي دلَّ  مامتــه عــىلٰ إالعقــيل الــذي علمنــا بــه 

ــىلٰ  ــا يف اجلم ع ــة لإلثبوهت ــاً ل ــام، كائن ــ م ــان، ف ــن ك ــت إم ذا بطل

ــداه إ ــن ع ــىلٰ  مامــة م ــع ع ــاع القط ــا  الرتف ــمته، علمن عص

 .التعيني ذا علمنا ذلك علمنا عصمته عىلٰ إمامته، وإ

ــام  ــأك ــيِّ إا ّن ــمة النب ــوب عص ــل وج ــدليل العق ــا ب  ذا علمن

  ّــم ــة، ث ــوَّ  يف اجلمل ــا نب ــيٍّ علمن ــ ة نب ــمته هبعين ــا عص ، علمن

 .شكال فيهإ ال بنيِّ التعيني، وهذا  عىلٰ 

*   *   * 

 ]:مامته إ دليل آخر عىلٰ ]] [١٨٢ص [[

ألصـــحابه  مـــره أالفريقـــان مـــن  يضـــاً أومـــا نقلـــه 

ــىلٰ  ــ  عــيلٍّ  بالتســليم ع ــ ىلٰ إمرة املــؤمنني إب ــري ذلــك ممَّ ا ال غ

رحية التـــي ال حتتمـــل ـل بـــذكره مـــن النصـــوص الصـــطـــوِّ نُ 

 .اجليلّ  يها النّص سمّ ونُ  ،التأويل

نقــل الشــيعة  رب مــن الـنصِّ ـة هـذا الضــصــحَّ  عــىلٰ  ويـدلُّ 

ــا  ــارها واخــتالف رأهي ــبالد وانتش ــع كثرهتــا يف ال ــه بأرسهــا م ل

ـإومذاهبها، فـال خيلـو نقلهـم واحلـال هـذه   ن يكـون صـدقاً أا مَّ

 .خرمرين ثبوت اآلحد األأ، ويف بطالن و كذباً أ

ـإن لـو كـان كـذلك مل خيـل اخلـرب بـه أل الثاين بطِ والذي يُ  ا مَّ

ــون اتَّ ن يأ ــنهم ك ــق م ــان أف ــاالجتامع يف مك ــه ب ــؤوا علي و تواط

 ٰى و مجعهـم عليـه مـا جيـري جمـرأو باملكاتبـة واملراسـلة، أواحد 

ــة  ــن رغب ــؤ م ــة أالتواط ــبهة، أو رهب ــون أو ش ــذه أو يك ــد ه ح

ـــل يف األ]] ١٨٣ص /[[ ـــد حص ـــباب ق ـــدإس ـــ ٰى ح ق رَ الِف

صــل ملــا نقلــوه و يكــون الواضــع يف األأســالفهم، أالناقلــة مــن 

 .انترش اخلرب به وظهر ثمّ  ذلك كان واحداً من 

كثـرهتم حتيـل ذلـك  فـاق، ألنَّ وال جيوز وقـوع ذلـك عـن اتِّ 

واحـد مـن مجاعـة  ن يعمـل كـلُّ أفيهم، كـام يسـتحيل يف العـادة 

ــ ــيدة يف معن ــعراء قص ــىلٰ  ٰى الش ــوص، وع ــوص،  خمص وزن خمص

ــة خمصوصــة اتِّ  ــاً وقافي ــد فاق ــل ذلــك مســتحيل يف بيــت واح ، ب

ــ ــعر، وجي ــن الش ــرم ــك جم ــىلٰ  ٰى ري ذل ــتامعهم ع ــتحالة اج  اس

 .مأكول واحد ولباس واحد

ـــد  ـــواطئ بأح ـــن ت ـــنهم ع ـــك م ـــول ذل ـــوز حص وال جي

مــن حيــث  ،ر فــيهمذلــك متعــذِّ  ســباب التــي ذكرناهــا، ألنَّ األ

 ىلٰ إه مـن الكثـرة نَّـأا نّـلثبوت التعـارف بيـنهم، وقـد بيَّ  كان فرعاً 

 .ال يتعارفون حدٍّ 

ـــأ عـــىلٰ  ـــ ه لـــو صـــحَّ نَّ مكـــان اجـــتامعهم ق اإلمـــن طري

ــ ــا خف ــؤ مل ــلهم للتواط ــك ٰى وتراس ــاهلم و ذل ــن ح ــب أم وج

ر زمــان، ويف فقــد ـيســأالعــادة ظهــوره والعلــم بــه يف  ٰى بمجــر

 .بطالنه العلم بذلك دليل عىلٰ 

ــر ــا جي ــك مل ــول ذل ــوز حص ــر يوال جي ــن  ٰى جم ــؤ م التواط

ــة والرهبــة  ــوضــع الــنصِّ  ىلٰ إداعــي الرغب ــيهم، ، ألنَّ ه مفقــود ف

الصـوارف عـن نقـل مـا وقـع مـن  نَّ إف ،يهم بالعكسمر فبل األ

ـــنصِّ  ـــلةإو ال ـــاره حاص ـــدواعي  ،ظه ـــه  ىلٰ إوال ـــرته وكتامن س

 .عن وصفه فضالً  ،فرةمتوِّ 

ــىلٰ  ــداعي االتِّ  نَّ أ ع ــاق يف ال ــنصِّ  ىلٰ إف ــع ال ــوال ي وض ب ج

ــإلفــظ واحــد، و فــاق عــىلٰ تِّ اال مــا يقتضــيه يف وضــع ام يوجــب نَّ

ــة، ويف اتِّ  ــاق اجلمل ــأف ــاظ النص ــىلٰ لف ــل ع ــذا  وص دلي ــاد ه فس

 .الوجه

وا عنـه، وا بـه ومـن خـربَّ والشبهة معلوم ارتفاعهـا فـيام خـربَّ 

ــ ألنَّ  ــدرك بحاسَّ ــالم م ــارفون رضورةً الك ــم ع ــمع، وه  ة الس

ـــ ـــأمرياملؤمنني   النبيِّ ب ـــ، وب ـــلِّ ومميِّ ـــدٍ  زون لك  واح

مناه ام تـدخل يف طريقـة االسـتدالل، وبـام قـدَّ نَّـإوالشـبهة  ،اممنه

ق رَ الِفـ ٰى حـدإسـباب حصـل يف يكون بعـض هـذا األن أيبطل 

 .سالفهمأناقلة من ال

ر ـانتشــ ثــمّ  صــل فــيام نقلــوه واحــداً ن يكــون األأوال جيــوز 

 :اخلرب به، لوجهني

ــدمهاأ ــىلٰ  نَّ أ: ح ــة ع ــن يف الدالل ــذي نح ــل ال ــدقهم  النق ص

ــمَّ  ــه، يتض ــرينأن في ــفة أ: م ــاين ص ــرب، والث ــظ اخل ــدمها لف ح

ــام ــنهم، ف ــول ع ــه  املنق ــأل ــذب يف منّ ــد األأا الك ــب ح ــرين جي م

 .خره يف اآلنن نأمأألجله 

ــاين ــان واحــداً األ نَّ أ: والث ــو ك ــل فيــه ل ــلعُ  ص ذلــك  مَ ِل

ام مــع املخالطــة واملالبســة ، الســيّ يالعــادة وملــا خفــ ٰى ـبمقتضــ

ــ ــن األوالتتبُّ ــديد م ــداءع الش ــ ،ع ــىلٰ نيِّ ولُع ــمه   ع ــعه باس واض

السـبب الــذي  حدثـه فيـه، وعـىلٰ أالزمـان الـذي  ونسـبه، وعـىلٰ 

 .ليه، كسائر املذاهب احلادثة بعد استقرار الرشعإدعاه 

عيـه كـام ال حتسـن ملا حسنت مكاملة مدَّ  ولو كان ذلك معلوماً 

م حلدوثه وتقـدُّ  ،و ابن مسعودأيب هريرة أ عىلٰ  عي النصِّ مكاملة مدَّ 

 .خالفه، وقد علمنا خالف ذلك مجاع عىلٰ اإل

ــرَّ إو ــذذا تق ــذَّ  هرت ه ــة وتع ــا ر اجلمل ــن ذكرن ــذب يف م الك

ســبابه فــيهم، ثبــت صــدقهم أر حالــه مــن نــاقيل الشــيعة، لتعــذُّ 
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ــه يقتضــ ــوه، وثبوت ــيام نقل ــم بمضــمونهـف ــو ،ي العل مــا  وه

 .قصدناه

*   *   * 

 ):هـ٦٧٢ت (ين الطويس نصري الدِّ / جتريد االعتقاد

 ]: بن أيب طالب  إمامة أمري املؤمنني عيلِّ []] ٢٢٣ص /[[

ــيلٍّ  ــان بع ــا خمتّص ــيلُّ ]] ٢٢٤ص /[[،  ومه ــنصُّ اجل  وال

ــه  ــؤمنني«: قول ــإمرة امل ــه ب ــلِّموا علي ــة «، و»س ــت اخلليف أن

 .وغريمها]] ٢٢٥ص /[[، »بعدي

ـــه  ـــاىلٰ (ولقول ُ ): تع
ُ

ـــو� ـــُم اُهللا َورَُس
ُ
ـــا َوِ��� م

�
 ... إِن

ـــدة[ ـــاف ]] ٢٢٦ص /[[، ]٥٥: املائ ـــام اجتمعـــت األوص وإنَّ

ـــيلٍّ  ـــوات يف ع ـــدير املت ـــديث الغ ]] ٢٣٠ص /[[ر، ، وحل

ــواتر ــة املت ــديث املنزل ــىلٰ ]] ٢٣١ص /[[ ،وحل ــتخالفه ع  والس

ــه  ــاع، ولقول ــيعمُّ لإلمج ــة، ف ــيّي «: املدين ــي ووص ــت أخ أن

ــي [ ــايض دين ــدي وق ــن بع ــي م ــ -وخليفت ــدال ـبكس ، »-ر ال

وألنَّــه أفضــل، وإمامــة املفضــول قبيحــة عقــالً، ولظهـــور 

ــىلٰ  ــده املعجــزة ع ــرب، : ي ــاب خي ــع ]] ٢٣٣ص /[[كقلــع ب ودف

وحماربـــة ]] ٢٣٤ص /[[الصـــخرة العظيمـــة عـــن القليـــب، 

ص . /[[الشـــمس، وغـــري ذلـــك وردِّ ]] ٢٣٦ص /[[، اجلـــنِّ 

ــ]] ٢٣٧ ع ــريه  ٰى وادَّ ــر غ ــبق كف ــادقًا، ولس ــون ص ــة فيك اإلمام

ـوا : ، ولقولـه تعـاىلٰ فال يصلح لإلمامـة فيتعـنيَّ هـو 
ُ
ون

ُ
َو�

ـــاِدِ��َ  ـــَع ا�ص� ـــة[ َم ـــه ولق]] ٢٣٨ص /[[، ]١١٩: التوب ول

مْ : تعاىلٰ 
ُ
�

ْ
ِر ِمن

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
 ].٥٩: النساء[ َوأ

ــيلٍّ []] ٢٣٩ص /[[ ــؤمنني ع ــري امل ــري أم ــالحية غ ــدم ص  ع

 لإلمامة:[ 

ــة  ــيلٍّ  -وألنَّ اجلامع ــري ع ــة،  -  غ ــالح لإلمام ــري ص غ

 .م كفرهملظلمهم بتقدُّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٣ت ( طاوسأمحد بن / بناء املقالة الفاطمية

ــال ]]٣٨٧ص [[ ــة أنَّ ( :ق ــت العثامني ــداً  وزعم ــال  أح ال ين

ــ ،ينين بغــري الــدِّ الرئاســة يف الــدِّ  ق يف ذلــك بكــالم بســيط وتعلَّ

ــريض مــن يمــأل كتابــه ويُ  ــكثِــع دة ر خطابــه بألفــاظ منضَّ

 ).دةدة كانت أو غري مسدَّ وحروف مسدَّ 

ـــك ـــان ذل ـــ نَّ أ :بي ـــذهب إىلٰ اإلماميَّ ـــتحقاق  أنَّ  ة ال ت اس

ولكـن  ،يـع مـا أسـهب فيـه السـاقطفسقط مج ،الرئاسة بالنسب

إن كـان النسـب وجـه االسـتحقاق فبنـو هاشـم  :ة تقولاإلماميَّ 

بـه  أوىلٰ  وإن يكـن بالسـبب فعـيلٌّ  ،أوالهـم بـه عـيلٌّ  ثـمّ  ،به أوىلٰ 

ــهر رســول اهللا [ ــيلٌّ  ،إذ كــان ص ــة فع ــن بالرتبي  أوىلٰ  وإن يك

إن و ،بــه أوىلٰ  دة النســاء فعــيلٌّ وإن يكــن بــالوالدة مــن ســيِّ  ،]بــه

 فكــلُّ  ،الفــراش بها بمبيتــه عــىلٰ يكــن بــاهلجرة فعــيل مســبِّ 

إذ اجلميــع يف  ،مهــاجري بعــد مبيتــه يف ضــيافته عــدا رســول اهللا

ــه ــده وخول ــام عبي ــيل أوىلٰ  ،مق ــاد فع ــن باجله ــه وإن يك وإن  ،ب

ــه أوىلٰ  يكــن بحفــظ الكتــاب فعــيلٌّ   وإن يكــن بتفســريه فعــيلٌّ  ،ب

وإن  ،بــه أوىلٰ  م فعــيلٌّ وإن يكــن بـالعل ،مـا أســلفت بـه عــىلٰ  أوىلٰ 

، بــه أوىلٰ  وإن يكــن بالشــعر فعــيلٌّ  ،بــه أوىلٰ  يكــن باخلطابــة فعــيلٌّ 

ــيام رواه ــو بكــر شــاعراً  : قــال الصــويل ف ــاعراً  كــان أب  وعمــر ش

ـــيلٌّ  ـــعرهم وع ـــواب ]] ٣٨٨ص /[[ . أش ـــتح أب ـــن بف وإن يك

ــيلٌّ  ــة فع ــث الكالمي ــه أوىلٰ  املباح ــق  ،ب ــن اخلل ــن بحس وإن يك

ــيلٌّ  ــه، إ أوىلٰ  فع ــر ب ــه(ذ عم ــوان اهللا علي ــه، وإن  )رض ــاهد ب ش

وإن يكــن  ،بــه أوىلٰ  -مـا ســلف  عــىلٰ  - يكـن بالصــدقات فعــيلٌّ 

ــالقوَّ  ــيلٌّ ب ــة فع ــه أوىلٰ  ة البدني ــرب ،ب ــاب خي ــه ب ــن  ،بيان وإن يك

ــيلٌّ  ــد فع ــ أوىلٰ  بالزه ــه يف تقشُّ ــاب ــون ءفه وبك ــوعه وفن ه وخش

ــدُّ  ــبابه وتق ــهأس ــيِّ  ،م إيامن ــن النب ــام روي ع ــن ب  يف  وإن يك

مــا  بيانــه مــا رواه ابــن حنبــل وغــريه عــىلٰ  ،بــه أوىلٰ  فضــله فعــيلٌّ 

ــلف ــالقوَّ  ،س ــن ب ــيلٌّ وإن يك ــة فع ــه أوىلٰ  ة الواعي ــه ،ب ــول   بيان ق

وأن  ،قصــــيكدنيــــك وال أُ اهللا أمــــرين أن أُ  إنَّ «:  النبـــيِّ 

ــيعلِّ أُ  ــك وتع ــقٌّ  ،م ــىلٰ  وح ــي ع ــالرأي ، » اهللا أن تع ــن ب وإن يك

مـا  لـه عـىلٰ  نـه شـهادة رسـول اهللا بيا ،بـه أوىلٰ  واحلكم فعيلٌّ 

 .هنا عليه فيام مٰىض ا نبَّ وغري ذلك ممَّ  ،باحلكمة ٰى ـمض

ــرَّ  ــوإذا تق ــان معن ــذا ب ــ ٰى ر ه ــب إذا التعلُّ ــذكر النس ــن ي ق مل

ــ ،ذكــره  عــىلٰ  ســتوىلٰ حيــث يُ  ب أمــري املــؤمنني وهلــذا تعجَّ

 .عليها بالقرابة والصحابة ستوىلٰ اخلالفة بالصحابة وال يُ 

ــمّ  ــول إّين  ث ــه إنَّ  :أق ــأ يف قول ــثامن أخط ــا ع ــداً  إنَّ : (أب ال  أح

 ).ينين بغري الدِّ ينال الرئاسة يف الدِّ 

 ين مـن السـداد مـا كـان أهـالً صاحب الـدِّ  ه لو ختّىلٰ أنَّ  :بيانه

واالسـتثناء مـن  ،ين بالـدِّ وهـو منـع أن يناهلـا أحـد إالَّ  ،للرئاسة

كتـايب النفي إثبات حارض يف غـري ذلـك مـن صـفات ذكرهتـا يف 

ص /[[ومنهـا مـا هـو ،ارة جـد� بـاآلداب احلكميـة متكثـِّ ٰى املسمّ 

 .ومنها ما هو دون ذلك ،رضوري]] ٣٨٩

ــدوِّ  ــي ع ــن بغ ــأيت متلفِّ  وم ــالم أن ي ــاً اإلس ــ ظ ــام تلفَّ ــه ب ظ ب

ــؤمنني  ــري امل ــد  وأم ــادمة وجم ــه املص ــان رشف ــم وتيج اخلص
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ــدفوع ــؤدده امل ــدِّ  ،س ــاحب ال ــو ص ــوده  ،ينإذ ه ــام عم ــه ق وب

ــت قو ــدهورس ــىلٰ  ،اع ــت ع ــده وأفرغ ــض قاع ــه هن ــد  وب جي

 .اإلسالم قالئده

 .ايف الرئاسة قوي�  للنسب أثراً  إنَّ  :وأقول بعد هذا

ــه ــ: بيان ــدَّ أنَّ ــ م عــىلٰ ه إذا تق ــاب الش ــن ال ـأرب رف النســبي م

ـــانوا  ـــاهيهم ك ـــارهبم وال يض ـــن ال يق ـــادهم م ـــدانيهم وق ي

رئيس أهــل الــ م عــىلٰ بــل إذا تقــدَّ  ،بــاألخلق عنــه نــافرين آنفــني

مـن حلمتـه  ٰى الفائت غـري عصـبته وقـادهم غـري القريـب األدنـ

ــالني ــه ق ــدين ول ــدين متباع ــه حائ ــاألخلق عن ــانوا ب ــك  ،ك وذل

لكـن  فاقـاً وقـد ينخـرم هـذا اتِّ  ،ين والـدنياة الفسـاد يف الـدِّ مظنَّ 

 .لتاملناط الظاهر هو ما إليه أرشت وعليه عوَّ 

ة يَّ ناية باألقربني من ذرّ ن الع تضمَّ امَّ ـالقرآن املجيد ل إنَّ  :وأقول

ة تقـديمهم ومواددهتم كان ذلك مادَّ  )اهللا عليهم صّىلٰ (رسول اهللا 

فكيـف إذا كـان  ،مع األهلية التي ال يرجح غـريهم علـيهم فيهـا

 ؟م عليهم ال يناسبهم فيها وال يدانيهااملتقدِّ 

ــِه   :قــال الثعلبــي بعــد قولــه تعــاىلٰ  يْ
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ْ
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�
 ٰى بعــد أن حكــ ،]٢٣ :ٰى الشــور[ إِال

ص /[[  ]:قــال[ ،داحلســني بــن حمّمــ  فــأخربين  :قــال ثــمّ  ،شــيئاً 

د حمّمـ[ثنا حـدَّ  ]:قـال[ ،ثنا برهان بـن عـيل الصـويفحدَّ ]] ٣٩٠

ثنا حــرب حــدَّ  ]:قــال[ ،رميـبــن ســليامن احلضــ ]بــن عبــد اهللا

ــ ــن الطّح ــن احلس ــال[ ،انب ــدَّ  ]:ق ــنيح ــقر  ثنا حس ــن ، األش ع

 ،اسعـن ابـن عبّـ ،عـن سـعيد بـن جبـري ،عن األعمـش ،قيس

َة ِ�    نزلـتامَّ ـل  :قال
�
َمـوَد

ْ
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 إِال

ً
ـرا

ْ
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ُ
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َ
 ال أ

ْ
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ُ
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ــْر�ٰ 
ُ
ق
ْ
ــالوا ال ــول اهللا :ق ــا رس ــذين  ،ي ــؤالء ال ــك ه ــن قرابت م

 .»وفاطمة وابنامها عيلٌّ « :قال ؟هتمأوجبت علينا مودَّ 

ــاً  ٰى ورو ــ فنون ــ ة غــري هــذا مــن البواعــث عــىلٰ مجَّ ة أهــل حمبَّ

أخربنـا أبـو  ]:قـال[ ،يان املزّكـأخربنـا أبـو حّسـ :فقـال  ،البيت

بـن  ثنا احلسـن بـن عـيلِّ حـدَّ  ]:قـال[ ،د بن إسـحاقاس حممّ العبّ 

 ،بـن عبـد احلميـد احلــامين ٰى ثنا حييــحـدَّ  ]:قـال[ ،ريـزيـاد السـ

 ]:قـال[ ،ثنا قـيسحـدَّ  ]:قـال[ ،ثنا حسـني األشـقرحـدَّ  ]:قال[

  :قـال ،اسعـن ابـن عبّـ ،عن سـعيد بـن جبـري ،ثنا األعمشحدَّ 

ــ ــتامَّ ـل َة ِ�    نزل
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ُ
ق
ْ
ــالوا ال ــول اهللا :فق ــا رس ــا  ،ي ــذين أمرن ــؤالء ال ــن ه م

ة وفاطمـــــ عـــــيلٌّ «: قـــــال ؟هتماهللا بمـــــودَّ ]] ٣٩١ص /[[

 .»وولدمها

ــو بكــر بــن احلــرث :وقــال ــا أب ثنا أبــو حــدَّ  ]:قــال[ ،أخربن

ــبح ــال[ ،الس ــدَّ  ]:ق ــح ــد اهللا حمّم ــاثنا عب ــن زكري ــال[ ،د ب  ]:ق

 ،ثنا قتيبــة بــن مهــرانحــدَّ  ]:قــال[ ،أخربنــا إســامعيل بــن يزيــد

ــال[ ــدَّ  ]:ق ــباحح ــو الص ــور أب ــد الغف ــم  ،ثنا عب ــن أيب هاش ع

ه فينـا يف آل حـم إنَّـ«: قـال ، عـن عـيلٍّ  ،عـن زاذان ،اينالرمّ 

ْم : قـرأ ثــمّ  ،»مـؤمن  كـّل تنـا إالَّ ال حيفـظ مودَّ 
ُ
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َ
 ال أ

ْ
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ُ
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ُ
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ْ
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�
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ْ
 ا�

�
 إِال

ً
را

ْ
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َ
يِْه أ

َ
 .َعل

ــي ــىلٰ   :وقــال الكلب ــل ال أســألكم ع ــالً  ق ــامن جع  أن إالَّ  اإلي

ــوادُّ  ــيت ــيئاً   ،وا قرابت ــر ش ــت أن أذك ــد رأي ــذي  وق ــن اآلي ال م

 .ث عندهأن تتحدَّ حيسن 

 مـا َسـ�ٰ   :ق بقولـه تعـاىلٰ تعلَّ ]و[
�

سـاِن إِال
ْ
� ِ

ْ
َس �ِإل

ْ
ـ�

َ
 ل

ْ
ن

َ
 َوأ

� ]ــنجم ــاً  ،]٣٩ :ال ــيس هــذا دافع ــان  ول ــة إذا ك كــون القراب

ــون أوىلٰ  ــة أن يك ــن وأهلي ــقُّ  ذا دي ــريه وأح ــن غ ــ م ــواه ممَّ ن س

 .بالرئاسة

ــ ــد املطَّ   قوتعلَّ ــي عب ــن بن ــة م ــول اهللا جلامع ــول رس ــببق : ل

ــيئاً  ال أُ إّين « ــن اهللا ش ــنكم م ــي ع ــة مل يُ  ،»غن ــي رواي ــنِ وه دها س

 .كتاب ومل يضفها إىلٰ  ،رجال  عن

ــ]] ٣٩٢ص /[[ ــاوممَّ ــرد عليه ــي ا ي ــا رواه الثعلب ــال ،م  :ق

د بـن عبـد أخربنـا حمّمـ ]:قـال[ ،ريـوأخربنا يعقـوب بـن السـ

 ]:قـال[ ،ثنا عبـد اهللا بـن أمحـد بـن عـامرحدَّ  ]:قال[ ،اهللا احلفيد

 :قــال ،الرضــا  ٰى عــيل بــن موســ  ني أيب حــديثثحــدَّ 

ثني أيب جعفـر بــن حــدَّ  ]:قـال[ ،بـن جعفــر ٰى ثني أيب موســحـدَّ 

ــحــدَّ  ]:قــال[ ،دحمّمــ ثنا أيب حــدَّ  ]:قــال[ ،د بــن عــيلٍّ ثنا أيب حمّم

 ]:قـال[ ،ثنا أيب احلسـني بـن عـيلٍّ حـدَّ  ]:قـال[ ،بن احلسـني عيلُّ 

ــدَّ  ــيلُّ ح ــب  ثنا أيب ع ــن أيب طال ــال ،ب ــال :ق ــول اهللا  ق رس

 :»ــ ــت اجلنَّ ــىلٰ حرم ــي ة ع ــل بيت ــم أه ــن ظل وآذاين يف  ،م

لــب أحــد مــن ولــد عبــد املطَّ  ومــن اصــطنع صــنيعة إىلٰ  ،عـرتيت

 .»إذا لقيني يف القيامة غداً  ]به[  ومل جيازه عليها فأنا جازيه

د بـن عمـران بـن ومن كتاب الشـيخ العـامل أيب عبـد اهللا حمّمـ

نـزل مــن القــرآن يف أمــري ]] ٣٩٣ص /[[فــيام   املرزبــاين ٰى موسـ

ــيلِّ  ــؤمنني ع ــب  امل ــن أيب طال ــد  ب ــذيب قص ــهد بتك ــا يش م

 :اجلاحظ ما حكايته

ثني حــدَّ  :قـال ،دبـن حمّمـ ثنا عــيلُّ حـدَّ : ومـن سـورة النسـاء

 ،ثنا حســن بــن حســنيحــدَّ  :قــال ،م اجلــربيَكــبــن احلَ   احلســن

ــال ــدَّ  :ق ــح ــيثنا حيّ ــن الكلب ــالح ،ان ب ــن أيب ص ــن  ،ع ــن اب ع
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ـــ ـــِه   :قولـــه تعـــاىلٰ  يف  اسعبّ  بِ
َ
ون

ُ
ل
َ
ســـائ

َ
ي � ِ

�
ـــوا اَهللا ا�

ُ
ق
�
َوا�

ــامَ  رح
َ ْ
ــة ... َواأل ــت: اآلي ــول اهللا   نزل ــه  يف رس ــل بيت وأه

ــه ــك أنَّ  ،وذوي أرحام ــلَّ  وذل ــع  ك ــب منقط ــبب ونس ــوم [س ي

ْم   ، مـا كـان مـن سـببه ونسـبهإالَّ  ]القيامة
ُ
ـيْ�

َ
 َعل

َ
 اَهللا �ن

�
إِن

 
ً
 .]١ :النساء[ �َرِ�يبا

هــذه  ٰى لروايـة عــن عمــر رضــوان اهللا عليـه شــاهدة بمعنــوا

ــة ــحَّ  ،الرواي ــد أمــري املــؤمنني  حيــث أل ــالتزويج عن ــ(ب لوات ص

 . )اهللا عليه

ــ]] ٣٩٤ص /[[ ــاىلٰ وتعلَّ  ال   :ق بقولــه تع
ً
ــوا يَْومــا

ُ
ق
�
َوا�

 َوال 
ٌ
ــفاَعة

َ
هــا ش

ْ
 ِمن

ُ
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ُ
 َوال �

ً
ئا

ْ
ــ�

َ
ــٍس ش
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ْ
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ُ
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ُ
 َوال ه

ٌ
ل

ْ
 . ]٤٨ :البقرة[ �َعد

إذ هي يف شأن الكافرين ال  ،اجلاحظ جهل أو جتاهل إنَّ  :أقول

 ســـادات املســـلمني أو أقربـــاء رســـول ربِّ ]] ٣٩٥ص /[[  يف

َ�ُ   :بيانه قوله تعاىلٰ  ،العاملني
ْ
ن
ُ
ْم �

ُ
 َوال ه

َ
 .�ون

ــ ــاىلٰ وتعلَّ ــه تع ــِ�   :ق بقول
ْ
غ

ُ
ــْوَم ال � ٰ يَ

ً
ــْو� �َ  ٰ

ً
ــْو� ــْن َ�

َ
� 

 
ً
ئا

ْ
ــ�

َ
ــ ،ش ــاً تمِّ ومل ُي ــة تدليس ــاً  م اآلي ــالً  وانحراف ــري  أو جه أو غ

ــك ــارات األوَّ  ،ذل ــرب باألم ــاىلٰ  ألنَّ  ،لواألق ــ اهللا تع َّ ــك مت م ذل

ــه    :بقول
َ
ـــُرون َص

ْ
ن
ُ
ــْم �

ُ
ــَو  �َوال ه

ُ
ــهُ ه

�
ــَم اُهللا إِن ــْن رَِح  َم

�
إِال

ــر�ِحيُم  ــُز ا� َعِز�
ْ
ــدخان[ �ال ــاء الذرّ  ،]٤٢و ٤١: ال ــوخلص ة يَّ

هـذا  مـع أنَّ  ،قـهفسـقط تعلُّ  ،والقرابة مرحومـون بـاآلي واألثـر

ين واألهليــة ال يكــون لــه يف كــون ذي الــدِّ  مجيعــه لــيس داخــالً 

 .ق له بالرئاسةترجيح يف الرئاسة وتعلُّ 

   :ق بقولـه تعـاىلٰ وتعلَّ 
َ
 َوال َ�نُـون

ٌ
ـُع مـال

َ
ف
ْ
ن
َ
  �يَـْوَم ال �

�
إِال

 ٰ
َ

�
َ
ــْن أ ــِليٍم  َم ــٍب َس

ْ
ل
َ
ــيس  ،]٨٩و ٨٨ :الشــعراء[ �اَهللا بِق ول

ــ ــذا ممَّ ــهه ــذي رشع في ــره ال ــدخل يف تقري ــديثاً  ،ا ي ــان ح  وإن ك

ـــ بـــام أنَّ  :فـــاجلواب عنـــه ،عـــن ذلـــك خارجـــاً   رين أوـاملفسِّ

 ،ركـأي ال يشــ  َســِليمٍ : قولــه تعــاىلٰ  ٰى بعضـهم قــالوا يف معنــ

 .وهذا صحيح

ــ ــاىلٰ وتعلَّ ــه تع ــ  :ق بقول
ُ
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� ]ولــيس هــذا  ،]٣٣ :لقــامن

 .من الرئاسة الدنيوية يف يشء

ــيِّ ]] ٣٩٦ص /[[ ــة النب ــوص بقراب ــو خمص ــد فه   وبع

 .باألثر السالف عن الرضا

ـ وبعد فـإنَّ    ىٰ َعَســ  :رين قـالوا عنـد قولـه تعـاىلٰ ـاملفسِّ
ْ
ن

َ
 أ
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�� ]قــالوا ،]٧٩ :رساءاإل: 

أن  يف عمـوم النـاس فــأوىلٰ  وإذا كـان الرسـول شـافعاً  .الشـفاعة

   :وكــذا قيــل يف قولــه تعــاىلٰ  .تــه ورمحــهيَّ يشــفع يف ذرّ 
َ

َســوْف
َ
َو�
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مَ   :ه تعاىلٰ ق بقولوتعلَّ 
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َ
 َعل

ُ
ل

ْ
 :املائـدة[ َوات

 .ا حاوله من سابق تقريره يف يشءوليس هذا ممَّ  ،]٢٧

ا نحـن فيـه يف ولـيس هـذا ممـَّ ،ة نـوح وكنعـانق يف قصَّ وتعلَّ 

 ؟أين كنعان من سادات اإلسالم ،يشء

ــوتع ــاىلٰ لَّ ــه تع ــا�ِِمَ�   :ق بقول
�
ــِدي الظ

ْ
ه

َ
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ُ
ــال   �ال يَن

ــرة[ ــ ،]١٢٤ :البق ــذا ولإلماميَّ ــث ]] ٣٩٧ص /[[ة يف ه مباح

فـال  ٰى ـمن سبق كفـره ظـامل ال حمالـة فـيام مضـ :إذ قالوا ،سديدة

ورووا  ،اجلــاحظ ال لــه فهــذه واردة عــىلٰ  ،للرئاســة يكــون أهــالً 

ــوم ــرق الق ــن ط ــة م ــك الرواي ــن ذل ــا ال  ،يف يشء م ــاق م وس

 .ور له فيام نحن بصددهصيّ 

ــّم الــدليل الــذي لــيس فوقــه : (ف ذلــكوقــال يف تضــاعي ث

ــه  ــل قول ــور -دلي ــحاب الش ــده أص ــاجرين  ٰى وعن ــار امله وكب

ــة العــرب وهــو مــوٍف عــىلٰ  ــة األنصــار وعلي ــر  وجلَّ قــربه ينتظ

ــه  ــروج نفس ــ: -خ ــامل حي� ــان س ــو ك ــكٌّ    مل ال ــه ش ــاجلني في . خي

أليب حذيفـة بـن  وكـان حليفـاً  ،امـرأة مـن األنصـار وسامل موىلٰ 

 .)أيب حذيفة موىلٰ  :فلذلك كان يقال ،ةعتبة بمكَّ 

ـــذي أقـــول عـــىلٰ  ـــ إنَّ  :هـــذا وال ر ـاجلـــاحظ أراد أن ينص

 .فخذل وأن يعرف فجهل

دفــع األنصــار عــن  )رضــوان اهللا عليــه(أبــا بكــر  أنَّ  :بيانــه

ــ«: قــال رســول اهللا  إنَّ : الرتبــة بقولــه   ،»ة مــن قــريشاألئمَّ

صـــاحب  )رضـــوان اهللا عليـــه(وكـــان عمـــر ]] ٣٩٨ص /[[

ــ ــ ،ه وعقــده ومؤازرتــه ومعاضــدتهحلِّ ة مــن قــريش فــأين األئمَّ

 ؟آخـره إىلٰ  الـو كـان سـامل حيـ� :القاطعة لألنصار من قـول عمـر

 .اجلاحظ ه من غريب املالزم عىلٰ فليعترب العاقل هذا فإنَّ 

ــ أنَّ   ٰى عمــر رو اجلــوهري أنَّ  ٰى ورو عــن   ة مــن قــريشاألئمَّ

 ند حـــديثاً ابـــن حنبـــل يف املســـ ٰى وقـــد رو، رســـول اهللا 

ــالً متَّ  ــع ص ــأيب راف ــه  ب ــن متن ــر :م ــال عم ــد  :ق ــي أح ــو أدركن ل

ــه ســامل مــوىلٰ  أيب حذيفــة وأبــو  رجلــني جعلــت هــذا األمــر إلي

 . احعبيدة بن اجلرّ 

 ،عمـــر فـــرض لولـــده يف ألفـــني أنَّ ( :اجلـــاحظ ٰى وحكـــ

سـامة خـري مـن عبـد أُ  ل بـأنَّ وعلَّـ ،سامة يف ألفني ومخسـامئةوألُ 

 .)رسول اهللا من عمر إىلٰ  كان أحّب وزيد بن حارثة  ،اهللا
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فهـل يقـدر أحـد ( :عمـر عـىلٰ  ٰى وقال بعـد هـذا بعـد أن أثنـ

مثـل الـذي حكينـاه عـن عمـر يف التسـوية أو  أن حيكي عن عـيلٍّ 

 قـرأت مـا إّين «  :قولـه  إذ أكثـر مـا رأينـا يف أيـديكم عنـه ؟شطره

بنــي  تــي املصــحف فلــم أجــد فيــه لبنــي إســامعيل عــىلٰ بــني دفَّ 

 فلـيس فيـه دليـل عـىلٰ  - إن قالـه - فهـذا قـول، »الً إسحاق فض

ــ ــه الطعــن عــىلٰ أنَّ ــ ألنَّ  ،عمــر وإظهــار خالفــه ه أراد ب ــد  اعلي� ق

ــن ــر م ــك األرض أكث ــج]] ٣٩٩ص /[[  مل ــس حج ــو  ،مخ فل

مـا يصـفون وكـان عمـر عنـده ال  كان رأيه يف خالف عمـر عـىلٰ 

 .) دواوين عمرالتسوية يف العطاء لقد كان غريَّ  ٰى ير

ه أنَّـ بنـي عـىلٰ  خمـتال�   أراه كالمـاً إّين  :هـذا أقـول عـىلٰ والذي 

 .يه كان يسوّ رشع يذكر أنَّ  ثمّ  ،ابنه سامة عىلٰ ل أُ فضَّ 

مثـل الـذي  فهل يقدر أحـد أن حيكـي عـن عـيلٍّ ( :ا قولهوأمَّ 

نقــدر  ،نعــم :اجلــواب عنــه فــإنَّ  ،)حكينـاه عــن عمــر أو شــطره

  ال مــدفعوعدلـه مـا  أن نحكـي مـن تسـوية أمــري املـؤمنني 

 إنَّ «: يف قولـــه رســـول اهللا : لاألوَّ  :بشـــهود ثالثـــة ،عنـــه

ــقَّ  ــيلٍّ  احل ــع ع ــاين، »م ــريته :الث ــ ،س ــن ال ُي ــك م ــل ذل  ،همتَّ نق

 وهـــا األجـــيلح محلهـــم عـــىلٰ إن ولُّ «: قـــول عمـــر  :الثالـــث

 .»ةاملحجَّ 

ــ ــ ا حكايتــه عــن أمــري املــؤمنني وأمَّ ــه ال يُ أنَّ ل ولــد فضِّ

لتقريـر عـدل عمــر  فلـيس منافيــاً  ،ولــد إسـحاق إسـامعيل عـىلٰ 

ة الطعـن وقـد كـان ينبغـي أن حيكـي عـن اإلماميـَّ ،لـه وال مثبتاً 

 .يف مدلوله  تنازعهم ثمّ  ،عمر هبذا عىلٰ 

 دواويـن عمـر عنـد خمالفتـه غـريِّ كـان يُ  اعليـ� إنَّ ( :ا قولـهوأمَّ 

 وال كـلُّ  مـراد مفعـوالً  إذ مـا كـلُّ  ،فقـول سـاقط ،)له يف التدبري

عـن الـرتاويح  ٰى هنـ وقـد كـان أمـري املـؤمنني  ،قول مقبوالً 

وخالفـــه مـــن ]] ٤٠٠ص /[[ ، ة رســـول اهللا نَّ ومعــه ُســـ

ــك ــه يف ذل ــاء إىلٰ  ،خالف ــف إذا ج ــدياً  فكي ــعوا ث ــد رض ــوم وق  ق

 .يريد أن يفطمهم منه ويرفع شفاههم عنه

بكــوهنم يوجبــون اإلمامــة بالقرابــة (وصــادم أهــل اإلمامــة 

 .)ولد إسامعيل وإسحاق سواء إنَّ   :قال اعلي�  إنَّ :  ويقولون

ــ :هــذا والــذي أقــول عــىلٰ  ــانإنَّ ــ ،ه هبت ة ال جتعــل إذ اإلماميَّ

 .كاألموال اإلمامة مرياثاً 

ه فـأراد أنَّـ ،)ولـد إسـامعيل وإسـحاق سـواء إنَّ ( :ا قولهوأمَّ 

 .وهذا حقٌّ  ،ٰى  بالتقوأحد بيشء إالَّ  ال فضل ألحد عىلٰ 

ــ وكيــف غضــبتم عــىلٰ ( :قــال ــعمــر ألنَّ  عــىلٰ  ل قريشــاً ه فضَّ

أنفســكم حــني  العجــم ومل تغضــبوا عــىلٰ  العــرب والعــرب عــىلٰ 

 ،وسـاق الكـالم، )؟بنـي هاشـم لـب عـىلٰ لتم بنـي عبـد املطَّ فضَّ 

إذ كــان ينبغــي أن  ،جهــل قائلــه عــىلٰ  دالٌّ  ،وهــذا كــالم ســاقط

ــاً  ــون معكوس ــيل ،يك ــو تفض ــىلٰ   وه ــم ع ــي هاش ــد  بن ــد عب ول

ــمل يُ  هاشــامً  ألنَّ  ،غلــط وهــو أيضــاً  ،لــباملطَّ   مــن عبــد ب إالَّ عقِّ

ــباملطَّ  ــد أُ  ،ل ــت أس ــة بن ــد يف فاطم ــن أس ــيلٍّ  مِّ وم إذ  ، ع

ـا نُ ّنـأيكون احلاصـل منـه  ويلـزم  ،بنيـه لـب عـىلٰ ل عبـد املطَّ فضِّ

ـ  صورة ما قال أن نكـون عىلٰ   لـب وأسـد عـىلٰ عبـد املطَّ   لنيمفضِّ

الق يف هــذا اإلطــ فــإنَّ  ،التقـديرين معــاً  لــب عــىلٰ بنـي عبــد املطَّ 

 .علينا كذب ٰى الدعو

ــ ــ ا وجــه اإلشــكال عــىلٰ وأمَّ ــطأصــحاب اإلمامــة فإنَّ  ،ه غل

ــ ألنَّ  ام غــريهم فــإنَّ  لوا بنــي هاشــم عــىلٰ أربــاب اإلمامــة إذا فضَّ

ــيُ  ــوالفضِّ ــمة أم ــب ال يف قس ــت ]] ٤٠١ص /[[   لوهنم بالنس بي

 .ٰى وما جر ،هذا ٰى ام يلزم إذا جرواإلشكال إنَّ  ،املال

هـم بعـد النـاس كلَّ  أنـا أزعـم أنَّ  :قـال قـائالً  ولـو أنَّ ( :قال

هــم النــاس كلَّ  إنَّ  :كــام قلــتم ،لــب لصــلبه ســواءبنــي عبــد املطَّ 

ــ ،)بعــد بنــي هاشــم ســواء  ،أطــال فيــه هــذا حــديثاً  ب عــىلٰ ورتَّ

 :إذ ال يقـول أحـد ،ك بفرعـهفـام ظنـُّ وإذا كان األصـل مهـدوماً 

ــاس كلَّ  إنَّ  ــواء يف رشف األنالن ــم س ــي هاش ــد بن ــم بع ــابه  ،س

 .ور لها ال صيّ وذكر غري هذا ممَّ 

بسـيفه يـوم  االـزبري خـرج شـاد�  ا ما ذكروا مـن أنَّ وأمَّ ( :قال

ــقيفة ــط ،)الس ــه بس ــالم في ــك يف ك ــد ذل ــال بعــده ،وبع  :وق

ـبسـيفه ليُ  ام شـدَّ الـزبري إنَّـ وكيف علمتم أنَّ (  )؟إمامـة د لعـيلٍّ ؤكِّ

 .يف فنون من هذا ساقطة

أبــا بكـر أمحـد بـن عبـد العزيــز إنَّ  :هـذا والـذي يقـال عـىلٰ 

ــقيفة  ــاب الس ــاحب كت ــوهري ص ــدادنا  -اجل ــه يف ع وال أعرف

 ة،أخربنــا أبــو زيــد عمــر بــن شــب :، قــال-بوجــه مــن الوجــوه 

 ،ر بـن شـميلـثنا النضـحـدَّ  :قـال ،ثنا أمحد بن معاويـةحدَّ  :قال

 ،بــن عبــد الــرمحن  عــن ســلامن ،د بــن عمــروثنا حمّمــحــدَّ  :قــال

ودخـل  ،املنـرب وبايعـه النـاس لـس عـىلٰ رجع أبـو بكـر فج  :قال

فاطمـة بنـت رسـول   والـزبري ونـاس مـن بنـي هاشـم بيـت عيلٌّ 

ـــه  صـــّىلٰ (اهللا  ـــه[اهللا علي عمـــر ]] ٤٠٢ص /[[  فجـــاء ،)]وآل

ــال ــ :فق ــذي نفس ــرجنَّ ـوال ــده لتخ ــرقنَّ  إىلٰ  ي بي ــة أو لنح  البيع

ــيكم ــزبري مصــلتاً ،  عل ــن  ، بالســيف فخــرج ال ــه رجــل م فاعتنق

أبـو بكـر   فقـال ،بـه فبـدر السـيف د بن لبيـد فـدقَّ األنصار وزيا



 ٣٨٧  ..........................................................................  إمامته والنصُّ عليه/ عيلُّ بن أيب طالب ) ٤٩/ (حرف العني 

 :قـال أبـو عمـر بـن محـاس ،ب بـه احلجـررضا :املنـرب وهو عىلٰ 

ــك ــر تل ــه أث ــر في ــت احلج ــد رأي ــ  فق ــن ، ربةـالض ــرض م الغ

 . احلديث

ــاً  ٰى ورو ــك مرفوع ــري ذل ــ غ ــر حض ــون عم ــن ك ــد ـم ر عن

 .والزبري إذا دخال منزهلا عيلٍّ  ق عىلٰ رِ دها بأن ُحي فاطمة وهتدَّ 

ــوضــعَّ  ــا ُي ــة (يف هــذا  ٰى روف اخلــائن م ــام ثبــت مــن حمارب ب

 ،ه كـان بـني الـزبري وأيب بكـر أسـباب واشـجةوبأنَّـ ،الزبري لعـيلٍّ 

ونتــه يف مصــاهرته ؤواحتاملــه م ،يــده فمــن ذلــك إســالمه عــىلٰ 

 .)ب إليه يف تزوجيه ابنته أسامءحيث رغَّ 

ــىلٰ  ــال ع ــذا والــذي يق ــيلٍّ  إنَّ  :ه ــه لع ــرت عداوت  الــزبري ظه

  َّــم ــد أن ش ــيم اخلالفــة  بع ــق نس ــك واستنش ــح املل روائ

 .هذا والذي أورده اخلائن ال يرد عىلٰ ، ٰى بإدخاله يف الشور

ــ مــن األســباب الواشــجة بينــه وبــني أيب بكــر  رَ ِكــا مــا ذُ وأمَّ

ذلــك  أنَّ  عــىلٰ  يســتدلَّ ]] ٤٠٣ص /[[   فقــد كــان ينبغــي أن

ت ذلـك ولـو ثبـ ،ذلـك ٰى عـومـا ادَّ  ،كان وقت اخلالفة موجـوداً 

إذ األمـر الفظيـع تأبـاه الغرائـز  ،وهو ثابـت مـا قـدح يف الروايـة

ــة ــ ،العربي ــان القويَّ ــة واألدي ــوس األبي ــه النف ــار من وال  ،ةوتغ

ه ولكنـَّ ،ناً الزبري ما كـان يف وقـت مـن األوقـات متـديِّ  إنَّ  :نقول

 .ة التي ذكرتاإلمام العادل للعلَّ  بعد ما خرج عىلٰ 

ــ ــاب اإلمامــة يف مص ــاع ويكفــي أرب ــزبري كــون اإلمج ادمة ال

 .أوائل كالمه وهذا وارد عىلٰ  ،ما حصل

أخــربين ( :قــال ،ٰى يــوم الشــور وذكــر منــاظرة الــزبري لعــيلٍّ 

مجاعـة مـن    ينوخـربَّ  :قـال ،عـن رضاب ،هبذا الكـالم أبـو زفـر

 .)د بن عائشةعن حممّ  ،العثامنية

ا وجـوه نّـوقـد بيَّ  ،هماخلـائن مـتَّ  إنَّ  :هـذا والذي يقـال عـىلٰ 

ــه ــة إىلٰ  ،هتمت ــت  وال حاج ــاب ليس ــل الكت ــت ب ــذكر الفوائ أن ن

 .منقطعة عنه موارد التهامت

ــ عــىلٰ  والعجــب أن يســتدلَّ  ــه عــن أيب زفــراإلماميَّ  ،ة بروايت

ــ ثــمّ  ؟ومــن رضاب ،وعــن رضاب ؟ومــن أبــو زفــر  ٰى ن روعمَّ

 .إذ كان ليس من الصحابة وال أراه من التابعني ؟ رضاب

ــ ــوأمَّ ــة م ــن مجاع ــة ع ــف ا الرواي ــن الطرائ ــة فم ن العثامني

ولـئن  ،ةاإلماميـَّ املصـاع عـىلٰ   إيرادها يف مسـاقط النـزاع ومـآزم

ـ ،ثبتت فهي قادحة يف الـزبري ا تكـذيب ملـا ثبـت عنـد القـوم ألهنَّ

 .بلسان الرسالة من تفضيل أمري املؤمنني 

ــىلٰ ]] ٤٠٤ص /[[ ــروح ع ــاب ال ــد أوردت يف كت ــذه  وق ه

وفيهـا تصـغري لرسـول  ،قضـهااملناظرة املدعاة مـا يدحضـها وين

إذ فيهــا تعيــري عــيل بكونــه كــان يف الشــعب مــع  ،اهللا 

 .رسول اهللا 

ــوادَّ  ــأنَّ  أنَّ ( ٰى ع ــول ب ــروافض تق ــّام  ال ــة وع ــا  راً حذيف كان

 .إلمامي وال أعرف هذا قوالً  ،)تابا كافرين ثمّ 

ـ(وزعم   أصـغر ال يـيل هـذا األمـر بعـد عمـر إالَّ  :ام قـاالأهنَّ

ــرت ــاً وال نعــرف  ،)أب ــؤمنني  ،هــذا أيض ــل خمالصــتهام ألمــري امل ب

ــهصــ( ــقُ  راً عــّام  وأنَّ  ،)لوات اهللا علي ــه َل تِ ــني يدي ــد  ،ب وكــان أح

معاويـة وأصـحابه الفئـة الباغيـة بـام ثبـت عـن  أنَّ  الدالئل عـىلٰ 

 .وقد أسلفته يف مطاوي هذا الكتاب ،القوم

يف خطبـة أيب بكـر التـي خطـب   فـام تقـول :فإن قـالوا( :قال

ــا أوَّ  ــه لهب ــريكم :خالفت ــت بخ ــتكم ولس ــه  ،)؟ولي ــر وج وذك

، الظــاهر عـىلٰ  تنـايف كــون هـذا حممـوالً  وذكـر وجوهـاً  ،الطعـن

 .ا يوافق عليه اخلصوموليس ذلك ممَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (املحقِّق احلّيل / الرسالة املاتعية

 :عقيدة ]]٣٠٧ص [[

بـن أيب طالـب  بـال فصـل عـيلُّ   بعـد النبـيِّ  اإلمام احلقِّ 

 :، لوجوه)عليهاهللا لوات ص(

مل   غــريه أنَّ  فــاق املســلمني عــىلٰ مــا ثبــت مــن اتِّ : لاألوَّ 

اإلمــام جيــب أن يكــون  وقــد ثبــت أنَّ  ،يكــن واجــب العصــمة

عيــت لــه اإلمامــة يف ن ادُّ ، وإذا بطلــت إمامــة غــريه ممَّــمعصــوماً 

  خــرج احلــقُّ ره وجــب أن يكــون اإلمامــة ثابتــة لــه، وإالَّ ـعصــ

 .ةمَّ عن األُ 

ــ :وجــه الثــاينال فيجــب أن  ،إمامتــه منصــوص عــىلٰ   هأنَّ

 .يكون إماماً 

ـوخفـيٌّ  جـيلٌّ : عليـه فقسـامن ا النصُّ أمَّ  فـام نقلتـه  ا اجلـيلُّ ، أمَّ

ــاً  ــيعة خلف ــلف إىلٰ  الش ــن س ــيِّ  ع ــ  النب ــن نصِّ ــه م ه علي

ــ ــة نص� ــل اباإلمام ــل التأوي ــن ادِّ  ،ال حيتم ــوال يمك ــاء قلَّ تهم، ع

ــ ألنَّ  ــهد أهنَّ ــار يش ــدِّ االعتب ــن احل ــر م ــواتر،  م أكث ــرب يف الت املعت

ـــ ـــاء ـوهـــم منتش ـــد طبقـــوا األرض فقه رون يف اآلفـــاق، وق

ــومتكلِّ  ــاء، ال ينكــر ذلــك مــن أُ و]] ٣٠٨ص /[[ّراء مــني وُق دب

 . مكابرحاهلم إالَّ 

 :ا رووهيشء ممَّ  ولنرش إىلٰ 

ــد  ــن عب ــابر ب ــا رواه ج ــك م ــن ذل ــاري اهللا فم  األنص
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ــيَّ  ــأل النب ــني س ــن أُ :  ح ــو م ــرن ول ــذين ق ــر ال اهللا األم

ــ«: طــاعتهم بطاعتــه؟ فقــال ة املســلمني هــم خلفــائي وأئمَّ

 . ةاألئمَّ  ثّم عدَّ » بن أيب طالب هلم عيلُّ بعدي، أوَّ 

يـا : قلـت: قـال ،ومن ذلك ما رواه عبـد الـرمحن بـن سـمرة

ــول  ــدين إىلٰ اهللا، رس ــال أرش ــاة، فق ــت اآلراء «: النج إذا اختلف

تـي وخليفتـي علـيهم مَّ ه إمـام أُ إنَّـبـن أيب طالـب، ف فعليك بعـيلِّ 

مـن  ،والباطـل ز بـني احلـقِّ ميـِّمن بعدي، وهو الفـاروق الـذي يُ 

عنــده  ســأله أجابــه ومــن اسرتشــده أرشــده ومــن طلــب احلــقَّ 

ــده، وأنَّ  ــامي أُ  وج ــه إم ــيِّ مَّ من ــي وس ــت ــل اجلنَّ ــباب أه  ،ةدي ش

ــائم أُ  ــعهم ق ــني تاس ــد احلس ــن ول ــأل األرض مَّ وتســعة م ــي يم ت

 .»وجوراً  ت ظلامً ئَ لِ كام مُ  وعدالً  قسطاً 

ــاهللا ومــن ذلــك مــا رواه عبــد  قــال : ، قــالاس بــن عبّ

ــــول  ــــع  إنَّ «: اهللا رس ــــىلٰ اهللا اطَّل العــــة طِّ ااألرض  ع

، ثـّم افاختـار عليـ� لـع ثانيـاً طَّ ا، ثـّم افاختارين منها فجعلنـي نبيـ�

نّـي م ، فعـيلٌّ ووزيـراً  وخليفـةً  اووصـي�  اووليـ� ذه أخـاً أمرين أن اختَّ 

 .»وأنا من عيلٍّ 

ومــن ذلــك خــرب الــدار وهــو مشــهور بــني ]] ٣٠٩ص /[[

 .غري ذلك من األحاديث إىلٰ   ،أهل النقل

لكـن معناهـا متـواتر، كـام  حـقٌّ : قلنـا هذه آحـاد؟: فإن قيل

ــردات  أنَّ  ــت مف ــواتر وإن كان ــرتة مت ــجاعة عن ــاتم وش ــرم ح ك

 .أخبارهم آحاداً 

ــ  ،مــواله ه فعــيلٌّ مــن كنــت مــوال«:  فقولــه ا اخلفــيُّ وأمَّ

ــمَّ  ــ الّله ــاداه وانص ــن ع ــاد م ــن وااله وع ـــوال م ــن نص ره ـر م

 .»معه كيف ما دار در احلقَّ أواخذل من خذله و

 .» ٰى أنت منّي بمنزلة هارون من موس«:  وقوله

موا ســـلِّ «: وقولـــه جلامعـــة مـــن أصـــحابه]] ٣١٠ص /[[

 .»عليه بإمرة املؤمنني

تنــي بأحــّب النــاس ائ الّلهــمَّ «: يف خــرب الطــائر وقولــه 

 .»إليك يأكل معي

مــا : قولــه تعــاىلٰ  :إمامتــه الوجــه الثالــث يف الداللــة عــىلٰ 
�
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ــدة[ �َو�ُؤ ــت  ،]٥٥ :املائ ومل تثب

ــ عــيلٍّ  لهــذه الصــفة إالَّ  ق وهــو راكــع، فيجــب ه تصــدَّ ، فإنَّ

 .أن تكون اآلية مرصوفة إليه

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (املحقِّق احلّيل / يناملسلك يف ُأصول الدِّ 

يف تعيـــني اإلمـــام بعـــد : لاملقصـــد األوَّ  ]]٢١٤ص [[/

 : النبيِّ 

ــت األُ  ــوقــد اختلف ــك عــىلٰ مَّ ــة ة يف ذل ــوال ثالث ــت : أق فقال

ــ ــاإلماميَّ ــة واجلاروديَّ ــن الزيديَّ ــيلٌّ  :ةة م ــو ع ــت  ه ، وقال

ــاذَّ  ــة ش ــد املطَّ  :ةطائف ــن عب ــاس ب ــو العبّ ــبه ــت  ل ، وقال

 .هو أبو بكر بن أيب قحافة :الباقون

 :ةلنا أدلَّ 

القـــــول بوجـــــوب عصـــــمة  أنَّ  :لاألوَّ  ]]٢١٥ص [[/

ـممـَّ  اإلمـام غـري عـيلٍّ  اإلمام مع أنَّ  ا عنـدنا ا ال جيتمعـان، أمَّ

ــرين، وأ ــوت األم ــفلثب ــائهاممَّ ــم فالنتف ــد اخلص ــت . ا عن والثاب

 خلـرج احلـقُّ  فلـو كـان اإلمـام غـري عـيلٍّ  ،وجوب عصمة اإلمام

 .وهو باطل ،عن اإلمجاع

أن   وال نمنــع ،م وجــوب عصــمة اإلمــامســلِّ ال نُ : فــإن قيــل

ــوماً  ــون معص ــن أنَّ  ،يك ــن أي ــة فم ــمته واجب ــوه  ؟عص والوج

، وهـي مثمـرة العصـمة غايتهـا اخلطابـة التي استدللتم هبـا عـىلٰ 

. الظـنِّ  ل فيهـا عـىلٰ عـوَّ ، لكن هـذه املسـألة علميـة، فـال يُ للظنِّ 

ــ ــان أهنَّ ــون أنَّ وبي ــاب الظن ــن ب ــون  األوىلٰ  ا م ــن أن يك واألحس

ــ ة املحوجــة إليــه جــواز اإلمــام غــري جــائز اخلطــأ إذ كانــت العلَّ

أعضـاء  م، فـإنَّ سـلِّ ذلك واجـب يف احلكمـة فـال نُ  ا أنَّ اخلطأ، أمَّ 

ــ ــان ل ــ ُج امَّ ـاإلنس ــاعر إلدراك َل ِع ــا مش ــط ...  منه ــان الغل وك

دها عــن الغلــط، ســدِّ حــاكم وراءهــا يُ  يعــرض هلــا افتقــرت إىلٰ 

ــىلٰ  ــب ع ــوه القل ــل عض ــل، وجع ــو العق ــم  وه ــول أيب هاش ق

ــن املتكلِّ  ــب، وأتباعــه م ــرض الغلــط للقل ــع ذلــك يع مــني، وم

فـافتقرت إليـه ملـا فيـه مـن  ،مـن احلـواسِّ  لكن هـو أتـّم ضـبطاً 

ــادة ا ــوماً زي ــان معص ــو ك ــبط، ول ــول  لض ــّم يف حص ــان أت لك

ــإنَّ  ــاء  الغــرض، ف ــة األعض ــياء وحراس ــبط األش ــه ض ــراد من امل

ـــل ـــن اخلل ـــرِّ  ]]٢١٦ص [[/  م ـــري املتط ـــه غ ـــا، وكون ق إليه

بـبعض الغـرض املطلـوب منـه، ثـّم مل  معصوم مـن الغلـط خمـلٌّ 

ــوماً  ــون معص ــزم أن يك ــام  ،يل ــال اإلم ــون ح ــانع أن يك ــام امل ف

 كذلك؟

م ســلِّ ، لكـن ال نُ اإلمـام جيـب أن يكــون معصـوماً  أنَّ  مناسـلَّ 

ــاألُ  أنَّ  ــ ة أمجعــت عــىلٰ مَّ ل نَقــه مل يُ قــولني، غايــة مــا يف البــاب أنَّ

عدمـه  عـىلٰ  إلينا سوامها، لكن عدم وصـول ذلـك إلينـا ال يـدلُّ 

ــن  ــذهب ولــو واحــد م ــون ي ــانع أن يك يف نفــس األمــر، فــام امل
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ــلمني إىلٰ  ــو أنَّ  املس ــب أن يك ــام جي ــوماً اإلم ــول  ن معص ــّم يق ث

ـ بإمامـة أيب بكـر قـوالً  ر األقـوال يف ـ، فـال ينحصـأو بـاطالً  احق�

 .اثنني

ــاألُ  منا أنَّ سـلَّ  ــسـلِّ ة قالـت بــالقولني، لكــن ال نُ مَّ ه جيــب م أنَّ

ــتــابَ أن يُ  بــاب اإلمامــة مــن  ام يلــزم ذلــك إذا ثبــت أنَّ ع فيــه، وإنَّ

ــب اتِّ  ــي جي ــة الت ــد الديني ــاب العقائ ــلمني فب ــاع املس ــإنَّ ب ــا، ف  يه

ــد يف زيٍّ  ــوم عي ــوا يف ي ــو خرج ــلمني ل ــ املس ــب أو زيَّ ني مل جي

فاقيــة التــي ال تــدخل مــور االتِّ ذلــك مــن األُ  بــاعهم فيــه، ألنَّ اتِّ 

 بـــاع فيهــا، وكــذلك لـــو روي أنَّ يف األديــان، وال جيــب االتِّ 

ــة مل  ــد اإلمام ــني لعق ــة جلســوا يف جملس ــد البيع الصــحابة يف عق

 لكونـه غـري عقـد، ومـا ذلـك إالَّ  كـلِّ جيب اعتامد مثـل ذلـك يف 

ــان االتِّ  ــف، وإذا ك ــل يف التكلي ــداخ ــاع إنَّ ــب يف األُ ب ــور ام جي م

 ٰى بـاع فيـه حتـَّا جيـب االتِّ ذلـك ممـَّ نوا أنَّ بيِّ التكليفية فعليكم أن تُ 

ــيُ  ــإنَّ منَ ــر، ف ــول آخ ــداث ق ــن إح ــول ع م ــم أن يق  إنَّ : للخص

ــالحية ــات اإلص ــواب الرئاس ــن أب ــة م ــ ،اإلمام ــت وأهنَّ ا ليس

ــ ــواب الش ــة يف أب ــد أصــالً ـداخل ــواب العقائ ــا  رعيّات، وال أب م

 .ذلك مل يقم دليل عىلٰ 

ــلَّ  ــن األُ  منا أنَّ س ــك م ــور الدِّ ذل ــم ــة ينيَّ ــب املتابع ــي جي ة الت

ــن ال نُ  ــا، لك ــلِّ فيه ــه  أنَّ  ]]٢١٧ص [[/  مس ــار إلي ــاع املش اإلمج

ــ ــ فــإنَّ  ،ةحجَّ ع اإلمجــا هبــا خصــومكم عــىلٰ  ة التــي اســتدلَّ األدلَّ

، زمــانٍ  وجــوب اإلمامــة يف كــلِّ  عــىلٰ  ضــعيفة، ودلــيلكم مبنــيٌّ 

كونــه يف  عــىلٰ  عصــمة ذلــك اإلمــام، لكــن ذلــك ال يــدلُّ  وعــىلٰ 

ــة مــن نُ  ــمجل ــ َل ِق ــه، وال ممَّ ــرِ ن عُ قول ــَف ــن أنَّ ــواه، فمــن أي ه ت فت

داخل يف اجلملة بحيـث يلـزم مـن خمـالفتهم اخلـروج عـن قـول 

 .هلذا من دليل ال بدَّ  ؟اإلمام

ــو  ،)م وجــوب عصــمة اإلمــامســلِّ ال نُ (: قولــه: ابواجل

 .ا ذلكنّ قد بيَّ : قلنا

 ا أنَّ نّـقـد بيَّ : قلنـا ،) الظـنّ ذلك خطابـة فـال يفيـد إالَّ (: قوله

 ٰى فعـل اللطـف واجـب يف احلكمـة بـام أغنـ اإلمامة لطـف، وأنَّ 

 . مع العصمةإالَّ  اللطف املراد ال يتمُّ  وأنَّ  ،عن إعادته

ــه ــ(: قول ــواّس ل ــط ُج  امَّ ـاحل ــا الغل ــرض هل ــع ــب  َل ِع القل

، هلــا بــام فيــه مــن العلــوم، ومل يلــزم أن يكــون معصــوماً  داً مســدِّ 

ال جيـوز مثلـه يف  مَ منهـا، فِلـ ظـاً يف ذلـك كونـه أتـّم حتفُّ  ٰى بل كف

ــام ــا ،)؟اإلم ــ: (قلن ــط، وإنَّ ــن الغل ــظ م ــرد للحف ــة مل ت ام اإلمام

ــعِ ُج  ــاً َل ــد بيَّ ت لطف ــ، وق ــر ا أنَّ نّ ــري جم ــف جي ــع اللط ــع  ٰى من من

 أن ذلــك اللطــف مــع جــواز اخلطــأ، فتعــنيَّ  التمكــني، وال يــتمُّ 

 .للغرض املطلوب من اللطف ، حتصيالً يكون معصوماً 

، لكـن ال اإلمـام جيـب أن يكـون معصـوماً  منا أنَّ سلَّ (: قوله

ذلـك  ا أنَّ نّـقـد بيَّ : قلنـا ،)القـولني عـىلٰ   ة اجتمعتمَّ األُ  م أنَّ سلِّ نُ 

مـا  ، ونقل أخبارهم، والوقـوف عـىلٰ معلوم بعد ممازجة املسلمني

ذلـك  الع عـىلٰ االطِّـ ، فإنَّ  ر من فعل الصحابة بعد النبيِّ ؤثَ يُ 

 .ها يف ذلكمثمر للقطع بانحصار األقوال كلِّ 

 مــا املــانع أن يكــون ذهــب واحــد مــن املســلمني إىلٰ (: قولــه

عصـــمة اإلمـــام ثـــّم قـــال  ]]٢١٨ص [[/  القـــول بوجـــوب

 نعلـم انتفـاء ذلـك بعـد الوقـوف عـىلٰ : قلنـا ،)؟بإمامة أيب بكـر

ــ ــا أنَّ ــارهم كعلمن ــذهب أقــوال الصــحابة والبحــث يف أخب ه مل ي

الصــلوات املفروضــة  الظهــر مخــس ركعــات، وأنَّ  أنَّ  واحــد إىلٰ 

 .يف اليوم والليلة ستٌّ 

ـاألُ  منا أنَّ سلَّ (: قوله ه م أنَّـسـلِّ ة قالـت بـالقولني، لكـن ال نُ مَّ

مـور ه مـن األُ زم ذلـك إذا ثبـت أنَّـام يلـجيب متابعتهـا فيـه، وإنَّـ

ـاألُ  إذا ثبـت أنَّ : أحـدمها :عنـه جوابــان: قلنـا ،)ةالدينيـَّ  ة عــىلٰ مَّ

بأحــدمها، وإذا بطــل أحــد القــولني  قــولني، كــان اإلمــام قــائالً 

هــو اآلخــر، ســواء كــان مــن بــاب العقائــد أو مل  احلــقَّ   أنَّ تعــنيَّ 

ــا  بــأنَّ  القــول يكــن، فإّنــا ال نريــد يف هــذا املقــام إالَّ  الــذي ذهبن

ــاألُ  أنَّ  :واجلــواب الثــاين. إليــه حــقٌّ  القــولني  ة كــام ذهبــت إىلٰ مَّ

فلـزم  ،وجـوب اعتقـاد مـا ذهبـت إليـه طائفـة عـىلٰ  أمجعت كـلُّ 

 .رعيّات التي جيب اعتقادهاـمن ذلك كونه من الش

ـ م أنَّ سلِّ ال نُ (: قوله ا كونـه نّـقـد بيَّ : قلنـا ،)ةمثـل ذلـك حجَّ

ــ ، مــا قــال بــه اإلمــام حــقٌّ  م يف مجلــتهم، وكــلُّ اإلمــا ة بــأنَّ حجَّ

ـ   أنَّ وإذا ثبـت بطـالن أحـدمها تعـنيَّ  ،افيكون أحـد القـولني حق�

 .هو اآلخر احلقَّ 

ـــ(: قولـــه عـــن  ال جيـــوز أن يكـــون اإلمـــام خارجـــاً  مَ ـلِ

ــائلني ــا ،)؟الق ــد بيَّ : قلن ــق ــ ا أنَّ نّ ــع االطِّ ــىلٰ م ــاالت  الع ع مق

ه ال أحـد مـن اليقـني بأنَّـ مـن سـريهم حيصـل َل قِ املسلمني وما نُ 

 . قائل بأحد القولنياملسلمني إالَّ 

بوجـوب العصـمة  مـا املـانع أن يكـون اإلمـام قـائالً (: قوله

انحصــار : قلنــا ،)؟ اوإمامـة نفســه، ثــّم ال يكــون هـو علي�ــ

تقــدير  م عــىلٰ األقــوال يف القــولني يرفــع الثالــث، ونحــن نــتكلَّ 

ــأنَّ  ــع ب ــاً  القط ــلمني مجيع ــونمتَّ  املس ــىلٰ  فق ــون  ع ــولني، فيك الق

 .بأحدمها، فيكون الذي فرضوه باطالً  اإلمام قائالً 
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 :الدليل الثاين ]]٢١٩ص [[/

ــ. أفضــل الصــحابة، فيجــب أن يكــون هــو اإلمــام عــيلٌّ  ا أمَّ

ـ وىلٰ األُ  ا الثانيـة فـبام ثبـت مـن قـبح تقـديم فسيأيت تقريرها، وأمَّ

بكونــه  دلُّ ســتَ الفاضــل، وبمثــل هــذه الطريقــة يُ  املفضــول عــىلٰ 

 .نه لإلمامةتعيُّ  أعلم وأشجع عىلٰ 

 :الدليل الثالث ]]٢٢٠ص [[/

 ملــا ثبتــت إمامتــه إالَّ   لــو كــان اإلمــام غــري عــيلٍّ 

ــل ــار باط ــار، لكــن االختي ــ. باالختي ــاهرة، ألنَّ أمَّ  ا املالزمــة فظ

ــار، تهــا بــالنصِّ ثبِ القائــل بإمامــة غــريه فريــق يُ  ، وفريــق باالختي

ــاس ــاملرياث للعبّ ــق ب ــالنصِّ ،  وفري ــائلون ب ــد  والق ــرياث ق وامل

عـن أقـوال أهـل   خلـال احلـقُّ وإالَّ  انقرضوا فكـان قـوهلم بـاطالً 

ــو باطــل ،رـالعصــ ــ. وه ــد  ا أنَّ وأمَّ ــار باطــل فق القــول باالختي

 .سبق

 :الدليل الرابع ]]٢٢١ص [[/

ــ  عــن النبــيِّ  متــواتراً  ة نقلــت نقــالً اإلماميَّــ أنَّ   ه نــصَّ أنَّ

ــيلٍّ  عــىلٰ  ــة   ع ــباإلمام ــ انص� ــاً  ،اجلي� ــون إمام ــ .فيك ــأمَّ  ها أنَّ

  َّعــيلٍّ  عــىلٰ  نــص   َّــ فــألن ة نقلــت مــن رصيــح اإلماميَّ

يزيـد عـن عـدد  عليـه نقـالً  الـنصِّ  فق معناهـا عـىلٰ األلفاظ ما اتَّ 

ــواتراً  ــار مت ــك األخب ــني تل ــرتك ب ــدر املش ــون الق ــواتر، فيك  ،الت

ـــه وذلـــك ـــدار  كقول ـــوم ال ـــري «: ي ـــت أخـــي ووزي أن

 . »يفتي من بعديووصيّي وخل

ـأ  عـن النبـيِّ  ،وروي عن ابـن عبّـاس قـال يل «: ه قـالنَّ

ــ رّيب  ــرج يب إىلٰ امَّ ـل ــامء  ع ــد: الس ــا حمّم ــالَّ  ،ي ــه ــن  اختَّ ذت م

ـ: مـن بعـدك؟ فقلـت اووصـي�  وأخـاً  اآلدميني وزيراً  ذ؟ ومـن أختَّ

 قـد اخـرتت لـك مـن اآلدميـني عـيلَّ  ،يـا حمّمـد: اهللا  ٰى فأوح

 .»بن أيب طالب

،  عــن آبائــه، عــن عــيلٍّ ،  ن جعفــر بــن حمّمــدوعــ

ــول  ــأ اهللا عــن رس ــالنَّ ــ«: ه ق ــال رّيب  إيلَّ  ٰى أوح ــا : فق ي

العــــة األرض اطِّ  لعــــت إىلٰ اطَّ  ]]٢٢٢ص [[/  إّين  ،حمّمــــد

ــ ــّم اطَّ افاخرتتــك منهــا فجعلتــك نبي� ــاخرتت ، ث ــة ف لعــت الثاني

 .»وجعلته وصيّك وخليفتك وزوج ابنتك امنها علي� 

يـَن :  نـزلامَّ ـلـ: قـالاهللا، ر بـن عبـد وعن جاب ِ
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ــولهاهللا عرفــت اهللا، يــا رســول : قلــت ]٥٩: النســاء[  ،ورس

ــن أُ  ــرن فم ــذين ق ــر ال ــو األم ــكاهللا ول ــاعتهم بطاعت ــال ؟ط  فق

: »ـ ،هـم خلفـائي يــا جـابر هلــم ة املســلمني بعـدي، أوَّ وأئمَّ

 .»بن أيب طالب عيلُّ 

ــا : قلــت: قــال ،وعــن عبــد الــرمحن بــن ســمرة األســدي ي

ــول  ــدين إىلٰ اهللا، رس ــال أرش ــاة، ق ــمرة«: النج ــن س ــا اب إذا  ،ي

ـــواء وتفرَّ  ـــت األه ـــن أيب اختلف ـــيل ب ـــك بع ـــت اآلراء فعلي ق

تـي وخليفتـي مـن بعـدي، وهـو الفـاروق مَّ ه إمـام أُ طالب، فإنَّـ

 .»والباطل ز بني احلقِّ ميِّ ي يُ الذ

قـال رسـول : عـن ابـن عبّـاس، قـال ،وعن سعيد بـن جبـري

العـــة فاختـــارين منهـــا األرض اطِّ  لـــع إىلٰ اطَّ اهللا  إنَّ «: اهللا 

ــ لــع ثانيــةً ، واطَّ افجعلنــي نبي�ــ ، ثــّم أمــرين أن افاختــار منهــا علي�

 .»ن عيلٍّ منّي وأنا م ، فعيلٌّ ووزيراً  وخليفةً  اووصي�  ذه أخاً أختَّ 

خــرج علينــا أمــري املــؤمنني : وعـن األصــبغ بــن نباتــة، قــال

ــيلُّ  ويــده يف يــد ابنــه   طالــب ]]٢٢٣ص [[/  بــن أيب ع

 اهللا خـــرج علينـــا رســـول «: وهـــو يقـــول  احلســـن

دهم خـري اخللـق بعـدي وسـيِّ : ويدي يف يده هكذا، وهـو يقـول

ــلِّ  ــام ك ــو إم ــذا، وه ــي ه ــلِّ  أخ ــري ك ــلم، وأم ــد  مس ــؤمن بع م

ــايت، ــولأَال  وف ــيِّ  إنَّ  : وإّين أق ــدي وس ــري اخللــق بع ــي خ دهم ابن

 .»مؤمن بعد وفايت كلِّ  مسلم، وموىلٰ  هذا، وهو إمام كلِّ 

ـــال ـــاريس، ق ـــلامن الف ـــن س ـــول : وع ـــال رس  اهللا ق

ـــة ـــع إىلٰ اطَّ اهللا  إنَّ «:  لفاطم ـــار األرض اطِّ  ل ـــة فاخت الع

ــاكِ  ــا أب ــّم اطَّ منه ــع اطِّ ، ث ــةً ل ــة ثاني ــِك  الع ــا زوج ــار منه ، فاخت

ــأوح ــِك أن أُ  إيلَّ  ٰى ف ــ زّوج ــاه، وأن أختَّ ــإّي ــراً  اذه ولي� ، وأن ووزي

خــري  خــري األنبيــاء، وبعلــِك  تــي، فــأبوكِ مَّ أجعلــه خليفتــي يف أُ 

 . »ل من يلحق يب من أهيلأوَّ  األوصياء، وأنِت 

ثـّم ذكـر  - كنّـا عنـد معاويـة: بن جعفـر، قـالاهللا وعن عبد 

سـمعت : ه قـال ملعاويـة، فإنَّـ- بينـه وبـني معاويـة ٰى حديثًا جـر

بــاملؤمنني مــن أنفســهم، ثــّم  إّين أوىلٰ «: قــال أنَّ رســول اهللا 

: ، قــال»بــاملؤمنني مــن أنفســهم بــن أيب طالــب أوىلٰ  أخــي عــيلُّ 

بـن عبّـاس، وعمـر  اهللا فشهد بذلك احلسـن، واحلسـني، وعبـد 

 . سامة بن زيدأُ مة، ولَ ابن أيب َس 

، اهللا  وعن أنس بـن مالـك يف خـرب طويـل عـن رسـول

ــال ــ«: ق ــد :إيلَّ  ]]٢٢٤ص [[/ اهللا  ٰى أوح ــا حمّم ــت إّين اطَّ  ،ي لع

ـــاألرض اطِّ  إىلٰ  ـــك نبي� ـــا فجعلت ـــك منه ـــة فاخرتت ـــّم االع ، ث

ــاً اطَّ  ــت ثاني ــ لع ــا علي� ــاخرتت منه ــيَّ  اف ــه وص ك ووارث فجعلت

 .»علمك واإلمام بعدك
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وقــد  اهللا رســول  دخلــت عــىلٰ : وعــن أيب هريــرة، قــال

ــْوٍم هــاٍد  :نزلــت هــذه اآليــة
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ــد[ ــول ، ]٧: الرع ــا رس ــا علين ــال، اهللا فقرأه ــّم ق ــا «: ث أن

، قــال اهللاال يــا رســول : قلنــا ،»املنــذر، أتعرفــون اهلــادي؟

ـــلوات ( ـــهاهللا ص ـــل«: )علي ـــف النع ـــو خاص ـــت »ه ، فطول

ــا عــيلٌّ  ــهاهللا صــلوات ( األعنــاق، إذ خــرج علين ــه وآل مــن  )علي

ــض ا ــحلُ بع ــول َج ــل رس ــده نع ــا ، اهللا ر وبي ــت إلين ــّم التف ث

ــال ــأَال «: فق ــ إنَّ ــي، ه املبلِّ ــدي، وزوج ابنت ــام بع ــي، واإلم غ عنّ

ــبطيَّ  ــو س ــب وأب ــت أذه ــل البي ــنحن أه ــرجس اهللا ، ف ــا ال عنّ

 .»رنا من الدنسوطهَّ 

يقـول  اهللا سـمعت رسـول : وعن زيـد بـن أرقـم، قـال

 .»أنت اإلمام واخلليفة بعدي« : لعيل

ــقعوعــ ــن األس ــول : قــال  ،ن واثلــة ب  اهللا ســمعت رس

الســـامء، وبلغـــت  إىلٰ  ]]٢٢٥ص [[/  يب َج رِ  ُعـــامَّ ـلـــ«: يقـــول

دي، يـك سـيِّ لبَّ  :يـا حمّمـد، قلـت: ، نـاداين رّيب ٰى سدرة املنتهـ

ــاألمر فانقضــت أّيامــه إالَّ  إّين مــا أرســلت رســوالً : قــال  قــام ب

 مـام والـويصَّ بـن أيب طالـب اإل ه، فاجعـل عـيلَّ من بعـده وصـيُّ 

 .»بعدك، فإّين خلقتكام من نور واحد

يف  اهللا  سـمع مـن رسـول عـامَّ  َل ئِ وعن الـزبري، وقـد ُسـ

معــه،  واحلـقُّ  مـع احلــقِّ  عــيلٌّ «: ســمعته يقـول: ، قـال عـيلٍّ 

التأويـل كــام قاتلــت  وهـو اإلمــام واخلليفـة بعــدي، يقاتـل عــىلٰ 

 .»التنزيل عىلٰ 

يف  اهللا رســول كنــت مــع : قــال ،وعــن عــّامر بــن يــارس

ــيلُّ  ــل ع ــه، وقت ــحاَب  بعــض غزوات ــب أص ــن أيب طال ــة  ب األلوي

اهللا، يــا رســول : فقلــت اهللا ق مجعهــم، أتيــت رســول وفــرَّ 

ه منّـي وأنـا ألنَّـ«: جهـاده، فقـال حـقَّ اهللا قـد جاهـد يف  اعلي�  إنَّ 

ــ ــه، وإنَّ ــدي، من ــز وع ــي، ومنج ــايض دين ــي، وق ه وارث علم

ــريب ــريب وح ــه ح ــدي، حرب ــة بع ــرب واخلليف ــلمه اهللا ح ، وس

 . »اهللاسلمي وسلمي سلم 

  سـمعت عمـران بـن حصـني: قـال ،وعن األصبغ بـن نباتـة

ــول ــول  :يق ــمعت رس ــول اهللا س ــيلِّ  يق ــب لع ــن أيب طال  ب

 :»وأنت اإلمام واخلليفة بعدي ،أنت وارث علمي«. 

ــيامنو ]]٢٢٦ص [[/ ــن ال ــة ب ــن حذيف ــرب،   ع ــة خ يف مجل

ف مـن خلَّـ عـىلٰ «: فنـا؟ قـالمـن ختل عـىلٰ اهللا، يا رسـول : قلت

ــن عمــران قومــه؟ ٰى موســ ــن وصــيِّ  عــىلٰ : فقلــت ،»ب ه يوشــع ب

ــال ــون، ق ــإنَّ «: ن ــيلُّ  ف ــن بعــدي ع ــي م ــيّي وخليفت ــن أيب  وص ب

ــب ــ ،طال ــن نص ــور م ــرة، منص ــل الكف ــربرة، وقات ــد ال ره، ـقائ

 .»خمذول من خذله

وغــري ذلــك مــن األحاديــث التــي لــو استقصــيناها لكانــت 

 .أضعاف ما نقلنا

ــ ــاوإنَّ ــذه  إنَّ  :ام قلن ــاقلني هل ــ(الن ــذه خ ٰى ملعن ــار ) ه األخب

ــالغون إىلٰ  ــدِّ  ب ــواتر ح ــألنَّ  ،الت ــن اتَّ  ف ــع اإلم ــب ــاف واطَّ رح نص

ــ العنــاد، يعــرف أنَّ  ة مــالئون اآلفــاق واألصــقاع طائفــة اإلماميَّ

ــعراء و ــاء وش ــاء ومتكلِّ أُ فقه ــلِّ دب ــاع ك ــن أتب ــياع م ــني وأش  م

ــ ــدد لبش ــبطهم ع ــا ال يض ــنف م ــر وال ينـص ــم حص ــي هب ر ـته

ــارةً  ــأمجعهم ت ــم ب ــّم ه ــارص، ث ــاً  حل ــون لفظ ــاً متَّ  ينقل ــو ، فق وه

ــنصُّ  ــه ال ــارةً  علي ــظ، وت ــني لف ــري تعي ــن غ ــلُّ  ، م ــرد ك  ينف

ــ ــيص الص ــرتك يف التنص ــاظ تش ــل ألف ــنهم بنق ــة م ريح، ـمجاع

  ه، فـإذا ثبـت أنَّـمـنهام يكفـي يف كونـه متـواتراً  واحـدٍ  وكلُّ 

 .القول بكونه إماماً  باإلمامة، وجب  عيلٍّ  عىلٰ  نصَّ 

الصـفة التـي أرشتــم  ة اليـوم عـىلٰ اإلماميـَّ هـب أنَّ : ال يقـال

ــرة، ــا يف الكث ــ ]]٢٢٧ص [[/ إليه ــن أهنَّ ــن أي ــذلك يف فم م ك

اخلــرب ال  كم تعلمــون أنَّ فــإنَّ  ؟طبقــتكم الطبقــات الســابقة عــىلٰ 

ــم إالَّ  ــد العل ــيفي ــات يف الش ــاوت الطبق ــرب يف ـ إذا تس رط املعت

نــوا فبيِّ  ،االخــتالف فــاق عــىلٰ وهــو اســتحالة االتِّ إفــادة اليقــني، 

 .م عليهذلك لنتكلَّ 

 :ألّنا نجيب من وجهني

ــم أنَّ  أنَّ : لاألوَّ  ــة، عل ــواريخ األزمن ــر يف ت ــف إذا نظ  املنص

ــ ــدَّ اإلماميَّ ــي ت ــنصَّ ة الت ــلِّ عي ال ــالغون إىلٰ  ، يف ك ــان ب ــدِّ  زم  ح

ـ اكنهم ون بـذلك مـع تبـاين أمـم يسـتدلُّ التواتر، بل أعظـم، وأهنَّ

 . مكابروتباعد بالدهم، وهذا معلوم ال يدفعه إالَّ 

اجلامعـــة املوجـــودين مـــن  إنَّ : والوجـــه الثـــاين أن نقـــول

ـاإلماميَّ  ون بمثـل ِرب م شـاهدوا مـثلهم يف الكثـرة ُخيـة أخربوا أهنَّ

طبقـة مـنهم كـام نقلـوا اخلـرب أخـربوا  ما أخرب هؤالء، وكذا كـلُّ 

 .يف إفادة اليقني بكثرة الناقلني، فيكون ذلك كافياً 

ــيِّ ِرب ُخيــ ٰى اليهــود والنصــار: ال يقــال ــون عــن نب  ه نــصَّ هم أنَّ

ــنَســرشيعتــه ال تُ  أنَّ  ــدَّ رصحيــاً  اخ نص� ــا تدَّ ، وي ــه مــن عون م عون

 .لآلخرين ةً لكان حجَّ  ةً التواتر، فلو كان ما ذكرمتوه حجَّ 

ــا نقــول ــســلِّ نحــن ال نُ : ألّن عون بــأمجعهم ذلــك، م يــدَّ م أهنَّ

ــا ــا رأين ال ينكــرون النســخ،  ٰى مجاعــة مــن اليهــود والنصــار فإّن
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رع مل يمنــع منــه، لكــن ـالشــ: ، ويقولــونزونــه عقــالً وِّ وُجي 

ه مل يقـم هم، ويزعمـون أنَّـة مـن جـاء بعـد نبـيِّ ينكرون ثبوت نبوَّ 

 عـىلٰ  عي الـنصَّ تـه، والـذي يـدَّ نبوَّ  له علم مـن املعجـز داّل عـىلٰ 

 ة بــدعواه، وألنَّ ال عــرب شــاذٌّ  ]]٢٢٨ص [[/  املنــع مــن النســخ

 أنَّ  ة عــىلٰ خني دالَّــبــإزاء خــربهم أخبــار كثــرية عــن املــؤرِّ 

ــاهتم مل تتَّ  ــل إىلٰ طبق ــ ص ــل  ٰى موس ــت بقت ــل انقطع ــواترة، ب مت

ـ بلغــوا مقاربــة الفنــاء، وذلــك يقــدح يف  ٰى امللــوك هلــم حتـَّ

 .دعواهم

فـق هلـم وضـع مثـل هـذه ال جيـوز أن يكـون اتَّ  مَ ـلِ : فإن قيل

 ، وبتقـدير جتـويز ذلـك ال يكـون نقلهـم هلـا دلـيالً فاقاً األخبار اتِّ 

ال جيـوز تواطـؤهم  مَ فـق ذلـك، فِلـه مل يتَّ منا أنَّـسلَّ  .تهاصحَّ  عىلٰ 

ــســلَّ  افتعاهلــا؟ عــىلٰ  م ســلِّ م مل تتواطئــوا عليهــا، لكــن ال نُ منا أهنَّ

ـأهنَّ  خـرب منهـا  كـلَّ  ا ليسـت كـذلك، فـإنَّ ا متـواترة، وظـاهر أهنَّ

ــ ــد للعل ــري مفي ــو غ ــد فه ــه إىلٰ واح ــا مل ينت ــدِّ  م، وجمموعه  ح

ــيهم  ــم إل ــذين أرشت ــاقلون ال ــني، إذ الن ــد اليق ــال يفي ــواتر، ف الت

ــيهم  ــوز عل ــورون جي ــىلٰ (حمص ــثلهم خ ع ــذب) م ــا . الك ــّم م ث

افتعـــال ذلـــك غـــرض مـــن  املـــانع أن يكـــون مجعهـــم عـــىلٰ 

ــّم اســتمرَّ  ت تلــك الشــبهة األغــراض، أو شــبهة مــن الشــبه، ث

ــيهم، واالتِّ  ــىلٰ ف ــل  اخلــرب فــاق ع ــن أن حيصــل بمث الكــاذب ممك

 .هذه األسباب

، وبيانـه بوجـوه بطـالن القـول بـالنصِّ  عـىلٰ  ثّم معنا ما يـدلُّ 

 :مخسة

ــنصُّ : لاألوَّ  ــذا ال ــان ه ــو ك ــاً  ل ــيِّ  ثابت ــن النب ــان   ع لك

ــاً   ملخــالفكم كــام هــو معلــوم لكــم، ألنَّ  ]]٢٢٩ص [[/ معلوم

لـو كـان : بـه فريـق دون فريـق، ال يقـال اخلرب املتواتر ال خيـتصُّ 

ــدعو موضــوعاً  ــذه ال ــع ه ــا نمن ــتهر واضــعه، ألّن ــم ٰى الش ، وك

 ٰى ثـّم هـذه الـدعو. موضوع مل يشتهر، وكم مـن مشـهور مل يقـع

م عَلـب، وال يُ تُـيف الكُ  ٰى كـمنقوضة بكثري مـن املـذاهب التـي ُحت 

ه ال احلاجـة إليهـا، فإنَّـ وبكثـري مـن الصـنائع التـي متـسُّ . ناقلها

ــيُ  ــاعَل ــنقض و وألنَّ . م مبتكره ــعها ل ــتهر بوض ــو اش ــعها ل اض

ــتمِّ  ــعها م ــاء واض ــون إخف ــا، فيك ــتدالل هب ــه يف االس  امً غرض

 .ملقصوده

املتـــواتر كـــام يعرفـــه  املخـــالف يعـــرف الـــنصَّ : ال يقــال

ص مـن ذلــك بــأن لقائــل أن يــتخلَّ  ه مكـابر، ألنَّ اإلمـامّي، لكنَّــ

 .ه مل يعلم ذلكحيلف باأليامن التي ال خمرج منها أنَّ 

لكـان ،  عـيلٍّ  عـىلٰ   النبـيُّ  لـو نـصَّ : والوجه الثـاين

ــ ــك إمَّ ــع ذل ــواتر أو مل يُ م ــدد الت ــره لع ــا أظه ــك ظِه ــل ذل ره ملث

بــني الصــحابة حكـــم  ٰى ل أن خيفــالعــدد، ويلــزم مــن األوَّ 

ــدِّ  ــن ال ــتبعدرضوري م ــو مس ــالئوا   وأن ،ين، وه ــد مت ــوا ق يكون

، لكـن يلـزم مـن ذلـك أن  جحد ما علمـوه عـن النبـيِّ  عىلٰ 

ــوا بــ ــلمني، وارتكــاب ذلــك مــن يكون ــرة ال مس أمجعهم كف

ــاكري ــم املن ــره إىلٰ . أعظ ــن أظه ــدِّ  وإن مل يك ــن  ح ــواتر مل يك الت

 .ك به يف مسألة علميةللعلم، فال جيوز التمسُّ  مفيداً 

ــه[ ــث]  الوج ــنصُّ : الثال ــان ال ــو ك ــ ل ــتهر بــني  احق� الش

ــذَّ  ــنهم، والحــتجَّ الصــحابة لتع ــه بي ــيلٌّ  ر كتامن ــ  ع ــه، فإنَّ  هب

 ــ ــب  تجَّ اح ــادة منص ــون يف إف ــواب الظن ــن أب ــو م ــام ه ب

ــة والقــرب مــن الرســول ــه رفــع املنزل ــام يســتفاد ب  اإلمامــة، وب

 ِّــالنص ــاج ب ــل االحتج ــان هيم ــف ك ــ، فكي ــو احلجَّ ة ، وه

 ؟فضيلة كلِّ  ة عىلٰ القاطعة الدالَّ 

ــع ]]٢٣٠ص [[/ ــه الراب ــنصُّ : الوج ــان ال ــو ك ــاً  ل ــا  ثابت مل

 عـىلٰ  تـل عـثامن، ولكـان حيـتجُّ البيعـة بعـد مق إىلٰ   عدل عيلٌّ 

ــ ــه باحلجَّ ــإمامت ــ ،ةة اخلفيَّ ــة، إذ التقيَّ ــت مرتفع ــك الوق ة يف ذل

 .ثابتاً  لكن ذلك مل يقع فال يكون النصُّ 

ــامس ــه اخل ــنصُّ : الوج ــان ال ــو ك ــاً  ل ــن  معلوم ــي ع ــا خف مل

ــ ــأُ مــدد يــدك أُ  :قــال ٰى العبّــاس حتَّ : يقــول النــاس ٰى بايعــك حتَّ

 .ه فال خيتلف عليك اثنانبايع ابن عمِّ اهللا رسول  عمُّ 

 ٰى فـق هلـم دعـوال جيـوز أن يكـون اتَّ  مَ ـلِـ(: قولـه: فاجلواب

اخلـرب  فـاق اخللـق الكثـري عـىلٰ اتِّ  العقـل يشـهد أنَّ : قلنـا ،)ذلك

كـام يسـتحيل   الواحد مع تباعـدهم وعـدم املراسـلة حييـل ذلـك

 .الواحد من غري جامع الزيِّ  فاق اجلامعة الكثرية عىلٰ اتِّ 

ذلـــك  ال جيـــوز أن يكونـــوا تواطئـــوا عـــىلٰ  مَ ـلِـــ(: قولـــه

ــه ــلوا ب ــا ،)؟وتراس ــاين : قلن ــبالد وتب ــارهم يف ال ــرهتم وانتش كث

 ق هــذا إىلٰ ، ولــئن تطــرَّ أغراضــهم وأهــويتهم حييــل ذلــك عــادةً 

ــ ــن اإلماميَّ ــواترين م ــل املت ــرَّ نق ــلِّ  ق إىلٰ ة تط ــل ك ــن  نق ــق م فري

 .ئع املتواترةيف البلدان والوقا يلزم الشكُّ  ٰى املتواترين حتَّ 

ــه ــلُّ (: قول ــي إىلٰ  ك ــا ال ينته ــد، وجمموعه ــا واح ــرب منه  خ

ــا ،)اليقــني ]]٢٣١ص [[/ التــواتر فــال يفيــد إّنــا مل نجعــل : قلن

فقـة يف هـذه األخبـار متَّ  إنَّ  :التـواتر كثـرة األخبـار، لكـن نقـول

ــ ــ ٰى معن ــك املعن ــد، وذل ــل  ٰى واح ــد حيص ــالتواتر، وق ــول ب منق

م عَلــ، كــام يُ كــان معناهــا متــواتراً  اليقــني مــن أخبــار اآلحــاد إذا
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ــا  ــردات أخبارمه ــت مف ــرو وإن كان ــجاعة عم ــاتم وش ــرم ح ك

 .آحاداً 

: قلنـا ،)ذلـك شـبهة ما املـانع أن يكـون مجعهـم عـىلٰ (: قوله

ــيهم  ــوز عل ــذين ال جي ــة ال ــار اجلامع ــد إخب ــع عن ــبهة ترتف الش

ــرَّ  ــو تط ــوس، إذ ل ــن حمس ــربوا ع ــلة، إذا أخ ــؤ واملراس ق التواط

ــذا ا ــدح هب ــار الق ــن األخب ــرب م ــني بخ ــل اليق ــا حص ــرض مل لف

ــه شــار إليــه منهــا إالَّ املتــواترة، إذ ال يشء يُ   ويمكــن أن يقــال في

كذلك، ومع ذلـك ال يقـف الـذهن عنـد ذلـك التشـكيك، بـل 

ــرّ  ــحَّ  ينج ــه بص ــؤ علي ــتحالة التواط ــم باس ــد العل ــرب عن ة اخل

ـ ك هبـذا االعـرتاض واستحالة املراسلة بـه، ثـّم يلـزم مـن التمسُّ

ــد ــيِّ الق ــزات النب ــكُّ  ح يف معج ــد،  ، والش ــرآن املجي يف الق

ق االحــتامل العلــم بــذلك مســتفاد مــن التــواتر، فلــو تطــرَّ  فــإنَّ 

مـا  ق ذلـك االحـتامل إىلٰ ة مـن نقلهـا لتطـرَّ عيه اإلماميـَّما يدَّ  إىلٰ 

 .عيه املسلمون من ذلكيدَّ 

لكـان  متـواتراً  لـو كـان هـذا الـنصُّ (: لقوله يف الوجـه األوَّ 

قسـم ينظـرون : املخـالف لنـا قسـامن: قلنـا ،)ملخـالفكم اً معلوم

والثــاين . أقوالنــا، وقســم يطــرح ذلــك لــع عــىلٰ يف أخبارنــا ويطَّ 

ال يعلمـون كثــريًا  ٰى اليهـود والنصـار ال يعلمـه إلمهالـه، كـام أنَّ 

نقلهـم، ولعـلَّ  ممَّا يذهب إليـه املسـلمون، لعـدم اطِّالعهـم عـىلٰ 

ذلـك ألنكـروه، وهكـذا أهـل  - عـن تـواتر - ٰى مسـلًام لـو ادَّعـ

بلـد يعلمـون مــن البلـدان املجـاورة هلــم مـا ال يعلمـه مــن  كـلِّ 

ــبعـد عـنهم، ومــا ذلـك إالَّ  نقــل أخبارهـا إلــيهم  الع عـىلٰ  لالطِّ

 ل مـــنهم مـــن يمنعـــه االعتقـــادوالقســـم األوَّ . دون غـــريهم

 بــه ِرب بطــالن مــا ُخيــ الفاســد الســابق عــىلٰ  ]]٢٣٢ص [[/

ته، ومــنهم املكــابر عــن اعتقــاد صــحَّ  ه ذلــكاملخــربون، فيصــدُّ 

ــاهراً  ــاً  ظ ــاً  ال باطن ــ طلب ــدنيا، وتوصُّ ــام ال ــد  إىلٰ  الً حلط املقاص

 .املعرتف الساتر ألمره العاجلة، ومنهم املقرُّ 

باإلمامــة   عــيلٍّ  عــىلٰ  لــو نــصَّ (: قولــه يف الوجــه الثــاين

 .أظهره: قلنا ،)رهظهِ ا أظهره لعدد التواتر أو مل يُ لكان إمَّ 

ــه ــ(: قول ــك أن خيف ــن ذل ــزم م ــم  ٰى يل ــحابة حك ــني الص ب

ث ه خفـي بـني الصـحابة، بـل حتـدَّ م أنَّـسـلِّ ال نُ : قلنا ،)رضوري

ــعار،  ــه األش ــوا في ــارفون، ونظم ــه الع ــق ب ــرون، ونط ــه األكث ب

 .ونقلوا فيه اآلثار

ــه ــىلٰ (: قول ــالئوا ع ــد مت ــوا ق ــوه وأن يكون ــا علم ــد م  ،)جح

بة، بـل جحـده مـن مـن الصـحا أن جيحده املحـقُّ اهللا معاذ : قلنا

ــ ــواء، فأمَّ ــتغرقته األه ــاناس ــأيب ذرٍّ  ]]٢٣٣ص [[/  ا األعي ، ك

ــن  ــت، وســهل ب ــن ثاب ــلامن، وخزيمــة ب واملقــداد، وجــابر، وس

حنيــف، وأيب أّيــوب، وســعد بــن عبــادة، وابنــه قــيس، وعبــادة 

ــم  ــا نعل ــؤالء فإّن ــري ه ــحابة غ ــن الص ــري م ــامت، وكث ــن الص ب

ـــالنصِّ  ـــهادهتم ب ـــدويتَّ  ،ش ـــك عن ـــح ذل  ]]٢٣٤ص [[/ ض

 .َري السِّ  الوقوف عىلٰ 

 : ومن األشعار يف ذلك قول النابغة يف عيلٍّ 

   ة عهــدهنكثــت بنــو تــيم بــن مــرَّ 

  أت نرياهنــــا وجحيمهــــاوتبــــوَّ  

 :وقول عبادة بن الصامت

ــــ ــــال أخَّ ــــا للرج ــــاي    روا عليّ

ـــان  ـــيس ك ـــيّا  أل ـــم وص   دوهن

 :مةلَ ّم َس قول أُ و ]]٢٣٥ص [[/

ــــول  ويصُّ  ــــلمل أوَّ  اهللارس    مس

ــّىلٰ وأوَّ   ــن ص ــ ل م ــدرهم ٰى وزّك   ب

 :بن جنادة السكوين لبني هاشم و قال عيلُّ 

   مـن ظالمـة ٰى إليكم مـا أتـ ٰى أيؤت

صــاحب  ٰى املصــطف وفـيكم ويصُّ  

 :بن حنبل حليف بني مجحاهللا وقال عبد 

ــة ــايعتم ذا حفيظ ــئن ب ــري ل    لعم

  قاين معروف العفاف موفَّ الدِّ  عىلٰ  

ـــ     ووزيـــره ٰى املصـــطف ويصُّ  اعلي�

ــّىلٰ وأوَّ   ــن ص ــرش  ل م ــذي الع ل

 :قال عتبة بن أيب هلبو ]]٢٣٦ص [[/

   هاشـم ظلـام ت بنـو تـيم عـىلٰ تولَّ 

ــ  ــدما اوذادوا علي� ــه ق ــن إمارت   ع

ــاب يتَّ و ]]٢٣٧ص [[/ ــذا ب ــىلٰ ه ــه ع ــع في ــه،  س ــذ في األخ

مــا املعرتضــني هبــذه الطريقــة  ولســت أدري كيــف ذهــب عــىلٰ 

، ومــا نطــق بــه خاضــت فيــه الصــحابة مــن أمــر الــنصِّ 

نعــوذ  ؟غوا ألنفسـهم االعــرتاض بـذلكســوَّ  ٰى خطبـاؤهم، حتـَّ

 .من ضعف البصرية وسوء التوفيقباهللا 

ــث ــه الثال ــه يف الوج ــصَّ (: قول ــو ن ــىلٰ  ل ــيلٍّ  ع ــان   ع لك

ــنصُّ  ــهوراً  ال ــذَّ  مش ــنهمولتع ــه بي ــا ،)ر كتامن ــهور : قلن ــو مش ه

، بـل مـن الـبعض، وذلـك غـري مـن الكـلِّ بينهم، فالكتامن ليس 
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ال يكــون أظهــر مــن األذان   عليــه الــنصَّ  أنَّ  ر، عــىلٰ متعــذِّ 

وس األشـهاد، ؤر يـوم وليلـة مخـس مـّرات عـىلٰ  ر يف كـلِّ املتكرِّ 

ــه مــن اخلــالف مــا أخفــ شــهرته، ورفــع الثقــة  ٰى وقــد وقــع في

 .تهبكيفيَّ 

: عــن ذلــك أجوبــة: قلنــا، ) بــه عــيلٌّ  والحــتجَّ (: قولــه

لـو (: قولـه ؟بـذلك ال جيـوز أن يكـون قـد احـتجَّ  مَ ـلِـ: حـدهاأ

ل ممنـوع والثـاين أم آحـاد؟ األوَّ  متـواتراً  نقـالً : قلنـا ،)َل ِقـوقع لنُ 

، وهــو موجــود يف كتــب َل ِقــم، وقــد وقــع ذلــك ونُ مســلَّ 

ــ مَ ـلِـ: فـإن قيــل. نقلــه ...ة، ويكفــي يف ذلـك اإلماميـَّ ت اختصَّ

 .راح غريها لهعنايتها به واطِّ ل: قلنا ؟دون غريها ةبه اإلماميَّ 

ــاين ــ: الث ــتجَّ  مَ ـلِ ــوز أن حي ــور  ال جي ــه اجلمه ــّم ال ينقل ــه ث ب

ـوبيان ذلك أنَّـ ؟أصالً  ـه إمَّ ـة لإلماميـَّا أن يكـون فيـه حجَّ ا ة وإمَّ

ـــون ـــون ،أن ال يك ـــن األّول أن يك ـــزم م  ]]٢٣٨ص [[/  ويل

ـاناقـل لـه إماميـ� كلُّ  ـ، وإمَّ جيـب ة، فـال ا أن ال يكـون، فـال حجَّ

 .به أن حيتجَّ 

ـــث ـــ: الثال ـــل يف أوَّ  مَ ـلِ ـــوز أن يكـــون النق ـــة ال جي ل طبق

نقلــه، فأمهلــه  ثــّم كثــر اجلاحــدون لــه املؤاخــذون عــىلٰ  متــواتراً 

 ؟ةبكتامنه اخلاصَّ  ٰى قة واتَّ العامَّ 

 م أنَّ سـلِّ ه مل يقـع االحتجـاج بـه، لكـن ال نُ منا أنَّـسـلَّ : الرابع

ــىلٰ  ــه عــدم الــنصِّ  ذلــك دليــل ع ــائز أن  ألنَّ ،  علي مــن اجل

 للـدنيا ومـيالً  يكون قد عرف مـن خصـومه اجلـرأة عليـه إيثـاراً 

دفعــه  هلــم طريــق إىلٰ  بــه مل يبــَق  ســلطاهنا، بحيــث لــو احــتجَّ  إىلٰ 

ــردِّ إالَّ  ــه وال ــ  بمكابرت ــه والتكــذيب، فيحصــل مــن الض رر ـعلي

ــ ــن الض ــم م ــه أعظ ــاج ب ــك ـباالحتج ــرح ذل ــه، فيط رر برتك

 .وتدبرياً  حكمةً 

عليـه ملـا عـدل  لـو كـان منصوصـاً (: الوجـه الرابـعقوله يف 

مــا املــانع أن يكــون حيــث : قلنـا ،)البيعـة بعــد مقتــل عــثامن إىلٰ 

ذلــك يف أذهــان األكثــر  كثــر القــائلون باالختيــار واســتقرَّ 

ــ باالســتمرار رغــب إىلٰ  بــه بــام اهللا ه حتصــيل منصــبه الــذي خصَّ

 ؟ال تقع فيه مناكرة

ــ أنَّ  عــىلٰ  ــان ينتص ــذين ك ــمـال ــر  ر هب ــة أيب بك ــائلون بإمام ق

ــتجَّ  ــو اح ــر، فل ــدحاً  وعم ــه ق ــان احتجاج ــذلك لك ــيهام،  ب ف

ق، فلـيس السـامعون لـه املطيعـون ألمـره رَتـفتـق ال يُ  إىلٰ  يؤدّ فيُ 

إمامــة املـذكورين، بــل ليســوا مســاوين  بـأكثر مــن الــذاهبني إىلٰ 

 .ةللرعيَّ  ه عدل عن ذلك استصالحاً هلم يف الكثرة، فلعلَّ 

ــ عــىلٰ   : عليــه بقولــه كونــه منصوصــاً  مــأ إىلٰ أو  هأنَّ

 القطـب مـن حمـّيل منهـا حمـلَّ  صها فالن وهـو يعلـم أنَّ لقد تقمَّ «

ــــا ]]٢٣٩ص [[/  ــــ ،»الرح ــــأهنَّ ـوتص ــــواطن ب ام رحيه يف م

 غصباين ومنعـاين حّقـي، وذلـك موجـود يف أخبـار أهـل البيـت

 َّعناداً  ٰى ن ال ير، ويف بعض أحاديث اجلمهور مم. 

ــ ــوأمَّ ـــا تص ــاً  النصِّ رحيه ب ــه طرف ــا عن ــد ذكرن ــاره أيف  فق خب

 .عليه بام يغني عن إعادته بالنصِّ   عن النبيِّ 

ــامس ــه اخل ــه يف الوج ــاً (: وقول ــان منصوص ــو ك ــا  ل ــه مل علي

 .واألمر كذلك: قلنا ]]٢٤٠ص [[/، )خفي عن العبّاس

 ،)بايعـكأُ مـدد يـدك أُ : ملـا قـال بـالنصِّ  لو كان عاملـاً (: قوله

عليـه   مـن ذوي احلظـوظ يف الـدنيا الـنصَّ  جحـد كثـريامَّ ـل: قلنا

ــ ة، وقــالوا باالختيــار، باإلمامــة، وتــابعهم كثــري مــن العامَّ

ـ  عـيلٍّ  ل العبّـاس إىلٰ توصَّ  ـبـام يـوهم أنَّ  ة عـىلٰ ه يكـون حجَّ

العـامل  ٰى ك تـرة القائلني بـذلك، وهـذا غـري مسـتنكر، فإنَّـالعامَّ 

عنـد خصـمه،  امتمنـاظره باملسـلَّ  عـىلٰ  يف حال اجلـدال يسـتدلُّ 

ــ امت عنــده، إجيابــاً وإن مل تكــن باملســلَّ  ونــة ؤة بــام يكفيــه مللحجَّ

 االستدالل عليه، فام املانع أن يكون األمر كذلك؟

 :الدليل اخلامس ]]٢٤١ص [[/

صـدقه  عـىلٰ  مـن املعجـزات مـا يـدلُّ   يـده ه ظهر عىلٰ أنَّ 

 .فوجب أن يكون إماماً  ،عي اإلمامةوكان يدَّ  ،عيهفيام يدَّ 

 :عليها وجوه فيدلُّ  وىلٰ ا األُ أمَّ 

ــا ــاره باملغيَّ  :منه ــواطنإخب ــو يف م ــات وه ــا، ب ــه :منه : قول

ــارقنيأُ « ــطني وامل ــاكثني والقاس ــال الن ــرت بقت ــن  ،»م ــان م فك

 .حرب أصحاب اجلمل ومعاوية واخلوارج ما هو مشهور

ــزبري ــة وال ــه لطلح ــاهللا و«: وقول ــرة وإنَّ ــدان العم ــا تري ام م

 .»تريدان البرصة

ل الكوفـة ألـف رجـل ال بَـيـأتيكم مـن قِ «: وم البيعةوقوله ي

ــالً  ــدون رج ــالً  يزي ــون رج ــامتهم  ،»وال ينقص ــان خ ــس أُ فك وي

 .القرين

ــ :منهــاو ]]٢٤٢ص [[/ ــة، وبأنَّ ــذي الثدي ــاره ب ــه يُ إخب ل قتَ

 .قبل ذلك ومل يكن معروفاً 

ــه  - وقــد ُأخــرب بعبــور اخلــوارج النهــر مــراراً  - ومنهــا قول

ــول ــو يق ـــامَّ «: وه ــالَّ ل ــراق  ك ـــرعهم ومه ــه ملص ــربوا، وإنَّ ع

 . »دمائهم

إخبـــاره يف جويريـــة بـــن مســـهر  :منهـــاو ]]٢٤٣ص [[/
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ــه ــه ،بمقتل ــتلنَّ «: وقول ــيقطِّ  إىلٰ  لتع ــزنيم، ول ــّل ال ــدك  عنَّ العت ي

 .»كبنَّ ورجلك ثّم يصلِّ 

ــا ــثم :ومنه ــه ملي ــتُ «: قول ــدي فتُ ؤَخ ــلَ ذ بع ــوتُ  ،بص ن طَع

ــة ــث[ ،بحرب ــوم الثال ــان الي ــإذا ك ــدر ]  ف ــك فيبت ــراك وفم منخ

رة، ـبــاب عمــرو بــن حريــث، عــارش عشــ ب عــىلٰ صــلَ وتُ  ،دمــاً 

ــ ــرة رهم خشــبةً ـأنــت أقص ــرهبم مــن املطه ــة »وأق ، وأراه النخل

 .ب عليهاصلَ التي يُ 

: خــرب بمــوت خالــد بــن عرفطــةأُ وقــد   قولــه :ومنهــا

ــ« ــإنَّ يقــود جــيش ضــاللة صــاحب  ٰى ه مل يمــت وال يمــوت حتَّ

 .»مجاز ]]٢٤٤ص [[/ لوائه حبيب بن

ـــيُ   احلســـني نَّ إ«إخبـــاره الـــرباء  :ومنهـــا ل ثـــّم ال قتَ

 .»تنرصه

، وموضــع مقتلـــه،  إخبــاره بقتــل احلســني :ومنهــا

 .لهاهللا ة حماربة أعداء وكيفيَّ 

ة بـه مـن القـوَّ اهللا  من معجزاتـه مـا خـصَّ و ]]٢٤٥ص [[/

كــدحوه بــاب خيــرب، ودحــوه الصــخرة  ،رـة البشــاخلارقــة لقــوَّ 

 .عن فم القليب أذرعاً 

ــىلٰ  ــه ع ــدعوة، كدعوت ــة ال ــه إجاب ــن معجزات ــ وم ــن ـبس ر ب

كـان يـدعو بالسـيف  ٰى عقلـه، فخـولط حتـَّاهللا أرطاة أن يسـلبه 

ــ  ٰى يغشــ ٰى ب بــه حتَّــرَ ـضــذ لــه ســيف مــن خشــب فكــان يُ فاختُّ

ــه األوَّ  ــود بحال ــّم يع ــه ث ــىلٰ  .لعلي ــه ع ــد  وكدعوت ــزار وق العي

ــ ــف أنَّ ــيلٍّ حل ــار ع ــع أخب ــة إىلٰ   ه ال يرف ــت إن ك«: معاوي ن

ــاً  ــأعم كاذب ــاهللا  ٰى ف ــ»ركـبص ــة حتَّ ــام دارت اجلمع ــرج أُ  ٰى ، ف خ

 .قاديُ  ٰى أعم

ـــو ]]٢٤٦ص [[/ ـــه الدالَّ ـــه  ة عـــىلٰ مـــن معجزات إخالص

ــ تصــديقه يف  ســبحانه وعــىلٰ اهللا ة القــرب مــن واختصاصــه بمزيَّ

 ة لــه يف حيــاة النبــيِّ مــرَّ : تنيعيــه رجــوع الشــمس لــه مــرَّ مــا يدَّ 

  َّيِّ ة بعد النبباملدينة، ومر  بأرض بابل. 

ــإمرة  وكــالم احليتــان لــه يف فــرات الكوفــة بالســالم عليــه ب

أنطــق «:   اجلــّري والزمــار واملارمــاهي، فقــالاملــؤمنني إالَّ 

 .»دهسه وبعَّ مه ونجَّ يل ما طهر وأصمت عنّي ما حرَّ اهللا 

 .وكالم الثعبان وهو مشهور

وأخـو رســوله، اهللا أنـا عبـد «: املنــرب عـىلٰ  يومـاً   وقولـه

ــيِّ  ــا س ــيِّ وأن ــد الوص ــياء النبيِّ ــر أوص ــدَّ ني وآخ ــك ني، ال ي عي ذل

مــن ال : ، فقــال رجــل مــن عــابس»بســوءاهللا  أصــابه غــريي إالَّ 

طـه وأخـو رسـوله، فتخبَّ اهللا حيسن أن يقول مثل هـذا؟ أنـا عبـد 

قومـه عنـه هـل  َل ئِ وُسـ ،بـاب املسـجد برجلـه إىلٰ   رَّ الشيطان فجُ 

 .ال الّلهمَّ : اقبل هذا؟ فقالو تعرفون به عرضاً 

 َل ِقـهذه املعجـزات قطـرة مـن بحـار مـا نُ و ]]٢٤٧ص [[/

 .راستقصاء ذلك متعذِّ  ، فإنَّ  عنه

ــ ــوأمَّ ــادَّ   ها أنَّ ــني  ٰى ع ــواتر ب ــو مت ــه فه ــة لنفس اإلمام

 ٰى ر بـه هـذه الـدعونـا مـا تقـرَّ ة ال يتناكرون فيـه، وقـد بيَّ اإلماميَّ 

ض بـه عليهـا عـَرت ، وأجبنـا عـن مـا يُ  عليه النصِّ  ٰى يف دعو

 .ض به هناعَرت ، وهو جواب ما يُ  كهنا

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراين / النجاة يف القيامة

ل ]]٨١ص /[[ يف بيـــان أنَّ اإلمـــام بعـــد : البحـــث األوَّ

 :بن أيب طالب  عيلُّ  رسول اهللا 

 :وبيان ذلك بثالثة أنواع من األدلَّة

ل  :، وهي ثالثةيف النصوص اجلليَّة: النوع األوَّ

ل  إمامتــه، وهــو قــول النبــيِّ  املتــواتر عــىلٰ  الــنصُّ : األوَّ

 .»سلِّموا عليه بإمرة املؤمنني«: خماطبًا ألصحابه

ــه آخــذ بيــده: الثــاين هــذا خليفتــي «: قولــه وهــو مشــري إلي

 .»فيكم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا

: يوم الـدار وقـد مجـع بنـي عبـد املطَّلـب قوله : الثالث

م يبــايعني ويــؤازرين يكــن أخــي ووصــيّي وخليفتــي مــن أّيكــ«

ــدي ــيلٌّ »بع ــه ع ــره  ، فبايع ــاه ووزي ــون أخ ــب أن يك ، فوج

 .ه وخليفته من بعدهووصيُّ 

ـــال ـــي : ال يق ـــل ه ـــار، ب ـــذه األخب ـــود ه ـــلِّم وج ال ُنس

ــوعة، ويف املشــهور أنَّ  الواضــع هلــا ابــن ]] ٨٢ص /[[  موض

ـا م الراوندي تـواترة، سـلَّمناه لكنَّهـا ، سلَّمناه لكـن ال ُنسـلِّم أهنَّ

 :معارضة بُأمور تنايف النصَّ 

ل ــرض الرســول : األوَّ ـــامَّ م ــه ل ــيلٍّ  أنَّ ــاس لع ــال العبّ  ق

 :»دخــل بنــا عليــه نســأله عــن هــذا األمــر، فــإن كــان لنــا ا

ــا وّىصٰ  ــان لغرين ــه وإن ك ــا بيَّن ــاس بن ــ»الن ــوم أنَّ علي�  ا، ومعل

  ــاس أعــرف ــه لكــان العبّ ــان منصوصــًا علي ــاس لــو ك الن

 .بذلك، فكان ال يقول مثل هذا الكالم

ــاين ــول اهللا : الث ــبَِض رس ـــامَّ ُق ــيلٍّ  ل ــاس لع ــال العبّ  ق

 :»رسـول اهللا  هـذا عـمُّ : مدد يدك ُأبايعـك فيقـول النـاسا

  ِّه فال خيتلف عليك اثنانقد بايع ابن عم«. 
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ومعلوم أنَّ العباس إنَّام قـال ذلـك ألنَّـه وثـق بطاعـة النـاس 

ــ ــن يبايع ــول اهللا مل ــامَّ لرس ــه ع ــو لكون ــنهم  ه ه ــًا م إعظام

ــوا لرســول اهللا  ــذين يكونــون كــذلك ال بــدَّ وأن يكون ، وال

، ألنَّ مـــن رضـــيه مطيعـــني ملـــن نـــصَّ عليـــه الرســـول 

ــر ممَّــن رضــيه  الرســول  لإلمامــة فقبــول املســلمني لــه أكث

ــول  ــري الرس ــه ال غ ــزم بأنَّ ــه اجل ــف يمكن ــاس كي ، فالعبّ

مـع مشـاهدته  رسـول اهللا  مـن بايعـه عـمُّ  خيتلف اثنان عىلٰ 

ــحابة كلَّ  ــول أنَّ الص ــصَّ الرس ــوا ن ــم ترك ــذا ! ؟ه ــإنَّ ه ف

ا جهالة مفرطة أو وقاحة  .الكالم إمَّ

أنَّ األنصــار لـــامَّ طلبــوا اإلمامــة : الثالــث]] ٨٣ص /[[

م املهــاجرون أنفســهم علــيهم ملســابقتهم يف اإلســالم،   وقــدَّ

بــايعوا عمــر : قــال أبـو بكــر ،ومزيـد اختصاصــهم بــالنبيِّ 

م فـُأنحر ولكـن ُأقـدَّ : أو أبا عبيـدة، فـدفع عمـر ذلـك عنـه قـال

م قومـًا فـيهم أبـو بكـر  كام ُينَحـر البعـري أحـّب  إيلَّ مـن أن أتقـدَّ

: فقـال أبـو عبيـدة! ُأمـدد يـدك ُأبايعـك: فقال، عمر أليب عبيـدة

ــارض؟ ــر ح ــو بك ــذا وأب ــول ه ــر! تق ــال أليب بك ــّم ق ــت : ث كن

هتا معـــه يف املـــواطن كلِّ  اهللا  صـــاحب رســـول هـــا، شـــدَّ

مك رســـول اهللا  يف الصـــالة فخـــصَّ  ورخائهـــا، قـــدَّ

ـن   ينباإلمامة ألجـل الـدِّ  ومعلـوم أنَّ أمثـال هـذه الكلـامت عمَّ

، ويعلـم مـن غـريه علمـه بكونـه كاذبـًا فـيام يقولـه، يعلم النصَّ 

 .وقاحة

ــع ــال: الراب ــر ق ــا بك ــول: أنَّ أب ــألت الرس ــد وددت أّين س  ق

: ، وقـال عمـر عن هـذا األمـر يف مـن هـو فكنّـا ال ننازعـه أهلـه

ــي  ــا  -إن أســتخلف فقــد اســتخلف مــن هــو خــري منّ يعنــي أب

 يعنـي النبـيَّ  -  ، وإن أتـرك فقـد تـرك مـن هـو خـري منّـي-بكر 

 - ـــام بـــزعم الشـــيعة كانـــا عـــاملني بكـــوهنام غـــري ، وإهنَّ

ـــذهبام،  ـــون ك ـــامعني يعلم ـــادقني، وأنَّ الس ]] ٨٤ص /[[ص

ـــر  ــن حض ــد ممَّ ــارس واح ــوا أن يتج ــا آمن ــذلك مل ــا ك ــو كان ول

ــىلٰ  ــالتهام ع ــدامهام  مق ــن إق ــف يمك ــيلهام، فكي ــذيبهام وختج تك

ــة وال رضورة إىلٰ  عــىلٰ  ــري حاج ــة مــن غ ــذه املكــابرة والوقاح  ه

 !هذا الكالم؟

، ٰى يف الشــور  المتنــع عــيلٌّ  لــو ثبــت الــنصُّ : اخلــامس

ــا أرٰىض  ــه فيه ــىلٰ  ألنَّ دخول ــالنصِّ ع ــه ب ــنهم  من ــٍد م أّي واح

 .كان

ه دخل فيه للتقيَّة: ال يقال  .إنَّ

بـه إىلٰ : ألّنا نقول اإلمامـة ال  التقيَّـة إنَّـام حيتـاج إليهـا فـيام ُيقرِّ

ده منها  .فيام ُيبعِّ

ـــادس ـــيلٌّ : الس ـــال ع ــــامَّ ق ـــة  ول إن أردت «: لطلح

ــك ــة»بايعت ــال طلح ــد : ، فق ــي، وق ــر منّ ــذا األم ــقُّ هب ــت أح أن

 .الء ما مل جيتمع يلمن هؤ  جيتمع لك

معاويـة ببيعـة النـاس لـه  عـىلٰ   لـامَّ احـتجَّ عـيلٌّ : السابع

ــه لــو كــان منصوصــًا عليــه ملــا كانــت إمامتــه بالبيعــة حتَّــ  ٰى ألنَّ

ـا بعـد فـإنَّ بيعتـي باملدينـة «: معاويـة حيتجَّ هبا، وقد كتـب إىلٰ  أمَّ

ــر  ــا بك ــايعوا أب ــذين ب ــايعني ال ــه ب ــام، فإنَّ ــت بالش ــك وأن لزمت

 . »ما بايعوهم عليه مر وعثامن عىلٰ وع

 أتــرككم كـام تــرككم رســول اهللا «: ولـــامَّ قـال: الثـامن

 خــري كــام مجعكــم عــىلٰ  فــإن يعلــم اهللا فيــه خــريًا جيمعكــم عــىلٰ 

 .»خري بأيب بكر

لـو ال أخـاف عليهـا تيسـًا مـن تيـوس «: ولــامَّ قـال: التاسع

 .»بني ُأميَّة حيكم بغري ما أنزل اهللا ملا دخلت فيها

ــارش]] ٨٥ص /[[ ــي إىلٰ : الع ــني ُدع ــال ح ـــامَّ ق ــة ول : البيع

ــمعكم وأطــوعكم إن ا« ــريي، فــإّين أس ــوين والتمســوا غ ترك

يتم غريي  .» ولَّ

، ولــامَّ أنكـر أكثـر أهـل البيـت هـذا الـنصَّ : رـاحلادي عشـ

، ومــن كــان كــذلك  هم لعــيلٍّ بِّ فــإنَّ مــن املعلــوم فــرط ُحــ

ه، ومعلـوم أنَّ زيـد بـن استحال أن ينكـر أعظـم فضـيلة ملحبوبـ

ــيلٍّ  ــه  - Ë ع ــله ودين ــامل فض ــع ك ــروا  -م ــه أنك ــع أتباع ومجي

 . ذلك

ـــر ــاين عش ــال: الث ــريي ق ــيِّد احلم ــري : روي أنَّ الس ــا ألم م

ــنصُّ  ــذا ال ــيدة وه ــا قص ــيلة إالَّ ويل فيه ــؤمنني فض ــيلُّ  امل ــو  اجل ل

صحَّ لكـان أعظـم فضـيلة لـه، ومـا كـان كـذلك اسـتحال مـن 

 أكثـر قصـائده وأشـعاره، ولكـن لـيس هلـذا مادحه إالَّ ذكـره يف

ــنصِّ  ــىلٰ  ال ــدلَّ ع ــر، ف ــيد احلمــريي ذك ــعار الس كونــه  يف أش

 .موضوعًا خملقاً 

ــىلٰ  ــنصَّ ع ــة أنَّ ال ــذه األدلَّ ــوع ه ــت بمجم ــيلٍّ  فثب ــة ع  إمام

 مل يوجد. 

ــول ــاين أن نق ل والث ــن األوَّ ــواب ع ــار : واجل ــذه األخب إنَّ ه

مـا يف البـاب  ٰى ، أقصــبلغت مبلـغ التـواتر وال يمكـن إنكارهـا

ــال ــواتر إىلٰ : أن يق ــذلك لت ــان ك ــو ك ــا  ل ــق ومل ــالف واملواف املخ

ت به الشيعة دون غريهم  .اختصَّ
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ة النقــل يف نفــس األمــر : ألّنــا نقــول ــه كــام يشــرتط صــحَّ إنَّ

 .اشرتط أيضًا انتفاء املانع عن األذهان القابلة له

ـــ]] ٨٦ص /[[ ــيِّد املرتض ــر الس ــد ذك ــًا يف   ٰى وق رشط

ــالال ــاره فق ــن إنك ــواتر ال يمك ــم : ت ــول العل ــن رشط حص م

ذهـن السـامع اعتقـاد  بالشـيء بحسـب التـواتر أن ال يسـبق إىلٰ 

ــحيح،  ــذا رشط ص ــوم أنَّ ه ــبهة، ومعل ــرب لش ــب اخل ــي موج نف

اعتقـدنا نفـي يشء اعتقـادًا جازمـًا  ٰى فإّنا نجد من أنفسـنا أّنـا متـ

ة ضـدِّ  : فنقـول وإذا كـان كـذلك. هاستحال لنـا أن نعتقـد صـحَّ

إنَّ تلــك النصــوص لـــامَّ جــزم اخلصــم بنفــي موجبهــا بحســب 

مـا الح لـه مـن الشـبهة ال جــرم مـا يمكنـه اجلـزم بوجـود هــذا 

ــا مـن مل يســبق لـه اعتقــاد نفـي ذلــك  املضــادِّ  الـنصِّ  لليقـني، أمَّ

ــنصِّ  ــك ال ــب ذل ــم بموج ــه العل ــل ل ــرم حص ــب ال ج  املوج

ــدلي  ل عــىلٰ رضورة، إذا كــان حصــول العلــم مــن النقــل هــو ال

ة ذلك التواتر  .صحَّ

ــث ــن الثال ــول  وع ــات أن نق ــن املعارض ل م ــو األوَّ إنَّ : وه

ذلـك جلهلـه بـالنصِّ واالسـتحقاق،   العبّـاس مل يقـل لعـيلٍّ 

وإنَّـام مقصــوده أن يســأله عــن اسـتقامة هــذا األمــر فــيهم بعــده 

ــة هلــم، وهــل املعلــوم هللا الواقــع بعــد النبــيِّ   وتســليم األُمَّ

وعدم احليلولـة بيـنهم وبينـه، فيطمـئن لـذلك قلبـه متكينهم منه 

ويسكن، أو ال يسـتقيم ذلـك هلـم، بـل يكـون مـع اسـتحقاقهم 

 .له كائنًا لغريهم

 أنَّ املراد ذلك متام اخلـرب وهـو جـواب النبـيِّ  ويدلُّ عىلٰ 

ــاس ــون «: للعبّ ــتم املظلوم ــيعة أن ـــر الش ــبيلكم معش ــيل س ع

ة ممَّا جاءت »املقهورون به الرواية، ولـوال أنَّ السـؤال ، وهذه التتمَّ

ص /[[ الوجه الذي ذكرناه مل يكـن جلـواب  من العبّاس كان عىلٰ 

ة املذكورة فائدة ُتعَقل النبيِّ ]] ٨٧  . بالتتمَّ

 :وعن الثاين من وجهني

ــدمها ــؤمنني : أح ــري امل ــاس أم ــاء العبّ ــط  إىلٰ  أنَّ دع بس

ــد ا ــه، لتجدي ــد ثبــوت إمامت ــام كــان بع ــد للبيعــة إنَّ ــد يف الي لعه

ه، ومل حيـــتّج ـنصـــ يف  رته واحلـــرب ملـــن خالفـــه وضـــادَّ

 .إثبات إمامته

ــاس ويــدلُّ عــىلٰ   يقــول النــاس هــذا عــمُّ : (ذلــك قــول العبّ

ــول اهللا  ــ رس ــن عمِّ ــايع اب ــانب ــك اثن ــف علي ــال خيتل ، )ه ف

ــق االتِّفــاق بوقــوع البيعــة، ومل يكــن متعّلقــه إالَّ وهــي بيعــة   فعلَّ

ألعــداء وحيــذرون مــن خمالفتــه، احلــرب التــي يــذهب عنــدها ا

واالجتهــاد ملــا  ٰى ولــو كانــت بيعــة االختيــار مــن جهــة الشــور

 منع ذلـك مـن االخـتالف، بـل كانـت البيعـة نفسـها طريقـًا إىلٰ 

 .قبيل باجتهاده واختيار من يراه ق كلِّ ت الرأي وتعلُّ تشتُّ 

: ذلك متام اخلـرب أنَّـه لــامَّ ألـحَّ عليـه العبّـاس قـال وُينبِّه عىلٰ 

د  )اهللا عليــه صــّىلٰ (، إنَّ رســول اهللا يــا عــمُّ « أوصــاين أن ال ُأجــرِّ

يـأتيني النـاس طوعـًا، وأمـرين بجمـع القـرآن،  ٰى سيفًا بعده حتـَّ

ــ ــمت حتَّ ــاً  ٰى والص ــل اهللا يل خمرج ــىلٰ »جيع ــك ع ــدلَّ ذل أنَّ  ، ف

ق البيعة إنَّام دعا العبّـاس إليهـا للنصــرة واحلـرب، وأنَّـه ال تعلُّـ

 .هبا]] ٨٨ص /[[ لثبوت اإلمامة

إنَّ القـوم لــامَّ أنكـروا الـنصَّ وأظهــروا أنَّ : أن يقـال: الثـاين

أن  اإلمـــام يثبـــت بطريــــق االختيـــار، أراد العبّــــاس 

ــا  ــنفس م ــرهم ب ــل أم ــه، وُيبطِ ــوا إلي ــث ذهب ــن حي ــدهم م يكي

ــم إىلٰ  ــًا هل ــوه طريق ــال جعل ، فق ــنصِّ ــد ال ــدك ا: جح ــط ي بس

ــقَّ إىلٰ  ــلَّموا احل ــإن س ــك، ف ــة، وإن أه ُأبايع ـــّرك البيع ــه مل تض ل

ــور ــوا الش ع ــن  ٰى ادَّ ــك م ــان ل ــك ك ــروا حقَّ ــار وأنك واالختي

ــم، فلــم يمكــنهم  ــار مــا مل يكــن هل ــة والعقــد واالختي البيع

أن جيعــل الباطـل طريقــًا  فكـره . االسـتبداد بـاألمر دونــك

ه إىلٰ   .مع ظهور النصِّ بينهم عليه يف ذلك الوقت  حقِّ

ـــَم إن مل تكـــن البيعـــة ط: فـــإن قلـــت ريقـــًا صـــحيحًا فِل

 !معاوية؟ اعتمدها بعد قتل عثامن واحتجَّ هبا عىلٰ 

ــه لـــامَّ كــان يطمــع مــنهم أن يرجعــوا إىلٰ : قلـت الــنصِّ يف  إنَّ

وقــرب عهـدهم بــه، ألجلـه مل جيعــل  حـال وفــاة الرسـول 

ـه، خصوصـًا مـع مـا انضـاف إىلٰ  البيعة طريقًا إىلٰ  ذلـك مـن  حقِّ

ــول  ــارة الرس ــتت إىلٰ  إش ــدم اس ــده، ع ــه بع ــر ل ــذا األم امم ه

فلامَّ طال العهد وتقـادم إنكـار الـنصِّ وصـار كـأن مل يوجـد، ثـّم 

ــاحلقِّ  ٰى رأ ــام ب ــه إالَّ القي ــه، مل يمكن ــأرسهم علي ــق ب ــال اخلل إقب

واهللا لــوال حضــور احلــارض، «: ين، كــام قــال ونصـــرة الــدِّ 

ـة بوجـود النـارص، ومـا أخـذ اهللا عـىلٰ  العلـامء أن ال  وقيام احلجَّ

 كظَّـة ظـامل وال سـغب مظلـوم، أللقيـت حبلهـا عـىلٰ  اّروا عىلٰ يق

 .»غارهبا

ا أنَّ العبّـاس ملـا وثـق بطاعـة النـاس يف هـذا األمـر لـه،  وأمَّ

ــىلٰ  ــك ع ــدلَّ ذل ــم ف ــه ]] ٨٩ص /[[  أهنَّ ــصَّ علي ــن ن ــوع مل أط

ــه  صــّىلٰ (الرســول  ــ[اهللا علي ــف  )]هوآل وارتضــاه لإلمامــة، وكي

ـم بـأرسهم يمكنه اجلزم بأنَّـه ال خيتلـف ا ثنـان مـع مشـاهدته أهنَّ

 !لوال أنَّ النصَّ غري صحيح؟ رسول اهللا   تركوا نصَّ 
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ــه ال يلــزم مــن وثــوق العبّــاس بطــاعتهم كــوهنم : فنقــول إنَّ

لـو كـان الـنصُّ موجـودًا، وكيـف  مطيعني لـنصِّ الرسـول 

مـع  رسـول اهللا  ال يعقل الفـرق بـني طاعـة رجـل هـو عـمُّ 

وأهـل بيتـه ثـّم يبـايع  رسـول اهللا  ما يتعلَّق به مـن خـواصِّ 

د نـصٍّ  قيـام الـنصِّ   مثل عـيلٍّ  ـه وبـني جمـرَّ  وطراوتـه يف حقِّ

تني يف حـقِّ شـخص  )اهللا عليـه صـّىلٰ (ذكره الرسـول  ة أو مـرَّ مـرَّ

ــه اهللا  قــد اتَّفــق الســامعون لــذلك الــنّص عــىلٰ  حســده بــام خصَّ

ــاىلٰ  ــنّص، تع ــك ال ــه ذل ــال في ــتحقَّ أن يق ــائل اس ــن الفض ــه م  ب

ــىلٰ  ــاء،  وع ة واألحبّ ــزَّ ــل األع ــن قت ــه م ــم ب ــام أباله ــهم ب بغض

ــه ال عجــب مــن  خصوصــًا وهــم الطــالبون هلــذه الرئاســة، فإنَّ

ــدين  ــور ال ــة يف ُأم ــة عامَّ ــبِّ رئاس ــت بح ــان تعلَّق ــاع إنس طب

ــل  ــكٍّ وقوب ــه يف ص ــا بخطِّ ــو أثبته ــهادة ول ــتم ش ــدنيا أن يك وال

ة أو مـرَّ بعد الرسول  تني، فـإنَّ ، فضـالً عـن نـصٍّ ذكـره مـرَّ

 .من ال يعقل مثل هذا الفرق كاد أن ال يكون إنساناً 

ــة ــن املعارض ــث م ــن الثال ــتدلِّ : وع ــتبعاد املس ــه اس  أنَّ غايت

 من أمثـال هـؤالء املـذكورين أن يكتمـوا الـنصَّ ويتواطئـوا عـىلٰ 

ا أنَّ ذلـك غـري بعيـد مـنهم، ونزيـده وضـوحًا وقـد بيَّنّـ. جحده

ــول ــد : فنق ــانوا بع ــاس ك ــول اهللا إنَّ الن ــىلٰ  رس ــات  ع طبق

 .سادات، وأتباع، ومقلِّدة: ثالث

ــىلٰ  ــوا ع م اجتمع ــإهنَّ ــادات ف ــا الس ــنصِّ  أمَّ ــتامن ال ــم  ك ألهنَّ

ـا حسـد احلُ . ّسـادًا ومبغضـنيُح : قسـمني كانوا عىلٰ  ّسـاد فلـام أمَّ

هــا، كــانوا يشــاهدونه مــن تفضــيل الرســول إّيــاه يف املــواطن كلِّ 

ــر ــه وت ــاه فألنَّ ــهم إّي ــا بغض ــكَّ أنَّ  وأمَّ ــوم، وال ش ــابر الق أك

الطبـاع البشــرية بغـض مـن قتـل أكـابرهم وأحبّـائهم  ٰى مقتضـ

ــدِّ  ــاد يف س ــه واالجته ــة قتل ــه ]] ٩٠ص /[[وحمبَّ ــواب مطالب أب

 .مهام استطاعوا

ــدة فيتــابعون الســادات يف ذلــك، فليــت  ــا األتبــاع واملقلِّ وأمَّ

ــرض  ــن ع ــيام فعلــوه م ــيهم ف ــل اإلنكــار عل ــن حيص شــعري ممَّ

 .أيب بكر بعض ورّدها إىلٰ  ضهم البيعة عىلٰ بع

ــه: وعــن الرابــع ــام يعلــامن أنَّ كلــيهام غــري صــادق، قول : أهنَّ

لو كان كذلك مل يأمنّـا مـن ينكـر علـيهام، وكيـف يمكـن مـنهام (

اجلـواب مـا مـرَّ : ، قلنـا)موجـودًا؟ هذه املكابرة لـو كـان الـنصُّ 

ام كانا من األكابر والباقون أتباع وحسدة م  .بغضونأهنَّ

اعتقـاد اجلمهـور حسـن  ٰى لــامَّ رأ أنَّـه : وعن اخلـامس

ـام كانـا عـىلٰ  ن مـن ذكـر مـا  سرية الشيخني، وأهنَّ ، مل يـتمكَّ احلـقِّ

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــالظلم  ي ــهادة ب ــن الش ــك م ــا يف ذل ــامتهام، مل ــاد إم فس

ام مل يكونـــا مســـتحقِّ  ني واجلـــور مـــنهام بتحديـــد القـــول بـــأهنَّ

 .لإلمامة

ا أنَّه   :فلوجهني ٰى دخل يف الشور  مَ لِـ وأمَّ

ــدمها ــم : أح ــع الظل ــه دف ــأخوذ علي ــه م ــن أنَّ ــاه م رن ــا قرَّ م

ــن، فلــامَّ علــم عــدم التفــاهتم إىلٰ والقيــام بــأمر الــدِّ   ين مهــام متكَّ

ه بمثل هذا األمر ل إىلٰ النصِّ عليه قصد التوصُّ   .حقِّ

ــه مل يكــن مقصــود عمــر إالَّ قتلــه، ولــذلك قــال: الثــاين : أنَّ

ــا( ــإن اخت ــة ف ــاقتلوا الثالث ــالً ف ــالن رج ــالً ورج ــالن رج ر رج

ــن عــوف ــد الــرمحن ب ــيهم عب ــيس ف ــد )الــذين ل ، لعلمــه أنَّ عب

ــه صــهره مــن   ، وكــان عــيلٌّ  الــرمحن ال يقبــل إالَّ عــثامن ألنَّ

الثالثــة الــذين يقــتلهم، وإذا كــان كــذلك كــان دخولــه يف 

ــور ــه ٰى الش ــوم، فإنَّ ــن الق ــة م ــيس إالَّ تقيَّ ــان ]] ٩١ص /[[  ل ك

 .يعلم أنَّه لو امتنع مل يرتك

ــك عــىلٰ  أنَّــه إنَّــام قــال : وعــن الســادس وجــه  ذل

 مـة، أي إنَّ مثـل األمـر قـد تركتـه إىلٰ الغضب مـن األُمـور املتقدِّ 

هذا احلـني مـا نازعـت فيـه، فـإن شـئت أن ُأسـلِّمه أيضـًا إليـك 

سلَّمته، وهـذا كـام يقـول أحـدنا عنـدما يتـواتر عليـه الظلـم ثـّم 

طمع فيـه ارتفـاع الظلـم عنـه فيظهـر لـه مـن يـروم جييء وقت ي

فقـد ظلمنـي النـاس وأنـت أيضـًا مـن مجلـتهم إن : ظلمه فيقول

 .شئت فافعل

ا قول طلحة لـه أنـت أحـّق هبـذا األمـر، وتعليلـه ذلـك : وأمَّ

،  باجتامع الذين مل جيتمعوا لـه، فـال يـدلُّ ذلـك عـىلٰ  عـدم الـنصِّ

ذ كــان مـن احلاســدين إذًا كـان طلحـة يف مظنَّــة اجلحـد للـنصِّ إ

 .له، بدليل خروجه عليه بعد ذلك

 معاويـة بالبيعـة ليفـيء إىلٰ  أنَّه إنَّـام احـتجَّ عـىلٰ : وعن السابع

، ألنَّ  نصـرته وترك احلرب والقتال، ألنَّ إمامتـه مل تثبـت بـالنصِّ

، فلـم يمكنـه إمامتـه  معاوية ممَّن جحد بـالنصِّ أيضـًا عـىلٰ 

الناس له ليوقع يف قلبه رهبة عساه يفيء  االستدالل عليه إالَّ ببيعة

ل إىلٰ   .اخللق هبا، وقد سبق مثل ذلك يف الوجه األوَّ

ة هـذا اخلـرب، سـلَّمناه لكـن : وعن الثامن أّنـا ال ُنسـلِّم صـحَّ

ــم اهللا : اخلــرب ٰى معنــ أتــرككم كــام تــرككم رســول اهللا، فــإن يعل

خــريكم، أي إن يعلــم فــيكم انتظــام  فــيكم خــريًا جيمعكــم عــىلٰ 

 خـري أي عـىلٰ  خـريكم بعـدي كـام مجعكـم عـىلٰ  مر جيمعكم عىلٰ أ

ــك  ــر، وذل ــأيب بك ــة ب ــكون الفتن ــة وس ــوركم الدنيوي ــام ُأم انتظ
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ــظ اخلــرب لفــظ مفــرد،  ــر أو ]] ٩٢ص /[[ألنَّ لف فســواء نكَّ

ف تعريـف الطبيعـة فإنَّـه ال يعـمُّ كـّل خـري، فبقـ أن ُحيَمـل  ٰى عرَّ

 .ختصيصنا من بعض اخلريات، وليس ختصيصكم أوىلٰ  عىلٰ 

ــة احلاملــة لــه عــىلٰ : وعــن التاســع الــدخول يف هــذا  أنَّ العلَّ

ــال  األمــر هــو املحافظــة عــىلٰ  ــذ أحكامــه كــام ق ــة اهللا بتنفي طاع

 :» ـــة بوجـــود لـــوال حضـــور احلـــارض وقيـــام احلجَّ

م، فكـان كـلُّ  إىلٰ » ...النارص مـن ظهـور  واحـدٍ  آخره، وقد تقـدَّ

ــن اهللا  ــذ م ـــر واألخ ــام الناص ــة وقي ــاىلٰ احلجَّ ــىلٰ  تع ــامء  ع العل

ــه  ــه يف هــذا األمــر، وذلــك خوف العهــد املــذكور رشطــًا لدخول

ــه،  ــه في ــًا لدخول ــر رشط أيض ــذا األم ــة هل ــي ُأميَّ ــول بن ــن ق م

ــه يصــدق أن يقـال لــوال وجــود الشــرط ملــا ُوِجــَد : ومعلـوم أنَّ

: املشـروط، لكـن هـذا ال ينـايف وجـود الـنّص، جلـواز أن يقـال

 .وال يكون قبيحاً  أيضًا، ولوال وجود النصِّ 

م ال يفلحـون : وعن العارش أنَّـه إنَّـام قـال ذلـك ملعرفتـه بـأهنَّ

ــنهم،  ــتامع م ــك االج ــتمُّ ذل ــه، وال ي ــتامع علي ة االج ــحَّ يف ص

 :فيحسن حينئٍذ منه أن يقول هذا الكالم لوجهني

ــدمها ــرُّ : أح ــي أن جت ــم ينبغ ــىلٰ إنَّك ــابقة،  وا ع ــدتكم الس قاع

ــه ــريي«: بقول ــم أنَّ »غ ــا أعل ــي وال  ، فأن ــع مع ــوبكم ال جتتم قل

تصفوا يل، فـاطلبوا غـريي، وأنـا ُأطـيعكم وأسـمع كـام سـمعت 

ــايف وجــود الــنصِّ  ــم  ملــن ســبق؛ وهــذا ال ين ــه يعل ــه، فإنَّ يف حقِّ

موا عـىلٰ  ـم كـام قــدَّ كثــري الـنصِّ يف حـال طراوتــه حـني وفــاة  أهنَّ

ة الطويلــة أشــدُّ  فهــم بعــد مضـــيِّ  )اهللا عليــه صــّىلٰ (النبــيِّ   املــدَّ

 .نفيه، فكيف حيسن منه ذكره يف ذلك الوقت إقدامًا عىلٰ 

ـه إنَّـام قـال ذلـك ليختـرب صـدق نيّـاهتم يف : الثـاين حيتمـل أنَّ

ــه، إذا  ــال علي ــىلٰ ]] ٩٣ص /[[اإلقب ــًا ع ــان حريص ــان اإلنس  ك

هلـم يف اإلقبـال عليـه وطلبـه متانـة التـزم  ٰى ما يمنع منه، فـإن رأ

 .هبم ما طلبوه، وإالَّ فال فائدة

ال ُنســلِّم أنَّ أحــدًا مــن أهــل البيــت : ن احلــادي عشـــروعــ

  َّاأنَّ عليـ� ، والزيديـة بـأرسهم عـىلٰ أنكـر ذلـك الـنص  

 .ثابت اإلمامة بالنصِّ اجليلِّ 

يف ذلـــك  أنَّ للســيِّد احلمـــريي : وعــن الثـــاين عشــــر

عـدم الوجـود، وبيـان  شعرًا لكـن عـدم الوجـدان ال يـدلُّ عـىلٰ 

هلا عره ذلك أنَّه ُوِجَد يف ش  :يف القصيدة التي أوَّ

    أَال احلمــــد هللا محــــدًا كثــــريا

ـــــ ويلُّ     غفـــــورا ااملحامـــــد رب�

 :قوله إىلٰ  ٰى انته ٰى حتَّ 

    النبـــــيِّ الـــــذي ويصُّ  عـــــيلٌّ 

  بمحضــــرهم قـــد دعـــاه أمـــريا  

ــاة ــه يف احلي ــيص ب ــان اخلص    وك

  فصــــاهره واجتبــــاه عشــــريا 

ـــر ـــه إىلٰ  ٰى أَال ت ـــيَّ : قول ـــ  إنَّ النب ـــا علي� يف   ادع

 .حياته بإمرة املؤمنني

وأنــت بعــد إحاطتــك بضــوابط أجوبتنــا يمكنــك أن تطَّلــع 

ــىلٰ  ــا ع ــلِّ  منه ــاد ك ــاب فس ــذا الب ــذكروهنا يف ه ــة ي ــاهللا ! علَّ وب

 .التوفيق والعصمة

*   *   * 

االستدالل بالرباهني العقليـة، : النوع الثالث]] ١٤٨ص /[[

 :وهي أربعة

ل ــان األوَّ ــع. [: ..الربه ــب : راج ــن أيب طال ــيلُّ ب / ع

 ].أفضليته 

ــاين ــان الث ــىلٰ : الربه ــت ع ــة أمجع ــد  أنَّ األُمَّ ــام بع أنَّ اإلم

ــيلٌّ  رســول اهللا  ــا ع ــا  إمَّ ــّم إنَّ أب ــاس، ث ــر أو العبّ ــو بك أو أب

ــون  ــنيَّ أن يك ــة، فتع ــاحلني لإلمام ــا ص ــًا مل يكون ــر وعبّاس بك

ـام مل يك: وإنَّـام قلنـا.  اإلمام عـيلٌّ  ونـا صـاحلني لإلمامـة، إهنَّ

مـن يصـلح لإلمامـة جيـب  ألنَّه ال واحد مـنهام بمعصـوم، وكـلُّ 

 .أن يكون معصومًا، فينتج أنَّه ال واحد منهام يصلح لإلمامة

ا املقّدمة األُوىلٰ  ا الثانية فقد مرَّ بياهنا، فتعـنيَّ  أمَّ فباالتِّفاق، وأمَّ

 . هو عيلٌّ  حينئٍذ أن يكون اإلمام بعد رسول اهللا 

ــث ــان الثال ــيلٍّ : الربه ــدا ع ــحابة ع ــن الص ــد م ــه ال واح  أنَّ

  ٰمــن كــان إمامــًا جيــب أن  إمامتــه، وكــلُّ  بمنصــوص عــىل

وال واحــد مـن الصــحابة : إمامتــه، ينـتج يكـون منصوصــًا عـىلٰ 

 .بإمام  اعدا علي� 

ـا األُوىلٰ  ا املقّدمة الثانية فقـد مـرَّ بياهنـا، وأمَّ ـ أمَّ ل فـألنَّ املتأهِّ

ـا عـيلٌّ لإلمامة  ا أبـو بكـر وإمَّ ا العبّاس وإمَّ ة إمَّ ،  يف نظر األُمَّ

منصوصــًا ]] ١٦٦ص /[[    وثبـت أنَّ العبّـاس وأبــا بكـر مل يكـن

ا أبو بكر فلو كان منصوصًا عليه  ا العبّاس فظاهر، وأمَّ عليهام، وأمَّ

البيعة من أعظم املعـايص، وذلـك قـادح يف  كان توقيفه األمر عىلٰ 

  اس واحد منهام بمنصوص عليه فيثبت أنَّ علي� إمامته، وإذ لي

منصوص عليه ووجب أن يكون اإلمام وإالَّ خلرج احلقُّ عن مجيع 

ة، وإنَّه غري جائز  .أقوال األُمَّ
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ــع ــان الراب ــاعن : الربه ــر مط ــر وعم ــن أيب بك ــَل ع ــه ُنِق أنَّ

ة إمــامتهام، ومتــ كــان كــذلك تعــنيَّ أن يكــون  ٰى تقــدح يف صــحَّ

ــيلٌّ  ــ  ع ــو اإلم ــذكورة يف الكُ ه ــاعن فم ــا املط ــام، وأمَّ ب تُ

ــام متــ ــا أهنَّ لــة، وأمَّ ــا كــذلك تعــنيَّ أن يكــون اإلمــام  ٰى املطوَّ كان

 .فلرضورة أنَّه ال قائل بالفرق، وباهللا التوفيق  اعلي� 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراين / قواعد املرام

 :مامتعيني اإل يف :الركن الثالث ]]١٨٢ص [[

 :بحاثأوفيه 

ــقُّ اإل :لوَّ البحــث األ بــال  اهللا بعــد رســول  مــام احل

 :لوجوه  مري املؤمنني عيلٌّ أفصل 

ل  ].أفضليته / عيلُّ بن أيب طالب : راجع: ... [األوَّ

ــاين ــه الث ــولأ :الوج ــب اإل: ن نق ــام جي ــب أم ــون واج ن يك

بواجــب   عــيلٍّ  ٰى العصــمة، وال واحــد مــن الصــحابة ســو

. مــام مــن الصــحابة غــري عــيلٍّ ون اإلن يكــأالعصـمة، فلــم جيــز 

ـأبياهنـا، و فقـد مـرَّ : ٰى ا الصغرمَّ أ النـاس بعـد  نَّ فـأل ٰى ا الكـربمَّ

، ومــنهم مــام عــيلٌّ اإل الرســول اختلفــوا، فمــنهم مــن قــال بــأنَّ 

مجـاع إبـو بكـر، وأه اس، ومـنهم مـن قـال بأنَّـه العبّـمن قال بأنَّـ

غـريهم  نَّ أ عـىلٰ  ا يـدلُّ حـد هـؤالء الثالثـة ممـَّأتعيني  الناس عىلٰ 

ــ لــيس يف مل ] ]١٨٧ص [[/ بــو بكــرأاس ومــرتبتهم، لكــن العبّ

ــأو ،فــاقالعصــمة باالتِّ  ييكونــا واجبــ ، وىلٰ ا مــن دوهنــام فبــاألمَّ

عـن   خلـرج احلـقُّ الَّ إمـام هـو عـيل، و أن يكون اإليتعنيَّ  وحينئذٍ 

 .مام املعصوم، وقد سبق بطالنهة وخال الزمان عن اإلمَّ األُ 

ــ يف اهللا مــن رســول  اجلــيلُّ  الــنصُّ  :الوجــه الثالــث ه حقِّ

موا عليـه بـإمرة املـؤمنني سـلِّ « :بحيث ال يقبـل التأويـل، كقولـه

، »ينــت اخلليفــة مــن بعــدأ« :وقولــه ،»طيعــواأواســمعوا لــه و

ــ ــاً وذلــك ممَّ ــه خلف ــواترت ونقلت ــأل ا ت ــلف وهــم يم ون عــن س

ــه األ ــو اإلوج ــون ه ــب أن يك ــقُّ رض، فيج ــام احل ــال  م ــده ب بع

 .فصل

ــال ال ــلِّ ال نُ : يق ــنّص أم س ــذا ال ــل ه ــلَّ . ص ــن ال س مناه، لك

ــلِّ نُ  ــأم س ــواتر، ألنَّ ــرفني  نَّ ه مت ــتواء الط ــواتر اس ــن رشط الت م

مناه، لكــن ال ســلَّ  .ةماميَّــاإل والواســطة، وذلــك غــري معلــوم يف

ــأم ســلِّ نُ  ــيهم، ونَّ ــواتر إل  لعلمنــاه كــام علمــوا، الشــرتاكنا الَّ إه ت

 .سببه وهو السامع اهم يفيّ إو

ــأل ــن األّن ــب ع ــاينوَّ ا نجي ــأنَّ : ل والث ــد  ب ــواتر عن رشط الت

ام هـو حصـول اليقـني مـن اخلـرب، وال عـربة بالعـدد نَّ إقني املحقِّ 

ــ ا حصــل العلــم ممـَّ الت، وهـذا الــنصُّ املطــوّ  ق ذلـك يفكـام حتقَّ

 .ةماميَّ اليقني به لإل

ــث ــن الثال ــاإل نَّ أ: وع ــماميَّ ــاز أن خيتصُّ ــذا ة ج ــم ه وا بعل

مقتضـاه بشـبهة، وذلـك  يذهـاهنم نفـأ ىلٰ إه مل يسـبق نَّـ، ألالنّص 

ذهنـه ذلـك  ىلٰ إ، واخلصـم ملـا سـبق يمن رشوط العلـم التـواتر

 .ال جرم مل حيصل له العلم به

هـذا املطلـوب دالئـل كثـرية، وفـيام ذكرنـاه مقنـع  ولنا عـىلٰ 

 .هاهنا

 : ة اخلصمحجَّ  يف: البحث الثاين

 :من وجوه يوه

ــه  :لوَّ األ] ]١٨٨ص [[/ ــاىلٰ قول ٰ   :تع
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ــمجعــت األُ أ، و]١٣: تاحلجــرا[ اِهللا أ  نَّ أ ة عــىلٰ مَّ

ه نَّـعـيل، أل بـو بكـر، وال يمكـن محلـه عـىلٰ أا مَّ إا عيل ومَّ إ ٰى تقاأل

ـ  يِّ قد كان للنب ام كانـت نَّ إبـو بكـر فـأا عليه نعـم كثـرية، فأمَّ

ــة اإل ــه نعم ــه علي ــاد ل ــدِّ  ىلٰ إرش ــزال ــة ال جت ــك النعم  ٰى ين، وتل

فضــل اخللــق بعــد أفكــان  بــو بكــر،أاملــراد بــه  نَّ أ ة، فتعــنيَّ البتَّــ

، فلـم يكـن إمامتـه لكـان ظاملـاً  يف ، فلـو كـان مـبطالً  النبيِّ 

 .مامةاإل يف فضل فهو حمقٌّ أه فضل لكنَّ أ

ــاين ــه  :الث ــد«: قول ــن بع ــذين م ــدوا بالل ــر  يبأ ياقت بك

، فوجـــب أن ال ٰى الفتـــو أوجـــب االقتـــداء هبـــام يف ،»وعمـــر

فلـم جيـز االقتـداء  لكانـا فاسـقني، مامـة وإالَّ يكونا غاصبني لإل

 .هبام

ــث ــه  :الثال ــامحقِّ  يف قول ــيِّ أ« :ه ــر س ــر وعم ــو بك دا ب

مامـة لكانـا ظــاملني ولـو كانــا غاصـبني لإل ،»ةهـل اجلنـَّأكهـول 

 .هل اجلنة لذلكأفلم يكونا من 

ــواب األ ــلِّ ال نُ : لوَّ وج ــة اإل نَّ أم س ــاد نعم ــدِّ  ىلٰ إرش ين ال ال

ــ ــاوياً . ٰى زُجت ــا مس ــون جزاؤه ــد ال يك ــم ق ــ نع ــل،  ا يفهل الفض

 .صل اجلزاءأوذلك ال يدفع 

اآليــة هــو  املوصــوف يف ٰى تقــاأل نَّ أم ســلِّ مناه، لكــن ال نُ ســلَّ 

ــاأل ــه ب ــار إلي ــة األُ  يف ٰى تقاملش ــراآلي ــادقاً أ ٰى خ ــل  و ص ــه، ب علي

 .ال يلزم ما ذكرمتوه له، وحينئذٍ  ن يكون مبايناً أجاز 
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ــــهســــلَّ  ــــَد اهللاِ   :مناه، لكــــن قول
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 مـــن كــلَّ  نَّ أ عــىلٰ  ام يــدلُّ نَّــإ ]١٣: احلجــرات[ أ

ثابتـة لـه، ال  ٰى تقـفصـفة األاهللا كـرم عنـد أكان ] ]١٨٩ص [[/ 

ــاملوجبــة الكلّ  نَّ كــرم، ألأهــو  ٰى تقــأمــن كــان  كــلَّ  نَّ أ عــىلٰ  ة ال يَّ

كـرم أكونـه  ٰى ال يلـزم مـن كونـه أتقـ تنعكس كنفسـها، وحينئـذٍ 

 .فضلأواهللا عند 

مــر مناه، لكــن األســلَّ . ة اخلــربم صــحَّ ســلِّ نُ ال : ثــاينوعــن ال

ــام  ــداء هب ــام يفأباالقت ــداء هب ــل لالقت ــق حمتم ــر مطل ــرأي  م ال

ـــو واملشـــورة أو يف ـــرَّ ٰى الفت ـــل للم ـــك حمتم ـــدة ، وذل ة الواح

ــة عــىلٰ واملــرّ  وال  ؟إمــامتهام ةصــحَّ  ات، فــأين ذلــك مــن الدالل

ــام يف ــداء هب ــني االقت ــاة ب ــىلٰ  مناف ــب ع ــنِّ  يشء يغل ــه  الظ حقيقت

 .مامةمنهام وبني غصبهام لإل

: ة اخلــرب ونعارضــه بــوجهنيا نمنــع صــحَّ ّنــأ: وعــن الثالــث

ــأ :حــدمهاأ هــل أكهــول  يدن يكونــا ســيِّ أي ـه بظــاهره يقتضــنَّ

ــأ :الثــاين .األنبيــاء، وهــو ظــاهر الــبطالن ٰى ة حتَّــاجلنَّــ  ه ورد يفنَّ

ــفة  ــأص ــل اجلنَّ ــأة ه ــم ُحي هنَّ ــرداً ـَش ــة ج ــوم القيام ــر رون ي  داً م

ــايفئــمربَّ  ــالكامالت، وذلــك ين  ني مــن النقصــانات موصــوفني ب

 .أن يكونوا كهوالً 

ــ إمامــاً  ذا ثبــت كونــه إ: البحــث الثالــث  معصــوماً  احق�

الطلـب للخالفـة وسـائر حقوقـه  ل سـكوته عـىلٰ َمـن ُحي أوجب 

ــىلٰ  ــ ع ــارص واإلالتقيَّ ــدم الن ــىلٰ ة وع ــفاق ع ــدِّ  ش ــام رصَّ ال ح ين ك

 لـوال قـرب عهـد « :ه، كقولـهمواضـع مـن كالمـ بذلك يف

ــدهتم ــالكفر جلاه ــاس ب ــن  ،»الن ــه احلس ــه البن ــا «: وقول م

ــدفوعاً  ــت م ــ زل ــن حّق ــتأثراً  يع ــيلَّ  مس ــبض  ع ــذ ق ــاهللا من ه نبيَّ

  َّونحو ذلك ،»يوم الناس هذا ٰى حت. 

 ٰى ه كان يرنَّ أ عىلٰ  ا يدلُّ مثال ذلك ممَّ أبع كالمه وجد فيه ومن يتَّ 

ل َمـذلـك ُحي  له دون غريه، وعـىلٰ  حقٌّ ] ]١٩٠ص [[/ مامةاإل نَّ أ

 .وحتكيم احلكمني وغريمها ٰى الشور دخوله يف

مــا فعلــه  ذا ثبــت عصــمته وجــب أن يكــون كــلُّ إوباجلملــة 

 .ن جهلنا وجه احلكمة فيهإو أو قاله صواباً 

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين احلميص سديد الدِّ )/ ٢ج (املنقذ من التقليد 

 : يني اإلماما الكالم يف تعفأمَّ  ]]٢٩٩ص [[

ــة أنَّ  ــة اجلارودي ــد الزيدي ــدنا وعن ــيِّ اإل فعن ــد النب ــام بع  م

  بال فصل أمري املؤمنني. 

 :ق ووجوهرُ ذلك طُ  عىلٰ  والذي يدلُّ 

ـــصُّ  ]]٣٠٠ص /[[ ـــا ن ـــمة، ومنه ـــة القس ـــا طريق  منه

 عـــىلٰ   القــرآن، ومنهــا النصــوص الــواردة عــن النبــيِّ 

ــه ــنصُّ  ،إمامت ــا ال ــأويالً  فمنه ــل ت ــذي ال حيتم ــنصُّ ال ــو ال  ، وه

ــذي يُ  ــمّ ال ــنصُّ  ٰى س ــيلُّ  ال ــل اجل ــي حتتم ــوص الت ــا النص ، ومنه

ــمّ  ــو املس ــل، وه ــالنصِّ  ٰى للتأوي ــة ب ــد الزيدي ــيِّ  عن ــد  .اخلف وق

بالنصــوص املحتملــة  إمامتــه  وافقونــا يف االســتدالل عــىلٰ 

 .اجليلِّ  القرآن، وخالفونا يف طريقة القسمة والنصِّ  وبنصِّ 

ــ فتحريرهـــا ، هـــي طريقـــة القســـمةو وىلٰ ا الطريقـــة األُ أمَّ

ــول ــام بيَّ : وبياهنــا أن نق ــت ب ــقــد ثب ــدَّ  اه أنَّ نّ ــن أن  اإلمــام ال ب م

ــوماً  ــون معص ــاً  يك ــاً  قطع ــك فاألُ ويقين ــت ذل ــ، وإذا ثب ــني مَّ ة ب

ــائلني ــاين : ق ــام، والث ــمة يف اإلم ــول بوجــوب العص ــدمها يق أح

مجيــع مــن قــال بوجــوب عصــمة  ال يقــول بــذلك، ومعلــوم أنَّ 

ــأنَّ اإلمــام قــال  ــيِّ  ب ــ اإلمــام بعــد النب ام هــو أمــري بــال فصــل إنَّ

اإلمـام  ومن مل يقـل بوجـوب عصـمة اإلمـام قـال بـأنَّ  ،املؤمنني

 غـريه، ولــيس فــيهم مــن يقـول بوجــوب العصــمة ويقــول بــأنَّ 

بــال فصــل غــري أمــري املــؤمنني، فــالقول بــه  اإلمــام بعــد النبــيِّ 

ــاطالً  ــون ب ــاع فيك ــن اإلمج ــروج ع ــو .خ ــذا الق ــان ه ل وإذا ك

ــاع ــن اإلمج ــه ع ــاطال خلروج ــ ،ب ــدَّ وحتقَّ ــام ق ــوب ق ب مناه وج

أمــري   أنَّ ثبــت وتبــنيَّ  ،عصــمته عصــمة اإلمــام أي القطــع عــىلٰ 

 .بال فصل هو اإلمام بعد النبيِّ  املؤمنني 

ـاألُ : وهو أن يقال: حترير آخر ثالثـة أقـوال يف تعيـني  ة عـىلٰ مَّ

أيب بكـر، قائـل يقـول بإمامـة : بـال فصـل  اإلمام بعد النبيِّ 

، وقائـل يقــول بإمامــة أمــري وقائـل يقــول بإمامــة العبّــاس 

ق الثالثـة رَ وقد أمجعت الفِ  .، وال رابع هلذه األقوالاملؤمنني 

عصـمتهام، فبطـل  عـىلٰ  أبا بكر والعبّاس مل يكونا مقطوعاً  أنَّ  عىلٰ 

 اه من وجـوب كـون اإلمـام مقطوعـاً نّ بذلك إمامتهام ملا ثبت بام بيَّ 

، ق إمامة أمري املـؤمنني ه، وإذا بطلت إمامتهام حتقَّ عصمت عىلٰ 

 .ةمَّ عن أقوال األُ   خرج احلقُّ وإالَّ 

من رشط اإلمام أن  أنَّ  ويمكن ترتيب هذه الطريقة بالبناء عىلٰ 

ـواحـد مـن األُ  القطـع مـن كـلِّ  عىلٰ اهللا عند  يكون أكثر ثواباً  ، ةمَّ

اإلمام بعد  نَّ إ: من قال بذلك قال وكلُّ : بأن يقال ]]٣٠١ص /[[

 .بال فصل أمري املؤمنني   النبيِّ 

ــل ــإن قي ــالفيكم : ف ــن خم ــري م ــك وكث ــون ذل ــف تقول كي

 !؟ن أمري املؤمنني مأبا بكر كان أفضل  أنَّ  يذهبون إىلٰ 
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ــ: قلنــا ام خــالف يف كونــه أفضــل يف مــن خــالف يف ذلــك إنَّ

ــد  ــل عن ــون أفض ــاهر دون أن يك ــاىلٰ اهللا الظ ــازع يف تع ــو ن ، ول

 إنَّ  :مـن قـال بـذلك مل يقـل أنَّ  عـىلٰ  .ا فساد قولـهنّ زع لبيَّ هذا منا

 .ة إمامتهكونه أفضل رشط يف صحَّ 

ــىلٰ  ــاء ع ــة بالبن ــذه الطريق ــب ه ــن ترتي ــن رشط  أنَّ  ويمك م

ــن األُ  ــم م ــون أعل ــام أن يك ــاإلم ــه مَّ ــام دقيق ــع األحك ة بجمي

مـام بعـد اإل إنَّ  :مـن قـال بـذلك قـال وكـلُّ : بأن يقال ،وجليله

ــيِّ  ــؤمنني أ النب ــري امل ــأنَّ  ، ألنَّ م ــال ب ــن ق ــريه مل  م ــام غ اإلم

 .فيسقط قوله بذلك ،جيعل كونه أعلم رشطاً 

*   *   * 

 ):هـ٧ق (حمّمد بن سعيد الراوندي / عجالة املعرفة

وجيــب أن يكــون أعلــم أهــل زمانــه، فـــيام ] ]٣٨ص [[

 .ةة والدنيويَّ ينيَّ ق باملصالح الدِّ يتعلَّ 

ــ بــإعالم مــن قِ صــفته إالَّ  ونعلــم أّنــا ال نعــرف مــن هــذه ل بَ

 .)النصُّ (ه، وهذا هو لسان نبيِّ  منا عىلٰ علِ ا أن يُ إمَّ  :، وهواهللا

ــ ــور وإمَّ ــد حض ــد فق ــواه، عن ــب دع ــز عقي ــالعلم املعج ا ب

 . النبيِّ 

 هــذه الصــفات، بعــد نبيِّنــا عــىلٰ  -وإذا ثبــت هــذا، فاإلمــام 

ــطٍة  ]]٣٩ص /[[ ــال واس ــيلٌّ  -، ب ــري املــؤمنني ع ــه (أم علي

 .)لصالة والسالما

ــان ألنَّ  ــاس رضب ــذا  :الن ــة، وه ــب اإلمام ــدمها ال يوج أح

 .واآلخر يوجبها .اإلمام به فعله، واحتياجه إىلٰ كذِّ يُ 

ــني والقائــل بوجوهبــا عــىلٰ  مــنهم مــن قــال بوجوهبــا  :رضب

ــ ،وهــو باطــل رشعــاً  ــا أنَّ ـه لــو مل يــرد الشــألنَّ اخللــق  رع لعلمن

طريــق  بــنظمهم عــىلٰ  هلــم مــن نــاظم يكــون أعلــم مــنهم بــدَّ  ال

 .مستقيم

يعتــرب الصــفات التــي ذكرناهــا،  ومــن قــال بوجوهبــا عقــالً 

ــلُّ  ــفات مل يُ  وك ــت الص ــن أثب ــا إالَّ ثبِ م ــيلٍّ ته ــؤمنني ع ــري امل   ألم

 .)عليه الصالة والسالم(

فالقول بوجـوب العصـمة، مـع إثباهتـا لغـريه، خـروج عـن 

 .اإلمجاع

ــواترة  ــار املت ــ -وألنَّ األخب ــق اخلاصَّ ــن طري ــة م  -ة والعامَّ

ــت عــىلٰ  ــيِّ  دلَّ ــه الســالم(تنصــيص النب ــه وآل ــه وعــىلٰ  )علي  علي

 .أوالده

*   *   * 

مة احلّيل / هنج احلقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

 :بدليل العقل  تعيني إمامة عيلٍّ  ]]١٧١ص [[

 : يف تعيني اإلمام :املبحث الرابع

ــ ــت اإلماميَّ ــذهب ــول اهللا أنَّ  ة إىلٰ ة كافَّ ــد رس ــام بع   اإلم

 .بن أيب طالب  هو عيلُّ 

ــ ــ :ةنَّ وقالــت السُّ عمــر بــن  ثــمّ  ،ه أبــو بكــر بــن أيب قحافــةإنَّ

 .بن أيب طالب عيلُّ  ثمّ  ،انعثامن بن عفّ  ثمّ  ،اباخلطّ 

ــول ــول واملنق ــالفوا املعق ــ ،وخ ــأمَّ ــي األدلَّ ــول فه ة ا املعق

وهـي  ،مـن حيـث العقـل إمامـة أمـري املـؤمنني  ة عىلٰ الدالَّ 

 :من وجوه

ــوماً  :لاألوَّ  مل  وغــري عــيلٍّ  ،اإلمــام جيــب أن يكــون معص

 . أن يكون هو اإلمامفتعنيَّ  ،باإلمجاع يكن معصوماً 

ــاين ــىلٰ  :الث ــية ع ــه معص ــبق من ــام أن ال يس مــا  رشط اإلم

فــال  ،واملشــايخ قبــل اإلســالم كــانوا يعبــدون األصــنام ،متقــدَّ 

 .لعدم الفارق ،  عيلٌّ فتعنيَّ  ،ةأئمَّ  نيكونو

ــث ــا :الثال ــاً اإلم ــون منصوص ــب أن يك ــه م جي ــري  ،علي وغ

 .فال يكون إماماً  ،عليه من الثالثة ليس منصوصاً  عيلٍّ 

ــهاإلمــام جيــب أن يكــون أفضــل مــن رعيَّ  :الرابــع وغــري  ،ت

 . فتعنيَّ  ،مل يكن كذلك عيلٍّ 

ــامس ــ :اخل ــة عامَّ ــة رئاس ــ ،ةاإلمام ــتَ ام تُ وإنَّ ــد س حق بالزه

 ،إليــــامنوالعبــــادة والشــــجاعة وا]] ١٧٢ص /[[  والعلــــم

ـ وســيأيت أنَّ  الوجــه  هــو اجلــامع هلــذه الصــفات عــىلٰ  اعليـ�

 .فيكون إماماً  ،األكمل الذي مل يلحقه غريه

 : بالقرآن  تعيني إمامة عيلٍّ 

 .ة املتواترةنَّ فالقرآن والسُّ  ،ا املنقولأمَّ 

 : ا القرآن فآياتأمَّ 

يــنَ  :وىلٰ األُ  ِ
�

ُ َوا�
ُ

ــُم اُهللا َورَُســو�
ُ
مــا َوِ���

�
يــَن  إِن ِ

�
ــوا ا� آَمنُ

 
َ
ـْم راِكُعـون

ُ
�َة وَه  ا�ـز�

َ
ـون

ُ
ت
ْ
ـالَة َو�ُؤ  ا�ص�

َ
 :املائـدة[ �يُِقيُمون

وهـــو مـــذكور يف  ، نزوهلـــا يف عـــيلٍّ  أمجعـــوا عـــىلٰ  ،]٥٥

املســكني يف الصــالة  ق بخامتــه عــىلٰ  تصــدَّ امَّ ـة لــالصــحاح الســتَّ 

وقــد أثبــت  ،فرِّ ـهــو املتصــ والــويلُّ  .ر مــن الصــحابةـبمحضــ

 ،ورشك معــه الرســول وأمــري املــؤمنني ،الواليــة لذاتــه  تعـاىلٰ اهللا

 .والويلُّ  فكذا النبيُّ  ،ةووالية اهللا عامَّ 

  : نزول آية التبليغ يف عيلٍّ 

   :قوله تعاىلٰ : الثانية
َ

ْـك
َ

 إِ�
َ

ـِزل
ْ
ن
ُ
 مـا أ

ْ
ـغ

�
 بَل

ُ
َها ا�ر�ُسـول ـ� يـ

َ
يا أ
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َ

ـك ــْن َر�ـ� ْمُهــوُر َنَقــَل اْجلُ ]] ١٧٣ص /[[، ]٦٧: املائــدة[ ِم

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

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

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

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

َأِدِر اْحلَـقَّ َمَعـُه َكيْـَف وَ  ،اْخـُذْل َمـْن َخَذَلـهُ وَ  ،َرهُ ـاْنُرصْ َمْن َنَصـوَ 

 .»َما َدارَ 

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

 .صالحية غريه هاهنا

 :التطهريآية 

َس   :قوله تعاىلٰ : الثالث
ْ
ُم ا�ر�ج

ُ
�

ْ
ن
َ
ِهَب �

ْ
ما يُِر�ُد اُهللا ِ�ُذ

�
إِن

 
ً
ْطِه�ا

َ
ْم �

ُ
َر� َيِْت َو�َُطه�  ا�ْ

َ
ل

ْ
ه

َ
 ].٣٣ :حزاباأل[ �أ

ـــ ـــل  ٰى ورو ، رونـأمجـــع املفسِّ اجلمهـــور كأمحـــد بـــن حنب

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

  .سن واحلسنيوفاطمة واحل

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

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

 َيْأُخـَذ بِِعَضـاَدَيتْ  ٰى َكاَن ِعنْـَد ُكـلِّ َفْجـٍر َال َخيْـُرُج ِمـْن َبيْتِـِه َحتـَّوَ 

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

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

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

ــَالَة رَ « ُم اهللاُ، ِمحَُكــُم الصَّ
ُ
�

ْ
ــن

َ
ِهَب �

ْ
ــدُ اُهللا ِ�ُــذ مــا يُِر�

�
إِن

 
ً
ْطِهــ�ا

َ
ْم �

ُ
ــَر� َيْــِت َو�َُطه�  ا�ْ

َ
ــل

ْ
ه

َ
َس أ

ْ
َرَف ـُثــمَّ اْنَصــ، »�ا�ــر�ج

هُ  إَِىلٰ   . ُمَصالَّ

ــرجس ــن ال ــذب م ــالف يف أنَّ  ،والك ــؤمنني  وال خ ــري امل أم

  َّفيكون صادقاً  ،اخلالفة لنفسه ٰى عاد. 

 :ةآية املودَّ 

   :قولــه تعــاىلٰ : الرابعــة
�

 إِال
ً
ــرا

ْ
ج

َ
ــِه أ يْ

َ
ْم َعل

ُ
�

ُ
ْســئَل

َ
 ال أ

ْ
ــل

ُ
ق

ْر�ٰ 
ُ
ق
ْ
َة ِ� ال

�
َموَد

ْ
 .]٢٣ :ٰى الشور[ ا�

ـــِحيَحْنيِ  ٰى َروَ  ـــوُر ِيف الصَّ ـــٍل ِيف وَ  ،اْجلُْمُه ـــُن َحنْبَ ـــُد ْب َأْمحَ

اسٍ  ،الثَّْعَلبِيُّ ِيف َتْفِسِريهِ وَ  ،ُمْسنَِدهِ    :امَّ َنـَزَل ـَلـ  :َقـاَل  ،َعـِن اْبـِن َعبـَّ

 ٰـْر�
ُ
ق
ْ
َة ِ� ال

�
َمـوَد

ْ
 ا�

�
 إِال

ً
ـرا

ْ
ج

َ
ـِه أ

ْ
ي
َ
ْم َعل

ُ
�

ُ
ْسئَل

َ
 ال أ

ْ
ل

ُ
 :َقـاُلوا ،ق

ــوَل  ــا َرُس ُهتُمْ اهللاِ، َي ــَودَّ ــا َم ــْت َعَليْنَ ــِذيَن َوَجبَ ــَك الَّ ــْن َقَراَبتُ  ؟َم

 .  »اْحلَُسْنيُ اْحلََسُن وَ َفاطَِمُة وَ َعِيلٌّ وَ «: َقاَل 

 .يستلزم وجوب الطاعة ةووجوب املودَّ 

 : نفسهيشرتي آية من  ]]١٧٦ص /[[

َسـُه   :قولـه تعـاىلٰ : اخلامسة
ْ
ف
َ
ــِري �

ْ
َوِمـَن ا��ـاِس َمـْن �َش

 . ]٢٠٧ :البقرة[ ابِْتغاَء َ�رْضاِت اهللاِ 

ــيُّ  ـَـا َنَزَلــْت ِيف َعــِيلٍّ   َرَواُه اْبــُن َعبَّــاسٍ وَ  :َقــاَل الثَّْعَلبِ  ،َأهنَّ

َفـُه لَِقَضـاِء  ،اْلَغـارِ  ِرِكَني إَِىلٰ ـِمـَن املُْشـ بِـيُّ امَّ َهـَرَب النَّ ـلَ  َخلَّ

ــهِ  ــهِ وَ  ،َدْينِ ــَىلٰ  ،َردِّ َوَداِيِع ــاَت َع ــهِ  َفبَ ــوَ  ،فَِراِش ــاَط املُْش ِرُكوَن ـَأَح

ارِ  ــدَّ ــَأْوَح  ،بِال ــَل وَ  إَِىلٰ اهللاُ  ٰى َف ِئي ــَل َجْربَ ــُت « :ِميَكاِئي ــْد آَخيْ َأينِّ َق

ُكَام ُيـْؤثُِر  ،ُعُمـَر َأَحـِدُكَام َأْطـَوَل ِمـَن اْآلَخـرِ  َجَعْلُت وَ  ،َبيْنَُكَام  َفـَأيُّ

ــاةِ  ــاِحبَُه بِاْحلَيَ ــاةَ  ،»؟َص ــنُْهَام اْحلَيَ ــلٌّ ِم ــاَر ُك  اهللاُ ٰى َفــَأْوَح  ،َفاْختَ

َبــْنيَ آَخيْــُت َبيْنَــُه وَ  ؟َأالَّ ُكنْــتَُام ِمثْــَل َعــِيلِّ ْبــِن َأِيب َطالِــٍب «: إَِلــيِْهَام 

دٍ  اْهبَِطـا  ،ُيـْؤثُِرُه بِاْحلَيَـاةِ فَِراِشـِه َيْفِديـِه بِنَْفِسـِه وَ  َت َعـَىلٰ َفبَـا ،ُحمَمَّ

هِ  ،اْألَْرضِ  إَِىلٰ  ِئيـُل ِعنْـَد  ،َفنَـَزَال  ،»َفاْحَفَظاُه ِمـْن َعـُدوِّ َفَكـاَن َجْربَ

ِئيــُل  ،ِميَكاِئيــُل ِعنْــَد ِرْجَليْـهِ وَ  ،َرْأِسـهِ  َمــْن  ،َبــٍخ  ٍخ َبـ«: َفَقــاَل َجْربَ

 .»بَِك املََالِئَكةَ اهللاُ ُيبَاِهي  ،اْبَن َأِيب َطالٍِب  ِمثُْلَك َيا

 :آية املباهلة]] ١٧٧ص /[[

ــة ــ :السادس ــع املفسِّ ــىلٰ   رونـأمج ــا  أنَّ  ع بْناَءن
َ
ــارة إىلٰ  أ  إش

ــني ــن واحلس ــنا  ،احلس َس
ُ
ف
ْ
�
َ
ــران[ َوأ ــارة إىلٰ ]٦١: آل عم  ، إش

ـــيلٍّ  ـــ ، ع ـــس حمّم ـــه اهللا نف  ،]] ١٧٨ص /[[د فجعل

ـــراد ا ـــاواةوامل ـــل األوىلٰ  ،ملس ـــاوي األكم ـــ ومس  ،فرُّ ـبالتص

ــل وأوىلٰ  ــ أكم ــة أدلُّ  .فرُّ ـبالتص ــذه اآلي ــىلٰ  وه ــل ع ــوِّ  دلي  عل

ــؤمنني  ــري امل ــا أم ــة موالن ــ ،]] ١٧٩ص /[[ رتب ــاىلٰ ألنَّ  ه تع

ــول اهللا  ــنفس رس ــاواة ل ــم باملس ــ ،حك ــاىلٰ وأنَّ ــه يف عيَّ  ه تع ن

ــيِّ  ــتعانة النب ــدعاء  اس ــم  وأّي  ،يف ال ــيلة أعظ ــن أن فض م

ــ ه بـأن يســتعني بــه عـىلٰ يـأمر اهللا نبيَّــ  ؟ل بــهالــدعاء إليـه والتوسُّ

 ؟وملن حصلت هذه املرتبة

 : آدم ىٰ آية فتلقّ 

ــابعة ــاىلٰ : الس ــه تع ٰ   :قول
�

�
َ
ــتَل

َ
ــاٍت  � ِم

َ
ــِه � ــْن َر�� ُم ِم

َ
 آد

 . ]٣٧ :البقرة[

ــاسٍ  ٰى َروَ  ــِن َعبَّ ــِن اْب ــوُر َع ــاَل  ،اْجلُْمُه ــوُل   :َق ــِئَل َرُس  اهللاُِس

  ِاَهـا آَدُم ِمـْن َربِّـه تِي َتَلقَّ : َقـاَل   ،َفتـاَب َعَليْـهِ   َعِن اْلَكِلَامِت الَّ

ـٍد وَ « اْحلَُسـْنيِ إِالَّ ُتبْــَت اْحلََسـِن وَ َفاطَِمـَة وَ َعــِيلٍّ وَ َسـَأَلُه بَِحـقِّ ُحمَمَّ

 .»، فتاب عليهَعَيلَّ 

 :آية إّين جاعلك

ــة ــاىلٰ  :الثامن ــال تع ِ   :ق � 
َ

ــك
ُ
 جاِعل

�
 إِ�

َ
ــال  ق

ً
ــا ــاِس إِمام

�
لن

 �ِ�� ر�
ُ
 .]١٢٤ :البقرة[ َوِمْن ذ
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ــاسٍ  ٰى َروَ  ــِن َعبَّ ــِن اْب ــوُر َع ــاَل  ،اْجلُْمُه ــوُل  :َق ــاَل َرُس اهللاِ َق

:  ]]/ ْعَوُة إَِيلَّ وإَِىلٰ «]] ١٨٠ص َملْ  ،َعــــِيلٍّ  اْنتََهــــِت الــــدَّ

ََذِين َنبِي�  ،َيْسُجْد َأَحُدَنا َقطُّ لَِصنَمٍ  َ وَ  اَفاختَّ  .»اَوِصي�  اَذ َعِلي� اختَّ

 :آية الودِّ 

ـــعة ـــاىلٰ : التاس ـــه تع ـــوا   :قول
ُ
ـــوا وََعِمل ـــَن آَمنُ ي ِ

�
 ا�

�
إِن

ا 
�
ُن وُد

ْ
ُهُم ا�ر��

َ
� 

ُ
َعل

ْ
اِ�اِت َسيَج  .]٩٦ :مريم[ �ا�ص�

ــاسٍ  ٰى َروَ  ــِن اْبــِن َعبَّ ــوُر َع ــْت ِيف َأِمــِري   :َقــاَل  ،اْجلُْمُه َنَزَل

 . ْلُودُّ املََحبَُّة ِيف ُقُلوِب املُْؤِمنِنيَ ا :َقاَل  ،املُْؤِمنَِني 

 : آية اهلادي

ــارشة ــاىلٰ : الع ــه تع ــْوٍم   :قول
َ
 ق

� ُ
ــ� ــِذٌر َوِل

ْ
ــَت ُمن

ْ
ن
َ
ــا أ م

�
إِن

 .]٧ :الرعد[ � هادٍ 

ــاسٍ  ٰى َروَ  ــِن َعبَّ ــِن اْب ــوُر َع ــاَل  ،اْجلُْمُه ــوُل  :َق ــاَل َرُس اهللاِ َق

 :»بِـَك َيـا َعــِيلُّ وَ  ،اْهلـَـاِدي َعـِيلٌّ املُنْـِذُر وَ ]] ١٨١ص /[[  َأَنـا

 .» َهيْتَِدي املُْهتَُدونَ 

 : آية السؤال

ُهــــْم   :قولــــه تعــــاىلٰ  :رةـاحلاديــــة عشــــ
�
ْم إِ�

ُ
ــــوه

ُ
َوقِف

 
َ
ون

ُ
�  . ]٢٤ :اتالصافّ [ � َ�ْسؤُ

ـــاسٍ  ٰى َروَ  ـــِن َعبَّ ـــِن اْب ـــوُر َع ـــِعيٍد وَ  ،اْجلُْمُه ـــْن َأِيب َس َع

ــْدِريِّ  ــيِّ  ،اْخلُ ــِن النَّبِ ــاَل  ،َع ــِن َأِيب «: َق ــِيلِّ ْب ــِة َع ــْن َوَالَي َع

 .  »َطالٍِب 

 : آية حلن القول

ـــ ـــة عش ـــاىلٰ  :رةـالثاني ـــه تع ـــِن   :قول ْ ُهْم ِ� �َ
�
ن
َ
ـــِر�

ْ
َع َو�َ

ْولِ 
َ
ق
ْ
 .]٣٠ :دحممّ [ ال

ــْدِريِّ  ٰى َروَ  ــِعيٍد اْخلُ ــْن َأِيب َس ــوُر َع ــاَل  ،اْجلُْمُه ــِهْم  :َق بِبُْغِض

 .   اَعِلي� 

 :آية املسابقة

ـــرةالثال ــة عش ــاىلٰ : ث ــه تع    :قول
َ
ون

ُ
ــابِق  ا�س�

َ
ون

ُ
ــابِق  �َوا�س�

 
َ
�ُون ر�

َ
ُمق

ْ
 ا�

َ
و�ِك

ُ
 .]١١و ١٠ :الواقعة[ �أ

ــاسٍ  ٰى َروَ  ــِن َعبَّ ــِن اْب ــاَل  ،اْجلُْمُهــوُر َع ــِة  :َق ــِذِه اْألُمَّ ــابُِق َه َس

 . َعِيلُّ ْبُن َأِيب َطالٍِب 

  :آية سقاية احلاجِّ  ]]١٨٢ص /[[

ـــرة ــة عش ــاىلٰ ق: الرابع ــه تع �   :ول
ــاج

ْ
 ا�

َ
ــقايَة ــتُْم ِس

ْ
َجَعل

َ
أ

َـــرامِ  َمْســـِجِد ا�ْ
ْ
ـــاَىلٰ  إَِىلٰ   ... وَِعمـــاَرَة ا� ـــِه َتَع  اَهللا :  َقْولِ

�
إِن

ٌر َعِظيٌم 
ْ
ج

َ
َدُه أ

ْ
 ].٢٢ - ١٨: التوبة[ �ِعن

ــْت  ٰى َروَ  َــا َنَزَل ــتَِّة َأهنَّ ــَحاِح السِّ ــْنيَ الصِّ اْجلُْمُهــوُر ِيف اْجلَْمــِع َب

ــٍب  ِيف  ــِن َأِيب َطالِ ــِيلِّ ْب ــُن َشــيْبََة ـَلــ َع ــُة ْب ــَر َطْلَح امَّ اْفتََخ

ــاُس وَ  ــةُ  ،اْلَعبَّ ــاَل َطْلَح ــا َأْوَىلٰ  :َفَق ــِدي َأَن ــاَح بِيَ ــِت ِألَنَّ املِْْفتَ  ،بِاْلبَيْ

اُس وَ  ـَقاَيِة وَ  ،َأَنـا َأْوَىلٰ  :َقاَل اْلَعبـَّ  ،اْلَقـاِئُم َعَليَْهـاَأَنـا َصـاِحُب السِّ

ــاَل  ــِيلٌّ  َفَق ــاً «: َع ــاِس إِيَامن ُل النَّ ــا َأوَّ ــاداً وَ  ،َأَن ــُرُهْم ِجَه  ،»َأْكثَ

  .َهِذِه اْآلَيَة لِبَيَاِن َأْفَضِليَّتِِه اهللاُ َفَأْنَزَل 

 :آية املناجاة

 . مل يفعلها غري عيلٍّ  آية املناجاة: اخلامسة عرشة

ِيل َواِحــَدٌة ِمنَْهــا  َكــاَن لَِعــِيلٍّ َثَالَثــٌة َلــْو َكــانَ  :َقــاَل اْبــُن ُعَمــرَ 

َتْزِوُجيــُه  :َأَحــبَّ إَِيلَّ ِمــْن ُمحُــِر الــنَِّعمِ ]] ١٨٣ص /[[   َكاَنــْت 

اَيِة َيْوَم َخيَْربَ وَ  ،بَِفاطَِمةَ   . ٰى آَيُة النَّْجوَ وَ  ،إِْعَطاُء الرَّ

 :األنبياء َث عِ ما ذا بُ  آية عىلٰ 

ــِربِّ وَ  ٰى َروَ : السادســة عشـــرة ــِد اْل ــُن َعبْ هُ اْب ــْريُ ــنَِّة  َغ ــَن السُّ ِم

 ِمـْن رُُسـِلنا  :ِيف َقْولِِه َتَعـاَىلٰ 
َ

بِْلـك
َ
نا ِمـْن �

ْ
رَْسـل

َ
 َمـْن أ

ْ
 وَْسـئَل

ــرف[ ــاَل  ،]٤٥ :الزخ ــيَّ  :َق ــَع  إِنَّ النَّبِ ــِه َمجَ َي بِ ــَة ُأْرسِ َليَْل

ـُد َعـَىلٰ  :ُثـمَّ َقـاَل َلـهُ  ،َبْنيَ اْألَْنبِيَـاءِ َبيْنَُه وَ اهللاُ  ا َذا َمـ َسـْلُهْم َيـا ُحمَمَّ

 َعــَىلٰ وَ اهللا، َشــَهاَدِة َأْن َال إَِلــَه إِالَّ  ُبِعثْنَــا َعــَىلٰ  :َقــاُلوا ؟ُبِعثْــتُمْ 

تَِك  ْقَراِر بِنُبُوَّ  . اْلَوَالَيِة لَِعِيلِّ ْبِن َأِيب َطالٍِب وَ  ،اْإلِ

 :ن الواعيةذُ آية األُ 

ـــرة ــاَىلٰ : الســابعة عش ــُه َتَع    :َقْوُل
ٌ
ــة  واِ�يَ

ٌ
ن

ُ
ذ
ُ
ــا أ ِعيَه

َ
 �َوت

 .]١٢ :ةاحلاقَّ [

َا َنَزَلْت ِيف َعِيلٍّ  ٰى َروَ   . اْجلُْمُهوُر َأهنَّ

  :ىٰ سورة هل أت ]]١٨٤ص /[[

 .ٰى سورة هل أت: الثامنة عرشة

ـــَن وَ  ٰى َروَ  ـــوُر َأنَّ اْحلََس ـــااْجلُْمُه ـــْنيَ َمِرَض ـــا  ،اْحلَُس َفَعاَدُمهَ

ــُة اْلَعــَرِب وَ  اهللاِ َرُسـوُل  ــامٍ  َفنَــَذَر َعــِيلٌّ َصــْومَ  ،َعامَّ  ،َثَالَثــِة َأيَّ

ُهــَام َفاطَِمــُة وَ  ــةُ وَ  ،َكــَذا ُأمُّ َءا  ،َلــِئْن َبــَرَءا ،َخــاِدَمتُُهْم فِضَّ َفــَربَ

ــٍد وَ  ــَد آِل ُحمَمَّ ــيَْس ِعنْ ــٌل وَ  َل ــريٌ َقِلي ــُري  ،َال َكثِ ــتَْقَرَض َأِم َفاْس

َهـا َطَحنَـْت َفاطَِمـُة ِمنْ وَ  ،َثَالَثـَة َأْصـُوٍع ِمـْن َشـِعريٍ  املُْؤِمنَِني 

ــاعاً  ــْرٌص  ،َص ــٍد ُق ــلِّ َواِح ــًا لُِك ــُه َأْقَراص ٰ وَ  ،َفَخبََزْت ــىلَّ ــِيلٌّ  َص  َع

ــ ــمَّ َأَت ــِرَب ُث ــارِ املَ  ٰى املَْغ ْفَط ــِه لِْإلِ ــْنيَ َيَدْي ــَع َب ــِزَل َفُوِض ــاُهْم  ،نْ َفَأَت

ــِكٌني وَ  ــَأَهلُمْ ِمْس ــهُ  ،َس ــنُْهْم ُقوَت ــلٌّ ِم ــاُه ُك ــْوَمُهْم وَ  ،َفَأْعَط ــوا َي َمَكثُ

 .ْم َملْ َيُذوُقوا َشيْئاً َليَْلهُ وَ 

اِينَ  َفَلـامَّ  ،َفَخبَـَزْت َفاطَِمـُة َصـاعًا آَخـرَ  ،ُثمَّ َصاُموا اْليَـْوَم الثـَّ

ــيٌم وَ  ــاُهْم َيتِ ــاِر َأَت ْفَط ــِدهيِْم لِْإلِ ــْنيَ َأْي ــُه َب َمتْ ــوَت َقدَّ ــَأَهلُُم اْلُق  ،َس

َق ُكلٌّ ِمنُْهْم بُِقوتِهِ   .َفتََصدَّ
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ــامَّ َكــاَن اْليَــْومُ  َم الطََّعــاُم الثَّالِــُث ِمــْن َصــْوِمِهْم وَ  َفَل ُقــدِّ

ــٌري وَ  ــاُهْم َأِس ــاِر َأَت ْفَط ــوَت لِْإلِ ــَأَهلُُم اْلُق ــنُْهْم  ،َس ــلٌّ ِم ــاُه ُك َفَأْعَط

اِم الثََّالَثِة ِسوَ وَ  ،ُقوَتهُ   .املَاءِ  ٰى َملْ َيُذوُقوا ِيف اْألَيَّ

ــيُّ  ــَرآُهُم النَّبِ ــِع وَ  َف ابِ ــْوِم الرَّ ــمْ ِيف اْليَ ــَن  ُه ــوَن ِم َيْرَتِعُش

ــوعِ  ــُة وَ  ،اْجلُ ِة  َفاطَِم ــدَّ ــْن ِش ــا ِم ــا بَِظْهِرَه ــَق َبْطنَُه ــِد اْلتََص َق

ــوعِ  ــاوَ  ،اْجلُ ــاَل  ،َغــاَرْت َعيْنَُه ــاهْ «: َفَق ــا  ،َوا َغْوَث ــُل اهللاُ، َي َأْه

ٍد َيُموُتوَن ُجوعـاً  اِئيـُل َفَقـاَل ، »؟ُحمَمَّ َأَك «: َفَهـبََط َجْربَ ُخـْذ َمـا َهنـَّ

اِئيـُل وَ « :َفَقـاَل  ،»بِِه ِيف َأْهـِل َبيْتِـَك  َتَعاَىلٰ  اهللاُ  ،»؟َمـا آُخـُذ َيـا َجْربَ

 . ٰى َفَأْقَرَأُه َهْل َأتَ 

 : آية الصدق ]]١٨٥ص /[[

ـــرة ــعة عش ــاَىلٰ : التاس ــُه َتَع ِق   :َقْوُل
ْ
ــد ــاَء بِا�ص� ي ج ِ

�
َوا�

 بِهِ 
َ

ق
�
 .]٣٣ :الزمر[ وََصد

 . ُهَو َعِيلُّ ْبُن َأِيب َطالٍِب  :َقاَل  ،دٍ اْجلُْمُهوُر َعْن ُجمَاهِ  ٰى َروَ 

 :آية النرص

ـــاىلٰ : العشــــرون ـــه تع ـهِ   :قول ــ ِ
ْ

َك بِنَ�
ـــدَ ي�

َ
ي � ِ

�
ـــَو ا�

ُ
ه

ِمِن�َ 
ْ
ُمؤ

ْ
 . ]٦٢ :نفالاأل[ � َو�ِا�

ــَرةَ  ــْن َأِيب ُهَرْي ــاَل  ،َع ــَىلٰ   :َق ــوٌب َع ــْرشِ  َمْكتُ ــَه إِالَّ « :اْلَع َال إَِل

ـٌد َعبْـِدَي وَ  ،يـَك َلـهُ َوْحَدُه َال َرشِ اهللا،  ْدُتـُه بَِعـِيلِّ وَ  ،َرُسـوِيل ُحمَمَّ َأيَّ

 .  »ْبِن َأِيب َطالٍِب 

 : بعكآية من اتَّ 

َها ا��ــِ�� : َقْوُلــُه َتَعــاَىلٰ : احلاديــة والعشـــرون ـ� يــ
َ
يــا أ

 
َ

بََعك
�
 اُهللا َوَمِن ا�

َ
 . ]٦٤: األنفال[ َحْسبُك

َا َنَزَلْت  ٰى َروَ   .ِيف َعِيلٍّ  اْجلُْمُهوُر َأهنَّ

 :ةآية املحبَّ  ]]١٨٦ص /[[

ـْوٍم   :َقْوُلـُه َتَعـاَىلٰ : الثانية والعشــرون
َ
ِ� اُهللا بِق

ْ
 يَـأ

َ
َسـوْف

َ
ف

هُ 
َ
ب�ون ِ

ُ
ب�ُهْم َو� ِ

ُ
� ]٥٤ :املائدة[ . 

 .َنَزَلْت ِيف َعِيلِّ ْبِن َأِيب َطالٍِب  :َقاَل الثَّْعَلبِيُّ 

 : يقونآية الصدِّ 

 : ونالثالثـة والعشــر
َ

و�ـِـك
ُ
يـَن آَمنُــوا بِـاِهللا َورُُسـِلِه أ ِ

�
َوا�

 
َ
ون

ُ
يق

�
د ُم ا�ص�

ُ
 . ]١٩ :احلديد[ ه

َا َنَزَلْت ِيف َعِيلٍّ  ٰى َروَ   . َأْمحَُد ْبُن َحنْبٍَل َأهنَّ

 : قوننفِ آية الذين يُ  ]]١٨٧ص /[[

ـــاَىلٰ : الرابعـــة والعشــــرون ـــُه َتَع    :َقْوُل
َ
ـــون

ُ
ِفق

ْ
ن
ُ
يـــَن � ِ

�
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َ
وا�

ْ
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ً
ا وََعالِ�يَة ِل َوا��هاِر ِ��

ْ
ي
�
 .]٢٧٤ :البقرة[ ُهْم بِا�ل

َـا َنَزَلـْت ِيف َعـِيلٍّ  ٰى َروَ  َكاَنـْت َمَعـُه َأْرَبَعــُة  ،اْجلُْمُهـوُر َأهنَّ

ــمَ  ــاً  ،َدَراِه ــِل ِدْرَمه يْ ــَق ِيف اللَّ ــاً وَ  ،َأْنَف ــاِر ِدْرَمه ــوَ  ،بِالنََّه رِّ ـِيف السِّ

يَِة ِدْرَمهاً ِيف اْلَعَال وَ  ،ِدْرَمهاً 
 .نِ

  : النبيِّ  آية الصالة عىلٰ 

ـــرون ــة والعش ــاَىلٰ : اخلامس ــُه َتَع ــُه   :َقْوُل تَ
َ
 اَهللا َوَ�الئِ�
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َ
�� ]٥٦ :حزاباأل[. 

ــِلمٍ  ــِحيِح ُمْس ــُت   :ِيف َص ــوَل  :ُقْل ــَالُم اهللاِ، َيــا َرُس ــا السَّ َأمَّ

ــَالُة َعَليْــَك وَ  ،َعَرْفنَــاهُ ]] ١٨٨ص /[[  َعَليْــَك َفَقــدْ  ــا الصَّ َأمَّ

ــَي  ــَف ِه ــاَل  ؟َفَكيْ ــوا«: َفَق ــَىلٰ  :ُقوُل ــلِّ َع ــمَّ َص ُه ــٍد وَ  اللَّ آِل ُحمَمَّ

دٍ  يَْت َعَىلٰ  ،ُحمَمَّ  .» آِل إِْبَراِهيمَ إِْبَراِهيَم وَ  َكَام َصلَّ

 : آية مرج البحرين

ـــرون ــة والعش ــاَىلٰ : السادس ــُه َتَع ــَر�ِْن   :َقْوُل
ْ
َح ــَرَج ا�ْ �َ

تَِقياِن 
ْ
 .]١٩ :الرمحن[ �يَل

ــورُ  ٰى َروَ  ــاسٍ  :اْجلُْمُه ــُن َعبَّ ــاَل اْب ــِيلٌّ وَ  :َق ــنَُهام َع ــُة َبيْ َفاطَِم

ـــانِ  ـــْرَزٌخ ال َيبِْغي ـــيُّ   ،َب ـــ،  النَّبِ
ُ
�
ْ
ؤ
�
ـــا ا�ل ُهَم

ْ
ـــُرُج ِمن
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ُ
َمرْجــــان

ْ
ــــرمحن[ �َوا� ــــُن وَ   ،]٢٢: ال ــــْنيُ اْحلََس َملْ وَ  ،اْحلَُس

َحاَبِة َهِذِه اْلَفِضيَلةُ  ِه ِمَن الصَّ  .َحيُْصْل لَِغْريِ

 :آية علم الكتاب

ـــرون ــابعة والعش ــاَىلٰ : الس ــُه َتَع ــُم   :َقْوُل
ْ
ُه ِعل ــدَ

ْ
ــْن ِعن َوَم

ِكتاِب 
ْ
 . ]٤٣ :الرعد[ �ال

 . ُهَو َعِيلٌّ  :ْمُهورُ اْجلُ  ٰى َروَ ]] ١٨٩ص /[[

 :آية يوم ال خيزي

ــ ــة والعش ــاَىلٰ : رونـالثامن ــُه َتَع ــِزي اُهللا   :َقْوُل
ْ ُ
ــْوَم ال � يَ

يَن آَمنُوا َمَعهُ  ِ
�

 .]٨ :التحريم[ ا��ِ�� َوا�

 . َأْصَحاُبهُ َعِيلٌّ وَ  :َقاَل اْبُن َعبَّاسٍ 

 :آية خري الربية

يــَن آَمنُــوا   :اَىلٰ َقْوُلــُه َتَعــ: التاســعة والعشـــرون ِ
�

 ا�
�
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ُ
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ُ
 .]٧ :نةالبيِّ [ �وََعِمل

ــاسٍ  ٰى َروَ  ــِن َعبَّ ــِن اْب ــوُر َع ــاَل  ،اْجلُْمُه ــ :َق ــِذِه ـَل ــْت َه امَّ َنَزَل

ــاَل  ــُة َق ــوُل ]] ١٩٠ص /[[   اْآلَي ــا « :اهللاِ َرُس ــَت َي ــْم َأْن ُه

َيــْأِيت وَ  ،ِشــيَعتَُك َراِضــَني َمْرِضــيِّنيَ َتــْأِيت َأْنــَت وَ  ،يَعتَُك ِشــَعــِيلُّ وَ 

 .» َأْعَداُؤَك ِغَضابًا ُمْقَمِحنيَ 

 : آية هو الذي خلق

ـ  :َقْوُلـُه َتَعـاَىلٰ : الثالثون
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ْج َفاطَِمَة َعِلي�  ،َعِيلٍّ َنَزَلْت ِيف النَّبِيِّ وَ  :ِريينَ َقاَل اْبُن ِس   .اَزوِّ

 : آية الصادقني والراكعني

ــــوا َمــــَع   :َقْوُلــــُه َتَعــــاَىلٰ : احلاديــــة والثالثــــون
ُ
ون

ُ
َو�

اِدِ��َ   . ]١١٩ :التوبة[ � ا�ص�

ــِيلٍ  ٰى َروَ  ــْت ِيف َع ــا َنَزَل َ ــوُر َأهنَّ ــُه تَ وَ  ، اْجلُْمُه ــَذا َقْوُل ــاَىلٰ َك   :َع

 �َاِكِع ــر� ــَع ا� ــوا َم ُع
َ
ــرة[ �َواْرك ــْت ِيف  ،]٤٣ :البق ــا َنَزَل َ َأهنَّ

 .َعِيلٍّ وَ اهللاِ َرُسوِل 

رٍ   آية إِخواناً عىلٰ  ]]١٩١ص /[[  :ُرسُ

ـــون ـــة والثالث ـــاَىلٰ : الثاني ٰ   :َقْوُلـــُه َتَع
َ
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وانـــا

ْ
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 . ]٤٧ :احلجر[ �ُمتَقابِِلَ� 

َا َنَزَلْت ِيف َعِيلٍّ ِيف ُمْسنَِد أَ   .ْمحََد ْبِن َحنْبٍَل َأهنَّ

 : آية امليثاق

 ِمـْن بَـِ�   :َقْوُلـُه َتَعـاَىلٰ : الثالثة والثالثـون
َ
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 .]١٧٢ :عرافاأل[

ــورُ  ٰى َروَ  ــاَل  :اْجلُْمُه ــوُل  َق ــاُس «: اهللاِ َرُس ــُم النَّ ــْو َيْعَل َل

َي َعــِيلٌّ َأِمـَري املُــْؤِمنَِني َمـا َأْنَكـُروا َفْضــَلهُ  ٰى َمتَـ َي َأِمــَري  ،ُسـمِّ ُسـمِّ

ــْؤِمنَِني وَ  وِح وَ املُ ــرُّ ــْنيَ ال ــدِ آَدُم َب ــاَل  ،اْجلََس   :اهللاُ َق
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ُ
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َ
ــةُ   ،أ ــِت املََالِئَك ــ�ٰ : َقاَل ــاَل  ،بَ َفَق

ٌد َنبِيُُّكمْ وَ  ،َأَنا َربُُّكمْ  :َتَعاَىلٰ    .»َعِيلٌّ َأِمُريُكمْ وَ  ،ُحمَمَّ

 : آية صالح املؤمنني

ــون ــة والثالث ــاَىلٰ : الرابع ــُه َتَع ــاِلُح   :َقْوُل ِمِن�َ وَص
ْ
ــؤ ُم

ْ
 ا�

 . ]٤ :التحريم[

ـــ]] ١٩٢ص /[[ ـــَع املَُفسِّ ـــُه  ،اْجلُْمُهـــورُ  ٰى َروَ وَ  ،ُرونَ ـَأْمجَ َأنَّ

 .َعِيلٌّ 

 : آية اإلكامل

ــْم   :َقْوُلــُه َتَعــاَىلٰ : اخلامســة والثالثــون
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 ].٣: ئدةاملا[ اْآلَيةَ  ... ِدين

 َأنَّ النَّبِــيَّ  ،اْجلُْمُهــوُر َعــْن َأِيب َســِعيٍد اْخلُــْدِريِّ  ٰى َروَ 

ــِديِر ُخــمٍّ  َعــِيلٍّ  َدَعــا النَّــاَس إَِىلٰ  ــَت وَ  ،ِيف َيــْوِم َغ ــَام َحتْ ــَر بِ َأَم

ـْوِك َفُقـمَّ  َجَرِة ِمَن الشَّ  ،َفَأَخـَذ بَِضـبَْعيِْه َفَرَفَعَهـا ،اَفـَدَعا َعِليـ� ،الشَّ

ــ ــاُس إَِىلٰ  ٰى َحتَّ ــَر النَّ ــوِل  َنَظ ــْي َرُس ــاِض إِْبَط ــِيلٍّ وَ  اهللاِ َبيَ َع

، َُّقـوا َحتـ ـُت : َنَزَلـْت َهـِذِه اْآلَيـةُ  ٰى ُثمَّ َملْ َيتََفرَّ
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إِْكــَامِل  َأْكــَربُ َعــَىلٰ اهللاُ «: اهللاِ  َفَقــاَل َرُســوُل ، ْسـالَم ِدينــا

ينِ  بِّ بِِرَسـاَلتِي ِرَىضٰ وَ  ،إِْمتَـاِم النِّْعَمـةِ وَ  ،الدِّ اْلَوَالَيـِة لَِعـِيلِّ وَ  ،الـرَّ

َمـْن ُكنْـُت َمـْوَالُه َفَعـِيلٌّ «: ُثـمَّ َقـاَل  ،»ْبِن َأِيب َطالِـٍب ِمـْن َبْعـِدي

ُهــمَّ َواِل َمــْن َواالهُ  ،َمــْوَالهُ  ــاَداهُ وَ  ،اللَّ ــاِد َمــْن َع ــْن ـاْنُصــوَ  ،َع ْر َم

هُ   . »اْخُذْل َمْن َخَذَلهُ وَ  ،َنَرصَ

 : آية النجم

ــــون ــــاَىلٰ : السادســــة والثالث ــــُه َتَع ــــِم إِذا   :َقْوُل
ْ
َوا��ج

و
َ
 . ]١ :النجم[ � ىٰ ه

ـاسٍ  ٰى َروَ ]] ١٩٣ص /[[  :َقــاَل  ،اْجلُْمُهــوُر َعــِن اْبــِن َعبـَّ

ــٍة  ــَع فِئَ ــًا َم ــُت َجالِس ــيِّ ُكنْ ــَد النَّبِ ــٍم ِعنْ ــي َهاِش ــْن َبنِ إِِذ  ،ِم

ــٌب  ــضَّ َكْوَك ــوُل  ،اْنَق ــاَل َرُس ــَذا «: اهللاِ َفَق ــضَّ َه ــِن اْنَق َم

َفَقـاَم فِئَـٌة ِمـْن َبنـِـي  ،»الـنَّْجُم ِيف َمنِْزلِـِه َفُهـَو اْلـَوِيصُّ ِمـْن َبْعـِدي

ِزِل َعـِيلِّ ْبـِن َأِيب َفنََظُروا َفـإَِذا اْلَكْوَكـُب َقـِد اْنَقـضَّ ِيف َمنْـ ،َهاِشمٍ 

ــٍب  ــاُلوا ،َطالِ ــوَل  :َفَق ــا َرُس ــِيلٍّ اهللاِ، َي ــبِّ َع ــَت ِيف ُح ــْد َغَوْي  ،َلَق

ــو: اهللاَُفــَأْنَزَل 
َ
ــِم إِذا ه

ْ
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 : سورة العاديات

ِل ِجَهــاِدِه ِيف بَِخيْــ َتَعــاَىلٰ  اهللاَُأْقَســَم : الســابعة والثالثــون

ْلِســَلِة َلــ  اْجتََمُعــوا َعــَىلٰ وَ  ،امَّ َجـاَء َمجَاَعــٌة ِمــَن اْلَعـَرِب ـَغـْزَوِة السِّ

ــيَّ  ــوا النَّبِ ــِة لِيُبَيِّتُ ْمَل ــةِ  َواِدي الرَّ ــيُّ  ،بِاملَِدينَ ــاَل النَّبِ  َفَق

ــَحابِهِ  ــُؤَالءِ «: ِألَْص ــْن ِهلَ ــفَّ  ،»؟َم ــِل الصُّ ــْن َأْه ــٌة ِم ــاَم َمجَاَع ِة َفَق

َفـَأْقَرَع َبيْـنَُهْم َفَخَرَجـِت  ،َفـَولِّ َعَليْنَـا َمـْن ِشـئَْت  ،َنْحـنُ  :َفَقاُلوا

ِهمْ َثَامنِــَني َرُجــًال ِمــنُْهْم وَ  اْلُقْرَعــُة َعــَىلٰ  َفــَأَمَر َأَبــا َبْكــٍر  ،ِمــْن َغــْريِ

ــَواِء وَ  ــِذ اللِّ ــبَِأْخ ــَليٍْم وَ  يِّ إَِىلٰ ـاملُِض ــي ُس ــَواِديَبنِ ــبَْطِن اْل ــْم بِ  ،ُه

َعَقـَد وَ  .اْهنَـَزَم َأُبـو َبْكـرٍ َقتَُلـوا َمجْعـًا ِمـَن املُْسـِلِمَني وَ َفَهَزُموُهْم وَ 

ــَر وَ  ــوهُ لُِعَم ــُه َفَهَزُم ــيَّ  ،َبَعثَ ــاَء النَّبِ ــُن  . َفَس ــُرو ْب ــاَل َعْم َفَق

َقتَُلــوا َمجَاَعــًة َفَأْنَفــَذُه َفَهَزُمــوُه وَ  اهللاِ،اْبَعثْنِــي َيــا َرُســوَل  :اْلَعـاصِ 

امـًا َيـْدُعو َعَلـيِْهمْ  َبِقـَي النَّبِـيُّ وَ  .َأْصَحابِهِ ِمْن  ُثـمَّ َطَلـَب  ،َأيَّ

 َشــيََّعُه إَِىلٰ وَ  ،َدَعــا َلــهُ وَ  ،َبَعثَــُه إَِلــيِْهمْ وَ  ،َأِمــَري املُــْؤِمنَِني 

ــَزاِب  ــِجِد اْألَْح ــةً وَ  ،َمْس ــُه َمجَاَع ــَذ َمَع ــنُْهْم ]] ١٩٤ص /[[   َأْنَف ِم

ــٍر وَ  ــو َبْك ــُر وَ َأُب ــاصِ ُعَم ــُن اْلَع ــُرو ْب ــَل وَ  ،َعْم يْ ــاَر اللَّ ــَن َفَس َكَم

َفَلـْم َيُشـكَّ َعْمـُرو ْبـُن  ،اْسـتَْقبََل اْلـَواِدَي ِمـْن َفِمـهِ  ٰى َحتَّ  ،النََّهارَ 

ــُذُهمْ  ــُه َيْأُخ ــاِص َأنَّ ــرٍ  ،اْلَع ــاَل ِألَِيب َبْك ــبَاٍع  :َفَق ــِذِه َأْرُض ِس َه

املَْصـَلَحُة َأْن َنْعُلـَو وَ  ،ي ُسـَليْمٍ ِهَي َأَشـدُّ َعَليْنَـا ِمـْن َبنِـوَ  ،ِذَئاٍب وَ 

 ،ُقـْل َذلِـَك ِألَِمـِري املُـْؤِمنِنيَ  :َقـاَل وَ  ،َأَراَد إِْفَساَد اْحلَـالِ وَ  ،اْلَواِدَي 
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َفَلـْم ُجيِبْـُه  ،ُثـمَّ َقـاَل لُِعَمـرَ  ،َفَلـْم َيْلتَِفـْت إَِليْـهِ  ،َفَقاَل َلُه َأُبو َبْكـرٍ 

ــْؤِمنَِني  ــُري املُ ــبََس وَ  ،َأِم ــَىلٰ َك ــرُ  َع ــْوِم اْلَفْج ــَذُهمْ  ،اْلَق  ،َفَأَخ

ـــَأْنَزَل  ـــاَىلٰ  اهللاَُف  : َتَع
ً
ـــبْحا ـــاِت َض عاِدي

ْ
ـــوَرَة  ... �َوال السُّ

ـــيُّ وَ ]. ١١ - ١: العاديـــات[ ـــُري  ،اْســـتَْقبََلُه النَّبِ ـــَزَل َأِم َفنَ

ــْؤِمنِنيَ  ــيُّ وَ  ،املُ ــُه النَّبِ ــاَل َل ــوَل «: َق ــِفَق َأْن َيُق ــْو َال َأْن ُأْش  َل

تِـي َمـا َقاَلـِت النََّصـارَ  َلُقْلـُت  ،ِيف املَِسـيِح  ٰى فِيَك َطَواِئُف ِمـْن ُأمَّ

ــْن  اَب ِم َ ــرتُّ ــنُْهْم إِالَّ َأَخــُذوا ال ــَإلٍ ِم ـُـرُّ بَِم ــاًال َال َمت ــْوَم َمَق ــَك اْليَ فِي

ِت َقَدَميَْك   . »َرُسوَلُه َعنَْك َراِضيَانِ وَ  اهللاَاْرَكْب َفإِنَّ  ،َحتْ

 :مناً آية أفمن كان مؤ

 : َقْوُلــُه َتَعـاَىلٰ : الثامنـة والثالثــون
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،  ََنَقَلُه اْجلُْمُهورُ  ،اْلَفاِسُق اْلَولِيدُ و. 

 :آية الشاهد]] ١٩٥ص /[[

ــون ــعة والثالث ــاَىلٰ : التاس ــُه َتَع ٰ   :َقْوُل
َ
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 .]١٧ :هود[ ِمْن َر��ِه َو�َت

ــَىلٰ  ٰى َروَ  ــاَن َع ــْن َك ــِه َرُســوُل  اْجلُْمُهــوُر َأنَّ َم ــْن َربِّ ــٍة ِم  اهللاَِبيِّنَ

،  َاِهُد َعِيلٌّ و  . الشَّ

 : السوق آية االستواء عىلٰ 

تَ   :َقْوُلُه َتَعاَىلٰ : األربعون اسْ
َ
ٰ  ىٰ وف

َ
 . ]٢٩ :الفتح[ ُسوقِهِ  �

يُّ  ْسَالُم بَِسيِْف َعِيلٍّ  ٰى اْستَوَ  :َقاَل اْحلََسُن اْلبَْرصِ  .اْإلِ

 :بامء واحد ىٰ آية ُيسق

ــون ــة واألربع ــاَىلٰ : احلادي ــُه َتَع ــ�ٰ   :َقْوُل ــدٍ  �ُْس ــاٍء واِح  بِم

 .]٤ :الرعد[

ــاِريُّ  ــابٌِر اْألَْنَص ــاَل َج ــوَل  :َق ــِمْعُت َرُس ــوُل   اهللاَِس : َيُق

اُس ِمــنْ « َأْنــَت َيـا َعــِيلُّ َأَنـا وَ وَ  ،ٰى َشـَجٍر َشــتَّ ]] ١٩٦ص /[[    النـَّ

 .»ِمْن َشَجَرٍة َواِحَدةٍ 

 : آية من املؤمنني رجال

ــون ــة واألربع ــاَىلٰ : الثاني ــُه َتَع    :َقْوُل
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َ
وا ما �ه

ُ
 . ]٢٣ :حزاباأل[ َصَدق

  .َنَزَلْت ِيف َعِيلٍّ 

 :آية ثّم أورثنا الكتاب

ــون ــة واألربع ــاَىلٰ : الثالث ــُه َتَع ــاَب   :َقْوُل ِكت
ْ
ــا ال نَ

ْ
ْوَر�

َ
ــم� أ

ُ
�

يْنا ِمْن ِعباِدنا
َ
يَن اْصَطف ِ

�
 .]٣٢ :فاطر[ ا�

 .ُهَو َعِيلٌّ وَ 

باع  :آية االتِّ

ــون ــة واألربع ــاَىلٰ : الرابع ــُه َتَع    :َقْوُل
�
ــِن ا� ــا َوَم

َ
ن
َ
ــِ� أ  بََع

 . ]١٠٨ :يوسف[

 . ُهَو َعِيلٌّ 

 :آية من العامل]] ١٩٧ص /[[

ــون ــة واألربع ــاَىلٰ : اخلامس ــُه َتَع ــا   :َقْوُل م
�
ن
َ
ــُم �

َ
ل
ْ
ع

َ
ــْن � َم

َ
�
َ
أ

َق� 
ْ
 ا�

َ
 ِمْن َر��ك

َ
ْك

َ
 إِ�

َ
ِزل

ْ
ن
ُ
 .]١٩ :احلّق [ أ

  .ُهَو َعِيلٌّ 

 :آية أحسب الناس

َحِســَب  �ا�ــم   :َقْوُلــُه َتَعــاَىلٰ : السادســة واألربعــون
َ
أ

 
َ
تَنُــون

ْ
ف

ُ
ــْم ال �

ُ
ــا وَه

�
ــوا آَمن

ُ
و�

ُ
ق

َ
� 

ْ
ن

َ
ــوا أ

ُ
� َ ْ�

ُ
� 

ْ
ن

َ
ـاُس أ  �ا�ـ�

 . ]٢و ١ :العنكبوت[

َيـا َعـِيلُّ «: َقـاَل  ،»؟َمـا َهـِذِه اْلِفتْنَـةُ اهللاِ، َيا َرُسـوَل « :َقاَل َعِيلٌّ 

 .»َفاْعتَّد لِْلُخُصوَمةِ  ،َأْنَت ُخمَاَصمٌ وَ  ،بَِك 

 :ة النبيِّ آية مشاقَّ 

ــاَىلٰ :  الســابعة واألربعــون ــُه َتَع ــْن   :َقْوُل  ِم
َ

وا ا�ر�ُســول
�
ــاق

َ
وَش

ُهد
ْ
ُهُم ا�

َ
� َ ��َ�

َ
ِد ما ت

ْ
 .]٣٢ :دحممّ [ ىٰ َ�ع

 . »ِيف َأْمِر َعِيلٍّ «: َقاَل ]] ١٩٨ص /[[

 :آية صاحب الفضيلة

ــون ــة واألربع ــاَىلٰ : الثامن ــُه َتَع    :َقْوُل
َ
 ِذي ف

� ُ
ِت �

ْ
ــؤ ــٍل َو�ُ

ْ
ض

هُ 
َ
ل

ْ
ض

َ
 . ]٣ :هود[ ف

 . ُهَو َعِيلٌّ 

ب النبيَّ يف عيلٍّ   .آية ذمِّ من كذَّ

ــون ــعة واألربع ــاَىلٰ : التاس ــُه َتَع ــْن  : َقْوُل ــُم ِ�م�
َ
ل

ْ
ظ

َ
ــْن أ َم

َ
�

 ٰ
َ َ

َب �
َ
ذ

َ
قِ  ك

ْ
د َب بِا�ص�

�
ذ

َ
 . ]٣٢ :الزمر[ اِهللا َو�

 .ِيف َعِيلٍّ  اهللاِ ُهَو َمْن َردَّ َقْوَل َرُسوِل 

 :ل عليه تعاىلٰ آية التوكُّ 

ـــاَىلٰ : اخلمســـون ـــَم   :َقْوُلـــُه َتَع
ْ
ا اُهللا َونِع

َ
وا َحْســـ�ُن

ُ
َوقـــا�

 
ُ

َوِ�يل
ْ
 .]١٧٣ :آل عمران[ �ا�

ـــعٍ  ـــيُّ  :َقـــاَل َأُبـــو َرافِ ـــَه النَّبِ ـــ َوجَّ ِيف َطَلـــِب َأِيب  اَعِلي�

ــْفيَانَ  ــةَ  ،ُس ــْن ُخَزاَع ــَراِيبٌّ ِم ــيَُهْم َأْع ــاَل  ،َفَلِق ــْومَ إِ  :َفَق ــْد   نَّ اْلَق َق

ـــمْ  ـــاً ]] ١٩٩ص /[[ ،   َفاْخَشـــْوُهمْ  ،َمجَُعـــوا َلُك ـــزاَدُهْم إِيامن  ،َف

 . نِْعَم اْلَوِكيُل وَ  اهللاَحْسبُنَا  :قاُلواوَ 

 :آية كفايته تعاىلٰ 

ــون ــة واخلمس ــاىلٰ : احلادي ــه تع ٰ   :قول
َ

ــ�
َ
ِمِنَ�  َو�

ْ
ــؤ ُم

ْ
اُهللا ا�

 
َ

ِقتال
ْ
 . ]٢٥ :حزاباأل[ ال
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 . بَِعِيلِّ ْبِن َأِيب َطالٍِب  :اْبِن َمْسُعودٍ  ِيف ِقَراَءةِ 

 :آية لسان الصدق

   :َقْوُلـــُه َتَعـــاَىلٰ : الثانيـــة واخلمســـون
َ
 ِ� �ِســـان

ْ
َعـــل

ْ
َواج

ِخِر�َن 
ْ

ٍق ِ� اآل
ْ
 . ]٨٤ :الشعراء[ �ِصد

ـــُه َعـــَىلٰ  ،ُهـــَو َعـــِيلٌّ  ـــَراِهيَم  ُعِرَضـــْت َوَالَيتُ  ،إِْب

ُهمَّ اْجَعلْ  :َفَقاَل  تِياللَّ يَّ  . َذلَِك  اهللاَُفَفَعَل  ،ُه ِمْن ُذرِّ

 :سورة العرص

ـــون ـــة واخلمس ـــاَىلٰ : الثالث ـــُه َتَع ــــِر   :َقْوُل
ْ

َعص
ْ
  �َوال

�
إِن

ـــٍر  ْس
ُ
ــِ� خ

َ
 ل

َ
ــان س

ْ
� ِ

ْ
ــلٍ  �اإل ــا َجْه ــي َأَب ــَن   ،َيْعنِ ي ِ

�
 ا�

�
إِال

 . َسْلَامنُ ، َعِيلٌّ وَ ]٣ - ١: رـالعص[ آَمنُوا

 :آية التوايص بالصرب

ــْ�ِ   :َقْوُلــُه َتَعــاَىلٰ : الرابعــة واخلمســون واَصــْوا بِا�ص�
َ
 �َوت

 ].٣: العصـر[

 . ُهَو َعِيلٌّ  :َقاَل اْبُن َعبَّاسٍ ]] ٢٠٠ص /[[

 :آية السابقون

ــــُه َتَعــــاَىلٰ : اخلامســــة واخلمســــون    :َقْوُل
َ
ون

ُ
ــــابِق َوا�س�

 
َ
ون

ُ
� و�

َ ْ
 . ]١٠٠ :التوبة[ األ

 . َسْلَامنُ َعِيلٌّ وَ 

 :البشارة آية

ِب�َِ�   :َقْوُلُه َتَعاَىلٰ : السادسة واخلمسون
ْ
ُمخ

ْ
ـِر ا�

�
 ،...�َو�َش

  :َقْولِِه َتَعاَىلٰ  إَِىلٰ 
َ
ون

ُ
ِفق

ْ
ن
ُ
ْم �

ُ
ناه

ْ
ا َرَزق  .]٣٥و ٣٤ :احلّج [   �َوِ�م�

 . َعِيلٌّ ِمنُْهمْ 

 :ىٰ آية من سبقت هلم احلسن

   :َقْوُلـُه َتَعـاَىلٰ : السابعة واخلمسـون
�
ُهـْم  إِن

َ
� 

ْ
ت

َ
يـَن َسـبَق ِ

�
ا�

ُْس�ٰ 
ْ
ا ا�

�
 . ]١٠١ :األنبياء[ ِمن

 . َعِيلٌّ ِمنُْهمْ 

 :آية من جاء باحلسنة

ــون ــة واخلمس ــاَىلٰ : الثامن ــُه َتَع ــنَةِ   :َقْوُل ََس
ْ
ــاَء بِا� ــْن ج  َم

 .  ]١٦٠ :األنعام[

 ،اْحلََسـنَُة ُحبُّنَـا َأْهـَل اْلبَيْـِت «: َقاَل َعِيلٌّ ]] ٢٠١ص /[[

يِّئَُة ُبْغُضنَاوَ  ا َأَكبَُّه  ،السَّ  .»َوْجِهِه ِيف النَّارِ  َعَىلٰ  اهللاَُمْن َجاَء ِهبَ

 :آية التأذين

ـــون ـــعة واخلمس ـــاَىلٰ : التاس ـــاَل َتَع    :َق
ٌ
ن

�
ـــؤَذ �ُ 

َ
ن

�
ذ
َ
ـــأ

َ
 ف

 . ]٤٤ :األعراف[

 . ُهَو َعِيلٌّ 

 :آية الدعوة للوالية

ـــاَل َتَعـــاَىلٰ : ونالســـتُّ  ـــمْ   :َق
ُ
��

َ
مْ  إِذا د

ُ
ـــي� ِي

ْ ُ
 ِ�ـــا �

 . ]٢٤ :األنفال[

 . َدَعاُكْم لَِوَالَيِة َعِيلِّ ْبِن َأِيب َطالٍِب 

 :آية يف مقعد صدق

ــتُّ  ــة والس ــاَىلٰ : وناحلادي ــُه َتَع ــَد   :َقْوُل
ْ
ٍق ِعن

ْ
ــد ــِد ِص َع

ْ
ِ� َمق

تَِدٍر 
ْ
 .]٥٥ :القمر[ �َ�ِليٍك ُمق

 . َعِيلٌّ 

 :ىٰ آية كون عيل شبيهاً بعيس]] ٢٠٢ص /[[

ــتُّ  ــة والس ــاَىلٰ : ونالثاني ــُه َتَع ــْر�ََم   :َقْوُل ــُن َ� ــا ُ�َِب ا�ْ م�
َ
َو�

 
َ
ون

�
ُه يَِصد

ْ
 ِمن

َ
ْوُ�ك

َ
 إِذا ق

ً
ال

َ
 . ]٥٧ :الزخرف[ �َمث

ــوُل  ــاَل َرُس ــِة وَ  اهللاِ َق ــِه آَالُف التَِّحيَّ ــِيلٍّ َعَليْ ــاءِ لَِع : الثَّنَ

ــُه َقــوْ  ،ٰى إِنَّ فِيــَك َمــثًَال ِمــْن ِعيَســ« َأْبَغَضــُه وَ  ،ٌم َفَهَلُكــوا فِيــهِ َأَحبَّ

ــهِ  ــوا فِي ــْوٌم َفَهَلُك ــافُِقونَ  ،»َق ــاَل املُنَ ــرَ  :َفَق ــا َي ــثًَال إِالَّ  ٰى َأَم ــُه َم َل

 .َفنََزَلْت َهِذِه اْآلَيةُ  ؟ٰى ِعيَس 

ة اهلادية  :آية األُمَّ

   :َقْوُلــُه َتَعــاَىلٰ : ونالثالثــة والســتُّ 
ٌ
ــة م�

ُ
نــا أ

ْ
ق
َ
ل

َ
ــْن خ َوِ�م�

 بِ 
َ
ون دُ

ْ
ه

َ
� 

َ
ون

ُ
ِد�

ْ
ع

َ
َق� َو�ِِه �

ْ
 .]١٨١ :األعراف[ �ا�

 . »ِشيَعتِيُهْم َأَنا وَ «: َقاَل َعِيلٌّ 

عاً   :آية تراهم ُركَّ

 : ونالرابعة والستُّ 
ً
دا  ُسج�

ً
عا

�
ْم ُرك

ُ
راه

َ
 .]٢٩ :الفتح[ ت

 . َنَزَلْت ِيف َعِيلٍّ 

 :آية إيذاء املؤمنني]] ٢٠٣ص /[[

ِ :  وناخلامســــة والســــتُّ 
�

ِمِنَ� َوا�
ْ
ــــؤ ُم

ْ
 ا�

َ
ون

ُ
ذ
ْ
ــــؤ يــــَن يُ

َسبُوا
َ
�
ْ
ِ َما اك

ْ
�

َ
ِمناِت بِغ

ْ
ُمؤ

ْ
 .]٥٨ :األحزاب[ َوا�

ــُه  ،َنَزَلــْت ِيف َعــِيلٍّ  ــَن املُنَــافِِقَني َكــاُنوا ُيْؤُذوَن ِألَنَّ َنَفــرًا ِم

 . َيْكِذُبوَن َعَليْهِ وَ 

 :آية ُأولو األرحام

رحاِم �َ :  ونالسادسة والستُّ 
َ ْ
وا األ

ُ
و�

ُ
ْو�ٰ َوأ

َ
ُضُهْم أ

ْ
ٍض ِ�  ع

ْ
بِـبَع

ُمهاِجِر�نَ 
ْ
ِمِنَ� َوا�

ْ
ُمؤ

ْ
 . ]٦ :األحزاب[ ِكتاِب اِهللا ِمَن ا�

ُه َكاَن ُمْؤِمناً  ،ُهَو َعِيلٌّ   . َذا َرِحمٍ  ،ُمَهاِجراً  ،ِألَنَّ

 :آية البشارة

ــتُّ  ــابعة والس ــَدَم : ونالس
َ
ــْم ق ُه

َ
� 

�
ن

َ
ــوا أ ــَن آَمنُ ي ِ

�
ـــِر ا�

�
َو�َش

قٍ 
ْ
 .]٢ :سيون[ ِصد

 . َنَزَلْت ِيف َوَالَيِة َعِيلٍّ 
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 :آية اإلطاعة

ــتُّ  ــة والس وِ� : ونالثامن
ُ
 َوأ

َ
ــول ــوا ا�ر�ُس ِطيُع

َ
ــوا اَهللا َوأ ِطيُع

َ
أ

ِر 
ْ
�

َ ْ
 .]٥٩ :النساء[   األ

 . َكاَن َعِيلٌّ ِمنُْهمْ ]] ٢٠٤ص /[[

 :آية األذان يف يوم احلجِّ األكرب

ــتُّ  ــعة والس ــَن اهللاِ : ونالتاس  ِم
ٌ
ذان

َ
ٰ َوأ

َ
ــوِ�ِ إِ� ــاِس   َورَُس ا��

 ِ�َ
ْ
�

َ ْ
َج� األ

ْ
 .]٣ :التوبة[ يَْوَم ا�

ــدَ  ــنَِد َأْمحَ ــوَرِة  :ِيف ُمْس ــْن ُس ــاِت ِم َن بِاْآلَي ــَني َأذَّ ــِيلٌّ ِح ــَو َع ُه

اَءةِ  ــَربَ ــيُّ  ،اْل ــَذَها النَّبِ ــَني َأْنَف ــرٍ  ِح ــَع َأِيب َبْك ــِيلٍّ وَ  ،َم ــُه بَِع َأْتبََع

،  ُه َقـْد ُأِمــْرُت َأْن «: َقـاَل النَّبِـيُّ وَ  ،َعـِيلٌّ  ٰى ـَمَضـوَ  ،َفـَردَّ

َغَها إِالَّ َأَنا َأْو َواِحٌد ِمنِّي  . »َال ُيبَلِّ

 :آية حسن املآب

ُهْم وَُحْسُن َمآٍب  ُطو�ٰ : السبعون
َ
�� ]٢٩ :الرعد[ . 

َأْصــُلَها ِيف ُحْجــَرِة  ،ِهــَي َشــَجَرٌة ِيف اْجلَنَّــةِ  :َقــاَل اْبــُن ِســِريينَ 

 .فِيَها ُغْصٌن ِمْن َأْغَصاِهنَاَليَْس ِيف اْجلَنَِّة ُحْجَرٌة إِالَّ وَ وَ  ،ِيلٍّ عَ 

 :آية االنتقام]] ٢٠٥ص /[[

ُهْم : احلاديــة والســبعون
ْ
ــا ِمــن

�
إِن

َ
 ف

َ
َ�� بِــك

َ
ه

ْ
ــذ

َ
ــا ن إِم�

َ
ف

 
َ
تَِقُمون

ْ
 . ]٤١ :الزخرف[ �ُمن

 .  بعيلٍّ  :اسقال ابن عبّ 

 :آية األمر بالعدل

ِل : والسـبعونالثانية 
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 .  ه عيلٌّ اس أنَّ عن ابن عبّ 

 :آل ياسني آية سالم عىلٰ 

ٰ : الثالثـــــة والســـــبعون
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 . ]١٣٠ :اتالصافّ [

ٍد آُل ُحمَ : َعِن اْبِن َعبَّاسٍ   .مَّ

 :آية من ُأويت كتابه]] ٢٠٦ص /[[

ــبعون ــة والس ــاِب : الرابع ِكت
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 .ُهَو َعِيلٌّ ] ٤٣ :الرعد[

 ِوِ�َ ِكتابَــُه �ِيَِميِنــه
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ــ[ ف َقــاَل اْبــُن  ، ]١٩ :ةاحلاقَّ

 . ُهَو َعِيلٌّ  :َعبَّاسٍ 

ة  :آية األُخوَّ

 : عوناخلامسـة والســب
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ْ
ٍر ُمتَقابِِلَ�  إِخ ُ�ُ� ]٤٧ :احلجر[. 

َيـا َرُسـوَل « :َقـاَل َعـِيلُّ ْبـُن َأِيب َطالِـٍب  :َقـاَل  ،َعْن َأِيب ُهَرْيـَرةَ 

بُّ إَِيلَّ َفاطَِمـُة َأَحـ«: َقـاَل  ،»؟َأيَُّام َأَحبُّ إَِليْـَك َأَنـا َأْم َفاطَِمـةُ  اهللاِ،

 َأْنــَت َيــا َعــِيلُّ َعــَىلٰ َكــَأينِّ بِــَك وَ وَ  ،َأْنــَت َأَعــزُّ َعــَيلَّ ِمنَْهــاوَ  ،ِمنـْـَك 

اَس  إِنَّ َعَليْـِه َأَبـاِريَق ِمـْن َعـَدِد ُنُجــوِم وَ  ،َحـْوِيض َتـُذوُد َعنْـُه النـَّ

ــَامءِ  ٌر ِيف َجْعَفــَعِقيــٌل وَ َفاطَِمــُة وَ اْحلَُســْنيُ وَ اْحلََســُن وَ َأْنــَت وَ وَ  ،السَّ

ــىلٰ  ــًا َع ــِة إِْخوان ــابِِلنيَ   اْجلَنَّ ٍر ُمتَق ــيوَ   ،ُرسُ ــَت َمِع ــيَعتَُك ِيف وَ  ،َأْن ِش

ــةِ  ٰ :  »اهللاِ ُثـــمَّ َقـــَرَأ َرُســـوُل  ،»اْجلَنـَّ
َ

� 
ً
وانـــا

ْ
ٍر  إِخ ُ�ُ

َال َينُْظـــُر َأَحـــُدُهْم ِيف َقَفـــا  �ُمتَقـــابِِلَ� ]] ٢٠٧ص /[[

 . »َصاِحبِهِ 

 :ارفّ آية ليغيظ هبم الكُ 

 ِ�َِغــيَظ بِِهــُم : السادســة والســبعون
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 . ُهَو َعِيلٌّ 

 :آية أم حيسدون

ٰ :  الســابعة والســبعون
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 :آية النور

باحٌ : الثامنة والسبعون
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 .لِِوَالِئِهْم َمْن َيَشاءُ  اهللاَُهيِْدي  :َقاَل  ،ِ�ُورِهِ َمْن �َشاءُ 

 :آية وال تقتلوا
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 .َال َتْقتُُلوا َأْهَل َبيِْت َنبِيُِّكْم  :َقاَل اْبُن َعبَّاسٍ 

 :آية وعد اهللا للمؤمنني

ــون ــاِ�اِت :  الثامن
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ْ
 .]٢٩ :الفتح[ �ِمن

اسٍ َعِن  فِـيَمْن َنَزَلـْت  َسـَأَل َقـْوٌم النَّبِـيَّ  :َقـاَل  ،اْبـِن َعبـَّ
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ــةُ  ــوٍر «: َقــاَل  ؟َهــِذِه اْآلَي ــْن ُن ــَد لِــَواٌء ِم ــْوُم اْلِقيَاَمــِة ُعِق إَِذا َكــاَن َي

ــْؤِمنِنيَ  ٰى َنــادَ وَ  ،َأْبــيََض  ــيَُقْم َســيُِّد املُ
ــِذيَن آَمنُــوا وَ  ،ُمنَــاٍد لِ َمَعــُه الَّ

ــٍد  ــَواَء  ٰى َفيُْعَطــ ،َفيَُقــوُم َعــِيلُّ ْبــُن َأِيب َطالِــٍب  ،بِبَْعــِث ُحمَمَّ اللِّ

ـوِر اْألَْبــيَضِ  لِــَني ِمــَن وَ  ،ِمــَن النـُّ ــالِِفَني اْألَوَّ تَــُه َمجِيــُع السَّ َحتْ

ُهمْ  ،اْألَْنَصــارِ املَُهــاِجِريَن وَ  ــالُِطُهْم َغــْريُ ــ ،َال ُخيَ  َجيِْلــَس َعــَىلٰ  ٰى َحتَّ

ــوِر َربِّ الْ  ــْن ُن ــَربٍ ِم ةِ ِمنْ ــزَّ ــهِ وَ  ،ِع ــُع َعَليْ ــَرَض اْجلَِمي ــًال  ،ُيْع َرُج

 :آِخـِرِهْم ِقيـَل َهلُـمْ  َعـَىلٰ  ٰى َفـإَِذا َأَتـ ،ُنـوَرهُ َأْجـَرُه وَ  ٰى َفيُْعطَ  ،َرُجًال 

ــَفتَُكْم وَ  ــرفتكم ِص ــْد ع ــةِ َق ــاِزَلُكْم ِيف اْجلَنَّ ــوُل  ،َمنَ ــْم َيُق ُك إِنَّ َربَّ

ةَ  ،َأْجـرًا َعظِـيامً َمْغِفـَرًة وَ   إِنَّ َلُكْم ِعنِْدي :َلُكمْ  َفيَُقـوُم  ،َيْعنِـي اْجلَنـَّ

ــَعــِيلٌّ وَ  ــْم َحتَّ ــَت لَِواِئــِه َمَعُه ــةَ  ٰى اْلَقــْوُم َحتْ ــُم اْجلَنَّ ــمَّ  ،َيــْدُخَل ِهبِ ُث

ـــُع إَِىلٰ  هِ  َيْرِج ـــَربِ ـــعُ وَ  ،ِمنْ ـــِه َمجِي ـــَرُض َعَليْ ـــَزاُل ُيْع ص /[[    َال َي

ــْؤِمنِنيَ ]] ٢٠٩ ــ ،املُ  إَِىلٰ  )بنصــيبهم منــه(نُْهْم َفيَْأُخــُذ َنِصــيبَُه ِم

ُك َأْقَوامـًا َعـَىلٰ وَ  ،اْجلَنَّةِ  ارِ  َيـْرتُ يـَن آَمنُـوا   :َفـَذلَِك َقْوُلـهُ  ،النـَّ ِ
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� ]ـــ ،]١٩ :احلديـــد الِِفَني َيْعنِـــي السَّ

لِــنيَ  ــةِ وَ  ،اْألَوَّ بُوا   :َقْوُلــهُ وَ  ،َأْهــَل اْلَوَالَي
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ــا ــِة بَِحــقِّ َعــِيلٍّ  بِآياتِن ــَىلٰ وَ  ،َيْعنِــي بِاْلَوَالَي  َحــقُّ َعــِيلٍّ َواِجــٌب َع
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وا اْجلَِحيمَ  ،َعِيلٌّ َعَليِْهُم النَّارَ َقاَسَم   . َفاْستََحقُّ

 :آية االسرتجاع

ـا : احلادية والثامنـون
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 . ]١٥٧و ١٥٦ :البقرة[ �ُمه

ــِيلٍّ  ــْت ِيف َع ــ َنَزَل ــُل َمحْــَزَة ـَل ــِه َقتْ ، امَّ َوَصــَل إَِليْ

ا إَِليِْه راِجُعونَ «: َفَقاَل  ا هللاَِِّ وإِنَّ  .َفنََزَلْت َهِذِه اْآلَيةُ   ،»إِنَّ

  : نزول كرائم القرآن يف عيلٍّ 

ــون ــة والثامن ــ: الثاني ــنَِد َأْمحَ ــلٍ ِيف ُمْس ــِن َحنْبَ ــُن  :َد ْب ــاَل اْب َق

يُفَهــا َقاِئــُدَها وَ َعــِيلٌّ َرْأُســَها وَ َمــا ِيف اْلُقــْرآِن آَيــٌة إِالَّ وَ   :َعبَّــاسٍ  َرشِ

ــاوَ  ــدْ وَ  ،َأِمُريَه ــَب ]] ٢١٠ص /[[   َلَق ــٍد  اهللاَُعاَت ــَحاَب ُحمَمَّ َأْص

  ِإِالَّ بَِخْريٍ  اَما َذَكَر َعِلي� وَ  ،ِيف اْلُقْرآن. 

  .َما َنَزَل ِيف َعِيلٍّ  اهللاَِما َنَزَل ِيف َأَحٍد ِمْن ِكتَاِب   :َعنْهُ وَ 

 .َنَزَل ِيف َعِيلٍّ َسبُْعوَن آَيةً  :َعْن ُجمَاِهدٍ وَ 

اسٍ وَ  ـِذيَن آَمنُـوا  :فِيَهـاَمـا َنـَزَل آَيـٌة وَ   :َعِن اْبِن َعبـَّ َـا الَّ يـا َأهيُّ

 .الثَّنَاءِ ُف التَِّحيَِّة وَ َعَليِْه آَال  ،َأِمُريَهاَعِيلٌّ َرْأُسَها وَ إِالَّ وَ 

 :آية سؤال أهل الذكر

ـــون ـــة والثامن ـــ ٰى َروَ  :الثالث ـــُن ُموَس ـــُد ْب ـــافُِظ ُحمَمَّ  ٰى اْحلَ

ــورِ  ــَامِء اْجلُْمُه ــْن ُعَل ــَرياِزيُّ ِم ــِري وَ  ،الشِّ ــَن التََّفاِس ــتَْخَرَجُه ِم اْس

اسٍ  ،رَ ـاِالْثنَْي َعَش     :ِيف َقْولِـِه َتَعـاَىلٰ   َعـِن اْبـِن َعبـَّ
َ

ـل
ْ
ه

َ
وا أ

ُ
ْسـئَل

َ
ف

ــِر 
ْ
ك

�
ــل[ ا� ــٌد وَ  :َقــاَل  ،]٤٣ :النح َفاطَِمــُة َعــِيلٌّ وَ ُهــْم ُحمَمَّ

ْكِر وَ  ،اْحلَُسـْنيُ اْحلََسُن وَ وَ   ،اْلبَيَـانِ اْلَعْقـِل وَ اْلِعْلـِم وَ ُهـْم َأْهـُل الـذِّ

ِة وَ وَ  ــوَّ ــِت النُّبُ ــُل َبيْ ــْم َأْه ــاَلِة وَ ُه َس ــِدُن الرِّ ــُف املََالئِ َمْع ــةِ ُخمْتََل  ،َك

َي املُْؤِمُن ُمْؤِمنًا إِالَّ َكَراَمًة ِألَِمِري املُْؤِمنِنيَ اهللاِ وَ   .»َما ُسمِّ

يِّ  ،َرَواُه ُســْفيَاُن الثَّــْوِريُّ وَ ]] ٢٠١ص /[[    ــدِّ َعــِن  ،َعــِن السُّ

 . اْحلَاِرِث 

 :آية عمَّ يتساءلون

   :َوَعِن اْحلَافِِظ ِيف َقْولِِه َتَعاَىلٰ : الرابعة والثامنون
َ
ون

ُ
ساَء�

َ
م� يَ�

َ
�

َعِظيِم  �
ْ
إِ ال

يِّ  ، ]٢و ١ :النبـأ[ �َعِن ا��بَ ـدِّ  ،بِإِْسـنَاِدِه َعـِن السُّ

ـُه َقـاَل  اهللاِ َعْن َرُسـوِل  َوَالَيـُة َعـِيلٍّ ُيتََسـاَءُلوَن َعنَْهـا ِيف «: َأنَّ

ٍق وَ  ٰى َفَال َيبَْقـ ،ُقبُوِرِهمْ  َال ِيف رٍّ وَ َال ِيف َبـَال ِيف َغـْرٍب وَ َميِّـٌت ِيف َرشْ

 ،َنِكٌري َيْسَأَالنِِه َعْن َوَالَيِة َأِمِري املُْؤِمنَِني َبْعَد املَـْوِت ُمنَْكٌر وَ َبْحٍر إِالَّ وَ 

 .» َمْن إَِماُمَك وَ  ؟َمْن َنبِيَُّك وَ  ؟َما ِدينَُك وَ  ؟َمْن َربَُّك  :َيُقوُلونَ 

ــهُ وَ  ــُعودٍ  ،َعنْ ــِن َمْس ــِن اْب ــاَل  ،َع ــ  :َق َالَف ــِت اْخلِ ــَن اهللاَِّ َوَقَع ُة ِم

ـــاَىلٰ  ـــرٍ  َتَع ـــِة َنَف ـــاَىلٰ  :لِثََالَث ـــِه َتَع  ِ�   :ِآلَدَم ِيف َقْولِ
ٌ

ـــل  جاِع
�

إِ�
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َمـــا   :لَِقْولـِــِه َتَعـــاَىلٰ  ،َأِيب َطالِـــٍب 
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 .لَِرُسولِهِ وَ هللا َيْعنِي اْلَعاِصَني   ]٥٥

 .واشتهر عنهم وتواتر ،هذا كله ما نقله اجلمهور

نَّة تعيني إمامة عيل   :بالسُّ

ـ  فاألخبـار املتـواترة عـن النبـيِّ ، ةنَّ ا السُّ وأمَّ   ة عـىلٰ الدالَّ

ــي  ــه ه ــن أن ُحت إمامت ــر م ــأكث ــنَّ  ،ٰى ـص ــد ص ــور وق ف اجلمه

ــك وأكثــروا ــ ،وأصــحابنا يف ذل ــىلٰ ـولنقتص ــا ع ــل ر هاهن  ،القلي

 :وهي أخبار ،الكثري غري متناهٍ  فإنَّ 
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 : بني يدي اهللا تعاىلٰ  نوراً   كون عيلٍّ 

ل ــنَِدهِ : األوَّ ــٍل ِيف ُمْس ــُن َحنْبَ ــُد ْب ــا َرَواُه َأْمحَ ــاَل  ،َم ــاَل  :َق َق

ــوُل  ــا وَ « :اهللاِ َرُس ــُت َأَن ــْنيَ ُكنْ ــورًا َب ــٍب ُن ــُن َأِيب َطالِ ــِيلُّ ْب َع

ــَدِي  ــاهللا، َي ــَة َعَش ــَق آَدَم بَِأْرَبَع ــَل َأْن َخيُْل ــامٍ ـَقبْ ــَف َع ــامَّ  ،َر َأْل َفَل

ــَق  ــْزَءْينِ  اهللاَُخَل ــوَر ُج ــَك النُّ ــَم َذلِ ــا وَ  ،آَدَم َقَس ــْزٌء َأَن ــْزٌء َفُج ُج

 .»َعِيلٌّ 

َخــــَر َرَواُه اْبــــُن املََْغــــاِزِيلِّ ِيف َحــــِديٍث آوَ ]] ٢١٣ص /[[

افِِعيُّ  وَر ِيف ُصـْلبِهِ  اهللاَُفَلامَّ َخَلـَق «: الشَّ ـَب َذلِـَك النـُّ َفَلـْم  ،آَدَم َركَّ

ٍء َواِحـٍد َحتـَّ َقــا ِيف ُصـْلِب َعبْـِد املُطَِّلـِب  ٰى َيـَزْل ِيف َيشْ َفِفــيَّ  ،اْفَرتَ

ُة وَ  َالَفةُ النُّبُوَّ  .»ِيف َعِيلٍّ اْخلِ

: َخــَربٍ آَخــَر َرَواُه اْبــُن املََغــاِزِيلِّ َعــْن َجــابٍِر ِيف آِخــِرهِ ِيف وَ 

ـ« اهللاِ، َفَجَعــَل ُجــْزءًا ِيف ُصــْلِب َعبْــِد  ،َقَســَمُه ُجــْزَءْينِ  ٰى َحتـَّ

ــٍب وَ  ــْلِب َأِيب َطالِ ــْزءًا ِيف ُص ــ ،ُج ــَأْخَرَجنِي َنبِي� ــوَ  اَف ــَرَج َعِلي�  اَأْخ

 .»اَولِي� 

  :حديث اخلالفة

ــاين ــنْ : الث ــدَ  ِم ــنَِد َأْمحَ ــ :ُمْس ــَزَل ـَل    :امَّ َن
َ

ك
َ
ــَ�ت ــِذْر َعِش

ْ
ن
َ
َوأ

ــَر�َِ� 
ْ
ق
َ ْ
ــعراء[ �األ ــيُّ  ، ]٢١٤ :الش ــَع النَّبِ ــِل  َمجَ ــْن َأْه ِم

ُبـوا َثَالثـاً َفـَأَكُلوا وَ  ،َبيْتِِه َثَالثِنيَ  َمـْن َيْضـَمُن «: ُثـمَّ َقـاَل َهلُـمْ  ،َرشِ

ــي وَ  ــي َدْينِ ــِديَعنِّ ــووَ  ،َمَواِعي ــيَيُك ــي ِيف وَ  ،ُن َخِليَفتِ ــوُن َمِع َيُك

 .»َأْنَت «: َفَقاَل  ،»َأَنا«: َفَقاَل َعِيلٌّ  ؟اْجلَنَّةِ 

اٍت  :َرَواُه الثَّْعَلبِــيُّ ِيف َتْفِســِريهِ وَ  ٍة  ،َبْعــَد َثــَالِث َمــرَّ ِيف ُكــلِّ َمــرَّ

  .َسَكَت اْلَقْوُم َغْريَ َعِيلٍّ 

  :حديث الوصيَّة

َمـْن  اهللا،َيـا َرُسـوَل : َقـاَل   ،ْن َسـْلَامنَ َعـ ،ِمَن املُْسـنَدِ : الثالث

ــيَُّك  ــاَل ]] ٢١٤ص /[[    ؟َوِص ــْلَامنُ «: َق ــا َس ــاَن َوِيصَّ  ،َي ــْن َك َم

ــ ــاَل  ،»؟ٰى َأِخــي ُموَس ــونٍ  :َق ــُن ُن ــُع ْب ــاَل  ،ُيوَش ــإِنَّ َوِصــيِّي «: َق َف

  .»ُينِْجُز َمْوِعِدي َعِيلَّ ْبَن َأِيب َطالٍِب ي َدْينِي وَ ـَواِرثِي َيْقِض وَ 

 : أصحابك حديث من أحبَّ 

ــع ــهِ : الراب ــِن َمْرَدَوْي ــَد ْب ــٍر َأْمحَ ــِب ِألَِيب َبْك ــاِب املَنَاِق ــْن ِكتَ  ،ِم

ــةِ وَ  ــَذاِهِب اْألَْرَبَع ــَد املَ ــٌة ِعنْ ــَو ُحجَّ ــنَاِدِه إَِىلٰ  ،ُه  ،َأِيب َذرٍّ  َرَواُه بِإِْس

ـــاَل  ـــَىلٰ   :َق ـــا َع ـــوِل  َدَخْلنَ ـــا ،اهللاِ َرُس ـــ :َفُقْلنَ ـــْن َأَح بُّ َم

ا َمَعـهُ  ؟َأْصَحابَِك إَِليَْك  ا  ،وإِْن َكـاَن َأْمـٌر ُكنـَّ وإِْن َكاَنـْت َناِئبَـٌة ُكنـَّ

 .»إِْسَالماً َأْقَدُمُكْم ِسْلًام وَ  ،َهَذا َعِيلٌّ «: َقاَل  .ِمْن ُدونِهِ 

 : ووارث ويصٌّ  نبيٍّ  حديث لكلِّ 

ــافِِعيِّ : اخلــامس ْســنَاِدِه َعــْن بِإِ  ،ِمــْن ِكتَــاِب اْبــِن املََغــاِزِيلِّ الشَّ

ـــاَل  اهللاِ َرُســـوِل  ـــُه َق ـــيٍّ َوِيصٌّ وَ «: َأنَّ ـــلِّ َنبِ إِنَّ وَ  ،َواِرٌث لُِك

 .» َواِرثِي َعِيلُّ ْبُن َأِيب َطالٍِب َوِصيِّي وَ 

 :حديث قراءة سورة براءة

ـــدَ : الســـادس ـــَحاِح وَ  ،ِيف ُمْســـنَِد َأْمحَ ِيف اْجلَْمـــِع َبـــْنيَ الصِّ

ــتَّةِ  ــاهُ  ،السِّ ــا َمْعنَ ــوَل ]] ٢١٥ص /[[    :َم ــَث  اهللاِ َأنَّ َرُس َبَع

ـةَ  َبَراَءَة َمَع َأِيب َبْكٍر إَِىلٰ  َفَلـامَّ َبَلـَغ َذا اْحلَُليَْفـِة َبَعـَث إَِليْـِه  ،َأْهـِل َمكَّ

ــ هُ  اَعِلي� ــَردَّ ــو َبْكــٍر إَِىلٰ  ،َف ــيِّ  َفَرَجــَع َأُب ــا َرُســوَل  :َفَقــاَل  النَّبِ َي

ـــَزَل ِيفَّ َشـــ اهللاِ، ـــاَل  ؟ْيءٌ ـَأَن ـــاَءِين  ،َال « :َق اِئيـــَل َج وَلِكـــنَّ َجْربَ

  .»َال ُيَؤدِّي َعنَْك إِالَّ َأْنَت َأْو َرُجٌل ِمنَْك  :َقاَل وَ 

 :حديث املناجاة

ـتَّةِ : السـابع ـَحاِح السِّ  ،َتْفِسـِري الثَّْعَلبِـيِّ وَ  ،ِيف اْجلَْمـِع َبـْنيَ الصِّ

ـافِِعِي ِرَواَيِة اْبـِن املَ وَ  اْختَِصـاُص َأِمـِري وَ  ،ُة املُنَاَجـاةِ آَيـ  ،َغـاِزِيلِّ الشَّ

ــْؤِمنَِني  ــا املُ ــِدينَاٍر َحــاَل املُنَاَجــاةِ  ،ِهبَ َق بِ ْق وَ  ،َتَصــدَّ َملْ َيتََصــدَّ

 آَيـةً  اهللاِإِنَّ ِيف ِكتَـاِب «: ُثـمَّ َقـاَل َعـِيلٌّ  ،َال َبْعـَدهُ َأَحٌد َقبَْلـُه وَ 

يـا   :ِهـَي وَ  ،ا َأَحـٌد َبْعـِديَال َيْعَمـُل ِهبَـ وَ َما َعِمَل ِهبَا َأَحـٌد َقـبْيل

 
َ

ـــول ـــاَجيْتُُم ا�ر�ُس ـــوا إِذا ن ـــَن آَمنُ ي ِ
�

َها ا� ـ� ـــ ي
َ
اْآلَيـــَة  ... أ

ــة[ ــَف وَ ،  ]١٢:املجادل ــاَىلٰ  اهللاُِيب َخفَّ ــةِ  َتَع ــِذِه اْألُمَّ ــْن َه ــْم  ،َع َفَل

 .» َتنِْزْل ِيف َأَحٍد ِمْن َبْعِدي

 :حديث املباهلة

ــِحيَحْنيِ  ،آَيــُة املُبَاَهَلــةِ : الثــامن ــُه َلــ  :ِيف اْجلَْمــِع َبــْنيَ الصَّ امَّ ـَأنَّ

ــارَ  ــَة لِنََص ــَرانَ  ٰى َأَراَد املُبَاَهَل ــْنيَ  ،َنْج ــِد وَ  ،اْحتََضــَن اْحلَُس ــَذ بِيَ َأَخ

ـــنِ  ـــوَ  ،اْحلََس ـــُة َمتِْش ـــهُ ]] ٢١٦ص /[[    يـَفاطَِم ـــِيلٌّ وَ  ،َخْلَف َع

نُواإَِذا «: ُهــَو َيُقــوُل َهلُــمْ وَ  ،ي َخْلَفَهــاـَيْمِشــ  فــأيُّ ، »َدَعــْوُت َفــَأمِّ

ــذا ــن ه ــم م ــل أعظ ــيُّ  ،فض ــه والنب ــعد بدعائ ــه  ،يستس وجيعل

 ؟ ه تعاىلٰ واسطة بينه وبني ربِّ 

 :حديث املنزلة

ــع ــُرٍق : التاس ِة ُط ــدَّ ــْن ِع ــَد ِم ــنَِد َأْمحَ ــِحيِح وَ  ،ِيف ُمْس ِيف َص

ِة ُطــُرٍق اْلبَُخــاِريِّ وَ  ــْن ِعــدَّ ــيَّ   :ُمْســِلٍم ِم ــ َأنَّ النَّبِ امَّ َخــَرَج ـَل

َمـا «: َفَقـاَل َعـِيلٌّ  ،َأْهِلـهِ  َعـَىلٰ ِيف املَِدينَـِة وَ  اَتبُوَك اْستَْخَلَف َعِلي�  إَِىلٰ 

ــٍه إِالَّ وَ  ــُرَج ِيف َوْج ــُر َأْن َختْ ــُت ُأوثِ ــَك ُكنْ ــا َمَع ــاَل  ،»َأَن ــا «: َفَق َأَم

ــْرَىضٰ  ــ َت ــْن ُموَس ــاُروَن ِم ــِة َه ــي بَِمنِْزَل ــوَن ِمنِّ ــُه َال إِالَّ  ٰى َأْن َتُك َأنَّ

  .»؟َنبِيَّ َبْعِدي

 : دافع الراية غداً حديث إّين 

ـــر ــُرٍق : العاش ِة ُط ــدَّ ــْن ِع ــَد ِم ــنٍَد َأْمحَ ــِحيَحْي وَ  ،ِيف ُمْس َص

ـــِلٍم وَ  َدةٍ ُمْس ـــدِّ ـــُرٍق ُمتََع ـــْن ُط ـــْنيَ وَ  ،اْلبَُخـــاِريِّ ِم ـــِع َب ِيف اْجلَْم



 إمامته والنصُّ عليه/ عيلُّ بن أيب طالب ) ٤٩/ (حرف العني   .......................................................................... ٤١٢

ـتَِّة َأْيضـاً  ـَحاِح السِّ َقـاَل َســِمْعُت  ،ْيـَدةَ ْبـِن ُبرَ  اهللاَِعـْن َعبْــِد  :الصِّ

ــَربَ   :َأِيب َيُقــوُل  ــا َخيْ َن ــو َبْكــٍر َفاْنَصــوَ  ،َحاَرصْ ــَواَء َأُب َرَف ـَأَخــَذ اللِّ

ــهُ وَ  ــِد َفَرَجــَع وَ  ،َملْ ُيْفــتَْح َل ــمَّ َأَخــَذُه ُعَمــُر ِمــَن اْلَغ ــهُ ُث ــتَْح َل  ،َملْ ُيْف

ٌة وَ وَ  ــٍذ ِشــدَّ ــاَس َيْوَمِئ ــاَل َرُســو ،َجْهــدٌ َأَصــاَب النَّ     :اهللاِ ُل َفَق

ـــدًا إَِىلٰ «]] ٢١٧ص /[[ ـــَة َغ اَي ـــٌع الرَّ ـــبُّ  إِينِّ َدافِ ـــٍل ُحيِ  اهللاََرُج

ُه وَ  ،َرُسوَلهُ وَ  بـُّ
ارٍ  ،َرُسـوُلهُ وَ  اهللاُُحيِ اٌر َغـْريُ َفـرَّ  ٰى َال َيْرِجـُع َحتـَّ ،َكـرَّ

ــْم يُ  ،»َلــهُ  اهللاَُيْفــتََح  ُ ــتَُهْم َأهيُّ ــَداَوُلوَن َليَْل ــاَت النَّــاُس َيتَ ــاَفبَ  ،ْعَطاَه

ــَدْوا إَِىلٰ  ُهــْم َيْرُجــو َأْن  اهللاِ َرُســوِل  َفَلــامَّ َأْصــبََح النَّــاُس َغ ُكلُّ

ـُه َأْرَمـُد  :َفَقـاُلوا ،»؟َأْيـَن َعـِيلُّ ْبـُن َأِيب َطالِـٍب «: َفَقاَل  ،ُيْعَطاَها إِنَّ

ــْنيِ  ــَأتَ  ،اْلَع ــِه َف ــَل إَِليْ ــوُل  ،ٰى َفَأْرَس ــَق َرُس ــ اهللاِ َفبََص ِه ِيف َعيْنَيْ

اَيـةَ وَ  َأ َفَأْعَطـاُه الرَّ  ٰى َعـِيلٌّ َفَلـْم َيْرِجـْع َحتـَّ ٰى ـَمَضـوَ  ،َدَعا َلـُه َفـَربَ

  .َيَدْيهِ  َعَىلٰ  اهللاَُفتََح 

 : حديث برز اإليامن

ــُه َلــ ٰى َروَ : احلـادي عشـــر َعْمــِرو ْبــِن  امَّ َبــَرَز إَِىلٰ ـاْجلُْمُهــوُر َأنَّ

 ،َقـْد َعَجـَز َعنْـُه املُْسـِلُمونَ وَ  ،اْخلَنْـَدِق  َعبِْد ُودٍّ اْلَعـاِمِريِّ ِيف َغـَزاةِ 

ُه إَِىلٰ «: َقاَل النَّبِيُّ  يَامُن ُكلُّ هِ  َبَرَز اْإلِ ِك ُكلِّ ْ  .» الرشِّ

 :  بابهاألبواب إالَّ  حديث سدِّ 

ـــر ــاين عش ــُرٍق : الث ِة ُط ــدَّ ــْن ِع ــَد ِم ــنَِد َأْمحَ ــيَّ   ِيف ُمْس َأنَّ النَّبِ

  ََم النَّـــاُس  ،اِب إِالَّ َبـــاَب َعـــِيلٍّ َأَمـــَر بَِســـدِّ اْألَْبـــو  ،َفـــتََكلَّ

ــوُل  ــَب َرُس ــَد  ،اهللاِ َفَخَط ــوَ  اهللاََفَحِم ــهِ  ٰى َأْثنَ ــاَل  ،َعَليْ ــمَّ َق : ُث

ا َبْعدُ « َفَقـاَل  ،َفإِينِّ َأَمْرُت بَِسدِّ َهـِذِه اْألَْبـَواِب َغـْريَ َبـاِب َعـِيلٍّ  ،َأمَّ

ــاِئُلُكمْ  ــِه َق ــَدْدُت َشــاهللاِ وَ  ،فِي ــا َس ــهُ يْئًا وَ َم ــْرُت وَ  ،َال َفتَْحتُ ــَام ُأِم إِنَّ

بَْعتُهُ ـبَِش   .» ْيٍء َفاتَّ

 :حديث املؤاخاة

ِة ُطُرٍق : الثالث عشـر َأنَّ النَّبِـيَّ   ِيف ُمْسنَِد َأْمحََد ْبِن َحنْبٍَل ِمْن ِعدَّ

    ]]/ َبِقــَي  ٰى َحتـَّ اَتـَرَك َعِلي�ــَبـْنيَ النَّــاِس وَ  ٰى آَخـ]] ٢١٨ص

آَخيَْت َبْنيَ َأْصَحابَِك  اهللاِ،َيا َرُسوَل « :َفَقاَل  ،َلُه َأخاً  ٰى َال َيرَ آِخَرُهْم 

َام َتَرْكتَُك لِنَْفِس « :َفَقاَل  ،»َتَرْكتَنِيوَ  َفإِْن  ،َأَنا َأُخوكَ َأْنَت َأِخي وَ  ،يـإِنَّ

ِعيَها َبْعـ ،َأُخو َرُسـولِهِ وَ  اهللاَِأَنا َعبُْد  :َذَكَرَك َأَحٌد َفُقْل  َدَك إِالَّ َال َيـدَّ

اٌب  ْرُتَك إِالَّ لِنَْفِسـ ،َكذَّ ي وَ   ،يـوالَِّذي َبَعثَنِي بِاْحلَقِّ َما َأخَّ َأْنـَت ِمنـِّ

ـُه َال َنبِـيَّ َبْعـِدي ٰى بَِمنِْزَلِة َهاُروَن ِمـْن ُموَسـ َأْنـَت َأِخـي وَ ، إِالَّ َأنَّ

 .» َواِرثِيوَ 

ــتَّةِ  ــَحاِح السِّ ــْنيَ الصِّ ــِع َب ــِن ا ،َوِيف اْجلَْم ــيِّ َع ــاَل  ،لنَّبِ :  َق

ـٌد َرُسـوُل  َمْكتُوٌب َعـَىلٰ « ِة ُحمَمَّ َعـِيلٌّ َأُخـو َرُسـوِل اهللاِ، َبـاِب اْجلَنـَّ

َامَواِت بَِأْلَفْي َعامٍ  اهللاَُقبَْل َأْن َخيُْلَق اهللاِ،   .» السَّ

 : يمنّ  اعلي�  حديث إنَّ 

ــِن َحنْبَــلٍ : الرابــع عشـــر ــَد ْب ــْن ُمْســنَِد َأْمحَ ــوَ  ،ِم َحاِح ِيف الصِّ

ـتَّةِ  ِة ُطــُرٍق  َعــِن النَّبِــيِّ  ،السِّ َأَنــا وَ  ،ِمنِّــي انَّ َعِلي�ــإِ «: ِمــْن ِعــدَّ

ي إِالَّ َأَنـا َأْو  َال ُيـَؤدِّي ،ُهـَو َوِيلُّ ُكـلِّ ُمـْؤِمٍن َبْعـِديوَ  ،ِمْن َعِيلٍّ  َعنـِّ

  .»َعِيلٌّ 

َقـاَل  ،َيـْوَم ُأُحـدٍ امَّ َقتََل َعـِيلٌّ َأْصـَحاَب اْألَْلِوَيـِة ـلَ  :َوفِيِه َأْيضاً 

ــوِل  ــُل لَِرُس اِئي ــاةُ «: اهللاِ َجْربَ ــِذِه املَُواَس ــيُّ  ،»إِنَّ َه ــاَل النَّبِ َفَق

 :»ـــ ـــي وَ ]] ٢١٩ص /[[   اإِنَّ َعِلي� ـــهُ ِمنِّ ـــا ِمنْ ـــاَل  ،»َأَن َفَق

اِئيُل   .»اهللاَِأَنا ِمنُْكَام َيا َرُسوَل وَ « :َجْربَ

 : ىٰ من عيس فيك مثالً  حديث إنَّ 

ــلٍ : عشـــراخلــامس  ــِن َحنْبَ ــَد ْب اهللاِ َأنَّ َرُســوَل   :ِيف ُمْســنَِد َأْمحَ

  ٍّــِيل ــاَل لَِع ــ« :َق ــْن ِعيَس ــثًَال ِم ــَك َم ــوُد  ،ٰى إِنَّ فِي ــُه اْليَُه َأْبَغَض

ـهُ  ٰى َحتَّ  َُمـوا ُأمَّ َأْنَزُلـوُه املَنْـِزَل الَّـِذي  ٰى َحتـَّ ٰى َأَحبَّـُه النََّصـارَ وَ  ،اهتَّ

 .» َليَْس َلُه بَِأْهلٍ 

ـــ ألنَّ  ، وقـــد صـــدق النبـــيُّ   ااخلـــوارج أبغضـــوا علي�

، والنصريية اعتقدوا فيه الربوبية. 

 :  مؤمنك إالَّ بُّ حديث ال ُحيِ 

ــَد ْبــِن َحنْبَــلٍ : الســادس عشـــر ُهــَو َمــْذُكوٌر وَ  ،ِيف ُمْســنَِد َأْمحَ

ــِحيَحْنيِ  ــْنيَ الصَّ ــتَّ وَ  ،ِيف اْجلَْمــِع َب ــَحاِح السِّ ــْنيَ الصِّ  ،ةِ ِيف اْجلَْمــِع َب

ــْؤِمنٌ «: َقــاَل  َأنَّ النَّبِــيَّ  ـَك إِالَّ ُم بـُّ
َال ُيبِْغُضــَك إِالَّ وَ  ،َال ُحيِ

 .»ُمنَافٌِق 

 : حديث خاصف النعل ]]٢٢٠ص /[[

ـــر ــابع عش ــوَل : الس ــٍل َأنَّ َرُس ــِن َحنْبَ ــَد ْب ــنَِد َأْمحَ اهللاِ ِيف ُمْس

  ْلُقـْرآِن َكـَام َقاَتْلـُت َتْأِويـِل ا إِنَّ ِمنُْكْم َمْن ُيَقاتِـُل َعـَىلٰ «: َقاَل

 ،»َال «: َقـاَل اهللاِ؟ َأَنـا ُهـَو َيـا َرُسـوَل  :َفَقاَل َأُبو َبْكـرٍ  ،»َتنِْزيِلهِ  َعَىلٰ 

َلِكنَّــُه َخاِصــُف وَ  ،َال «: َقــاَل  اهللاِ،َأَنــا ُهــَو َيــا َرُســوَل  :َقــاَل ُعَمــرُ 

ْجــَرِة ِيف اْحلُ  اهللاِ َكــاَن َعــِيلٌّ َخيِْصــُف َنْعــَل َرُســوِل وَ  ،»النَّْعــلِ 

 .ِعنَْد َفاطَِمةَ 

ــتَّةِ  ــَحاِح السِّ ــْنيَ الصِّ ــِع َب ــوُل  ،َوِيف اْجلَْم ــاَل َرُس   :اهللاِ َق

ــ« ــتَُهنَّ َمْعَش ــَرْيشٍ ـَلتَنْ ــثَنَّ  ،َر ُق ــي  اهللاَُأْو َليَبَْع ــًال ِمنِّ ــيُْكْم َرُج َعَل

ــتََحَن  ــَامنِ  اهللاُاْم ي ــُه لِْإلِ ــ ،َقْلبَ ــَىلٰ ـَيْض ــاَقُكْم َع ــ ِرُب َأْعنَ ينِ ال  ،»دِّ

 :َقـاَل  ؟ُعَمـرُ  :ِقيـَل  ،»َال « :َقـاَل  ؟َأُبـو َبْكـرٍ اهللاِ، َيـا َرُسـوَل  :ِقيَل 

 .»َلِكْن َخاِصُف النَّْعِل ِيف اْحلُْجَرةِ وَ  ،َال «

  :حديث الطائر

ــ ــامن عش ــلٍ : رـالث ــِن َحنْبَ ــَد ْب ــنَِد َأْمحَ ــْنيَ وَ  ،ِيف ُمْس ــِع َب اْجلَْم



 ٤١٣  ..........................................................................  إمامته والنصُّ عليه/ عيلُّ بن أيب طالب ) ٤٩/ (حرف العني 

ـتَّةِ  َحاِح السِّ َكـاَن ِعنْـَد النَّبِـيِّ   :َقـاَل  ،ِن َمالِـٍك َعـْن َأَنـِس ْبـ ،الصِّ

  ُُهــمَّ اْئتِنِــي بَِأَحــبِّ النَّــاِس « :َفَقــاَل  ،َطــاِئٌر َقــْد ُطــبَِخ َلــه اللَّ

 .    َفَجاَء َعِيلٌّ َفَأَكَل َمَعهُ  ،»إَِليَْك َيْأُكْل َمِعي

ـاٍس ـامَّ َحَضـــَأنَّــُه َلــ  :ِمنْــهُ وَ ]] ٢٢١ص /[[ َرْت اْبــَن َعبـَّ

ــاةُ  ــاَل  اْلَوَف ــِن َأِيب  :َق ــِيلِّ ْب ــِة َع ــَك بَِوَالَي ُب إَِليْ ــرَّ ــمَّ إِينِّ َأَتَق ُه اللَّ

 . َطالٍِب 

 : حديث أنا مدينة العلم

َصــِحيِح وَ  ،ِيف ُمْســنَِد َأْمحَــَد ْبــِن َحنْبَــلٍ : التاســع عشـــر

ــِلمٍ  ــاَل  ،ُمْس ــوِل   :َق ــَحاِب َرُس ــْن َأْص ــٌد ِم ــْن َأَح  اهللاِ َملْ َيُك

 .  إِالَّ َعِيلَّ ْبَن َأِيب َطالٍِب َسُلوِين  :َيُقوُل 

 .»َعِيلٌّ َباُهبَاَأَنا َمِدينَُة اْلِعْلِم وَ «: اهللاِ َوَقاَل َرُسوُل 

 :حديث اإليذاء ]]٢٢٢ص /[[

ــيَّ : العشـــرون ِة ُطــُرٍق َأنَّ النَّبِ ــَد ِمــْن ِعــدَّ  ِيف ُمْســنَِد َأْمحَ

ــاَل  ــْن آذَ «: َق ــ ٰى َم ــْد آَذاِين  اَعِلي� ــ  ،َفَق َ ــْن آذَ َأهيُّ ــاُس َم ــ ٰى ا النَّ  اَعِلي�

ي�  اُبِعَث َيْوَم اْلِقيَاَمِة َهيُوِدي� 
انِ  .»اَأْو َنْرصَ

 : حديث تزويج عيلٍّ 

َأنَّ َأَبـا َبْكـٍر   ِيف ُمْسـنَِد َأْمحَـَد ْبـِن َحنْبَـلٍ : احلادي والعشــرون

ــا إَِىلٰ وَ  ــَر َخَطبَ ــوِل  ُعَم ــَة  اهللاِ َرُس ــاَل  ،َفاطَِم ــ«: َفَق َ ا إِهنَّ

َجَها ِمنْهُ  ،»َصِغَريةٌ   . َفَخَطبََها َعِيلٌّ َفَزوَّ

 : جلس يا أبا تراباحديث 

ــِحيَحْنيِ : الثــاين والعشـــرون ــْنيَ الصَّ ــِع َب َأنَّ َرُســوَل   ِيف اْجلَْم

ــَىلٰ  اهللاِ  ــَل َع ــةَ  َدَخ ــِه َفاطَِم ــَها وَ  ،اْبنَتِ ــَل َرْأَس ــاَفَقبَّ  ،َنْحَرَه

ــاَل وَ  ــِك « :َق ــُن َعمِّ ــَن اْب ــْت  ،»؟َأْي ــِجدِ  :َقاَل ــَد ِرَداَءُه  ،ِيف املَْس َفَوَج

ــِرهِ  ــْن َظْه ــَقَط َع ــْد َس اُب وَ  ،َق َ ــرتُّ ــَص ال  إَِىلٰ ]] ٢٢٣ص /[[     َخَل

اَب وَ  ،َظْهِرهِ  َ ْس َيـا ْجُلـا«: َيُقـوُل َفَجَعـَل َيْمَسـُح َعـْن َظْهـِرِه الـرتُّ

َتْنيِ » َأَبا ُتَراٍب   . َمرَّ

 : هالشمس وغري حديث كرس األصنام وردِّ 

ـــرون ــث والعش ــُرٍق  ٰى َروَ : الثال ِة ُط ــدَّ ــْن ِع ــوُر ِم َأنَّ   اْجلُْمُه

ــوَل  ــ اهللاِ َرُس ــَل َعِلي� ــ اَمحَ ــ ٰى َحتَّ ــْوِق ـَكَس ــْن َف ــنَاَم ِم َر اْألَْص

ـُه َال َجيُـوُز َعـَىلٰ وَ  .اْلَكْعبَةِ  ـ َأنَّ َراِط إِالَّ َمـْن َكـاَن َمَعـُه ِكتَـاٌب ـالصِّ

ــِن أَ  ــِيلِّ ْب ــِة َع ــٍب بَِوَالَي ــَدَما . ِيب َطالِ ــْمُس َبْع ــُه الشَّ ْت َل ــُه ُردَّ َوَأنَّ

ــيُّ  ــاَن النَّبِ ــُث َك ــْت َحيْ ــَىلٰ  َغاَب ــاِئًام َع ــِرهِ  َن ــُه وَ  ،َحْج ــا َل َدَع

َ اْلَعْصـ َها لِيَُصـيلِّ ْت َلـهُ ـبَِردِّ ـُه َنـَزَل إَِليْـِه َسـْطٌل َعَليْـِه .  َر َفـُردَّ َوَأنَّ

ــ ،فِيــِه َمــاءٌ ِمنْــِديٌل وَ  ــَالِة وَ َفتََوضَّ ــيِّ َأ لِلصَّ ــَق بَِصــَالِة النَّبِ . َحلِ

ــادَ وَ ]] ٢٢٤ص /[[ ــَامِء َن ــَن السَّ ــًا ِم ــدٍ  ٰى َأنَّ ُمنَاِدي ــْوَم ُأُح َال ( :َي

ــارِ  ــوَ  ،َســيَْف إِالَّ ُذو اْلَفَق ــادَ وَ   ،)إِالَّ َعــِيلٌّ  ٰى َال َفتَ ــُه َن ــِه  ٰى ُرِوَي َأنَّ بِ

 .َيْوَم َبْدٍر َأْيضاً 

 : مع عيلٍّ  حديث احلقُّ 

ــتَّةِ : الرابــع والعشـــرون ــَحاِح السِّ ــْنيَ الصِّ ــِع َب ــِن  ،ِيف اْجلَْم َع

ُهـمَّ َأِدِر اْحلَـقَّ َمَعـُه َحيْـُث  ،اَعِليـ� اهللاَُرِحـَم «  :َقاَل  ،النَّبِيِّ  اللَّ

 .»َدارَ 

ـــاَل  ،اْجلُْمُهـــورُ  ٰى َوَروَ  رٍ  َق ـــامَّ ـــي «: لَِع تِ ـــتَُكوُن ِيف ُأمَّ َس

ــاٌة وَ  ــِدي َهنَ ــتَِال َبْع ــ ،ٌف اْخ ــنَُهمْ  ٰى َحتَّ ــيُْف َبيْ ــَف السَّ ــ ،َخيْتَِل  ٰى َحتَّ

ــاً  ــَل َبْعُضــُهْم َبْعض ــْن َبْعــضٍ وَ  ،َيْقتُ َأ َبْعُضــُهْم ِم ــَربَّ رُ  .َيتَ ــامَّ ــا َع  ،َي

ــةُ  ــُة اْلبَاِغيَ ــقِّ وَ وَ  ،َتْقتُُلــَك اْلِفئَ ــَع اْحلَ ــَت إِْذ َذاَك َم ــَك َأْن ــقُّ َمَع  .اْحلَ

ــ ــ اإِنَّ َعِلي� ــْدنِيَك ِم ــْن ُي ــدً وَ  ،ٰى ْن َردً َل ــْن ُه ــْن ُخيِْرَجــَك ِم ــا  .ٰى َل َي

رُ  ـَد َسـيْفًا َأَعـاَن بِـِه َعِليـ� ،َعامَّ ـَدُه  َعـَىلٰ  اَمـْن َتَقلَّ ِه َقلَّ َيـْوَم  اهللاَُعـُدوِّ

ــْن ُدرٍّ  ــاَحْنيِ ِم ــِة ِوَش ُه وَ  ،اْلِقيَاَم ــُدوَّ ــِه َع ــاَن بِ ــيْفًا َأَع ــَد َس ــْن َتَقلَّ َم

ــَدُه  ــ اهللاَُقلَّ ــاَحْنيِ ِم ــارٍ ِوَش ــَذا  ،ْن َن ــَك ِهبَ ــَك َفَعَليْ ــَت َذلِ ــإَِذا َرَأْي َف

ــي  ــْن َيِمينِ ــِذي َع ــ -الَّ ــي َعِلي� ــْم ، وَ - اَيْعنِ ُه ــاُس ُكلُّ ــَلَك النَّ إِْن َس

ــًا وَ  ــِيلٌّ وَ َواِدي ــَلَكُه َع ــًا َس ــُلْك َواِدي ــًا َفاْس ــِيلٌّ َواِدي ــَلَك َع ــلِّ َس َخ

ــر�  ــاَس ُط رُ ]] ٢٢٥ص /[[    .االنَّ ــامَّ ــا َع ــإِ  ،َي ــَىلٰ  انَّ َعِلي� ــَزاُل َع  َال َي

ــدً  رُ  .ٰى ُه ــامَّ ــا َع ــاَعتِي ،َي ــْن َط ــِيلٍّ ِم ــَة َع ــْن وَ  ،إِنَّ َطاَع ــاَعتِي ِم َط

 .» َتَعاَىلٰ اهللاِ َطاَعِة 

ِة  ٰى َأْمحَُد ْبُن ُموَسـ ٰى َوَروَ  ْبـِن َمْرَدَوْيـِه ِمـَن اْجلُْمُهـوِر ِمـْن ِعـدَّ

ــاَل  اهللاِ ُطــُرٍق َعــْن َعاِئَشــَة َأنَّ َرُســوَل  ــِيلٍّ «: َق ــَع َع ــقُّ َم  ،اْحلَ

َقا َحتَّ  ،َعِيلٌّ َمَع اْحلَقِّ وَ    .»َيِرَدا َعَيلَّ اْحلَْوَض  ٰى َلْن َيْفَرتِ

 :حديث الثقلني

َأنَّ النَّبِـيَّ   َأْمحَُد ْبُن َحنْبٍَل ِيف ُمْسنَِدهِ  ٰى َروَ : رونـاخلامس والعش

  ََأَحبَّ َهـَذْيِن َمْن َأَحبَّنِي وَ « :وَقاَل  ،اْحلَُسْنيِ َأَخَذ بِيَِد اْحلََسِن و

ا وَ وَ  ُهَام َكاَن َمِعي ِيف َدَرَجتِي َيْوَم اْلِقيَاَمةِ َأَباُمهَ  .»ُأمَّ

ــابِرٍ وَ  ــْن َج ــِه َع ــاَل  ،فِي ــوُل   :َق ــاَل َرُس ــْوٍم  اهللاِ َق َذاَت َي

اَهــهُ بَِعَرَفــاٍت وَ  ــا َعــِيلُّ ا« :َعــِيلٌّ ُجتَ ــا وَ  ،ْدُن ِمنِّــي َي ــُخِلْقــُت َأَن َت َأْن

ــَجَرةٍ  ــْن َش ــُلَها ،ِم ــا َأْص ــاوَ  ،َفَأَن ــَت َفْرُعَه ــُن وَ وَ  ،َأْن ــْنيُ اْحلََس اْحلَُس

 .»اْجلَنَّةَ اهللاُ َفَمْن َتَعلََّق بُِغْصٍن ِمنَْها َأْدَخَلُه  ،َأْغَصاُهنَا

ــْدِريِّ ]] ٢٢٦ص /[[ ــِعيٍد اْخلُ ــْن َأِيب َس ــِه َع ــاَل  ،وفِي ــاَل  :َق َق

ــْكتُْم بِــِه َلــْن إِينِّ َقــْد «  :اهللاِ َرُســوُل  َتَرْكــُت فِــيُكْم َمــا إِْن َمتَسَّ

ا َأْكــَربُ ِمــَن اْآلَخــرِ الثََّقَلــْنيِ وَ  ،َتِضــلُّوا َبْعــِدي ــاُب  ،َأَحــُدُمهَ اهللاِ ِكتَ

ــَامِء إَِىلٰ  ــَن السَّ ــُدوٌد ِم ــٌل َممْ ــيوَ  ،اْألَْرضِ  َحبْ ــَل َبيْتِ ِيت َأْه ــْرتَ َأَال  ،ِع

َقا َحتَّ وَ  َُام َلْن َيْفَرتِ  .»َيِرَدا َعَيلَّ اْحلَْوَض  ٰى إِهنَّ



 إمامته والنصُّ عليه/ عيلُّ بن أيب طالب ) ٤٩/ (حرف العني   .......................................................................... ٤١٤

ِة ُطُرٍق وَ   . َرَواُه َأْمحَُد ِمْن ِعدَّ

  :َقـاَل  ،َعـْن َزْيـِد ْبـِن َأْرَقـمَ  ،َوِيف َصِحيِح ُمْسِلٍم ِيف َمْوِضـَعْنيِ 

ـَة وَ  اُمخ�ـ ٰى بِـَامٍء ُيـْدعَ  اهللاِ َخَطبَنَا َرُسـوُل  ُثـمَّ  ،املَِدينَـةِ َبـْنيَ َمكَّ

اُس « :َقاَل َبْعَد اْلَوْعظِ  َـا النـَّ يَنِي ـإِنَّـَام َأَنـا َبَشـ ،َأهيُّ
ٌر ُيوِشـُك َأْن َيـْأتِ

ــَب  ــْنيِ وَ  ،َرُســوُل َريبِّ َفُأِجي ــيُكُم الثََّقَل ــاِرٌك فِ ــاُب  ،إِينِّ َت ــَام ِكتَ ُهلُ َأوَّ

ــدَ اهللاِ  ــِه اْهلُ ــورُ وَ  ٰى فِي ــاِب  ،النُّ ــُذوا بِِكتَ ــهِ وَ اهللاِ َفُخ ــُكوا بِ  ،»اْستَْمِس

ــَىلٰ  ــ َفَحــثَّ َع ــهِ وَ اهللاِ اِب ِكتَ ــَب فِي ــاَل  ،َرغَّ ــمَّ َق ــيوَ « :ُث ــُل َبيْتِ  ،َأْه

ـُرُكُم  ــُرُكُم  ،ِيف َأْهـِل َبيْتِـياهللاَ ُأَذكِّ ــُرُكُم  ،ِيف َأْهـِل َبيْتِـياهللاَ ُأَذكِّ ُأَذكِّ

 .»    ِيف َأْهِل َبيْتِياهللاَ 

ـــ ٰى َروَ وَ ]] ٢٢٧ص /[[ َخمَْش ـــْن َأَشـــدِّ وَ  ،ِريُّ ـالزَّ ـــاَن ِم َك

 ،ُهـَو الثَِّقـُة املَـْأُموُن ِعنْـَد اْجلُْمُهـورِ وَ  ،نَادًا ِألَْهـِل اْلبَيْـِت النَّاِس عِ 

ــنَاِدهِ  ــاَل بِإِْس ــوُل  ،َق ــاَل َرُس ــي«: اهللاِ َق ــُة َقْلبِ ــُة ُمْهَج  ،َفاطَِم

ــَؤاِديوَ  ــَرُة ُف ــا َثَم ــوَ  ،اْبنَاَه ــوُر َبَص ــا ُن ــْن وَ  ،ِريـَبْعُلَه ــُة ِم اْألَِئمَّ

َمـِن اْعتََصـَم  ،َبـْنيَ َخْلِقـهِ َحبْـٌل َممْـُدوٌد َبيْنَـُه وَ وَ  ،ُوْلِدَها ُأَمنَاُء َريبِّ 

  .»ٰى َمْن َختَلََّف َعنُْهْم َهوَ وَ  ،ِهبِْم َنَجا

ــُي  ٰى َوَروَ  ــِل   :ِيف َتْفِســِري َقْولِــِه َتَعــاَىلٰ   الثَّْعَلبِ تَِصــُموا ِ�َبْ
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َد بَِأَســــانِي ،]١٠٣ :آل عمــــران[ اِهللا �

َدةٍ  ــا« :َقــاَل  ،اهللاِ َعــْن َرُســوِل  ،ُمتََعــدِّ َ ]] ٢٢٨ص /[[    َيــا َأهيُّ

ــاُس  ــْنيِ  ،النَّ ــيُكُم الثََّقَل ــْد َتَرْكــُت فِ ــْنيِ  ،َق ــَام  ،َخِليَفتَ إِْن َأَخــْذُتْم ِهبِ

ا َأْكـَربُ ِمـَن اْآلَخـرِ  ،َلْن َتِضـلُّوا َبْعـِدي ِكتَـاُب اهللاَِّ َحبْـٌل  :َأَحـُدُمهَ

ـَامِء وَ َممُْدوٌد مَ  ِيت َأْهـَل َبيْتِـيوَ  ،اْألَْرضِ ا َبـْنيَ السَّ ُـَام َلـْن وَ  ،ِعـْرتَ إِهنَّ

َقا َحتَّ    .»َيِرَدا َعَيلَّ اْحلَْوَض  ٰى َيْفَرتِ

ـــِحيَحْنيِ  يَنِي «  :َوِيف اْجلَْمـــِع َبـــْنيَ الصَّ
ـــَام ُيوِشـــُك َأْن َيـــْأتِ إِنَّ

ــيُكُم الثَّ وَ  ،َرُســوُل َريبِّ َفُأِجيــَب  ــاِرٌك فِ ــا َت ــْنيِ َأَن ــاُب  :َقَل ُهلُــَام ِكتَ َأوَّ

ــدَ اهللاِ،  ــِه اْهلُ ــورُ وَ  ٰى فِي ــاِب  ،النُّ ــُذوا بِِكتَ ــهِ وَ اهللاِ َفُخ ــُكوا بِ  ،اْستَْمِس

ُرُكْم ِيف َأْهِل َبيْتِي ،َأْهُل َبيْتِيوَ   .» ُأَذكِّ

 :حديث الكساء

ِة : رونـالسـادس والعشـ ِيف ُمْسـنَِد َأْمحَـَد ْبـِن َحنْبَـٍل ِمـْن ِعـدَّ

ـتَّةِ وَ  ،ُطُرٍق  ـَحاِح السِّ   :َقاَلـْت  ،َعـْن ُأمِّ َسـَلَمةَ  ،ِيف اْجلَْمِع َبـْنيَ الصِّ

ــوُل  ــاَن َرُس ــي اهللاِ َك ــةُ  ،ِيف َبيْتِ ــْت َفاطَِم ــاَل  ،َفَأَت ــي «: َفَق اْدِع

ــِك وَ  ــِك َزْوَج ــِيلٌّ وَ  ،»اْبنَيْ ــاَء َع ــُة وَ َفَج ــُن وَ َفاطَِم ــْنيُ اْحلََس اْحلَُس

تَــُه ِكَســاٌء َخيْــوَ  يٌّ َكــاَن َحتْ مــا يُِر�ــُد اُهللا   :اهللاَُفــَأْنَزَل  ،َربِ
�
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� � ]َفَأَخــــَذ ]] ٢٢٩ص /[[ ،]٣٣ :األحــــزاب

ــاِء وَ  ــهِ َفْضــَل اْلِكَس ــاُهْم بِ ــَدهُ  ،َكَس ــَرَج َي ــمَّ َأْخ ــَأْلوَ  ،ُث ــا إَِىلٰ  ٰى َف  ِهبَ

ــَامءِ  ــاَل وَ  ،السَّ ــي« :َق ــُل َبيْتِ ــَت  ،»َهــُؤَالِء َأْه ــُت َرْأِيس اْلبَيْ  ،َفَأْدَخْل

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

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

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

 : حديث األمان

َقـاَل  :َقـاَل  ،ِيف ُمْسـنَِد َأْمحَـَد ْبـِن َحنْبَـلٍ : السابع والعشــرون

ــوُل  ــَامءِ «: اهللاِ َرُس ــِل السَّ ــاٌن ِألَْه ــوُم َأَم ــْت  ،النُُّج ــإَِذا َذَهبَ َف

ــوا ــْألَْرضِ وَ  ،َذَهبُ ــاٌن لِ ــي َأَم ــُل َبيْتِ ــ ،َأْه ــإَِذا َذَه ــي َف ــُل َبيْتِ َب َأْه

 .»َذَهَب َأْهُل اْألَْرضِ 

ُي وَ  ُق ْبُن َأْمحََد املَكِّ ِة ُمَوفَّ  . َرَواُه َصْدُر اْألَِئمَّ

ــدَ  ــنَِد َأْمحَ ــوُل  :َوِيف ُمْس ــاَل َرُس ــوُل «: اهللاِ َق ــمَّ إِينِّ َأُق ُه اللَّ

  ،َأِخـي اَعِليـ�  ،اْجَعـْل ِيل َوِزيـرًا ِمـْن َأْهـِيل  : ٰى َكَام َقاَل َأِخـي ُموَسـ

ْكُه ِيف َأْمِريوَ  ،ْشُدْد بِِه َأْزِريأُ   .»َأْرشِ

 :حديث اثنا عرش خليفة ]]٢٣٠ص /[[

ـــرون ِيف َصــِحيِح اْلبَُخــاِري ِيف َمْوِضــَعْنيِ : الثــامن والعش

ــابٍِر وَ  ــْن َج ــِريَقْنيِ َع ــةَ بَِط ــِن ُعيَيْنَ ــوُل  ،اْب ــاَل َرُس َال «: اهللاِ َق

اِس َماِضــي ُهــْم  ،َر َخِليَفـةً ـًا َمـا َولـِـيَُهْم اْثنَـا َعَشــَيـَزاُل َأْمــُر النـَّ ُكلُّ

 .» ِمْن ُقَرْيشٍ 

ــيِّ  ْســَالِم َعِزيــزًا «: َوِيف ِرَواَيــٍة َعــِن النَّبِ َال َيــَزاُل َأْمــُر اْإلِ

ُهْم ِمْن ُقَرْيشٍ  ،َر َخِليَفةً ـاْثنَْي َعَش  إَِىلٰ   .» ُكلُّ

ــاً  ــِلٍم َأْيض ــِحيِح ُمْس ــ« :َوِيف َص ــَزاُل ال ــَال َي ــاِئًام َحتَّ يُن َق  ٰى دِّ

ــاَعةُ  ُهــْم ِمــْن  ،َر َخِليَفــةً ـَيُكــوَن َعَلــيِْهْم اْثنَــا َعَشــوَ  ،َتُقــوَم السَّ ُكلُّ

 .» ُقَرْيشٍ 

ــتَِّة ِيف َمْوِضـَعْنيِ  ـَحاِح السِّ َقـاَل َرُســوُل  ،َوِيف اْجلَْمـِع َبـْنيَ الصِّ

ــ«: اهللاِ  ــُر َال َينَْقِض ــَذا اْألَْم ـــَه ــ ٰى ي َحتَّ ـــَيْمِض ــا َي فِ يِهْم اْثنَ

ُهْم ِمْن ُقَرْيشٍ  ،َر َخِليَفةً ـَعَش   .»ُكلُّ

تَّةِ وَ  ،َكَذا ِيف َصِحيِح َأِيب َداُودَ وَ  َحاِح السِّ  .اْجلَْمِع َبْنيَ الصِّ

ــِريهِ  يُّ ِيف َتْفِس ــدِّ ــَر السُّ ــْد َذَك ــوِر وَ  ،َوَق ــَامِء اْجلُْمُه ــْن ُعَل ــَو ِم ُه

 إَِىلٰ اهللاُ  ٰى َرُة َمَكـاَن َهــاَجَر َأْوَحــامَّ َكِرَهــْت َســاـَلـ  :َقــاَل  ،ثَِقـاِهتِمْ وَ 

ـِه َحتـَّاْنَطِلـْق بِإِْسـَامِعيَل وَ « :إِْبَراِهيَم َفَقاَل  ُتنِْزَلـُه َبيْـَت النَّبِـيِّ  ٰى ُأمِّ

ــةَ  تِــَك وَ  ،التَِّهــاِميِّ َيْعنِــي َمكَّ يَّ  َجــاِعُلُهْم ثِْقــًال َعــَىلٰ َفــإِينِّ َنــاِرشُ ُذرِّ

 ،اْألَْدَيـانِ  ُمْظِهـُرُه َعـَىلٰ وَ  ،َعظِـيامً  انُْهْم َنبِيـ�َجاِعـٌل ِمـوَ  ،َمْن َكَفَر ِيب 

ــِه اْثنَــْي َعَشــوَ  تِ يَّ ــْن ُذرِّ ــيامً ـَجاِعــٌل ِم ــَدَد وَ  ،َر َعظِ ــُه َع تَ يَّ َجاِعــٌل ُذرِّ

َامءِ   .»ُنُجوِم السَّ

ر ـإمامة اثني عشـ ت هذه األخبار عىلٰ وقد دلَّ ]] ٢٣١ص /[[



 ٤١٥  ..........................................................................  إمامته والنصُّ عليه/ عيلُّ بن أيب طالب ) ٤٩/ (حرف العني 

ة يف  اإلماميـَّر إالَّ ـباحلصـ، وال قائـل د ة حمّمـيَّـمـن ذرّ  إماماً 

 . ٰىص واألخبار يف ذلك أكثر من أن ُحت  ،املعصومني

*   *   * 

مة احلّيل / أنوار امللكوت  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

 : تعيني اإلمام يف :املسألة السادسة ]]٢٤٩ص [[

إثبــات إمامــة أمــري املــؤمنني بعــد الرســول  القــول يف: قــال

 :بغري فصل )عليهاماهللا صلوات (

ــع اشــرتاط  أنَّ  كــالم عــىلٰ ال أبــا بكــر غــري معصــوم، م

 . إمامة إمامنال إمامته، فتعنيَّ بطِ تُ العصمة 

ــىلٰ  ــحابنا ع ــ وأص ــون أنَّ ــرهتم ينقل ــاظ كث ــتخلفه بألف ه اس

 ،»يعلـيكم وإمـامكم مـن بعـد يهـذا خليفتـ« :رصحية كقولـه

ــون أنَّ  ــواتر، وينقل ــل ت ــم أه ــواتر وه ــل ت ــانوا أه ــالفهم ك  ،أس

ــ .روطـالشــ األطــراف يف اســتواء عــىلٰ  فــدلَّ  ه لــو حــدثت وألنَّ

ــلعُ  يهــذه الــدعاو ــا بالوقــت الــذي  مَ ِل وقــت حــدوثها كعلمن

 .قرَ حدثت فيه أقوال الفِ 

ــ ــاالً ونصُّ ــه أفع ــه ه علي ــن إخائ ــه ، م ــه ابنت ــري  ،وتزوجي وغ

 .ذلك

ب يـــكثــرهتم ينقلــون معجزاتــه عق أصــحابنا عــىلٰ  وألنَّ 

 .صدقه وذلك دليل عىلٰ  ،عائه اإلمامةادِّ 

ـة واإلنجيل يُ االتور وألنَّ  ]]٢٥٠ص [[/  حان بإمامتـه يفرصِّ

 .مواضع نقلها أصحابنا كثرية

، اإلمــام بعــد الرســول  اختلــف النــاس يف: أقــول

طالــب  بـن أيب ه عــيلُّ نَّـإ: ق الشــيعةرَ فِـ ية وبــاقفقالـت اإلماميـَّ

 .ــرون ــال آخ ــ :وق ــد املطَّ إنَّ ــن عب ــاس ب ــبه عبّ ــم  ،ل وه

ه إنَّـ: املسـلمني يوقـال بـاق .واقليلون، ومـع ذلـك فقـد انقرضـ

 .قحافة أبو بكر بن أيب

 :بوجوه ف عليه املصنِّ  وقد احتجَّ  ،لهو األوَّ  واحلقُّ 

 ، والتـايل فهـو عـيلٌّ  اإلمام إن كـان معصـوماً  أنَّ   :لاألوَّ 

مـن وجـوب  هانّـم مـا بيَّ وبيـان صـدق املقـدَّ  .ه حـقٌّ أنَّ  م يفكاملقدَّ 

ــان املالزمــة .العصــمة أبــا بكــر  أنَّ  فــاق واقــع عــىلٰ االتِّ  أنَّ  :وبي

 . نت إمامة عيلٍّ فتعيَّ  ،ْني والعبّاس كانا غري معصومَ 

بـــاألقوال   عـــيلٍّ  عـــىلٰ  نـــصَّ   النبـــيَّ  أنَّ   :الثـــاين

اخـــتالف طبقـــاهتم وتباعـــد  الشـــيعة عـــىلٰ  فـــإنَّ  ،رحيةـالصـــ

ــواتراً  ــون ت ــتهم ينقل ــربوهم إىلٰ  أنَّ  أمكن ــواترين أخ ــة مت أن  مجاع

ــ اهللا رســول  إىلٰ نقــل كــذلك ال ٰى انتهــ ه اســتخلفه، وقــال أنَّ

ــه ــد«: ل ــن بع ــة م ــت اخلليف ــم ،»يأن ــال هل ــ« :وق ــذا خليفت  يه

 .»يعليكم وإمامكم من بعد

 .ال يكون هذه األقوال مبتدعة ول :ال يقال

لــو كــان كــذلك نعلــم وقــت ابتــدائها كغريهــا  :ألّنــا نقــول

ــ ــال الِف ــن أفع ــةرَ م ــام  ،ق املبتدع ــم أنَّ نك ــذهب ال عل ــافعم  يش

 .وقتهام ظهرا يف حنيفة مثالً  وأيب

ــث ــيَّ  أنَّ : الثال ــصَّ   النب ــال ن ــه باألفع ــصَّ  ،علي ــام ن  ك

منـه ه ظهر لـه مـن االختصـاص بـه والقـرب فإنَّ  ،عليه باألقوال

 ،دة النسـاء وإنكاحـه سـيِّ  ،لـه  كإخائـه ،ما مل حيصـل ألحـد

 جــيش أو أمــر ومل يبعثـه يف ،مــن الصــحابة عليــه أحـداً  ومل يـولِّ 

 عليــه أمــراً  ]]٢٥١ص [[/قم نومل يــ ،عليــه  كــان هــو الــوايلإالَّ 

ـالبتَّ   عـىلٰ  ه تبـه عة مع مالزمتـه، وكثـرة مصـاحبته مـع توجُّ

 .كثري من الصحابة

نقلـــه غـــريهم مـــن ومـــا تـــواترت بـــه الشـــيعة   :الرابـــع

ــه ــب وأفعال ــاره بالغي ــه وإخب ــادة عق  معجزات ــة للع ــاخلارق ب ي

 .صدقه بالرضورة عىلٰ  وذلك يدلُّ  ،عائه اإلمامةادِّ 

ــامس ــا ورد يف: اخل ــور م ــاالت ــن التص ــل م ريح ـة واإلنجي

 .مواضع كثرية نقلها أصحابنا يف بإمامته 

 : اجلواب عن اعرتاضات اخلصوم يف :املسألة السابعة

 :ع اعرتاضاهتمتتبُّ   :قال

لعــدم خمــالطتهم  ،التــواتر عــدم علمهــم بــذلك ال يقــدح يف

إنكـار  وال يلـزم مثـل ذلـك يف ،ولـدخول الشـبهة والتقليـد ،لنا

تـــأمريه  ُل ْقـــفـــارق نَ  ي، وبالـــدعاويالبلـــدان لعـــدم الـــداع

 .ر احلوادثئتأمري غريه وسا َل قْ وإمامته نَ 

ــيحه ــ أنَّ  :وتوض ــادات ممَّ ــات العب ــزاع كيفيّ ــا الن ــع فيه ا وق

النقل القاطع، فلو كـان مـا ذكـروه دون مـا ذكرنـاه مل يقـع  دَ قِ وفُ 

ــع  ــام مل يق ــزاع ك ــاوهيام يفاأل يفالن ــع تس ــل م ــنصِّ  ص  مل وإالَّ  ال

ــال ــّح االمتث ــاً  ،يص ــوعهام خمتلف ــذار لوق ــل ي واالعت ــب نق وج

 .وقوعها خمتلفاً 

ــ ــونوألهنَّ ــنصَّ  إنَّ  :م يقول ــىلٰ  ال ــع ع ــاه  وق ــل وخالفن الفع

ـ ،لشــبهة  ألنَّ  ،هـــذا املقـــام ا يمكـــن قولـــه هلــم يفوهـــذا ممـَّ

ــد وقعــت ومل  معجــزات الرســول  ــابلهم تق ــواتر، وقــد ق ت

غــزاة  ا لــه كتــأمري زيــد يفوابنــوج ،إنكــار الثبــوت صــحابنا يفأ

 أيب عـىلٰ  إذ وجـدناه لـيس كانتفـاء الـنصِّ  ،تة بإنكـار االنتفـاءؤم

 .جواب هلم جواب لنا وكلُّ  ،هريرة
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ــاء إىلٰ  ــيفهم  وااللتج ــقوط تكل ــوا  -س ــل،  -إذ مل يعلم باط

ــم قــادرون عــىلٰ  العلــم بتجليــة الشــبهة واالعتقــادات  ألهنَّ

ة حمّمــد : ، فهــو كقــول اليهــوديالفاســدة  إّين مل أعلــم بنبــوَّ

 .فيسقط تكليفي

 عائــه الـــنصَّ ادِّ  بكـــر يف واملعارضــة بــأيب ]]٢٥٢ص [[/

 بكـلِّ  ه غـري معصـوم، وال أفضـلهم، وال عاملـاً ألنَّـ ،عليه فاسـد

 يعال يـــدَّ  أحـــداً  وألنَّ  .عليـــه فيســـتحيل الـــنصُّ  ،األحكـــام

ــه إالَّ  الــنصَّ  ــ .وذهبــواانقرضــوا   شــذوذاً علي ــا ُي ــيس  ٰى عدَّ وم ل

ومــا ظهــر مــن حالــه وحــال . ياخلفــ ٰى بــل مــن أخفــ ،رصحيــاً 

وبمثـل ذلـك يبطـل قـول . عليـه  أوليائه يمنع من وقـوع الـنصِّ 

 .بالعبّاسمن عارضنا 

ــوم الســقيفة وموافقــة بعضــهم  اجلــيلِّ  وعــدم ذكــر الــنصِّ  ي

ــدخول الشــبهة همبعضــ ــان ل ــه ك ــنَّ  ،علي ــديم  القــوم أنَّ  وظ تق

ــر أيب ــ بك ــدَّ للص ــا تق ــخ مل ــؤمنني  ،مالة ناس ــري امل ــكوت أم وس

  َّٰى خرين أُ لدِّ او النفس تارةً  ة واخلوف عىلٰ كان للتقي. 

 .ما ذكرناه عىلٰ  م يدلُّ عنه من التظلُّ  َل قِ وما نُ 

ضـالل أحـد مـنهم  ا نقل القوم لفضـائله فلـيس موجبـاً وأمَّ 

ــل الــنصِّ  ،وتفســيقه ــ والــنصُّ  ،اجلــيلِّ  ولــيس كــذلك نق  يُّ اخلف

 .إلمكان دخول الشبهة ،يقارب نقل الفضائل

م مــع مــا تقــدَّ  هــذه اعرتاضــات اخلصــوم عــىلٰ : قــولأ

 :اجلواب عنها

ــالوا  :لاألوَّ  ــالنصِّ ادَّ : ق ــواتر ب ــل املت ــتم النق ــان  ،عي ــو ك ول

ــ ــاركناكم يف احق� ــم  لش ــه العل ــاصب ــدم االختص ــن ال  ،لع لك

 .فلم يكن متواتراً  ،نعلم ذلك

ــواب ــاملن: واجل ــم ب ــدم علمك ــع ــن رِ قول ال ُخي ــل ع ج النق

الناقـل هـو الشـيعة وأنـتم غـري خمـالطني هلـم  ألنَّ  ،كونه متواتراً 

أو لــدخول الشــبهة  ،العلــم لــذلك ٰى فــانتف ،وال معــارشين

 .و التقليد ملن سلف منكم، أعليكم

 .البلدان لو جاز ذلك جلاز يف: ال يقال

ــول ]]٢٥٣ص [[/ ــا نق ــع: ألّن ــرق واق ــداع ،الف ــدم ال  يلع

وألجــل  ،اء النقــل هنــاك بخــالف صــورة النــزاعإخفــ إىلٰ 

ــداع ــؤمنني  يال ــري امل ــأمري أم ــني ت ــرق ب ــع الف ــه  وق وإمامت

ــا يُ وممَّــ .وبــني تــأمري غــريه العبــادات  اتكيفيّــ ]أنَّ [ح ذلــك وضِّ

ه لـو كـان مـا فإنَّـ ،النقـل القـاطع فيهـا دَ قِ قد وقع النزاع فيها وفُ 

ــواتراً  ــم مت ــذكره اخلص ــع ا ي ــاه مل يق ــا ذكرن ــزاعدون م ــام مل  ،لن ك

ـــادة وكيفيَّ  يتســـاو األصـــل مـــع يقـــع يف كـــوهنام وتهـــا العب

 . مل يصّح االمتثالوإالَّ  ،منصوصني

ــام يقــال  :ال يقــال ــت تقــع خمتلفــة ك ــادة كان ــ :العب  ه إنَّ

 .ٰى خرل أُ بِ سويُ  تارةً  كان يكتفُّ 

ال اخـتالف  ذلـك يوجـب نقـل وقوعهـا خمتلفـاً : ألّنا نقـول

وقــع  الــنصَّ  إنَّ  :م يقولــونفــإهنَّ  وأيضــاً  .نقــل وقوعهــا وعدمــه

ــىلٰ  ــبهة ع ــاه لش ــل، وخالفن ــ ،الفع ــذا ممَّ ــم وه ــه هل ــن قول ا يمك

ــاها ــاً  .هن ــإنَّ  وأيض ــول  ف ــزات الرس ــت ومل  معج ــد وقع ق

 .غري مواتر غري واقع فليس كلُّ  ،تتواتر

تـأمري  عـىلٰ  تـأمريه لـيس كـالنصِّ  عـىلٰ  وجـدنا الـنصَّ : قالوا

 .االنتفاء عىلٰ  فدلَّ  ،يه خالفإذ مل يقع ف ة،غزاة موت زيد يف

ــا ــه :قلن ــابلكم بمثل ــنصَّ  ،نق ــدنا ال ــد وج ــىلٰ  إذ ق ــأمريه  ع ت

 ــدلُّ  ،هريــرة أيب عــىلٰ  اء الــنصِّ انتفــلــيس ك  عــىلٰ  وذلــك ي

 .ثبوته

 .علم التواترنإذ مل  ،باعهفني باتِّ نحن غري مكلَّ  :قالوا

ــا ]]٢٥٤ص [[/ ــَرت مل يُ  :قلن ــم ط يفش ــف العل ــل  ،التكلي ب

ــه ــ ،إمكان ــادرون وه ــة م ق ــه بتجلي ــادات علي ــبهة واالعتق الش

ــاد يف ــة، واالجته ــ الباطل ــر. ةاألدلَّ ــر يوجي ــك جم ــول  ٰى ذل ق

 .باعهاتِّ  فال جيب عيلَّ ، ة حمّمد علم نبوَّ أمل  :ياليهود

 .بكر أيب وقع عىلٰ  النصَّ  إنَّ : قالوا

نـا أّنـا قـد بيَّ  :عيتمـوهعينـاه وبـني مـا ادَّ الفرق بني مـا ادَّ : قلنا

 ،ط اإلمامـــة العصـــمة واألفضـــلية والعلـــم باألحكـــامرش أنَّ 

ــود يف ــك غــري موج ــنصِّ  ،بكــر أيب وذل ــوع ال  فيســتحيل وق

 .فيكون ما ذكرمتوه كذباً  ،عليه

ــاً  ــإنَّ  وأيض ــدَّ  ف ــنصِّ  يعامل ــدَّ  لل ــل مل ي ــل النق ــواتر، ب ع الت

 .لذلك قد انقرض يعاملدَّ  مع أنَّ  ،الشاذُّ 

 ،ريح بـذلكـع التصـيـدَّ عليـه مل  للـنصِّ  يعاملـدَّ  فـإنَّ  وأيضاً 

  النبـيَّ  إنَّ : م قـالوافـإهنَّ  ،األشـياء ٰى مـا هـو أخفـ ٰى عـبل ادَّ 

ــإنَّ  ،بكــر أيب عــىلٰ  نــصَّ  عــن أمــر،   امــرأة ســألت النبــيَّ  ف

اهللا؟ ن مل أجـدك يـا رسـول إفـ :فقالـت ،»غـدٍ  تينـي يفيا«: فقـال

ام قـال هلـا ذلـك لكونـه خليفـة ، وإنَّـ»بكـر أيب إىلٰ  ـيامض«: قال

 .مــع عــدم ثبــوت النقــل ،اوهــذا اســتدالل ســخيف جــد�  .لــه

 .البطالن االستدالل هبذا يف يويكف

ــاً  ــال  وأيض ــه وح ــن حال ــر م ــام ظه ــأف ــه ممَّ ــوغ وليائ ا ال يس

ــة  ــع فاطم ــن  كمن ــصِّ إم ــود ن ــع وج ــا م ــرآن  رث أبيه الق
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وهـذا برهـان . عليـه عليه وغري ذلك، يمنـع مـن وجـود الـنصِّ 

 .يمّ ـقاطع ل

 .إمامة العبّاس ٰى عمن ادَّ  ]ٰى دعو[بمثل ذلك يبطل و

عليـه لــذكر الصــحابة  منصوصــاً   لــو كـان عــيلٌّ : قـالوا

 .ةاختيار األئمَّ  يوم السقيفة، وملا اختلفوا يف النصَّ 

ــا ــاس يف: قلن ــوا الن ــوم افرتق ــك الي ــب  ،ذل ــن طل ــنهم م م

ــه ــه أو قريب ــة لنفس ــؤالء  ،اخلالف ــمل يُ  ]]٢٥٥ص [[/وه روه ظِه

، ومـنهم مـن تركـه حسـداً  ،وفـاً ومنهم من ترك ذكـره خ. لذلك

ــه  ــدم علم ــه لع ــن ترك ــنهم م ــه وم ــه، ب ــبهة علي ــدخول الش ول

 .وا بهفلم يعتدُّ  ،ونومنهم من ذكره وهم األقلُّ 

ــالوا ــيِّ : ق ــديم النب ــر يف  تق ــا بك ــا  أب ــخ مل ــالة ناس الص

 .ةم من األدلَّ تقدَّ 

 :هذا باطل من وجوه :قلنا

ــل  :لاألوَّ  ــن النق ــع م ــول أنَّ  ،املن ــل املنق ــول  ب  اهللا رس

ــاً  ــان مريض ــالة ك ــمع الص ــال  ،وس ــدَّ «: فق ــن تق  ،»م؟م

ــالوا ــر: ق ــو بك ــال ،أب ــوين«: فق ــىلٰ  ،»أخرج ــرج ع ــيلٍّ  فخ ــد ع  ي

 بالناس م وأزاح أبا بكر وصّىلٰ فتقدَّ  ،والعبّاس. 

ــ ،منا ذلــكلــو ســلَّ   :الثــاين ــدلُّ لكنَّ ــإنَّ  ،الــنصِّ  عــىلٰ  ه ال ي  ف

 .اإلمامة أصالً  يشء من عىلٰ  الصالة ال يدلُّ  تقديمه يف

فكيـف  ،ةاألدلَّـ ٰى أخفـمـن ذلـك لكـان  عىلٰ  لو دلَّ : الثالث

 ؟ة القاطعةم من األدلَّ ملا تقدَّ  يكون معارضاً 

فلـو  ،عـن طلـب اخلالفـة سـكت أمـري املـؤمنني : قالوا

 .عليه المتنع ذلك كان منصوصاً 

ـإنَّــ :قلنــا ــوفام ســكت للتقيـَّ  ســأله امَّ ـه لــوألنَّــ .ة واخل

اهللا رسـول  إنَّ «: السـبب عـن تـرك متابعتـه قـال لـهالعبّاس عن 

 ــرأ ــ ينم ــان التقيَّ ــكوت ملك ــدِّ  ،»ةبالس ــان ال ــفك ة ين والتقيَّ

 .يقتضيان ذلك

ــومــا نُ  اجلامعــة واالشــتكاء  م عــىلٰ مــن الــتظلُّ  عنــه  َل ِق

 .ذلك عىلٰ  منهم يدلُّ 

ال  -بــل صــاحبهم  -ونقــل القــوم لفضــائل الصــحابة 

ــيقه،  ــد وال تفس ــالل أح ــب ض ــحابنا يوج ــل أص ــالف نق بخ

ــىلٰ  ــيلِّ ع ــنصِّ اجل ــيلٍّ  لل ــه  ع ــالل خمالفي ــب ض ــه يوج ، فإنَّ

ــا  ــيقه، أمَّ ــل[وتفس ــنصِّ ] نق ــيِّ  ال ــارب  اخلف ــه يق ــل[فإنَّ ] نق

ــ ــال يقتض ــائل، ف ــان ـالفض ــالالً، إلمك ــقًا وال ض ــه فس ي خمالفت

 .دخول الشبهة

  :يِّ اخلف النصِّ  يف :املسألة الثامنة

ــول يف: قــال ــنصِّ  الق ــ يِّ اخلفــ ال ــكَّ ممَّ ــواتره يف ا ال ش  ألنَّ  ،ت

 ،ق املســلمنيرَ عــن فِــ فضــالً نقــاله  راينـوالنصــ ياليهــود

ه  أنَّـ، إالَّ ٰى بمنزلـة هـارون مـن موسـ يأنـت منّـ« :قوله  وكذلك

 إىلٰ : ،»مــواله مــن كنـت مــواله فعــيلٌّ «: ، وقولــه»يبعــد يَّ ال نبـ

رصحيــة  مــوىلٰ  ]]٢٥٦ص [[/ولفظــة . غريمهــا مــن النصــوص

ــ يف ــةو. ةاإلمام ــل اللغ ــوال أه ــه أق ــ ،دليل ــألهنَّ . أوىلٰ  ٰى ا بمعن

ــه تعــاىلٰ  مْ : ومنــه قول
ُ
ــْوال� ــاُر ِ�َ َ� ــد[ ا��  يأ ]١٥: احلدي

ـــرتكة إالَّ  أوىلٰ  ـــت مش ـــم، وإن كان ـــرائن املنق  أنَّ بك ـــة يفوالق  ل

 عــىلٰ  دلُّ لــه تــوهتنيــة الصــحابة  ،اخلـرب تــدفع احــتامالت غريهــا

ــك ــأوإالَّ  ،ذل ــ ّي  ف ــ ٰى معن ــه ب ــع أنَّ  ؟ذلكلتهنيت ــيَّ  م مل   النب

 .يزل يذكر فضائله وفضائل غريه

ــؤمنني  ــري امل ــات أم ــرية  يف واحتجاج ــع كث ــمواض  دلُّ ت

 مل حيســن وإالَّ  ،مــة اخلــرب رصحيــة أيضــاً ومقدَّ  ،مــا ذكرنــاه عــىلٰ 

 مل يكـــن وإالَّ  ،فـــاء التعقيـــب، فخـــرب املنزلـــة دليـــل رصيـــح

 .دةئالستثناء فال

بـن  إمامنـا عـيل ةإمامـ عـىلٰ  داّلـة ٰى خـرأُ هـذه وجـوه : أقول

ــاج إىلٰ  طالــب  يبأ ــر حتت ــد فك ــ ،مزي ــذا ُس ــة، وهل ّميت خفي

اليهـود  ٰى وقد أكثر أصحابنا منهـا، وغـريهم مـن املخـالفني حتـَّ

،  قلــوا فضــائله وقربــه مــن النبــيِّ نم فــإهنَّ  ٰى والنصــار

ة مالزمتــه لـه وطــول صــحبته، بحيــث مل واختصاصـه بــه وشــدَّ 

 ،اجلـزء اليســري بالنسـبة إليــه حيصـل ألحـد مــن الصـحابة 

ــدلُّ  ــك ي ــىلٰ  وذل ــىلٰ  ع ــه ع ــه لداللت ــليَّ  إمامت ــىلٰ أفض ــريه،  ته ع غ

 .مما تقدَّ  وتقديم املفضول قبيح عىلٰ 

*   *   * 

 :همامتإ ة عىلٰ نصوص دالَّ  يف :املسألة العارشة ]]٢٦١ص [[

 :النصِّ  عىلٰ  ٰى خرة أُ أدلَّ  القول يف  :قال

ـــاىلٰ  ـــه تع ـــا : وذلـــك قول م
�
ُ إِن

ُ
ـــو� ـــُم اُهللا َورَُس

ُ
 َوِ���

ألجـــل  ،وال جيـــوز أن خياطـــب بـــه املـــؤمنني، ]٥٥: املائـــدة[

ــتالتها ــاب الكُ ف ــابقة، وال خط ــة الس ــار لآلي ــاتم  ،ّف ــع اخل ودف

ــوم با ــاعإلمعل ــدَ وال يُ  ،مج ــال يفق ــالة ح باألفع ــك  ألنَّ  ،الص ذل

 .ليس كثرياً 

 .عليه يدلُّ » أنت وصيّي«: وقوله

 .عليها عزله عنها يدلُّ ة وترك ناملدي ةووالي

 .ه ال يصلح لإلمامةأنَّ  عىلٰ  يدلُّ  رائةبكر عن ب وعزل أيب
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ــ ــو مل ُي ــول ــحَّ  اذكر نص� ــال لص ــذهبنا أص ــمة  ألنَّ  ،م العص

 ،بكــر أيب فقــده يف عــىلٰ  اتَّفقنــاوقــد  ،ي الــنصَّ ـقتضــتاملشــرتطة 

 .إمامنا  يففتعنيَّ 

ــ ،يءـل لـيس بشـُســالرُّ بفـرتة وقـدحهم  رتة فــبا ليسـت ألهنَّ

ــام ــال األُ  ،إم ــن ح ــوم م ــا ادِّ واملعل ــم قبلن ــمة يفم ــاء العص  ع

 .ننيأشخاص معيَّ 

ــدح  ــد ق ــحابنا[وق ــذا  يف ]أص ــيس ه ــوه ل ــار بوج االختي

 .ة اخلصومأئمَّ  يف  وكذلك. موضع ذكرها

ــهــذه وجــوه أُ : أقــول ــن   إمامــة عــيلٍّ  ة عــىلٰ خــر دالَّ م

 :طريق النصِّ 

ــاىلٰ   :لاألوَّ  ]]٢٦٢ص [[/ ــه تع  : قول
�
ــُم اُهللا إِن

ُ
ــا َوِ��� م

�َة   ا�ـز�
َ
ـون

ُ
ت
ْ
ـالَة َو�ُؤ  ا�ص�

َ
يـَن يُِقيُمـون ِ

�
يَن آَمنُـوا ا� ِ

�
ُ َوا�

ُ
َورَُسو�

 
َ
ْم راِكُعون

ُ
 .�وَه

 :ماتمقدَّ  ف عىلٰ وتقرير االستدالل هبذه اآلية يتوقَّ 

ــ(لفظــة  :أحــدها وذلــك معلــوم عنــد أهــل  ،رـللحصــ )امإنَّ

، )دافع عـن أحسـاهبم أنـا أو مـثيلام يـوإنَّـ(: قال الشـاعر ،اللغة

لفظـة  وألنَّ . هواملطلـوب مـا قلنـا ،)رثة للكـاعـزَّ ام الوإنَّـ: (وقال

ــات )إنَّ ( ــا(و ،لإلثب ــي) م ــراد للنف ــة اإلف ــة  ،حال ــذلك حال فك

ــل ألنَّ  ،الرتكيــب ــل عــدم النق ــىلٰ . األص ــا ع  وال جيــوز تواردمه

ـــدٍ  حمـــلٍّ  ـــ ،رضورةً  واح ـــذكور إىلٰ  يوال ورود النف ورصف ، امل

 . العكس، وهو املطلوبفتعنيَّ  ،غريه باإلمجاع إلثبات إىلٰ ا

ـــة ـــالويلِّ  أنَّ  :الثاني ـــراد ب ـــ امل ـــا املتص ـــتحقُّ رِّ ـهن  ف واملس

ــالو ،لوصــف األوىلٰ  ــة، حيــث يق ــن أهــل اللغ ــو معلــوم م : ه

ويصـفون العصـبة  ،بالعقـد عليهـا املـرأة ملـن هـو أوىلٰ  يلُّ فالن و

ــأهنَّ  ــدمب ــاء ال ــ ،م أولي ــةبامل م أوىلٰ ألهنَّ ــ .طالب ــون للمرشَّ ح ويقول

ــة ــإ :للخالف ــلمني ه ويلُّ نَّ ــد املس ــو األوىلٰ  يأ ،عه ــام يف ه  بالقي

هــذه املــواطن املختلفــة  املشــرتك يف ٰى معنــ دَ ِجــوإذا وُ . تــدبريهم

ــوناً  ــه ص ــظ إلي ــب رصف اللف ــرتاك وج ــاز واالش ــن املج  .ع

ـ ة،ة واملـواالفليس املـراد بـذلك املحبـَّ وأيضاً  ـألهنَّ ة لقولـه ا عامَّ

 : عـــاىلٰ ت
َ
ـــون ِمنُ

ْ
ُمؤ

ْ
ُضـــُهْم  ]]٢٦٣ص [[/َوا�

ْ
ِمنـــاُت َ�ع

ْ
ُمؤ

ْ
َوا�

ــٍض 
ْ
ــاُء َ�ع ْوِ�

َ
ــة[ أ ــوهــذه اآل ،]٧١: التوب ــن ة خمصوصــته ي بم

 .هذه الصفات فيهاجتمعت 

 :عليه وجوه ويدلُّ  ، املراد بذلك هو عيلٌّ  أنَّ   :الثالث

 .ا نزلت فيهأهنَّ  ين عىلٰ فاق املفرسِّ اتِّ  :أحدها

ــاين ــأ  :الث ــا هنَّ ــه  عــىلٰ  دلُّ ت ــوت اإلمامــة ملــن اجتمعــت في ثب

 صـف بـذلك غـري عـيلٍّ ومل يتَّ  ،الركـوعحالـة إيتـاء الزكـاة  ةصف

 صلواته حال الركوع باإلمجاع ق بخامته يف تصدَّ امَّ ـل. 

ـقـد بيَّ   :الثالـث ــنــا أهنَّ ــ حـقِّ يف ة ا ليسـت عامَّ  ،ةاملـؤمنني كافَّ

ــلُّ وإالَّ  ــان ك ــدٍ   لك ــو  ،نفســه ويلّ  واح ــالوه ــلُّ  ،حم مــن  وك

 . املراد هبا عيلٌّ  :صها ببعض املؤمنني قالخصَّ 

ــال ــحُّ ] كيــف[: ال يق ــاء الزكــاة حالــة إ منــه  يص يت

 ؟نع من فعل غريها فيهامتالركوع والصالة 

ــ: ألّنــا نقــول ه لــيس مــن األفعــال الكثــرية، ومثــل ذلــك إنَّ

 .الصالة عندنا جائز فعله يف

 عــيلٍّ  عــىلٰ  تواتر مــن الــنصِّ عنــه بــال َل ِقــمــا نُ   :الوجــه الثــاين

 :» ّيمن بعد يوخليفت يأنت وصي«. 

ــث ــول  أنَّ   :الثال ــوالَّ  اهللا رس ــة ومل يعزل ــا هه املدين  ،عنه

ــول ــه  :فنق ــة ل ــة باقي ــة املدين ــه  والي ــد موت ــدم  بع لع

ــة مكــان  مــن قــال بثبــوت الواليــة يف وكــلُّ  ،عزلــه بعــد الوالي

 .اه اإلمام حق� إنَّ  :ص قالوخمص

 إمامــة فتعــنيَّ  ،لإلمامــة أبــا بكــر مل يكــن صــاحلاً  أنَّ   :الرابــع

 .إمامنا

 :عليها وجوه فيدلُّ  وىلٰ مة األُ ا املقدَّ مَّ أ

 ه احلـــــجَّ والَّ  اهللا رســـــول  أنَّ   :لاألوَّ  ]]٢٦٤ص [[/

ثــّم عزلــه عــن ذلــك،  ،بالنـاس، وأن يقــرأ علــيهم ســورة بــراءة

عنّــي  ؤّديال ُيــ«: وقــال ،أمــري املــؤمنني  وجعــل األمــر إىلٰ 

 . النبيِّ  رجع أبو بكر إىلٰ  ٰى حتَّ  ،»يمنّ   أو رجل يغري

ــاين ــ  :الث ــاً أنَّ ــن عامل ــائل  ه مل يك ــاهرة واملس ــام الظ باألحك

ــيفكيـف يصــلح للر ،العــوامُّ الشـهرية التــي تعرفهــا  ة اســة العامَّ

مـا هـي،  رِ عـن الكاللـة فلـم يـد َل ئِ ه ُسـفإنَّـ ؟ينية والدنيويـةالدِّ 

ــال ــا بر( :وق ــول فيه ــأأق ــواباً  ي،ي ــن ص ــإن يك ــن  ف وإن اهللا، فم

 .ةومل يكن يعرف مرياث اجلدَّ  ،)يفمنّ  أً يكن خط

ـ فـإنَّ  ،عنـه مـن تـرك احلـقِّ  يما رو :الثالث ة خالـد بـن قصَّ

قتـل مالـك  خالـداً  فـإنَّ  ،شهرية حكـم فيهـا بغـري احلـقِّ الوليد ال

ونبَّهــه  ليلتــه ومل يقــم عليــه احلــدَّ  يفبــن نــويرة وضــاجع امرأتــه 

ــأُ  :الوقــ ،عمــر ــ( :فقــال ،ه قتــل مؤمنــاً قتلــه فإنَّ ه ســيف مــن إنَّ

ــيوف  ــلَّه س ــىلٰ اهللا س ــه ع ــع أنَّ  ،)أعدائ ــه اهللا  م ــب علي ــد أوج ق

 .احلدَّ و القتَل 

ــع ــول   :الراب ــه للرس ــن خمالفت ــر م ــا ظه ــأخري  يف م ت

ــيَّ  مــع أنَّ  ة،ســامجــيش أُ   ،ر األمــر بإنفــاذهكــرِّ يُ كــان   النب
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 .مـع القـوم ذعـن النفـو ّطـاباخلومنع عمـر بـن  ،عليه حريصاً 

ــ ٰى ســامة أقـوواقعــة أُ  أنَّ  عـىلٰ  ــ ،اإلمامـة ة عــىلٰ األدلَّ ــفإنَّ ف ه خلَّ

ــ وأنفــذ أبــا بكــر وعمــر وعــثامن مــع اجلــيش  ،عنــده  اعلي�

ر بحيـث ال حيصـل لـه منـازع، وتـأخَّ  ، د األمـر لعـيلٍّ ليتمهَّ 

 .ومنع اجليش عن املبادرة أبو بكر عن امليضِّ 

وهـو  ،قبـول اإلمامـة ن النـدم عـىلٰ عنه مـ يما رو  :اخلامس

ــ يوقـد رو .ه كـان ظاملـاً ، وأنَّـاه لـيس مسـتحق� أنَّـ عـىلٰ  يـدلُّ  ه أنَّ

 وقـــال يف ،)فــيكم فلســت بخــريكم وعــيلٌّ  أقيلــوين(: قــال

 يليتنـ(و ،)فهشـكنـت تركـت بيـت فاطمـة مل أك يليتنـ: (مرضه

كـان هـو ف ،يـد أحـد الـرجلني ة بني ساعدة رضبـت عـىلٰ ظلَّ  يف

اســتحقاق  يف ، وظهــر منــه الشــكُّ )وزيرأنــا الــكنــت و ،األمــري

ــ يفقــد رو ،اإلمامــة كنــت ســألت  يليتنــ: (ه قــال عنــد موتــهأنَّ

ــة  عــن اهللا رســول  ــذكر يف أحــدها)ثالث ــي كنــت : (، ف ليتن

 عــىلٰ  وهــو يــدلُّ  ،)؟هــل لألنصــار مــن هــذا األمــر حــقٌّ ســألته 

 .ة البيعةصحَّ  يف الشكِّ 

ــدم عــىلٰ عــن الصــحابة مــن ال يمــا رو  :الســادس ــه ن  ،بيعت

ــن  ــر ب ــال عم ــد ق ــاباخلفق ــة ( ]]٢٦٥ص [[/ :ّط ــت بيع كان

ــ أيب ــة وق ــر فلت ــاىلٰ  ٰى بك ــ اهللا تع ــاد إىلٰ  ،هارَّ ـش ــن ع ــا  فم مثله

وقـال عمـر . عظـيم أارتكـاب خطـ عـىلٰ  وذلـك يـدلُّ  ،)فاقتلوه

حــديث طويــل  يف ياألشــعر ٰى موســ للمغــرية بــن شــعبة وأليب

هــا، حســد قــريش كلِّ أاهللا كــان و(: بكــر نقــص أيب يشــتمل عــىلٰ 

تــيم بــن  يبنــضــئيل  هلفــاه عــىلٰ  وا: (ثــّم قــال ،)وأظلــم وأعــّق 

مني لقد  ،ةمرَّ   .)آثامً  وخرج إيلَّ  ظاملاً تقدَّ

 ،أفعالـه عنـه مـن مداخلـة الشـيطان لـه يف يمـا رو  :السابع

ــ ــالفإنَّ ــيطاناً  يل إنَّ (: ه ق ــ ش ــلح  ،)ييعرتين ــذا ال يص ــل ه ومث

 .لإلمامة

ــامن ــ  :الث ــه م ــر عن ــا ظه ــاكري يفم ــقِّ  ن املن ــة  ح  فاطم

:  نـزل قولـه تعـاىلٰ امَّ ـلـ :قـال يأبـا سـعيد اخلـدر فـإنَّ  ،هاائذإيو

 َــْر�ٰ و
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ـــهُ  آِت ذ

�
اهللا رســـول  ٰى أعطـــ ]٢٦: اإلرساء[ َحق

  ــة ــدك فاطم ــ ،ف ــه ذا ك ــزفعل ــد العزي ــن عب ــر ب  عم

ــا ه ــىلٰ  وردَّ ــاأ ع ــر ،والده ــو بك ــا أب ــري  ،ومنعه ــهدت أم واستش

ــؤمنني ــن مَّ وأُ   امل ــن  ،أيم ــه م ــديث اخرتع ــل بح ــم يقب فل

ـــه ـــدقة: (قول ـــاه ص ـــا تركن ـــيِّ  ،)م  يف  وتـــرك أزواج النب

ــوهتنَّ  ــدقة ،بي ــا ص ــدَّ  ،ومل جيعله ــك، ومل  يف قهنَّ وص ــك ذل متّل

ــدِّ يُ  ــة ص ــ ق فاطم ــاخطةً  ٰى حتَّ ــت س ــرت  مات ــه، وأم علي

ــيالً  ــا ل ــالة عليه ــالة  ،بالص ــن الص ــر م ــر وعم ــا بك ــت أب ومنع

 يفاطمــة بضــعة منّــ«: اهللا  وقــد قــال رســول. عليهــا

 .ذكرنا بعضها ،ذلك كثرية واألخبار يف ،»ما يؤذهيا ييؤذين

 .فباإلمجاع ،مة الثانيةا املقدَّ مَّ أو

ــامس ــام   :اخل ــمة اإلم ــوب عص ــا وج ــد بيَّن ــا ق ــواء  -أّن س

ــ ــا نص� عين ِع  اادَّ ــدَّ ــر  -أو مل ن ــمة أم ــا، ألنَّ العص ــحُّ مطلوبن يص

وأبـو بكـر غـري منصـوص عليـه  ،بـاطن ال بـدَّ فيهـا مـن الـنصِّ 

 .إمامنا ها إىلٰ متوجِّ  فيكون النصُّ  ،باإلمجاع

 .قد مضت قرون من األزمنة خالية من نبيٍّ  :قالوا

ــا ــأ إالَّ : قلن ــومختا ال هنَّ ــام معص ــن إم ــو م ــل ومج ،ل ــع املل ي

ــمة يفادَّ  ــورين عــوا العص ــدلُّ  ،أقــوام حمص ــدم  عــىلٰ  وذلــك ي ع

 .الزمان من املعصوم خلوِّ 

   *   ** 

مة احلّيل / كشف املراد  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

  اإلمـام بعـد النبـيِّ  يف أنَّ  :املسألة اخلامسة ]]٤٩٦ص [[

  :بن أيب طالب  بال فصل عيلُّ 

 . ان بعيلٍّ ومها خمتّص : قال

ــول ]]٤٩٧ص [[/ ــنصُّ : أق  ان بعــيلٍّ خمتّصــ العصــمة وال

،  ُــإذ األ  أحـــدمها مل يشـــرتطهام والثـــاين ،نية بـــني قـــائلَ مَّ

 ر احلــقُّ ـفانحصــ ،لــنيا بطــالن قــول األوَّ نّــوقــد بيَّ  ،املشــرتطون

اإلمـام هـو  إنَّ  :مـن اشـرتطهام قـال وكـلُّ  ،يف قول الفريق الثاين

 . عيلٌّ 

ـــه اجلـــيلُّ  والـــنصُّ : قـــال ـــإمرة ســـلِّ «: يف قول ـــه ب موا علي

 .وغريمها ،»أنت اخلليفة من بعدي«و ،»املؤمنني

وهـو  ، مـام هـو عـيلٌّ اإل أنَّ  عـىلٰ  ثـانٍ  لهـذا دليـ: أقول

ــنصُّ  ــيلُّ  ال ــول اهللا  اجل ــن رس ــا  م ــواترت هب ــع ت يف مواض

 .ذائعاً  شائعاً  ونقلها غريهم نقالً  ،ةاإلماميَّ 

ـَر�َِ�   : نزل قوله تعاىلٰ امَّ ـل :منها
ْ
ق
َ ْ
 األ

َ
ك

َ
ِذْر َعِشـَ�ت

ْ
ن
َ
 �َوأ

أبا طالـب  ]]٤٩٨ص [[/ أمر رسول اهللا ] ٢١٤: الشعراء[

كـم أيّ «: فقـال هلـم ،لـبومجع بنـي عبـد املطَّ  ،اماً أن يصنع له طع

 ،»؟ي مـن بعـدييوازرين ويعينني فيكون أخي وخليفتـي ووصـيّ 

هـذا أخـي «: فقال  ،»وازركبايعك وأُ أنا أُ «:  فقال عيلٌّ 

. »فاسـمعوا لـه وأطيعـوا ،ي وخليفتي من بعدي ووارثـيووصيّ 

ن ي وخليفتـي مـأنت أخـي ووصـيّ «: )صلوات اهللا عليه(وبقوله 

 .»بعدي وقايض ديني
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ــ :ومنهــا ــ ٰى  آخــامَّ ـل ــني الصــحابة ومل يتخلَّ ــيلٍّ  ٰى ف ســوب  ع

، ــال ــول اهللا«: فق ــا رس ــحابة دوين ،ي ــني الص ــت ب  ،»آخي

ــال لــه  ــون أخــي وخليفتــي مــن أمل تــرَض «: فق   أن تك

 .بينه وبينه ٰى وآخ ،»؟بعدي

ـــاو ـــول اهللا  أنَّ  :منه ـــدَّ  رس ـــأن  م إىلٰ تق ـــحابة ب الص

 ،د املسـلمنيأنـت سـيِّ «: وقـال لـه ،بـإمرة املـؤمننيموا عليه سلِّ يُ 

 هــذا ويلُّ «: وقــال فيــه ،»لــنياملحجَّ  وقائــد الغــرِّ  ،قــنيوإمــام املتَّ 

والنصــوص يف ذلـك كثـرية أكثـر مــن أن  ،»مـؤمن ومؤمنـة كـلِّ 

أن بلـــغ جمموعهـــا  ذكرهـــا املخـــالف واملؤالـــف إىلٰ  ٰى ـصـــُحت 

 .التواتر

مـا َوِ��   :ولقوله تعاىلٰ : قال
�
ُ إِن

ُ
ـُم اُهللا َورَُسـو�

ُ
� ...  اآليـة

 . ام اجتمعت األوصاف يف عيلٍّ وإنَّ  ، ]٥٥: املائدة[

وهــو قولــه  ، إمامــة عــيلٍّ  هــذا دليــل آخــر عــىلٰ : أقــول

ــاىلٰ  ــُم اُهللا   :تع
ُ
ــا َوِ��� م

�
ــَن  ]]٤٩٩ص [[/إِن ي ِ

�
ُ َوا�

ُ
ــو� َورَُس
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ـــوا ا� ـــْم  آَمنُ

ُ
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َ
ـــون ـــ، � راِكُع ـــة يتوقَّ ـــذه اآلي ـــتدالل هب ـــىلٰ واالس  ف ع

 :ماتمقدَّ 

ــداها ــة  أنَّ  :إح ــ(لفظ ــ )امإنَّ ــدلُّ  ،رـللحص ــول  وي ــه املنق علي

ــول ــ .واملعق ــولأمَّ ــه ،ا املنق ــة علي ــل العربي ــاع أه ــ. فإلمج ا وأمَّ

للنفــي قبــل  )مــا(و ،لإلثبــات )إنَّ (لفظــة  فــألنَّ  ،املعقــول

ــــب ــــ ،الرتكي ــــالً فيك ــــب عم ــــد الرتكي ــــذلك بع  ون ك

 وال يصـــحُّ  ،هـــذه الداللـــة ولإلمجـــاع عـــىلٰ  ،باالستصـــحاب

غـــري  وال رصف اإلثبـــات إىلٰ  ،واحـــد ٰى معنـــ تواردمهـــا عـــىلٰ 

ــي إىلٰ  ــذكور والنف ــاع امل ــذكور لإلمج ــو  ،امل ــس وه ــي العك فبق

ــ ــات إىلٰ ـص ــي إىلٰ  رف اإلثب ــذكور والنف ــريه امل ــ ،غ ــو معن  ٰى وه

 .احلرص

ــة ــو أنَّ  :الثاني ــد األوىلٰ  يلَّ ال ــ يفي ــه  ،فرُّ ـبالتص ــدليل علي وال

ــتعامهلم ــة واس ــل اللغ ــل أه ــوهلم ،نق ــلطان ويلُّ  :كق ــن ال  الس م

ــدم وويلُّ  ويلُّ  :وكقــوهلم ،لــه ويلَّ  ــه  ال ــ«: امليــت، وكقول ام أّي

 .»ها فنكاحها باطلامرأة نكحت بغري إذن وليِّ 

 ه تعـــاىلٰ ألنَّــ ،املــراد بـــذلك بعــض املـــؤمنني أنَّ  :الثالثــة

ــتصٍّ و ــف خم ــفهم بوص ــهم ص ــ .ببعض ــزم وألنَّ ــك ل ــوال ذل ه ل

 .واملتوّيل  اد الويلِّ احتِّ 

ــ املــراد هبــذه اآليــة : مات فنقــولدت هــذه املقــدَّ وإذ قــد متهَّ

ــيلٌّ  ــو ع ــىلٰ  ، ه ــل ع ــاع احلاص ــ أنَّ  لإلمج ــن خصَّ ــا م ص هب

غـريه خـرق  رفها إىلٰ ـفصـ ، ه عـيلٌّ إنَّـ :بعض املـؤمنني قـال

ــ. اإلمجــاع ــ ه وألنَّ وقــد  ،املــراد أو بعضــه لإلمجــاع ا كــلُّ إمَّ

ــ وألنَّ  .املــراد فيكــون هــو كــلُّ  ،ا عــدم العموميــةنّــبيَّ  رين ـاملفسِّ

ــ ، املــراد هبــذه اآليــة عــيلٌّ  أنَّ  فقــوا عــىلٰ اتَّ  ق  تصــدَّ امَّ ـه لــألنَّ

ــه ــة في ــذه اآلي ــت ه ــه نزل ــة ركوع ــه حال ــالف يف  ،بخامت وال خ

 .ذلك

 .وحلديث الغدير املتواتر: قال

 أنَّ  :وتقريـره ، إمامـة عـيلٍّ  ذا دليـل آخـر عـىلٰ هـ: أقول

ــ مٍّ قــال يف غــدير ُخــ  النبــيَّ  : ة الــوداعوقــد رجــع مــن حجَّ

 ]]٥٠٠ص [[/بكـــم مـــن  ألســـت أوىلٰ  ،معـــارش املســـلمني«

ــالوا ،»؟أنفســكم ــىلٰ  :ق ــيلٌّ «: قــال  ،ب  مــن كنــت مــواله فع

ر مــن ـوانصــ ،وعــاد مــن عــاداه ،وال مــن وااله هــمَّ اللّ  ،مــواله

ــ. »واخــذل مــن خذلــه ،رهـنصـ ة هــذا وقــد نقــل املســلمون كافَّ

ـــه عـــىلٰ لكـــنَّ  ،متـــواتراً  احلـــديث نقـــالً   هم اختلفـــوا يف داللت

ـــه أنَّ  .اإلمامـــة ـــد  )مـــوىلٰ (لفظـــة  ووجـــه االســـتدالل ب تفي

ــدلُّ مقدَّ  ألنَّ  ،)األوىلٰ ( ــديث ت ــه مــة احل ــة  وألنَّ  .علي ــرف اللغ ع

ـــيه ـــتعامل ،يقتض ـــذا االس ـــاىلٰ  ،وك ـــه تع ـــ  :لقول اُر ِ�َ ا��

مْ 
ُ
ــْوال� �َ ]ــد ــ أي أوىلٰ  ،]١٥: احلدي ــل ،مهب ــول األخط  :وق

 ،العبـد مـوىلٰ  :وقـوهلم ،)هـمفأصبحت موالها مـن النـاس كلِّ (

ـ .ف فيــهرُّ ـبتـدبريه والتصــ أي األوىلٰ   ا مشــرتكة بــني معــانٍ وألهنَّ

ـوألنَّـ . األوىلٰ غري مـرادة هنـا إالَّ  وال  ،املـراد أو بعضـه ا كـلُّ ه إمَّ

ــن اإلرادةجيــوز خروجــه  ــ ،ع ــهألنَّ ــة في ــت إرادة  ،ه حقيق ومل يثب

 .غريه

 .وحلديث املنزلة املتواتر: قال

 أنَّ  :وتقريـره ، إمامـة عـيلٍّ  هـذا دليـل آخـر عـىلٰ : أقول

ه  أنَّـإالَّ  ٰى ي بمنزلـة هـارون مـن موسـأنت منّـ« :قال  النبيَّ 

هم وتــواتر املســلمون بنقــل هــذا احلــديث لكــنَّ  ،»بعــدي ال نبــيَّ 

ــوا ــىلٰ  اختلف ــه ع ــة يف داللت ــه ،اإلمام ــتدالل ب ــر االس  أنَّ  :وتقري

ــ ــ  اعلي� ــن موس ــارون م ــازل ه ــع من ــه مجي ــبة إىلٰ  ٰى ل  بالنس

ــيِّ  ــا ألنَّ ،  النب ــة هن ــدة منفي ــ ،الوح ــتثناء املش روط ـلالس

ــالكثرة ــا  ،ب ــرج م ــتثناء املخ ــراد لالس ــيس بم ــوم ل ــري العم وغ

ــدد ــه كالع ــب دخول ــواله لوج ــرتاك ،ل ــدم االش ــل ع  .واألص

ولعـدم فهـم املــراد  .نتفـاء القائـل بـالكثرة مـن دون العمـوموال

ومـن مجلـة منازلـه اخلالفـة بعـده لـو  .من خطاب احلكيم لـواله

 .لثبوهتا له يف حياته ،عاش
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 .لإلمجاع ،فيعمُّ  ،املدينة والستخالفه عىلٰ : قال

ــول ــىلٰ : أق ــر ع ــل آخ ــذا دلي ــه  ه ــره ،إمامت  أنَّ  :وتقري

ــيَّ  ــىلٰ    النب ــتخلفه ع ــةاملد اس ــأمري  ،ين ــافقون ب ــف املن وأرج

 ،يـــا رســـول اهللا«: وقـــال ،النبـــيِّ  فخـــرج إىلٰ  ،املـــؤمنني 

ــ إنَّ  ]]٥٠١ص [[/ ــوا أنَّ ــافقني زعم ــتثقاالً ك خلَّ املن ــي اس  فتن

ــ زاً وحتــرُّ  ــال  ،»يمنّ ــ ،كــذبوا«: فق ــت ام خلَّ إنَّ ــا ترك ــك مل فت

ي أن تكـون منّـ يـا عـيلُّ  أفـال تـرٰىض  ،فـارجع فـاخلفني ،ورائي

وإذا كـان  ،»؟بعـدي ه ال نبـيَّ  أنَّـإالَّ  ٰى ارون مـن موسـبمنزلة هـ

ــه وال  ،املدينــة يف تلــك احلــال خليفتــه عــىلٰ  ــه قبــل موت ومل يعزل

 ،فـال يكـون غـريه خليفـة عليهـا ،ت واليتـه عليهـااستمرَّ  ،بعده

ــىلٰ  ــه ع ــت خالفت ــا انتف ــريه عليه ــة غ ــت خالف ــا  وإذا انتف غريه

 .فثبت اخلالفة له  ،لإلمجاع

ــال ــد :ال يق ــيُّ  ق ــتخلف النب ــىلٰ   اس ــة ع ــة  مجاع املدين

 .ة عندكمومع ذلك فليسوا أئمَّ  ،غريها وعىلٰ 

والبـاقون مل يقـل أحـد  ،بعضـهم عزلـه  إنَّ  :ا نقـولألّنـ

 .بإمامتهم

ــه : قــال ــن وي أنــت أخــي ووصــيّ «: ولقول ــي م خليفت

 .»- بكرس الدال - ينيبعدي وقايض دِ 

 أنَّ  :تقريـرهو ، إمامـة عـيلٍّ  هـذا دليـل آخـر عـىلٰ : أقول

ي وخليفتــي مــن بعــدي أنــت أخــي ووصــيّ «: قــال  النبــيَّ 

ــدالـبكســ - ينــيوقــايض دِ  ــٌح  وهــذا نــصٌّ  ،»- ر ال  عــىلٰ  رصي

 .مما تقدَّ  الوالية واخلالفة عىلٰ 

 .وإمامة املفضول قبيحة عقالً  ،ه أفضلوألنَّ : قال

ه أنَّـ :وتقريـره ، إمامـة عـيلٍّ  هذا دليـل آخـر عـىلٰ : أقول

تقـديم  ألنَّ  ،فيكـون هـو اإلمـام ،مـا يـأيت ه عـىلٰ أفضل من غـري

 .مما تقدَّ  وللسمع عىلٰ  ،الفاضل قبيح عقالً  املفضول عىلٰ 

ــال ]]٥٠٢ص [[/ ــىلٰ : ق ــزة ع ــور املعج ــده ولظه ــع  ،ي كقل

ــة الثعبــان ،بــاب خيــرب ورفــع الصــخرة العظيمــة عــن  ،وخماطب

ــة اجلــنِّ  ،القليــب ــمس وردِّ  ،وحمارب ــوادَّ  .وغــري ذلــك ،الش  ٰى ع

 .فيكون صادقاً  ،امةاإلم

ــول ــىلٰ : أق ــر ع ــل آخ ــذا دلي ــؤمنني  ه ــري امل ــة أم  ،إمام

ــره ــ :وتقري ــىلٰ أنَّ ــر ع ــد ظه ــرية ه ق ــزات كث ــده معج ــوادَّ  ،ي  ٰى ع

ــريه ــه دون غ ــة ل ــادقاً  ،اإلمام ــون ص ــ .فيك ــة األُ ا املقدَّ أمَّ  ،وىلٰ م

ه فـتح بـاب خيـرب وعجـز عـن إعادتـه سـبعون فلام تواتر عنه أنَّـ

ــالً  ــدِّ  رج ــن أش ــاس م ــوَّ  الن ــىلٰ  .ةً ق ــان ع ــه الثعب ــرب وخاطب  من

أشـكل عليـه  ام اجلـنِّ ّكـه مـن ُح إنَّـ«: فقـال ،عنه َل ئِ فُس  ،الكوفة

ــا ــه عنه ــألة أجبت ــ ]]٥٠٣ص [[/ .»مس ــامَّ ـول ــفّ  ه إىلٰ  توجَّ ني ص

 ،مـن ديـر قريبـاً  فـأمرهم فحفـروا بئـراً  ،أصاهبم عطـش عظـيم

ــا ــن قلعه ــزوا ع ــة عج ــخرة عظيم ــدوا ص ــزل  ،فوج  فن

ــدةفاقتلعهــا ودحــ ــاء فشــ ،ا هبــا مســافة بعي ــمّ  ،ربواـفظهــر امل  ث

 :عـن ذلـك فقـال َل ئِ فُسـ ،فنزل صاحب الـدير وأسـلم ،أعادها

مـن قـبيل ومل  ٰى ـومضـ ،قـالع هـذه الصـخرة هذا الدير عـىلٰ  ٰى بن

 وحـــارب اجلـــنَّ . يف الشـــام واستشـــهد معـــه  ،يـــدركوه

ــةً  ــنهم مجاع ــل م ــريةً  وقت ــ كث ــامَّ ـل ــوع الض ــالنبيِّ ـ أرادوا وق  رر ب

  ٰت لـــه الشـــمس دَّ ورُ  .بنـــي املصـــطلق حيـــث ســـار إىل

صــدق  ة عــىلٰ وغــري ذلــك مـن الوقــائع املشــهورة الدالَّـ ،تنيمـرَّ 

ــ. فاعلهــا ــالتواتر ،مــة الثانيــةا املقدَّ وأمَّ ــة ب إذ ال  ،فظــاهرة منقول

 .اإلمامة بعد رسول اهللا  ٰى عادَّ  ه أحد يف أنَّ  يشكُّ 

 . هو فتعنيَّ  ،فال يصلح لإلمامة ،ولسبق كفر غريه: قال

غـريه  وهـو أنَّ  ، إمامـة عـيلٍّ  هذا دليل آخـر عـىلٰ : أقول

اس وأيب بكـر كانـا كـافرين قبـل هلـم اإلمامـة كالعبّـ يعـن ادُّ ممَّ 

ال  :لقولــه تعــاىلٰ  ،فــال يصــلحان لإلمامــة ، ظهــور النبــيِّ 
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 .ه جواب دعاء إبراهيم ألنَّ  ،مامةهنا عهد اإل
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وهــو قولــه  ، إمامــة عــيلٍّ  هــذا دليــل آخــر عــىلٰ : أقــول

ــوا َمــَع  :تعــاىلٰ 
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ـــاِدِ�َ�  ـــا أمـــر تعـــاىلٰ ، �ا�ص� أي  ،لكون مـــع الصـــادقنيب

ـــدق ـــنهم الص ـــوم م ـــ ،املعل ـــك إالَّ وال يتحقَّ ـــقِّ ق ذل   يف ح

ــوم ــريه ال يُ  ،املعص ــإذ غ ــدقهعَل ــيلٍّ  ،م ص ــري ع ــوم غ  وال معص

 باإلمجاع. 
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وهــو قولــه  ، إمامــة عــيلٍّ  هــذا دليــل آخــر عــىلٰ : أقــول

  :تعــاىلٰ 
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ُ
ــر باالتِّ ، َوأ ــة ألُ أم ــاع والطاع ــرب  ،ويل األم

ي وجــوب ـإذ غــريه ال أولويــة لــه تقضــ ،واملــراد منــه املعصــوم

 .باإلمجاع  وال معصوم غري عيلٍّ  ،طاعته

عـدم  ة عـىلٰ ة الدالـَّيف األدلَّـ :ةاملسألة السادس ]]٥٠٤ص [[/

  : إمامة غري عيلٍّ 
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ــري عــيلٍّ  وألنَّ : قــال ــة  اجلامعــة غ ــري صــالح لإلمام  ،غ

 .م كفرهملظلمهم بتقدُّ 

ــ: أقــول ــذه أدلَّ ــدلُّ ه ــري عــيلٍّ  أنَّ  عــىلٰ  ة ت ــلح   غ ال يص

 :لإلمامة

  أبــا بكــر وعمــر وعــثامن قبــل ظهــور النبــيِّ  أنَّ  :لاألوَّ 

 .متلآلية وقد تقدَّ  ،ينالوا عهد اإلمامةفال  ،كانوا كفرة

*   *   * 

مة احلّيل / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

 هــو عــيلُّ  بعــد رســول اهللا  اإلمــام احلــقِّ  ]]٤١٢ص [[

 :بن أيب طالب 

ــال ــقُّ : ق ــام احل ــإذن اإلم ــول اهللا ف ــد رس ــيلٌّ   بع ــو ع  ه

 َّـ ، ألن ، ا بوجـوب العصـمة فاإلمـام عـيلٌّ الناس قـائالن إمَّ

فــاجلمع بــني العصــمة والغــري خــالف  .أو بعــدمها فغــريه

 .اإلمجاع

 ، وقـد اختلـف النـاس فيـه عـىلٰ ٰى ـهذا نتيجة ما مضـ: أقول

 :ثالثة مذاهب

ــ: أحــدها ــمــذهب اإلماميَّ بعــد  اإلمــام احلــقَّ  أنَّ  ،ةة والزيديَّ

 . عيلٌّ  اهللا رسول 

 .اإلمام هو أبو بكر أنَّ  ،مذهب اجلمهور: الثاين

 . اإلمام هو العبّاس أنَّ  ،مذهب مجاعة: الثالث

 :ل وجوهاملذهب األوَّ  والدليل عىلٰ 

ــدها ــام أنَّ : أح ــوماً   اإلم ــون معص ــب أن يك ــيلٍّ جي ــري ع  ، وغ

 ـ .ليس بمعصـوم ـ .بياهنـا ٰى ـفقـد مضـ ،ٰى الصـغرا أمَّ ا وأمَّ

اإلمــام جيــب  إنَّ : قائــل يقــول: النــاس قــائالن فــألنَّ  ،ٰى الكــرب

ـــو عـــ ،أن يكـــون معصـــوماً  ـــول . يلٌّ فه ـــل يق  إنَّ (: وقائ

ص [[/فهـــو غـــري (، ال جيـــب أن يكـــون معصـــوماً  )اإلمـــام

ــ ، فلــو قلنــا بعصــمة غــري عــيلٍّ )عــيلٍّ  ]]٤١٣ ة لكــان مــن األئمَّ

 .لإلمجاع خرقاً 

 :نقض إمامة أيب بكر

ـــالنصِّ  وألنَّ : قـــال ـــه إمامـــة أيب بكـــر إن كانـــت ب : فقول

ــت بخــريكم  أقيلــوين( ــال  ) فلس ــم املعــايص، ف ــن أعظ ــون م يك

 .وبغريه ال يصلح للتعيني .إماماً 

أبـا بكـر لـيس  أنَّ : هـذا هـو الوجـه الثـاين، وتقريـره: أقـول

ــيلٌّ  ــون ع ــب أن يك ــام، فيج ــام  بإم ــو اإلم ــ .ه ــة ا املقدَّ أمَّ م

ــ فــألنَّ  ،وىلٰ األُ   .أو بغــريه ،ا أن تكــون بــالنصِّ إمامــة أيب بكــر إمَّ

ــد بيَّ  ــا ق ــل، ألّن ــاين باط ــا أنَّ والث ــنيَّ اإلمــام ال ي نّ ــالنصِّ  إالَّ تع  . ب

ـ :ل باطـل لـوجهنيواألوَّ  ــ .ه خـالف اإلمجـاعفألنَّـ الً ا أوَّ أمَّ ا وأمَّ

مـن  )أقيلـوين فلسـت بخـريكم وعـيل فـيكم: (قولـه فـألنَّ  ثانياً 

ــة ــلح لإلمام ــال يص ــايص، ف ــ .أعظــم املع ــربوأمَّ ــألنَّ  ،ٰى ا الك  ف

 ، ا أن يكـون عليـ�فتعـنيَّ  ،مـا يـأيت العبّاس ليس بإمـام عـىلٰ 

 . لزم خرق اإلمجاعإالَّ و

 :إمامة عيلٍّ  تواتر النصِّ اجليلِّ عىلٰ 

 .اجليلِّ  النصِّ  عىلٰ  وللتواتر الدالِّ : قال

ــول ــره: أق ــث، وتقري ــو الوجــه الثال الشــيعة  أنَّ : هــذا ه

ـــاً  ـــتهم خلف ـــواترت كلم ـــارق األرض  ت ـــلف يف مش ـــن س ع

ــا ــارهم ،ومغارهب ــرهتم وانتش ــع كث ــىلٰ  ،م ــنصِّ  ع ــيلِّ  ال ــن  اجل م

ــيِّ  ]]٤١٤ص [[/ ــه  النب ــه بقول ــن «: علي ــة م ــت اخلليف أن

غـري ذلـك مـن األخبـار  إىلٰ  ،»اسـمعوا لـه وأطيعـوا«، و »بعـدي

 .إمامته ة عىلٰ املتواترة الدالَّ 

ــال ــيعة يف إنَّ : ال يق ــني  الش ــانوا قليل ــر ك ــداء األم ــن  ،ابت وم

 )اوالواســطة يف الكثــرة حــد� (الطــرفني   رشط التــواتر بلــوغ

ــ وأيضــاً  .الكــذب يمتنــع اجــتامعهم عــىلٰ   ه لــو كــان متــواتراً فإنَّ

ــل ــايل باط ــادكم، والت ــام أف ــم ك ــا العل ــدَّ  ،ألفادن ــهفاملق  .م مثل

املوجـب للعلــم هـو سـامع اخلـرب، فــال  ة ظـاهرة، فـإنَّ والرشـطيَّ 

 .يتفاوت حصوله لبعض دون بعض

الشـيعة اآلن  بـاملنع مـن ذلـك، فـإنَّ  :لألّنا نجيب عـن األوَّ 

ـقد أخربو  كثريون، وهم م قـد أخـربهم ا عـن مجاعـة متـواترة أهنَّ

ط فيـه شَرت اخلرب املتواتر ال يُ  أنَّ  عىلٰ  .آخر املراتب مجاعة متواترة إىلٰ 

ه جيوز أن حيصل العلم بخرب أربعـة أو مخسـة إذا العدد الكثري، فإنَّ 

 .فيكون متواتراً  ،إليه قرائن تفيد العلم انضمَّ 

ــاين ــن الث ــيِّ  :وع ــره الس ــا ذك ــم ــ ٰى ـد املرتض ــو أنَّ ه ، وه

 ط يف حصــول العلــم بــاخلرب أن ال يكــون الســامع معتقــداً شــَرت يُ 

فـال جيـب مـن عـدم علمـك بـاخلرب أن ال  وأيضـاً  .خالف اخلرب

 .يكون اخلرب متواتراً 

*   *   * 

 :إمامة عيلٍّ  وجود النصِّ من النبيِّ عىلٰ  ]]٤١٦ص [[/

ــ الــنصَّ  وألنَّ : قــال ــ ،قمتحقِّ كــان إذا خــرج مــن  ه ألنَّ

ــىلٰ  ــتخلف ع ــة اس ــ املدين ــهالرعيَّ ــد موت ــرتكهم بع ــف ي  ؟ة، فكي

ــ ــمه علَّ وألنَّ ــن عظ ــتنجاء م ــم االس ــفقته  مه ــام ،ش ــن   واإلم م

 .هو عيل الستقالة أيب بكرف ،أعظم املصالح
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ــول ــره: أق ــامس، وتقري ــه خ ــذا وج ــنصَّ  أنَّ : ه ــود  ال موج

ــ مــن النبــيِّ  ــ  كــان  كــان كــذلك ٰى ، ومت  . ااإلمــام علي�

ــ ــغرأمَّ ــألنَّ  ،ٰى ا الص ــيَّ  ف ــىلٰ   النب ــفقة ع ــة الش ــان يف غاي  ك

األسـفار   بعـض خـرج مـن املدينـة إىلٰ  )إذا  كـان(ه املسلمني، فإنَّ 

ــان يُ  ــيه، وك ــن يرتض ــيهم م ــتخلف عل ــزوات اس ــم علِّ والغ مه

ــتنجاء وكيفيَّ  ــن األُ االس ــراه م ــري جم ــا جي ــه، وم ــة ت ــور النافع م

بعـد  ل تركـه للمسـلمنيعَقـومـن كـان كـذلك كيـف يُ  .ةاجلزئيَّ 

ــه ــا عن ــم نائب ــب هل ــري أن ينص ــن غ ــه م ــ؟ موت ــربوأمَّ  ٰى ا الك

ــإنَّ  ــاع، ف ــائالن فباإلمج ــاس ق ــالنصِّ  ،الن ــول ب ــن يق ــنهم م  ،م

فيقـول بإمامـة   ،ومـنهم مـن ال يقـول بـه . فاإلمام هو عـيلٌّ 

ــريه ــنصِّ  .غ ــني ال ــاجلمع ب ــارق لإل ف ــريه خ ــة غ ــاعوإمام  .مج

عليـه لكـان  اً أبـا بكـر اسـتقال، فلـو كـان منصوصـ فألنَّ  وأيضاً 

ــا  .، فــال يصــلح لإلمامــةفاســقاً  ــة م ويف هــذا الوجــه مــن املتان

ــ ــلــيس يف بعــض األوجــه املــذكورة، فإنَّ ــاطع، مّ ـه برهــان ل ي ق

 .ةة الباقية فيها براهني إّنيَّ واألدلَّ 

*   *   * 

مة احلّيل / تسليك النفس  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

  لنبـيِّ اإلمـام بعـد ا يف أنَّ  :املطلب الرابع]] ٢٠٣ص /[[

  : هو عيلٌّ 

 :ذلك، لوجوه ذهبت الشيعة إىلٰ 

 فهـو عــيلٌّ  إن كـان اإلمــام جيـب أن يكـون معصــوماً  )الـف(

 َّوبيـــان . ملــا ســبق، فالتـــايل مثلــه م حـــقٌّ املقــدَّ  ، لكــن

 .إذ ال قائل بعصمة غريه ،اإلمجاع :ةرطيَّ ـالش

عـن  تنقلـه الشـيعة خلفـاً   مـن النبـيِّ  تواتر الـنصِّ  )ب(

ــلف يف  ــهس ــلِّ «: قول ــؤمننيس ــإمرة امل ــه ب ــمعوا «، و»موا علي اس

 .»أنت اخلليفة من بعدي«، و»وأطيعوا له

ــاىلٰ  )ج( ــه تع ــَن   :قول ي ِ
�

ُ َوا�
ُ

ــو� ــُم اُهللا َورَُس
ُ
ــا َوِ��� م

�
إِن

ـــ(ولفظـــة ، ]٥٥: املائـــدة[اآليـــة  ... آَمنُـــوا ر ـللحصـــ )امإنَّ

ــاء الوضــع ــاع تــوارد النقيضــني عــىلٰ  ،بالنقــل، ولبق  حمــلٍّ  وامتن

 . العكسفتعنيَّ  ،املذكور واحد، وورود النفي عىلٰ 

ــ]] ٢٠٤ص /[[ ــراد بال ــو األوىلٰ  )ويلِّ (ـ وامل ــ ه ف رُّ ـبالتص

 ،صـافه بوصـف خـاصٍّ ، التِّ )الـبعض( :واملـراد. ووضـعاً  عرفـاً 

 امَّ ـالنتفــاء الوصــف عــن غــريه، وثبوتــه فيــه لــ،  فهــو عــيلٌّ 

 .ق بخامته حال ركوعهتصدَّ 

 ألسـت أوىلٰ «: يوم الغـدير يف قولـه ل عنه تواتر النق )د(

مواله،  فمن كنت مواله فعيلٌّ «: ، قالبىلٰ  :، قالوا»؟منكم بأنفسكم

ره، واخذل ـر من نصـوعاد من عاداه، وانص ،وال من وااله الّلهمَّ 

 .لسـبق متهيـد القاعـدة بـه ،)األوىلٰ ( :واملراد بـاملوىلٰ . »من خذله

  ، الستحالة أن جيمـع النبـيُّ والمتناع إرادة غريه من معانيها

  ة وقت اهلجري وينصب شبه املنـرب ويأخـذ بعضـد عـيلٍّ مَّ األُ 

أو من كنت خليفته  ،هابن عمِّ  ه، فهذا عيلٌّ من كنت ابن عمِّ  :ويريد

 :مـع قولـه تعـاىلٰ . فهذا خليفته، أو من كنت نارصه فهذا نـارصه

 �ِْو
َ
ُضُهْم أ

ْ
ِمناُت َ�ع

ْ
ُمؤ

ْ
 َوا�

َ
ِمنُون

ْ
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ْ
ٍض َوا�

ْ
 .]٧١: التوبة[ اُء َ�ع

 ٰى أنــت منّــي بمنزلــة هــارون مــن موســ«: قولــه  )ـهــ(

ــأ إالَّ  ــيَّ نَّ ــدي ه ال نب ــ»بع ــتثناء يقتض ــيمـ، واالس ــن  .ي التعم وم

 اخلالفـة، وإالَّ  عـىلٰ  ه لـو عـاش بعـده لكـان باقيـاً مجلة منازله أنَّـ

 .خالفته ه معصوم يستحقُّ وألنَّ  .لزم هبوط منزلته

ــيلٌّ  )و(]] ٢٠٥ص /[[ ــام  ع ــو اإلم ــل، فه ــ. أفض ا أمَّ

ــدَّ  ــام تق ــديم املفضــولاملالزمــة فل ــبح تق ــ. م مــن ق ــدق وأمَّ ا ص

ـــهاألوىلٰ  ـــأرسهم إلي ـــامء ب ـــاب العل ـــه . ، فالنتس  :وقول

ــيلٌّ « ــاكم ع ــ ،»أقض ــو مش ــدـوه ــالعلم والزه ــوع  .روط ب ولرج

ــه ــائعهم إلي ــحابة يف وق ــدَّ  .الص ــر يف ع ــول عم ــواطنوق : ة م

 .)هللك عمر لوال عيلٌّ (

وقسـمة ثامنيــة  ،كـوزن قيــد العبـد باملـاء ،ولقضـاياه الغريبـة

ــيَّ  ــم يف قض ــةدراه ــة الثامني ــة  ،ة األرغف ــاحب الثالث ــاء ص وإعط

 .والباقي لآلخر، وغري ذلك من غرائب القضايا درمهاً 

ــ َســنا: املــراد بقولــه أنَّ  رين عــىلٰ ـوإلمجــاع املفسِّ
ُ
ف
ْ
�
َ
آل [ َوأ

 .، فاملراد املساوياد حمالواالحتِّ  ، عيلٌّ ] ٦١: عمران

بأحـّب خلقـك  ائـِت  هـمَّ اللّ «: وخلرب الطائر حـني قـال 

 .»إليك يأكل معي من هذا الطائر

 .لنفسه دون غريه من الصحابة ذه أخاً واختَّ 

ـــه  ـــر إىلٰ «: وقول ـــن أراد أن ينظ ـــه م  وإىلٰ  ،آدم يف علم

ـــواهي ـــع يف تق ـــراهيم يف وإىلٰ  ،وش ـــه]] ٢٠٦ص /[[  إب  ،حلم

ـــب عـــيلِّ  بادتـــه، فلينظـــر إىلٰ يف ع ٰى عيســـ وإىلٰ  ، »بـــن أيب طال

، وغـري »فقـد كفـر ٰى ر، فمـن أبــخـري البشـ عـيلٌّ «: وقولـه 

 .)النهاية(ذلك من اآلثار واآليات مذكور يف كتاب 

ــاس كانــا كــافرين، فــال  أنَّ  اإلمجــاع عــىلٰ  )ز( أبــا بكــر والعبّ

ـا�ِِم�َ  :يصلحان لإلمامة، لقوله تعاىلٰ 
�
ِدي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
 � ال يَنال

 . لإلمامةمل يسبق له كفر، فتعنيَّ   وعيلٌّ ، ]١٢٤: البقرة[

*   *   * 
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مة احلّيل / مناهج اليقني  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

  :ة يف تعيني األئمَّ  :البحث السادس]] ٣٩٣ص [[

عليــه  ، ويــدلُّ  عــيلٌّ   بعــد رســول اهللا اإلمــام احلــقُّ 

 :وجوه

ــم أنَّ : لاألوَّ  ــب العص ــان واج ــام إن ك ــام اإلم ــان اإلم ة ك

ــيل  ــو ع ــدَّ ، ه ــايل كاملق ــقٌّ والت ــان ]] ٣٩٤ص /[[ .م ح بي

ــ أنَّ  :رطيةـالشــ ــا بكــر والعبّ ــومني اتِّ أب ــا معص ــاً اس مل يكون ، فاق

وهـو  ،هـو اإلمـام خلـال الزمـان مـن إمـام  فلو مل يكن عـيلٌّ 

 موجـب للعصـمة ونـاٍف : النـاس قـائالن وألنَّ  .مباطل ملـا تقـدَّ 

، ومـن نفاهـا  اإلمـام هـو عـيلٌّ  :المن اعتربهـا قـ هلا، وكلُّ 

وقلنـا بإمامـة غـري  ناهـااس، فلـو اعتِرب ه أبـو بكـر والعبّـإنَّ  :قال

ـ .وهـو باطـل ،لإلمجـاع كـان خرقـاً   عيلٍّ  ا بيـان صـدق وأمَّ

 .م فقد مٰىض املقدَّ 

ــاين ــول : الث ــن الرس ــواتر ع ــل املت ــالنصِّ  النق ــيلِّ  ب ، اجل

عـن  بالد يتنـاقلون خلفـاً قهـا يف الـالشـيعة مـع كثرهتـا وتفرُّ  فإنَّ 

ــال  رســول اهللا ســلف أنَّ  ــا عــيلُّ «: ق ــن  ،ي ــت اخلليفــة م أن

 .»طيعواأواسمعوا له و ،موا عليه بإمرة املؤمننيبعدي، سلِّ 

ـســلِّ ال نُ : ال يقـال ا لــو كانــت م تـواتر هــذه األحاديــث، فإهنَّ

ــايل باطــل ،أحــد متــواترة حلصــل العلــم هبــا لكــلِّ  فكــذا  ،والت

 .ماملقدَّ 

ــ ــولا ألّن ــن املتوقِّ : نق ــنهم م ــامن، م ــرب قس ــذا اخل ــون يف ه ف

نــي مل أســمعه، ومــنهم مــن مل يعانــد يف إنَّ  :وقــال ،عانــد وأخفــاه

 .ذلك

يف  الً وســبب عــدم تــواتره عنــدهم حصــول الشــبهة هلــم أوَّ 

هلـم عـن اعتقـاد موجبـه، وهلـذا رشط  نفيه، فكان ذلـك صـارفاً 

الســامع  تــواتر أن ال يكــونيف خــرب امل  ٰى ـد املرتضــالســيِّ 

 .و تقليدأشبهة لاعتقاده نفي خمربه  سبق إىلٰ 

ــاً  ــائالن وأيض ــاس ق ــال: فالن ــن ق ــنهم م ــب : م ــم عقي العل

ــال ــن ق ــنهم م ــري، وم ــواتر نظ ــ: الت ــكَّ إنَّ يف  ه رضوري، وال ش

ــا أنَّ  ــرتاك فيه ــب االش ــات ال جي ــاوت يف  ،النظري ــوع التف لوق

ــا ــبة إليه ــاس بالنس ــ .الن ــوأمَّ ــاً ـا الض ــذلك أيض ، روريات فك

 .سبب كاإلحساس إذا كانت مستندة إىلٰ  صوصاً خ

 كــان أفضــل النــاس بعــد رســول اهللا ا علي�ــ أنَّ : الثالـث

 ،ٰى بيـــان الصـــغر]] ٣٩٥ص /[[ .فيكــون هـــو اإلمــام 

 :من وجوه

ــ أنَّ : لاألوَّ  ــائل إمَّ ــةالفض ــة ،ا علمي ــ .أو عملي ــة أمَّ ا العلمي

 :استكامله فيها وجوه عىلٰ  فيدلُّ 

ــدهاأ ــ: ح ــان يف ه أنَّ ــوَّ ك ــة وق ــذكاء والفطن ــة ال ة  غاي

ــ شــديد احلــرص عــىلٰ  ،احلــدس م العلــم واســتفادته، وكــان تعلُّ

يف  ، وال شــكَّ  مــه أعلــم النــاس وأفضــلهم رســول اهللامعلِّ 

ــمَّ  أنَّ  ــول إذا ت ــامِّ  القب ــل الت ــود فاع ــع وج ــل م ــان الفع ــامُّ   ك  الت

 .حاصالً 

صـول التوحيـد ومسـائل العـدل عنـه مـن أُ  َل ِقـما نُ : وثانيها

 .مراتبه أقّل  فتاويه الفقهية بحيث ال يصل أحد إىلٰ و

ـــا ـــإنَّ : وثالثه ـــه، ف ـــأرسهم إلي ـــم ب ـــل العل ـــاب أه  انتس

 وقــد كــان تلميــذاً  ،أيب احلســن األشــعري األشــاعرة منتســبة إىلٰ 

ــيلٍّ  ــاجلُ  أليب ع ــبونبّ ــأرسهم منتس ــة ب ــزيل، واملعتزل ــه   ائي املعت إلي

ــويــدَّ  ل والتنزيــه صــول اعتقــادهم مــن العــدم أخــذوا أُ عون أهنَّ

 .والتوحيد من كالمه وخطبه 

ــ أصــله  ه أنَّــ فــق العلــامء عــىلٰ ا األدب، فقــد اتَّ وأمَّ

 .ومنبعه

ــ ــ ا التفســري فــألنَّ وأمَّ عبــد  رين يســتندون أقــواهلم إىلٰ ـاملفسِّ

 . اس، وهو تلميذ عيلٍّ بن عبّ  اهللا

 .يف ظهور فضله فيه ا الفقه فال شكَّ وأمَّ 

ــا ــه : ورابعه ــ«: قول ــاكم ع ــدلُّ »يلٌّ أقض ــذا ي ــىلٰ  ، وه  ع

 .مجيع العلوم القضاء يفتقر إىلٰ  األفضلية، ألنَّ 

ـ عنـه  َل ِقـمـا نُ : وخامسها ت رَ ـِسـلـو كُ «: ه قـالمـن أنَّ

ــل  ،هــل التــوراة بتــوراهتمأيل الوســادة حلكمــت بــني  ــني أه وب

 هــلأوبــني  ،وبــني أهــل الزبــور بزبــورهم ،نجيلهمإاإلنجيــل بــ

ــاهنم ]]٣٩٦ص /[[ ــان بفرق ــدلُّ ، »الفرق ــذا ي ــىلٰ  وه ــامل  ع ك

ــــمعرفتــه هبـــذه الشــ ف عليــه مـــن املســـائل رائع ومـــا يتوقَّ

 .صوليةاألُ 

الوقــائع املنقولــة عنــه يف فتاويــه مــع خطــأ : وسادســها

عمـر أمـر بـرجم  نَّ أ َل ِقـه قـد نُ أفضـليته، فإنَّـ ة عـىلٰ الصحابة دالّ 

ــتَّ أامــرأة  ــد لس ــت بول ــه  ،ة أشــهرت ــاه عن ــه ، فنه ــال علي وت

ــاىلٰ  ــه تع   :قول
ً
را

ْ
ــه

َ
 ش

َ
ــون

ُ
الث

َ
ُ ث

ُ
ــُه َوفِصــا�

ُ
ْل

َ
ــاف[ وَ� : األحق

 .هللك عمر لوال عيلٌّ : فقال، ]١٥

: وقـال ،ة زنـت وهـي حامـل، فنهـاهأوأمر عمـر بـرجم امـر

هللـك  لـوال عـيلٌّ : ، فقـال»مـا يف بطنهـا سـلطان ليس لك عـىلٰ «

 .عمر
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مسـائل دقيقـة يف علـم الفقـه وغـريه عجـز   عنـه َل قِ ونُ 

 .فضله  عىلٰ  يدلُّ  عنها اجلميع، وذلك

ــ ــوأمَّ ذ باعتبــار الشــخص ؤَخــا أن يُ ا الفضــائل العمليــة، فإمَّ

 .نفسه، أو باعتبار تكميل غريه

 :مورمها أُ نظِّ ل، فيُ ا باالعتبار األوَّ أمَّ 

كــان أعظــم النــاس  ا علي�ــ أنَّ  العبــادة، وال شــكَّ : منهــا

ـــادةً  ـــالقوانني الشـــ والتزامـــاً  ونســـكاً  عب ـــّق  رعية عـــىلٰ ـب  أش

ـأ عنـه  َل ِقـه نُ نَّـإ ٰى حتـَّ، جوهالو خـراج شــيء إريـد ه إذا أُ نَّ

ــ ــده ُت ــن جس ــد م ــن احلدي ــ إىلٰ  كَ رِ م ــالة فيلق ــه يف الص  ٰى دخول

عـن اآلالم  ٰى عـن غـريه حتـَّ غـافالً  تعـاىلٰ  بذاته نحو اهللا هاً متوجِّ 

 .ل فيهفعَ التي يُ 

ـأ عـن زيـن العابـدين  َل قِ ونُ  يـوم   يف كـلِّ صـّيل ه كـان يُ نَّ

ــف ــة أل ــة وليل ــمّ  ،ركع ــيلٍّ  ث ــحيفة ع ــي ص ــده   يرم ــن ي م

 .» عيلٍّ  يب بعبادة ٰى أنّ «: ر ويقولكاملتضجِّ 

وبلوغــه الغايــة يف  تعــاىلٰ  اهللا ونقــل عنــه اجلميــع وصــوله إىلٰ 

 .]منه[الرياضة املوجبة للقرب 

ــا]] ٣٩٧ص /[[ ــد اتَّ : ومنه ــد، فق ــىلٰ الزه ــاس ع ــق الن  ف

ــ ــد ممَّ ــة مل يبلغهــا أح ــه والن تقدَّ بلوغــه مرتب ــم ــد ممَّ ن  حلقــه أح

نـه مل ينـل شـيأ ه يف زمـن واليتـه وقدرتـه ومتكُّ نَّ إ ٰى ر عنه، حتَّ تأخَّ 

ــالذِّ  ــن م ــن طيِّ  م ــدنيا وال م ــن ال ــه اخلش ــان مأكول ــل ك ــا، ب باهت

 .تهمَّ وكان يوايس فقراء أُ  ،وملبوسه كذلك

عنـــه بـــالتواتر الوقـــائع  َل ِقـــالشـــجاعة، وقـــد نُ : ومنهـــا

ــ د ويــوم ُحــكيــوم بــدر ويــوم أُ  يهــافكاملــه  ة عــىلٰ املشــهورة الدالَّ

ه خـرج يف ذلـك اليـوم عمـرو نَّـإ ٰى حنني ويـوم األحـزاب، حتـَّ

منـه، فقـال  فقتله، وقـد وقـف عنـه املسـلمون خوفـاً  بن عبد ودٍّ 

، وغــري »أفضــل مـن عبــادة الثقلـني ربة عـيلٍّ ـلضــ«:  النبـيُّ 

 .ذلك من الوقائع املشهورة املنقولة عنه 

ــالســخاء، وهــو يف ذ: ومنهــا ه قــد لــك قــد بلــغ الغايــة، فإنَّ

ــنُ  ــ َل ِق ــالتواتر أنَّ ــه ب ــاتعن ــال متوالي ــالث لي ــه ث ــاد بطعام  ،ه ج

ــزل اهللا ــ وأن ٰ  :هيف حقِّ
َ

ــاَم � ع  الط�
َ
ــون   َو�ُْطِعُم

ً
ــِكينا ــِه ِ�ْس ُحب�

 
ً
ِس�ا

َ
 َوأ

ً
 .]٨: اإلنسان[ �َو�َ�ِيما

 َب ِسـنُ  ٰى ، وهـو قـد بلـغ فيـه الغايـة حتـَّ قلُ حسن اخلُ : ومنها

 .الدعابة إىلٰ 

، وهـو قـد بلـغ الغايـة يف  فعل احلسـن وتـرك القبـيح: ومنها

 وتصـديق رســول اهللا أحسـن األفعــال اإليـامن بــاهللا ذلـك، فــإنَّ 

 ٰفاقذلك باالتِّ  ، وهو قد سبق الناس إىل. 

ــد نُ  ــوق ــول اهللا َل ِق ــن رس ــ  ع ــالأنَّ ــم وروداً وَّ أ«: ه ق  لك

ــىلٰ  ــوض أوَّ  ع ــم احل ــالماً إلك ــيلُّ  س ــن  ع ــبأب ص /[[، »يب طال

ــونُ ]] ٣٩٨ ــه  َل ِق ــ عن ــا أوَّ أ«: ه قــالأنَّ ل وَّ أو ،ل مــن صــّىلٰ ن

ــاهللا ــن ب ــن آم ــوله م ــول اهللا ،ورس ــالة إالَّ رس ــبقني بالص  ومل يس

« ــه ــ ، وروي عن ــألأنَّ ــاس يف م ــب الن ــيم ه خط  ،عظ

أنـا الفـاروق األعظـم، آمنـت قبـل  ،كـربيق األأنا الصدّ «: وقال

، ومل ينكــر عليــه »ملِ ســوأســلمت قبــل أن يُ  ،أن يــؤمن أبــو بكــر

 .أحد من الصحابة

 .ا استكامله فيهانّ فقد بيَّ   ا باقي احلسناتوأمَّ 

ــأو ــائحمَّ ــرك القب ــه  ا ت ــل عن ــم ينق ــه(، فل ــلوات اهللا علي  )ص

 .م أسلموا بعد كفرهمناقل فعل قبيح، بخالف غريه، ألهنَّ 

ــأو ــاينمَّ ــار الث ــكَّ  ا باالعتب ــال ش ــ يف أنَّ  ، ف ــان  ا علي� ك

اإليــامن، وكــان  عـىلٰ   بعــد رســول اهللا حرصـاً النــاس  أشـدّ 

ــزل حماربــاً  ــاس ومل ي ــدعو الن ــول اهللا ي ــع رس ، وكــان  م

ـــيُ   رســـول اهللا ـــن القـــرآن إىلٰ   ذهنِف ـــ بســـور م ركني ـاملش

 .اإليامن ويدعوهم إىلٰ 

ْم  :قوله تعاىلٰ : الثاين
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 . املراد بالنفس هاهنا هو عيلٌّ  أنَّ  فق الناس عىلٰ اتَّ 

ذلـك حمـال، بـل املـراد املسـاواة  اد الـنفس، فـإنَّ وال يريد احتِّ 

يكــون   ، واملســاوي لألفضـل الــذي هـو رســول اهللامطلقـاً 

 .أفضل ال شكَّ 

ــتدالل هبــذا عــىلٰ  ــو وقــد يمكــن االس ــاً ثب ــة مطلق  ت الوالي

ــ ــ: ط األفضــلية بــأن نقــولمــن غــري توسُّ  لرســول اهللا ه مســاوٍ إنَّ

 ثبت الوالية كام ثبت ملساويهتف. 

ه أنَّـ متـواتراً  يف خـرب الطـائر نقـالً  عنـه  َل ِقـما نُ : لثالثا

ــي بأحــّب  الّلهــمَّ « :قــال خلقــك إليــك  ]]٣٩٩ص /[[ ائتن

هـو  تعـاىلٰ  ة اهللاحمبـَّ  مـن ، واملعنـيُّ  فجـاء عـيلٌّ  ،»يأكل معي

 بالعمـــل، إالَّ  حقُّ ســـتَ إرادة الثـــواب الزائـــد لـــه، وذلـــك ال يُ 

 .أكمل من عمل غريه، فيكون أفضل فيكون عمل عيلٍّ 

ــع ــول اهللا: الراب ــاة لرس ــ  املؤاخ ــىلٰ دالَّ ــىلٰ  ة ع ــله ع  فض

 .باقي الصحابة

ــامس ــيِّ : اخل ــن النب ــ  روي ع ــالأنَّ ــن أراد أن «: ه ق م

ــر إىلٰ  ــه ينظ ــواه وإىلٰ  ،آدم يف علم ــع يف تق ــراهيم يف  وإىلٰ  ،يوش اب
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ــ وإىلٰ  ،حلمــه ــه،  ٰى موس ــ وإىلٰ يف هيبت ــه ٰى عيس ــر  ،يف عبادت فلينظ

ــيلِّ  إىلٰ  ــب ع ــن أيب طال ــذا دالٌّ »ب ــىلٰ  ، وه ــاء  ع ــاواته لألنبي مس

فاملســاوي هلــم  ،املــذكورين، وقــد كــانوا هــؤالء أفضــل النــاس

 .كذلك

 ل اهللاقـال رسـو: ه قـالروي عـن ابـن مسـعود أنَّـ: السادس

: » ٌّفقد كفر ٰى خري البرش فمن أب عيل«. 

ــابع ــ: الس ــة أهنَّ ــتروت عائش ــول اهللا: ا قال ــد رس ــت عن  كن

،  ٌّفقــال رســول اهللا، )صــلوات اهللا عليــه( فأقبــل عــيل :

ــيِّ « ــذا س ــربه ــت ،»د الع ــول اهللا: فقل ــا رس ــَت أ ،ي ــيِّ  لس د س

 .»د العربوهذا سيِّ  ،د العاملنيأنا سيِّ «: العرب؟ فقال

ــامنال ــه  :ث ــا روي عن ــ م ــة أنَّ ــال لفاطم  إنَّ «: ه ق

فجعلـه  أبـاكِ  االعـة فاختـار منهـرض اطِّ هـل األأ لع عـىلٰ اطَّ  اهللا

 .»فاختار منهم بعلِك  العة ثانيةً لع اطِّ اطَّ  ثمّ  ،انبي� 

ـــع ـــيِّ : التاس ـــن النب ـــ  روي ع ـــالأنَّ ـــي  إنَّ «: ه ق أخ

ــدي ــه بع ــن أترك ــري م ــري وخ ــ ]]٤٠٠ص /[[ ووزي ي ـيقض

ــي ويُ  ــدين ــيلُّ  زنِج ــدي، ع ــن  وع ــبأب ــة »يب طال ــذا دالل ، ويف ه

 .طمامة من غري توسُّ اإل عىلٰ 

مون فيـه أشـياء وهذا الباب واسع قـد ذكـر أصـحابنا املتقـدِّ 

 .لةبهم املطوَّ تُ كثرية يف كُ 

ــ ــربوأمَّ ــن  ، ٰى ا الك ــلفت م ــد س ــتفق ــول   حيقب ــديم املفض تق

 .الفاضل عىلٰ 

ــزات كثــرية ظهــرت عــىلٰ  ه أنَّــ: الرابــع  ،يــده معج

 .فيجب أن يكون صادقاً  ،مامةلنفسه اإل ٰى عوادَّ 

 :ا ظهور املعجزات فكثرهتا مشهورة، وهي من وجوهأمَّ 

 عجـز عــن حلوقــه أشــدّ  اة التــي بلـغ هبــا حــد� القــوَّ : أحـدها

ــع بــاب خيــرب ــوَّ  واهللا«: وقــال ،النــاس، كقل ة مــا قلعتــه بق

ــوَّ  ــن بق ــامنية ولك ــةة ربّ جس ــم »اني ــن ف ــخرة ع ــوه الص ، ودح

 .افة بعيدةالقليب مس

ــا ــ: وثانيه ــه نُ أنَّ ــة َل ِق ــرات الكوف ــان يف ف ــالم احليت ــه ك  ،عن

ار، ي واملارمــاهي والزّمــ اجلــرّ الَّ إاملـؤمنني  مرةإموا عليــه بــوسـلَّ 

مــه صــمت عنهــا مــا حرَّ أو ،يل مــا طهــر أنطــق اهللا«: فقــال 

 .»دهسه وبعَّ ونجَّ 

قاتــل أن أُ  ُت رْ ِمــأُ «: كقولــه ،إخبــاره بــالغيوب: وثالثهــا

وقـــد حـــارب أصـــحاب  ،»ني والقاســـطني واملـــارقنيالنـــاكث

 .اجلمل ومعاوية واخلوارج

ل الكوفـة ألـف رجـل ال بَـيـأتيكم مـن قِ «: وقال يوم البيعـة

ــالً  ــدون رج ــون  يزي ــالً ]] ٤٠١ص /[[وال ينقص ــان ف، »رج ك

 .ويس القرينآخرهم أُ 

 .وأخرب بقتل ذي الثدية

ــ، إ عــربوا النهــرامَّ ـلــ«: وقــال عــن اخلــوارج  ،همرعـه ملصــنَّ

 .»ومهراق دمائهم

ــل احلســني  ــه(وأخــرب بقت ــلوات اهللا علي ــه  )ص ــع قتل وموض

 .عداء لهوكيفية حماربة األ

 .»نَرص ال يُ  ل ثمّ قتَ يُ  احلسني  إنَّ «: لرباءلوقال 

 .بن مسهر بقتله ةوأخرب جويري

ــثم ــال ملي ــتُ «: وق ــدي وتُ ؤَخ ــلَ ذ بع ــب وتُ ص ــةطَع  ،ن بحرب

بــاب عمــرو بــن  ب عــىلٰ صــلَ وتُ  ،ر منخــراك وفمــك دمــاً دفتبتــ

ــ ــارش عش ــث ع ـــحري ــت أقص ــبـرة أن ــن  ةً رهم خش ــرهبم م وأق

 .ب عليهاصلَ وأراه اخلشبة التي يُ  ،»رةاملطهَّ 

ــه دعــا إجابــة دعائــه : ورابعهــا ر بــن أرطــاة أن ـســبُ  عــىلٰ فإنَّ

ه ال  حلـف أنَّـامَّ ـلـ العيـزار عقله فخـولط، ودعـا عـىلٰ  يسلبه اهللا

ــع  ــيلٍّ أيرف ــار ع ــة إىلٰ   خب ــاً ن كإ«: معاوي ــت كاذب ــأعم ن  ٰى ف

 .سبوعبعد أُ  َي مِ فعُ  ،»برصك اهللا

ه يبلـغ درجـة التـواتر أنَّـ مشـهوراً  نقـالً  َل ِقـه نُ أنَّـ: وخامسها

ــرَّ  ــه م ــمس ل ــت الش ــرَّ : تنيرجع ــاة ]] ٤٠٢ص /[[ة م يف حي

 .بأرض بابل ة بعده باملدينة، ومرَّ   النبيِّ 

 .مشهور كالم الثعبان له، وهو أيضاً : سادسهاو

 امَّ ـه لـأنَّـ مشـهوراً  نقـالً  َل ِقـه نُ لـه، فإنَّـ ٰى م املوتكال: سابعهاو

ــ ن إىلٰ دُ اُ «: قصــد العبــور بــالفرات قــال لنصــري يــا : ان ونــادٍ اجلبّ

ــدي ــور ،جلن ــن العب ــاد ،»؟أي ــري ٰى فن ــن فكلَّ  ،نص ــة م ــه مجاع م

ــ فرجــع إليــه  ،النــاس ارجــع «: ة، فقــال لــهوأخــربه بالقصَّ

ــدي بــن كركــر :وقــل ــورأ ،يــا جلن ــادف ،»؟يــن العب  ٰى رجــع ون

: أيـن العبـور؟ فقـال املنـادي: فقـال لـه ،مه شخص واحـدفكلَّ 

صــاحبك قــد عــرف بموضــعي ويل أحقــاب ســنني  إنَّ  ،يـا هــذا

ــور ــف ال يعــرف العب ــا كي ــيلٍّ  فرجــع إىلٰ  ؟مــدفون هاهن   ع

 .خربه بذلكوأ

ــ ــه  ة رجــع نصــري إىلٰ وألجــل هــذه القصَّ الكفــر واعتقــد في

 هليةاإل. 

 .ٰىص من أن ُحت واألخبار يف ذلك أكثر 

 .متواتراً  عاء اإلمامة لنفسه فهو منقول عنه نقالً ا ادِّ وأمَّ 
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ـــ أنَّ : اخلـــامس ـــا بكـــر والعبّ ـــا كـــافرينأب فـــال  ،اس كان

ـــ .يصـــلحان لإلمامـــة ـــ .فـــاقفباالتِّ  ،وىلٰ ا األُ أمَّ ا الثانيـــة، وأمَّ

ـ وقـد سـأل إبـراهيم  فلقوله تعاىلٰ  ه أن يلحـق بـه بعـض ربَّ

 :النــاس بــه مــن ثبــوت الواليــة عــىلٰ  اىلٰ تعــ فــه اهللاولــده مــا رشَّ 
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ــاً  ٰى نفــ ــامل، وإالَّ مل يكــن اجلــواب مطابق  ثبــوت اإلمامــة للظ

 .للسؤال

ــادس]] ٤٠٣ص /[[ ــيلٍّ  أنَّ : الس ــري ع ــان غ ــو ك ــام ل  اإلم
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 .ما ثبت من ظلمهام قبل اإلسالم :وبيان الرشطية

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ت (ين العبيديل عميد الدِّ / هوتإرشاق الّال 

ـــامن( ]]٤٩٠ص [[ ـــالوا: الث ـــؤمنني  إنَّ : ق ـــري امل  أم

ف أقـوال يف الفتـاوي وقـد ظهـر عنـه اخـتال ،لهو اإلمـام األوَّ 

ــا ــع عنه ــّم رج ــايا، ث ــم بقض ــدلُّ  ،وحك ــك ي ــىلٰ  وذل ــالن  ع بط

 .صواباً   من النقيضني واحدٍ  ، الستحالة كون كلِّ )العصمة

ـــواب( ـــك): واجل ـــن ذل ـــع م ـــمِّ  ،املن ـــار املتض نة واألخب

ـــه  ـــتالف يف فتاوي ـــا إالَّ ( لالخ ـــدة ال ينقله ـــار فاس  أخب

فـت لتَ ة ال يُ شـاذَّ وهـي (لـه الناصـبون لـه العـداوة، ) احلاسدون

ــ عــىلٰ (  مــن اجلميــع) فــاقمــع وقــوع االتِّ  ،إليهــا كــان  ه أنَّ

 .واألحكام) ع إليه يف الفتاويرَج يُ 

ــ( فضــله  ة عــىلٰ وقـد أورد املخــالف واملؤالــف األخبــار الدالَّ

أنــا مدينــة « :يف قولــه  وكــامل منزلتــه يف العلــم عــن النبــيِّ 

 احلــقُّ « :وقولــه ،»أقضــاكم عــيلٌّ « :وقولــه ،»باهبــا العلــم وعــيلٌّ 

وغـري ذلـك مـن  ،)»يـدور حيـث مـا دار مع احلـقِّ  وعيلٌّ  مع عيلٍّ 

ـــار  ـــث املشـــهورة واألخب ـــواترة]] ٤٩١ص [[ /األحادي ، )املت

ــف تُ  ــارَ فكي ــذه األع ــار ض ه ــار[خب ــاذَّ ] بأخب ــاد ش ــا آح ة نقله

 ؟أعداؤه ومبغضوه واحلاسدون له

*   *   * 

 :] إلماميف تعيني ا: املسألة السادسة[ ]]٤٩٢ص [[

ــنِّ  ــؤمنني (: فقــال املص ــري امل ــة أم ــول يف إمام ــد  الق بع

أبــا بكــر غــري  أنَّ ]  عــىلٰ [الكــالم  :بغــري فصــل  رســول اهللا

ــمة تُ  ــرتاط العص ــع اش ــوم م ــمعص ــنيَّ بطِ ــه، فتع ــة ل إمامت  إمام

ــ إمامنــا، وأصــحابنا عــىلٰ  ه اســتخلفه بألفــاظ كثــرهتم ينقلــون أنَّ

 ،»امكم مـن بعـديهـذا خليفتـي علـيكم وإمـ« :رصحية كقولـه

ــون أنَّ  ــواتر، وينقل ــل ت ــم أه ــواتر،  وه ــل ت ــانوا أه ــالفهم ك أس

ــ .روطـاســتواء األطــراف يف الشــ عــىلٰ  فــدلَّ  ه لــو حــدثت وألنَّ

ــدعاوي لعُ  ــهــذه ال ــا بالوقــت الــذي  مَ ِل وقــت حــدوثها كعلمن

ــ ونّصــه عليــه أفعــاالً  .قرَ حــدثت فيــه أقــوال الِفــ  ه أقــواالً كنصِّ

 أصـحابنا عـىلٰ  وألنَّ  .وغـري ذلـك ابنتـه  من إخائـه لـه وتزوجيـه

وذلـك دليـل  ،عائـه اإلمامـةكثرهتم ينقلـون معجزاتـه عقيـب ادِّ 

ـــدقه ـــ وألنَّ  .ص ـــل مص ـــوراة واإلنجي ـــه يف رِّ ـالت حان بإمامت

 ).مواضع نقلها أصحابنا كثرية

ــ(قــال الشــارح  بعــد   اختلــف النــاس يف اإلمــام: ()هدام ظلُّ

ــول اهللا ــ رس ــت اإلماميَّ ــ، فقال ــاقي فِ ــيعةرَ ة وب ــ: ق الش ه إنَّ

ه العبّـاس بـن عبـد إنَّـ: ، وقـال آخـرونبن أيب طالـب  عيلُّ 

ــاس ) وهــم ،لــباملطَّ  ــائلون بإمامــة العبّ ومــع  ،قليلــون(أي الق

ــ) ذلــك مــنهم أحــد  أي مل يبــَق ) فقــد انقرضــوا(تهم أي ومــع قلَّ

ــ: وقــال بــاقي املســلمني( .يف هــذا الزمــان ه أبــو بكــر بــن أيب إنَّ

 :ف بوجوهعليه املصنِّ  واحتجَّ  .لألوَّ هو ا واحلقُّ  ،قحافة

ــوماً  أنَّ : لاألوَّ ]] ٤٩٣ص /[[ ــان معص ــام إن ك ــو  اإلم فه

ــيلٌّ  ــايل ع ــ) ، والت ــام علي� ــون اإلم ــو ك ــدَّ (  اوه ) مكاملق

ـ(م أي كـون املقـدَّ ) يف كونـه( وهـو كـون اإلمـام معصـوماً   .احق�

) ةمـن وجـوب العصـم(  مفـيام تقـدَّ ) نّـام مـا بيَّ بيان صدق املقـدَّ 

 .يف اإلمام

  بــني وجــوب العصــمة وتعيــني عــيلٍّ ) وبيــان املالزمــة(

ــة ــىلٰ االتِّ  أنَّ : (لإلمام ــع ع ــاق واق ــا  أنَّ  ف ــاس كان ــر والعبّ ــا بك أب

ــاع  ،) نــت إمامــة عــيلٍّ غــري معصــومني، فتعيَّ  لوقــوع اإلمج

هـو أحـد هـؤالء الثالثـة، ]  [اإلمـام بعـد الرسـول  أنَّ  عىلٰ 

 . الثالث هلاني منهم تعنيَّ فإذا انتفت اإلمامة عن اثن

أي باإلمامــة )  عــيلٍّ  عــىلٰ  نــصَّ   النبــيَّ  أنَّ : الثــاين(

التــي ال احــتامل فيهــا، ) رحيةـبــاألقوال الصــ(بعــده بــال فصــل 

اخـتالف طبقـاهتم وتباعـد أمكنـتهم ينقلـون  الشـيعة عـىلٰ  فإنَّ (

أي واحــد بعـد واحــد يفيــد قــوهلم )  مجاعــة متــواترين أنَّ  تـواتراً 

 أي أخــرب كــلُّ ) أن ينتهــي النقــل كــذلك أخــربوهم إىلٰ (العلــم 

رسـول  إىلٰ (واحد منهم عن مجاعـة أفـاد قـوهلم العلـم لكثـرهتم 

ـ  اهللا  .أي جعلـه خليفــة لــه بعـده بــال فصــل) ه اســتخلفهأنَّ

جلميــع  خماطبـاً ) وقـال ،»أنــت اخلليفـة مـن بعــدي« :وقـال لـه(

 .»ن بعديمهذا خليفتي عليكم وإمامكم «(  :أصحابه
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 ؟ال تكون هذه األقوال مبتدعة مَ ـلِ :  يقالال

وقــت ابتــدائها كغريهــا  مَ ِلــلــو كــان كــذلك لعُ : ألّنــا نقــول

ــ ــوال الِف ــن أق ــةرَ م ــ) ق املبتدع ــالة واملجسِّ ــوارج والغ مة، واخل

ــم أنَّ ( ــام نعل ــثالً  وك ــة م ــافعي وأيب حنيف ــذهب الش ــرا يف  م ظه

 .وقتهام

ــث ــيَّ  أنَّ : الثال ــصَّ   النب ــال ن ــه باألفع ــل أ) علي ي فع

ــ معــه أفعــاالً   كــام نــصَّ (ه خليفــة مــن بعــده، توجــب العلــم بأنَّ

ــ ــاألقوال، فإنَّ ــه ب ــه علي ــاص ب ــن االختص ــه م ــر ل  ه ظه

وإنكـاح ابنتـه  ،] لـه[كإخائـه  ،والقرب منه مـا ال حيصـل ألحـد

ــيِّ  ــة س ــاملني فاطم ــاء الع ــداً ، دة نس ــه أح ــوّل علي ــن  ومل ي م

ـــحابة ـــر إالَّ  ،الص ـــيش أو أم ـــه يف ج ]] ٤٩٤ص [/[ ومل يبعث

ة مـع مالزمتـه وكثـرة البتـَّ ومل يـنقم عليـه أمـراً  ،عليه  وهو الوايل

وغـري ) كثـري مـن الصـحابة عـىلٰ  ه عتبـه مصاحبته مع توجُّ 

 .ذلك من األفعال املؤذنة بكونه خليفة بعده

مـن [ ونقلـه غـريهم أيضـاً  ،ما تـواترت بـه الشـيعة: الرابع(

ــاره ( ،معجــزات أمــري املــؤمنني   مــن]  أي) معجزاتــه وإخب

ــب ــني ) بالغي ــل احلس ــاره بقت ــ كإخب ــع مص   ،رعهـوموض

مـا  واهللا« :وقولـه ،كقلعـه بـاب خيـرب) وأفعاله اخلارقة للعـادة(

ــة، بــل بقــوَّ ة جســامنيَّ قلعــت بــاب خيــرب بقــوَّ  ــة رّبانيَّ  ،»ةة أو إهليَّ

 .صدقه بالرضورة عىلٰ  وذلك يدلُّ  ،عائه اإلمامةعقيب ادِّ (

ــامس ــ: اخل ــا ورد يف الت ــم ــن التص ــل م ريح ـوراة واإلنجي

 ).يف مواضع كثرية نقلها أصحابنا بإمامته 

 :] يف اجلواب عن اعرتاضات اخلصوم: املسألة السابعة[

عـدم علمهــم  :ع اعرتاضــاهتمالقــول يف تتبـُّ: (فقـال املصـنِّ 

ــا ــالطتهم لن ــدم خم ــواتر، لع ــدح يف الت ــذلك ال يق ــدخول  ،ب ول

لعـدم  ، إنكـار البلـدانوال يلـزم مثـل ذلـك يف .الشبهة والتقليد

ــداعي ــه .ال ــأمريه وإمامت ــل ت ــارق نق ــدواعي ف ــأمري   وبال ــل ت نق

ــوادث ــائر احل ــريه وس ــويُ  .غ ــ حه أنَّ وضِّ ــادات ممَّ ــات العب ا كيفيّ

النقـل القـاطع، فلـو كـان مـا ذكـروه  دَ ِقـوفُ  ،فيهـا]  النزاع[وقع 

ــع ــاه مل يق ــا ذكرن ــزاع  دون م ــع ،الن ــام مل يق ــع  ك ــل م   يف األص

ـــاوهيام  ـــنصِّ تس ـــالوإالَّ  ، يف ال ـــّح االمتث ـــذار  . مل يص واالعت

ــ .]نقــل وقوعهــا خمتلفــاً [يوجــب  بوقوعهــا خمتلفــاً  م وألهنَّ

وهـذا  .وخالفنـاه لشـبهة ،الفعـل  وقـع عـىلٰ  الـنصَّ  إنَّ : يقولون

ـ ]] ٤٩٥ص /[[  وألنَّ  .يف هــذا املقــام  ا يمكــن قولــه هلــمممـَّ

ــول ــه (  معجــزات الرس ــالم[علي ــت ومل  )] الس ــد وقع ــواترق  ،تت

ــيس  ــه ل ــا ل ــوت وجودن ــار الثب ــحابنا يف إنك ــابلهم أص ــد ق وق

ــيس  ــة بإنكــار االنتفــاء، إذ وجــدناه ل ــد يف غــزاة موت ــأمري زي كت

 .جـواب هلـم فهـو جوابنـا وكـلُّ  ،أيب هريـرة عـىلٰ  كانتفاء النصِّ 

ـــاء إىلٰ  ـــيفهم وااللتج ـــقوط تكل ـــوا - س ـــل،  - إذا مل يعلم باط

ــ الشــبهة واالعتقــادات العلــم بتخليــة  عــىلٰ   م قــادرونألهنَّ

 ،ة حمّمــدمل أعلــم نبــوَّ   إّين : الفاســدة، فهــو كقــول اليهــوديِّ 

عليــه  عــاء الــنصِّ واملعارضــة بــأيب بكــر يف ادِّ  .فيســقط تكليفــي

ــد ــومألنَّــ ،فاس  بكــلِّ  وال عاملــاً  ،وال أفضــلهم ،ه غــري معص

عي ال يـــدَّ  أحـــداً  وألنَّ  .عليـــه األحكـــام، فيســـتحيل الـــنصُّ 

ــنصَّ  ــه إالَّ  ال ــوا علي ــوا وذهب ــذوذ انقرض ــ ،ش ــا ُي ــيس  ٰى عدَّ وم ل

ومــا ظهــر مــن حالــه وحــال  ،اخلفــيِّ  ٰى ، بــل مــن أخفــرصحيــاً 

وبمثـل ذلـك يبطـل قـول  .عليـه أوليائه يمنع من وقـوع الـنصِّ 

 ،يـوم السـقيفة اجلـيلِّ  وعـدم ذكـر الـنصِّ  .من عارضنا بالعبّـاس

ــاً  ــهم بعض ــة بعض ــّن  وموافق ــبهة، وظ ــدخول الش ــان ل ــه ك علي

وســكوت  .متقــديم أيب بكــر للصــالة ناســخ ملــا تقــدَّ  القــوم أنَّ 

ــؤمنني  ــري امل ــ أم ــان للتقيَّ ــىلٰ  ،ةك ــوف ع ــارةً  واخل ــنفس ت  ال

 .مـا ذكرنـاه عـىلٰ  مـن الـتظّلم يـدلُّ   عنه َل قِ وما نُ  .ٰى خرأُ   والدين

أحـد مـنهم   ضـالل] موجبـاً [ا نقـل القـوم لفضـائله فلـيس وأمَّ 

ــل الــنصِّ  ــيُّ  والــنصُّ  .اجلــيلِّ  وتفســيقه، ولــيس كــذلك نق  اخلف

 ).يقارب نقل الفضائل، إلمكان دخول الشبهة

ــ(قــال الشــارح   هــذه اعرتاضــات اخلصــوم عــىلٰ : ()هدام ظلُّ

 :م مع اجلواب عنهاما تقدَّ 

 أي عــىلٰ ) عيــتم النقــل املتــواتر بــالنصِّ ادَّ : قــالوا: لاألوَّ 

ـــؤمنني  ـــري امل ـــيِّ  أم ـــن النب ـــة، ]] ٤٩٦ص /[[  م باإلمام

ـــ( لعـــدم  ،يف العلـــم بـــه  لشـــاركناكم اولـــو كـــان ذلـــك حق�

ــاص ــن ) االختص ــم م ــتفادة العل ــكم باس ــدم اختصاص أي لع

فلــم (، الــنصَّ ) لكنّــا ال نعلــم ذلــك(اخلــرب املتــواتر مــن دوننــا، 

 .يكن متواتراً 

ــواب ــاملنقول أنَّ : واجل ــم ب ــدم علمك ــنصَّ ) ع ــي ال ــىلٰ  يعن  ع

أي يف ) ج النقــل مــن كونــه متــواتراً رِ ال ُخيــ( أمــري املــؤمنني 

ــة،  ــل ألنَّ (اجلمل ــنصِّ ) الناق ــيعة( أي لل ــم الش ــري  ،ه ــتم غ وأن

عـنكم  أي بـالنصِّ ) العلـم ٰى خمالطني هلـم وال معـارشين، فـانتف

ــذلك( ــه) ل ــارشتكم لناقلي ــالطكم ومع ــدم خم ــدم  أي لع ، ال لع

ــدخول (  العلــم عــنكم بــالنصِّ   ٰى انتفــ) أو( ،تــواتره يف اجلملــة ل

 .يف انتفائه) مأو التقليد ملن سلف منك ،الشبهة عليكم
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أي أن ) لــو جــاز ذلــك( :هــذا اجلــواب أي عــىلٰ ) ال يقــال(

املنقــول بــالتواتر بــبعض النــاس وينتفــي  العلــم بــالنصِّ  خيــتصَّ 

جلـاز (عن آخرين لشـبهة أو تقليـد أو عـدم خمالطـة النـاقلني لـه 

ر ـأي املعلـــوم وجودهـــا بـــالتواتر كمصـــ) يف البلـــدان  ذلـــك

 .م، فكذا املقدَّ قطعاً والتايل باطل  ،وخراسان والبرصة

أي بــني ) الفــرق واقــع(  املالزمــة، فــإنَّ   نمنــع): ألّنــا نقــول(

 ،وبــني وجــود الــبالد املــذكورة أمــري املــؤمنني  عــىلٰ  الـنصِّ 

ــداعي إىلٰ ( ــاك لعــدم ال ــاء النقــل هن ــبالد ) إخف ــورة ال أي يف ص

ــزاع( ــورة الن ــالف ص ــنصِّ ) بخ ــل ال ــي نق ــإنَّ  وه ــذكور، ف  امل

ــدواعي إىلٰ  ــ ال ــة ه إخفائ ــانوا متيّقن ــامعيه ك ــر س ــود، إذ أكث الوج

 ،لكثـــرة فضـــائله وكامالتـــه حاســـدين ألمـــري املـــؤمنني 

ولطمــع  ،ركني مـن أقـارهبم وأنسـاهبمـمبغضـني لـه لقتلـه املشـ

ــيل ــنهم يف حتص ــة م ــه،   مجاع ــة لنفس ــداعي(الرئاس ــل ال ) وألج

) أمـري املـؤمنني ] تـأمري[وقـع الفـرق بـني نقـل (  واختالفه

ــىلٰ  ــائر اخل ع ــقس ــريه(  ل ــأمري غ ــني ت ــه وب ــوش ) وإمامت يف اجلي

ــ ــة وأُ ـوالس ــن حارث ــد ب ــنرايا كزي ــد ب ــد وخال ــن زي ــامة ب   س

ــوادث يف ]] ٤٩٧ص /[[ ــائر احل ــن س ــك م ــري ذل ــد وغ الولي

 وحتويـــل القبلـــة إىلٰ  كقتـــل محـــزة وجعفـــر  زمانـــه 

ــإنَّ  ــة، ف ــداعي إىلٰ  الكعب ــتامن  ال ــأمري[ك ــؤمنني ] ت ــري امل  أم

ـــ ـــود كـــام قمتحقِّ ـــاهق موج ـــبة إىلٰ  ،لن ـــأمري  ومفقـــود بالنس ت

 .املذكورين واحلوادث املذكورة

ـا يُ وممـَّ: (قوله أي حصـول التفـاوت يف النقـل ) ح ذلـكوضِّ

 بــأن يكـون بعــض املنقـوالت خاليــاً   بسـبب اخــتالف الـدواعي

واخلـالف  ،للنـزاع عن النـزاع لـيس فيـه خمـالف وبعضـها حمـال� 

ــ مــع اشــرتاك الكــلِّ  ــات العبــادة أنَّ (ق والوقــوع يف التحقُّ ) كيفيّ

النقـــل  دَ ِقـــوفُ  ،قـــد وقـــع النـــزاع فيهـــا(  كالوضـــوء واألذان

ــاطع ــع ) الق ــد للقط ــا(أي املفي ــزاع يف أُ ) فيه ــع الن ــوهلا وارتف ص

يف ) تهــامـع تســاوي العبـادة وكيفيَّ (النقـل القــاطع فيهـا  دَ ِجـووُ 

ــىلٰ  ــاهبام ع ــ إجي ــركهام، املكلَّ ــر ت ــني (ف وحظ ــوهنام منصوص وك

ــ)االمتثــال  مل يصــّح وإالَّ  األصــل  عــىلٰ  تقــدير الــنصِّ  ه عــىلٰ ، فإنَّ

ــة املطلــوب وقــوع الفعـل عليهــا ال يــتمكَّ دون الكيفيـَّ ف ن املكلَّ

 ،تـه املطلوبـةوهـو اإلتيـان بـذلك الفعـل مـع كيفيَّ  ،من االمتثال

 .وهو ظاهر

ــه ــ: (قول ــواتراً فإنَّ ــذكره اخلصــم مت ــا ي ــو كــان م ــا  ه ل دون م

، )كـام مل يقـع يف األصـل( ،الكيفيـةأي يف )  ذكرناه مل يقـع النـزاع

وهـو اخلـرب املفيـد للقطـع  ،ه لو كـان مـا يـذكره اخلصـممعناه أنَّ 

ــن ــايل ع ــواتراً   اخل ــزاع مت ــالف والن ــاه املخ ــا ذكرن ــو  ،دون م وه

ــداعي إىلٰ  ــود ال ــبب وج ــه بس ــازع يف مدلول ــرب املتن ــه  اخل إخفائ

ــزم  ــه ل ــد ل ــبهة والتقلي ــادمته للش ــزاع يف ]  أن[ومص ــع الن ال يق

ـــع يف أُ كي ـــام مل يق ـــادات ك ـــة العب ـــوهلافي ـــل  ،ص ـــايل باط والت

 أنَّ : بيــان املالزمــة .م مثلــهعليــه، فاملقــدَّ   فــاقرورة ولالتِّ ـبالضــ

ــ ــواتراً العلَّ ــل مت ــون األص ــاً  ة يف ك ــه منصوص ــو كون ــه ه  ،علي

وهـذا بعينـه موجـود  ،مـن تركـه بـه ممنوعـاً  ف ملزماً وكون املكلَّ 

ــاه مــن وجــوملــا بيَّ  ،ةيف الكيفيَّــ  عــىلٰ  عليهــا كــالنصِّ  ب الــنصِّ نّ

 ، فــإذا كــان املتــواتر عبــارة عــامَّ أصــلها، فوجــب كونــه متــواتراً 

ــع النــزاع واخلــالف يف مدلولــه وجــب ارتفــاع النــزاع  ارتف

ــة ــالف يف الكيفي ــذٍ  ،واخل ــواترة حينئ ــا مت ــدَّ  ،لكوهن ــو امل  ٰى عوه

 .] لزومه[

ــالم ــوم مــن ك ــو املفه ــارح ]] ٤٩٨ص /[[  هــذا ه دام (الش

ــ ــ )هظلُّ ــون ىلٰ ع ــدير أن يك ــان( تق ــه )ك ــا ( :يف قول ــان م ــو ك فل

ــواتراً  ــم مت ــذكره اخلص ــة و )ي ــواتراً (ناقص ــرب )مت ــاهر  .اخل والظ

ــأمريه( :أشــار بقولــه ف املصــنِّ  أنَّ    وبالــدواعي فــارق نقــل ت

ــل  ــه نق ــأمري[وإمامت ــوادث] ت ــائر احل ــريه وس ــواب  إىلٰ  )غ ج

ـ ؤمنني أمــري املــ عــىلٰ  عــدم الــنصِّ  للمخــالف عــىلٰ  ٰى خــرة أُ حجَّ

  ًوىلٰ عدم تواتر نقله كاألُ  ، ال عىلٰ باإلمامة أصال. 

ــال ــا أن يق ــنصُّ : وتقريره ــان ال ــو ك ــىلٰ  ل ــؤمنني  ع ــري امل أم

  ـإلينـا تـأمري غـريه ممـَّ َل ِقـإلينا كـام نُ  َل قِ لنُ  احق�  يُّ ره النبـن أمَّ

 ، ُــولن ــام نُ  َل ِق ــقِ ك ــه َل ــة يف زمان ــوادث الواقع ، ت احل

واملالزمـة هـي تسـاوي  ،م مثلـهاملقـدَّ والتايل باطل بالوجـدان، ف

 .نقلها ر الدواعي عىلٰ اجلميع يف توفُّ 

 الــداعي إىلٰ  وذلــك ألنَّ  ،املنــع مــن املالزمــة: واجلــواب

ــ أمــري املــؤمنني  عــىلٰ  إخفــاء الــنصِّ  ــاه مــن ق كــام بيَّ متحقِّ نّ

ــ ــوادث، فإنَّ ــوع احل ــريه ووق ــأمري غ ــالف ت ــل بخ ــي   هقب ال داع

ــد[ ــال  إىلٰ ] ألح ــه، ف ــرم مل يُ إخفائ ــج ــنصُّ نَق ــىلٰ  ل ال ــأمريه  ع ت

 .تأمري غريه َل قِ وإمامته، كام نُ 

ــه ــويُ : (قول ــأي يُ ) حهوضِّ ــدم وضِّ ــع ع ـــيء م ــود الش ح وج

ــات العبــادة ممَّــ أنَّ ( نقلــه متــواتراً  ا وقــع النــزاع فيهــا وفقــد كيفيّ

ــ)النقــل القــاطع نقــل مــا  وهــو أنَّ  ،ا، فلــو كــان مــا ذكــروه حق�

وهــو جــواز  ،دون مــا ذكرنــاه تراً عليــه كونــه متــوا وقــع الــنصُّ 

ــنصِّ  ــىلٰ  ال ــداعي أو  ع ــبب ال ــالتواتر بس ــه ب ــدم نقل ـــيء وع ش



 إمامته والنصُّ عليه/ عيلُّ بن أيب طالب ) ٤٩/ (حرف العني   .......................................................................... ٤٣٠

ـــد أو الشـــبهة ـــب أن تُ  ،التقلي ـــلوج ـــادات نَق ـــات العب ل كيفيّ

وأن يرتفــع النــزاع واالخــتالف فيهــا، كــام هــو احلــال  ،بــالتواتر

ـــيف أُ  ـــوهلا ليتحقَّ ـــنصُّ   قص ـــاً  ال ـــيهام مع ـــّح وإالَّ ( ،عل  مل يص

 ).االمتثال

ــونو ــن أن يك ــان( يمك ــ )ك ــا تامَّ ــع، هاهن ــي وق و أة، يعن

ـ دَ ِجـفلـو وقـع أو وُ : ويصـري معنـاه .دَ ِج ق، أو وُ حتقَّ  ق مـا أو حتقَّ

وهـو مـا  ،فـاق عليـه دون مـا ذكرنـاهوهـو مـا وقـع االتِّ  ،ذكروه

ــه ــتالف في ــع االخ ــع االتِّ  ،وق ــب أن يق ــىلٰ وج ــاق ع ــات  ف كيفيّ

عليهــا  الــنصِّ وأن ال يوجــد فيهــا اخــتالف لوجــود  ،العبــادات

 .مقه ملا تقدَّ حتقُّ ]] ٤٩٩ص /[[و

ــنِّ  ــالم املص ــتامل يف ك ــذا االح ــالم وه ــه يف ك ــح من ف أرج

ف مل يـذكر اخلـرب، فجعلهـا ناقصـة توجــب املصـنِّ  الشـارح، ألنَّ 

ـــامره ـــل ،إض ـــالف األص ـــك خ ـــون  ،وذل ـــن أن يك وال يمك

لفســاد  ،هــو اخلــرب هنــا )دون مــا ذكرنــاه( :الظــرف وهــو قولــه

ــ ــال ،ٰى املعن ــارح بخ ــ(ف الش ــ)هدام ظلُّ ــع ، فإنَّ ــرب م ــر اخل ه ذك

 .احلال عىلٰ  متواتراً (: قوله  احتامل انتصاب

ــ: كــام يقــال ،العبــادة كانــت تقــع خمتلفــة: ال يقــال  ه إنَّ

، فـال جـرم حصـل التـواتر يف )ٰى خـرويسـبل أُ  تـارةً  كان يكتفُّ 

 .ةومل حيصل يف الكيفيَّ  - يعني الصالة - األصل

ــول( ــا نق ــك: ألّن ــأ) ذل ــة يف الكيفيَّ ــادة خمتلف ــوع العب ة ي وق

مـا  لوجـوب نقـل الشــيء عـىلٰ  ،)يوجب نقل وقوعهـا خمتلفـاً (

ــه ــان علي ــه(  ،ك ــا وعدم ــل وقوعه ــتالف نق ــدم ) ال اخ أي وع

 .وقوعها

 إنَّ (  :يف اجلـواب عــن هـذا اإللــزام) م يقولــونفـإهنَّ  وأيضـاً (

نـاه وخالف(تهـا العبـادة وكيفيَّ  أي عـىلٰ ) الفعـل وقـع عـىلٰ  الـنصَّ 

  ٰى بمعنـ ،)ا يمكـن قولـه هلـم هاهنـاممـَّ(  اجلـواب) وهـذا. لشبهة

 وقـع عـىلٰ  الـنصُّ : وهـو أن نقـول ،] بـه[  أّنا نجيب عـن دلـيلهم

وخـالف فيـه مـن خـالف يف ذلـك  ،] [إمامة أمري املـؤمنني 

ه عـن شـبهة توجـب لشبهة، فلـم يسـاو نقـل تـأمري غـريه خللـوِّ 

 .قوله  خالف

ــاً ( ــإنَّ  وأيض ــزات ا ف ــول معج ــرآن ) لرس ــري الق أي غ

ــز  ــد([العزي ــواتر] ق ــت ومل تت ــا)وقع ــدق قولن ــر ص ــد ظه : ، فق

ال يلـزم مـن : نقـول وحينئـذٍ  ،)غري متواتر غـري واقـع ليس كلُّ (

ــنصِّ  ــون ال ــىلٰ  ك ــؤمنني [ ع ــري امل ــة أم ــواتر  إمام ــري مت غ

 .]عندكم غري واقع

ــالوا([ ــالفني) ق ــي املخ ــنصَّ ] وجــدنا( :يعن ــىلٰ  ال ــأمريه ع ) ت

تـأمري زيـد يف  عـىلٰ  كـالنصِّ   لـيس( ري أمري املـؤمنني أي تأم

]] ٥٠٠ص /[[  عــىلٰ  غــزاة موتــة، إذ مل يقــع فيــه خــالف، فــدلَّ 

 .تأمري أمري املؤمنني  عىلٰ  ، أي انتفاء النصِّ )االنتفاء

ــا( ــنصِّ : قلن ــاء ال ــدنا انتف ــد وج ــه، إذ ق ــابلكم بمثل ــىلٰ  نق  ع

، إذ مل )هريــرة تــأمري أيب عــىلٰ  لــيس كانتفــاء الــنصِّ  تــأمريه 

ــنصِّ  ــاء ال ــع يف انتف ــىلٰ  يق ــالف،  ع ــرة خ ــأمري أيب هري ــد[ت ] وق

، تــأمري أمــري املــؤمنني  عــىلٰ  وقـع اخلــالف يف انتفــاء الــنصِّ 

 عليــه، وإذا بطـل انتفــاء الــنصِّ  بطـالن انتفــاء الـنصِّ  عــىلٰ   فـدلَّ 

وهــو  ،تــأمريه عــىلٰ  ثبـت الــنصُّ  تــأمري أمــري املــؤمنني  عـىلٰ 

 .مطلوبنا

، )باعــه، إذا مل نعلــم التــواترفــني باتِّ نحــن غــري مكلَّ : قــالوا(

 .إمامته عىلٰ  أي تواتر النصِّ 

ــا( ــَرت ال يُ : قلن ــهش ــل إمكان ــم، ب ــف العل ــم  ،ط يف التكلي وه

بتخليـــة الشـــبهة ( املتـــواتر الـــنصِّ  أي عـــىلٰ ) قـــادرون عليـــه

ـــاد ـــة واالجته ـــادات الباطل ـــيل) واالعتق ـــ(  يف حتص ) ةاألدلَّ

ــ ــا غــري مكلَّ إ: أي قــوهلم) وجيــري ذلــك(ة، الدالَّ باعــه فــني باتِّ ّن

ــنصِّ  ــواتر ال ــا بت ــدم علمن ــه  لع ــر(علي ــوديِّ  ٰى جم ــول اليه مل : ق

ذلـك  ، فكـام أنَّ )باعـهاتِّ  ، فـال جيـب عـيلَّ د ة حمّمـأعلم نبـوَّ 

ــول ــري مقب ــوديِّ   غ ــن اليه ــول م ــري مقب ــول غ ــذا الق ــذا ه ، فك

 .منكم

ابــن أيب ) أيب بكــر وقــع عــىلٰ  الــنصَّ  عي أنَّ نــدَّ : قــالوا(

 .قحافة باخلالفة

ــا( ــا ادَّ  إنَّ : قلن ــني م ــرق ب ــاهالف ــنصِّ ) عين ــن ال ــىلٰ  م ــري  ع أم

أيب بكـر  عـىلٰ  مـن الـنصِّ ) عيتمـوهوبـني مـا ادَّ ] ( [املؤمنني 

ــا أنَّ أّنــا قــد بيَّ ( أي كونــه ) رشط اإلمامــة العصــمة واألفضــلية نّ

 ،رعيةـالشــ) والعلــم باألحكــام(تــه ن عــداه مــن رعيَّ أفضــل ممَّــ

ــنصِّ وذ( ــوع ال ــتحيل وق ــر، فيس ــود يف أيب بك ــري موج ــك غ  ل

 .كذباً (  عليه النصِّ  ٰى من دعو) عليه، فيكون ما ذكرمتوه

ــاً  ــإنَّ  وأيض ــدَّ  ف ــنصِّ امل ــىلٰ ) عي لل ــر  ع ــدَّ (أيب بك ــ) عمل ي ه أنَّ

عي لـذلك قـد املـدَّ  مـع أنَّ  ،بـالتواتر، بـل النقـل الشـاذّ (  منقول

ـوبقي إمجـاع األُ  ،)انقرض  عـىلٰ  ا يـدلُّ وهـذا ممـَّ ،هخالفـ ة عـىلٰ مَّ

ــذباً  ــه ك ــىلٰ إالَّ  ]]٥٠١ص /[[و كون ــاع ع ــزم اإلمج ــاء  ل  ،اخلط

 .فاقوهو باطل باالتِّ 

ـــاً ( ـــإنَّ  وأيض ـــدَّ  ف ـــنصِّ امل ـــىلٰ  عي لل ـــدَّ  ع ـــر مل ي ع أيب بك



 ٤٣١  ..........................................................................  إمامته والنصُّ عليه/ عيلُّ بن أيب طالب ) ٤٩/ (حرف العني 

املسـلمني بعــد  أي بإمامتـه واســتخالفه عـىلٰ ) ريح بـذلكـالتصـ

 عـىلٰ  داللـةً ) األشـياء ٰى مـا هـو أخفـ ٰى عـبـل ادَّ ( ،الرسول 

 أيب بكـر، فـإنَّ  عـىلٰ  نـصَّ   يَّ النبـ إنَّ : م قـالوافـإهنَّ (خالفته، 

، »غــد]  يف[ايتينـي « :عــن أمـر، فقــال  امـرأة ســألت النبـيَّ 

ــت ــول اهللا: فقال ــا رس ــدك ي ــإن مل أج ــال ؟ف ــ«: ق أيب  إىلٰ   يـامض

 .ام قال هلا ذلك لكونه خليفة له، وإنَّ »بكر

 أي عـىلٰ ) نقـلال  مـع ثبـوت ،اوهذا اسـتدالل سـخيف جـد� 

) ويكفــي يف الــبطالن( .وهــو ممنــوع ،ة هــذا النقــلتقــدير صــحَّ 

أيب بكـر  عـىلٰ  عـوا الـنصَّ أي يف بطالن مـذهب هـؤالء الـذين ادَّ 

 .اخلرب ومتّسكهم به) االستدالل هبذا(

ــاً ( ــه وأيض ــن حال ــر م ــام ظه ــر ) ف ــال أيب بك ــال (أي ح وح

مـع  إرث أبيهـا]  مـن[ ا ال يسـوغ كمنعـه فاطمـة أوليائه ممـَّ

القـرآن العزيـز عليـه وغـري ذلـك يمنـع مـن وجـود  وجود نصِّ 

ــنصِّ  ــه ال ــ ،علي ــاطع ل ــان ق ــذا بره ــ)ّميـوه ــتدالل ، ألنَّ ه اس

ــ مــن وقــوع اخلطــأ منــه وعــدم  كــال�  معلوهلــا، فــإنَّ  ة عــىلٰ بالعلَّ

ــ ــام الش ــه باألحك ــدم علم ــليته وع ــمته وأفض ـــعص ة رعية علَّ

 .عليه لعدم النصِّ 

ــو( ــل دع ــك يبط ــل ذل ــن ٰى وبمث ــادَّ  م ــاس ٰى ع ــة العبّ ) إمام

ــالنصِّ  ــ ب ــه، فإنَّ ــوماً   هعلي ــيس معص ــ ل ــك علَّ ــل، وذل ة وال أفض

 .عليه لعدم النصِّ 

إمامتـه  أي عـىلٰ ) عليـه منصوصـاً   لو كـان عـيلٌّ : قالوا(

وملا (يعني سقيفة بني ساعدة ) يوم السقيفة لذكر الصحابة النصَّ (

 ،يف ذلك اليـوم النصَّ  هم مل يذكروا، لكنَّ )ةاختلفوا يف اختيار األئمَّ 

أمـري [إمامـة  عىلٰ  ة، فال يكون منصوصاً واختلفوا يف اختيار األئمَّ 

 ].  ]]٥٠٢ص /[[ املؤمنني 

ـــا( ـــوم: قلن ـــك الي ـــاس يف ذل ـــقيفة ) الن ـــوم الس ـــي ي يعن

كـأيب بكـر وعمـر ) منهم مـن طلـب اخلالفـة لنفسـه ،]افرتقوا([

أي مل ) هروظِهـــوهـــؤالء مل يُ ( ، كأنســـاهبم) أو قريبـــه(  وعـــثامن

ــيُ  ــنصَّ ظِه ــىلٰ  روا ال ــيلٍّ  ع ــذلك(  ع ــب) ل ــة   أي لطل اإلمام

ــلُّ  ــريه، إذ ك ــراً  كغ ــب أم ــن طل ــ م ــعفإنَّ ــا  ٰى ه ال يس ــار م يف إظه

ــيُ  ل أمــره، بــل يبــذل جهــده يف إخفــاء مــا ينــاقض مطلوبــه، بطِ

نفســه  عــىلٰ ) خوفــاً ( أي ذكــر الــنصِّ ) ومــنهم مــن تــرك ذكــره(

) تــرك ذلــك حســداً  ومــنهم مــن(م ذكــرهم، مــن هــؤالء املقــدَّ 

ــؤمنني  ــري امل ــه،  ألم ــه ل ــدم (وبغض ــه لع ــن ترك ــنهم م وم

ــه ــه ب ــم  ،علم ــره وه ــن ذك ــنهم م ــه، وم ــبهة علي ــدخول الش ول

ــدُّ  ــم يعت ــون، فل ــقيفة ) وااألقّل ــل الس ــي أه ــه(يعن ــذكر ) ب أي ب

تهم، وقـد ظهـر مـن هـذا عـدم املالزمـة بـني لقلَّـ هؤالء للـنصِّ 

كـر الصـحابة لـه يـوم أمـري املـؤمنني وبـني ذ عـىلٰ  وجود الـنصِّ 

 .السقيفة

ــالوا( ــيِّ : ق ــديم النب ــا   تق ــالة ناســخ مل ــا بكــر يف الص أب

 .ةم من األدلَّ تقدَّ 

 :هذا باطل من وجوه: قلنا

 بــل املنقــول أنَّ ( ،تهصــحَّ   أي مــن) املنــع مــن النقــل: لاألوَّ 

ــول اهللا ــاً   رس ــان مريض ــال ك ــالة، فق ــمع الص ــن «: وس م

يـد  ، فخـرج عـىلٰ »أخرجـوين« :أبـو بكـر، فقـال: قالوا ،»م؟تقدَّ 

 .بالناس م وأزاح أبا بكر وصّىلٰ والعبّاس، فتقدَّ   عيلٍّ 

 ه ال يــدلُّ لكنَّــ( ،ة نقــل هــذا اخلــربأي صــحَّ ) مناســلَّ : الثـاين

شـــيء مــن  عــىلٰ  تقديمــه يف الصــالة ال يــدلُّ  ، فــإنَّ الــنصِّ  عــىلٰ 

 .اإلمامة أصالً 

امته لكـان مـن إم عىلٰ (أي تقديمه يف الصالة ) لو دلَّ : الثالث

 ،)ة القاطعةم من األدلَّ ملا تقدَّ  ة، فكيف يكون معارضاً األدلَّ  ٰى أخف

 .إمامة أمري املؤمنني  ة عىلٰ وهي النصوص الدالَّ 

عن طلب اخلالفة، فلو كـان  سكت أمري املؤمنني : قالوا(

 .المتنع ذلك(باإلمامة  ]]٥٠٣ص ) /[[عليه منصوصاً 

ــ: قلنــا ــ ام ســكت إنَّ ــة وللتقيَّ  ســأله امَّ ـه لــاخلــوف، وألنَّ

امــدد : حـني قــال لــه) العبّـاس عــن الســبب عـن تــرك مبايعتــه

ــيــدك أُ  ــايع   رســول اهللا عــمُّ : يقــول النــاس ٰى بايعــك حتَّ ب

 رسـول اهللا إنَّ «: فقـال لـه(اثنـان،   ه، فـال خيتلـف عليـكابن عمِّ 

 ــان ــكوت ملك ــرين بالس ــ  أم ــالالتقيَّ ــدِّ : ة، فق ــال ة ين والتقيَّ

مـن  عنـه  َل ِقـومـا نُ ( ،أي السـكوت) »يان ذلـكيقتضـ معاً 

ــتظلُّ  ــىلٰ ال ــدلُّ  م ع ــنهم ي ــتكاء م ــة واالش ــىلٰ  اجلامع ــك ع أي ) ذل

 .ةسكوته ال عن اختيار وإيثار، بل عن خوف وتقيَّ  أنَّ  عىلٰ 

) لفضــائل صـــاحبهم( يعنـــي املخــالفني) ونقــل القــوم(

أي جعلـه  )ال يوجـب ضـالل أحـد وال تفسـيقه(يعني أبـا بكـر 

،  عــيلٍّ   عـىلٰ  اجلـيلِّ  بخـالف نقـل أصـحابنا للـنصِّ ( ،فاسـقاً 

ــ ــيقهفإنَّ ــه وتفس ــالل خمالف ــب ض ــه) ه يوج ــيق خمالف  ،أي وتفس

فضـائل أيب بكـر ومـا جـاء  إنَّ : املخـالفني قـالوا ذلك أنَّ  ٰى ومعن

فيه من املدح والثنـاء منقـول عنـدنا بـالتواتر وإن كنـتم ختالفونـا 

ــتم أنَّ  ــتم أن ــام زعم ــه، ك ــنصَّ  في ــىلٰ  ال ــول  ع ــؤمنني منق ــري امل أم

كـم مل توجبـوا عندكم بـالتواتر مـع خمالفتنـا إّيـاكم فيـه، فكـام أنَّ 
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أنفســكم متابعتنــا يف إمامــة أيب بكــر وال خمالطتنــا لتعلمــوا  عــىلٰ 

األخبار التـي رويناهـا يف مدحـه بحيـث تصـري عنـدكم متـواترة 

ة أخبارنـا، فكـذا نحـن ال جيـب علينــا ومل تكتفـوا بإمكـان صـحَّ 

 ص وال خمــالطتكم بحيــث نعلــم مــا تروونــه مــن الــنصِّ الــتفحّ 

ـــىلٰ  ـــؤمنني  ع ـــري امل ـــان  أم ـــك بإمك ـــي يف ذل وال نكتف

 .صدقكم

 ،الفـرق حاصـل بيننـا وبيـنكم: فيقال هلـم يف جـواب ذلـك

نة لفضــل أيب بكــر ومدحــه والثنــاء أخبــاركم املتضــمِّ  وذلــك أنَّ 

ــه ومتَّ  ــالل خمالف ــب ض ــه ال توج ــيقه، إذ علي ــريه وال تفس ــع غ ب

ــي ــلُّ ل ــاً  س ك ــون إمام ــب أن يك ــيلة جي ــاحب فض ــدوح وص  مم

ـت، فلهــذا ال جيــب علينــا عــاً بَ متَّ  ص /[[تلــك األخبــار   عتبـُّ

ــومعرفــة صــحَّ  ]]٥٠٤ تها وتواترهــا تقــدير صــحَّ  ه عــىلٰ تها، ألنَّ

ـ .بـاع غـريه ضـالل وال إثـمال يلحقنا بمخالفته واتِّ   ا الـنصُّ وأمَّ

ـ أمـري املـؤمنني  عىلٰ  ي ضـالل خمالفـه ـتضـه يقباإلمامـة فإنَّ

ــيقه ــىلٰ  ،وتفس ــب ع ــلِّ  وجي ــالل  ك ــن الض ــرتاز م ــل االح عاق

وخمالطـة  ص عـن الـنصِّ والفسق، فلهذا أوجبنـا علـيكم الـتفحُّ 

ـ ــوا بــهالشــيعة وتتبـُّ يف  واإلمكــان كــاٍف  ،ع أخبــارهم لتعلم

ودفــع اخلــوف  ،جتــويزه يوجــب لكــم اخلــوف ذلــك، ألنَّ 

 )هدام ظلُّـ(رح وهـذا هـو املفهـوم مـن كـالم الشـا .واجب عقالً 

 .هاهنا

 هنا، فالـذي يظهـر منـه أنَّ  )تعاىلٰ  رمحه اهللا(ف ا كالم املصنِّ أمَّ 

أمري املـؤمنني  عائدة إىلٰ  )ا نقل القوم لفضائلهوأمَّ ( :يف قوله )اهلاء(

  ُه جواب سؤال يورد م من كالمه هاهنا أنَّ فهَ ال صاحبهم، وي

ـف إنَّـعنـد املخـال عدم تواتر الـنصِّ  إنَّ : قولنا عىلٰ  ق ام كـان لتحقُّ

ام كـان عند املخالف إنَّ  عدم تواتر النصِّ  إنَّ  :قولنا سؤال يورد عىلٰ 

 .إخفائه ق دواعي السلف إىلٰ لتحقُّ 

ــال ــؤال أن يق ــر الس ــلف داع إىلٰ : تقري ــان للس ــو ك ــاء  ل إخف

ــا نقلــوا شــيئاً  أمــري املــؤمنني  عــىلٰ  الــنصِّ  مــن  باإلمامــة مل

: بيـان املالزمــة. م مثلــهفاملقـدَّ  فضـائله ومناقبــه، والتـايل باطــل،

ــ أنَّ  ــب لتحقُّ ــداعي إىلٰ املوج ــ ق ال ــه إنَّ ــه إخفائ ــهم ل ــو بغض ام ه

ــداوهتم لــه ــق الــداعي إىلٰ  ،وع ــك بعينــه موجــب لتحّق  وذل

ـ .إخفاء الفضـائل واملناقـب وعـدم ذكـر شــيء منهـا ا بيـان وأمَّ

اإلمامــة  ٰى عــن ادَّ أكثــر الســلف ممَّــ بطــالن التــايل فظــاهر، فــإنَّ 

ــري ــبنيوغ ــحاهبم واملتعّص ــن أص ــرياً   هم م ــوا كث ــم نقل ــن  هل م

 .ومناقبه فضائل أمري املؤمنني 

ــواب ــة: واجل ــن املالزم ــع م ــم إىلٰ  ،املن ــداعي هل ــتامن  وال ك

دمهـا، أمـري املـؤمنني لـيس العـداوة والبغضـاء بمجرَّ  عـىلٰ  النصِّ 

وإهيــام  ،طمعهــم يف اإلمامــة ومنعــه منهــا إىلٰ  بــل ذلــك منضــام� 

ـ ة النـاسعامَّ  ـأهنَّ قـه مـع إظهـار وذلـك ال يمكـن حتقُّ  ،ونم حمقُّ

ــالـنصِّ  ظهــر للمسـلمني ضــالهلم وفســقهم   م إذا أظهـروه، ألهنَّ

ــ ه ال وعــدم صــالحيتهم لإلمامــة بخــالف نقلهــم لفضــائله، فإنَّ

ــ ــوهنم ُض ــب ك ــقةً  الً ّال يوج ــرَّ  وال فس ــبمج ــل ربَّ ــه، ب ام د خمالفت

همـــة إزالـــة الت إظهــار فضـــائله  كــان الـــداعي هلـــم إىلٰ 

 .إخفاء النصِّ  فاقهم عىلٰ عنهم بعداوته واتِّ  ]]٥٠٥ص /[[

ـــ: (قولـــه ـــ اخلفـــيِّ  ا نقـــل الـــنصِّ وأمَّ ه يقـــارب نقـــل فإنَّ

ــ ــال يقتض ــائل، ف ــقاً ـالفض ــه فس ــالالً  ي خمالفت ــان وال ض ، إلمك

مـا  ومعنـاه عـىلٰ  ،، لكونـه حمـّل البحـث والنظـر)دخول الشـبهة

 وســلفهم للــنصِّ نقــل املخــالفني  ف أنَّ يظهــر مــن كــالم املصــنِّ 

ــؤمنني ال يــدفع عــنهم احــتامل  عــىلٰ  اخلفــيِّ  إمامــة أمــري امل

ملـا ذكرنـاه يف نقـل الفضـائل بعينـه، فهـو  اجلـيلَّ  إخفائهم الـنصَّ 

 وألنَّ  .ه ال يوجـب ضـالل خمالفـه وال فسـقه، ألنَّـ] لـه[مقارب 

 .اجليلِّ  دفع التهمة بإخفاء النصِّ ]  فيه[

 :] فيِّ اخل يف النصِّ : املسألة الثامنة[

ــنِّ  ــال املص ــنصِّ : (فق ــول يف ال ــيِّ  الق ــ اخلف ــكَّ ممَّ يف  ا ال ش

ــواتره، ألنَّ  ــ ت ــودي والنص ــالً ـاليه ــه فض ــن  راين نقل ــ[ع ]  قرَ فِ

 ٰى أنـت منّـي بمنزلـة هـارون مـن موسـ« :قوله  وذلك ،املسلمني

ــإالَّ  ــيَّ  أنَّ ــدي ه ال نب ــه[و ،»بع ــيلٌّ « :قول ــواله فع ــت م ــن كن  م

رصحيــة  )مــوىلٰ ( ولفظــة .لنصــوصغريمهــا مــن ا إىلٰ  ،]»مــواله

ــة ــ ،يف اإلمام ــة، ألهنَّ ــل اللغ ــوال أه ــه أق ــودليل ، )أوىلٰ ( ٰى ا بمعن

مْ  :تعــاىلٰ   ومنـه قولــه
ُ
أي ) ]١٥: احلديــد[ ا��ــاُر ِ�َ َ�ــْوال�

ـــم أوىلٰ  ـــرتكة إالَّ  ،بك ـــت مش ـــة يف   أنَّ وإن كان ـــرائن املنقول الق

ــدفع ــرب ت ــتامالً   اخل ــا اح ــد .غريه ــه ت ــحابة ل ــة الص ــىلٰ  لُّ وهتني  ع

ــك ــأيُّ وإالَّ  ،ذل ــ  ف ــذلك ٰى معن ــه ب ــع أنَّ  ؟لتهنيت ــيَّ  م مل   النب

واحتجاجــات أمــري  .يــزل يــذكر فضــائله وفضــائل غــريه أيضــاً 

مـة ومقدَّ  .مـا ذكرنـاه عـىلٰ  يف مواضـع كثـرية تـدلُّ  املؤمنني 

وخـرب املنزلـة  . مل حيسـن فـاء التعقيـبوإالَّ  ،اخلرب رصحيـة أيضـاً 

 ).الستثناء فائدة مل يكن لوإالَّ  ،دليل

ــ(قــال الشــارح  ــرهــذه وجــوه أُ : ()هدام ظلُّ ــ  ٰى خ ــىلٰ دالَّ  ة ع

ـــا أمـــري املـــؤمنني عـــيلِّ  ـــن إمامـــة إمامن أيب ]] ٥٠٦ص /[[  ب

ــب  ــاج إىلٰ  طال ــر حتت ــد فك ــذا ،مزي ــا ) وهل أي والحتياجه



 ٤٣٣  ..........................................................................  إمامته والنصُّ عليه/ عيلُّ بن أيب طالب ) ٤٩/ (حرف العني 

ــ إىلٰ  ــر وتأمُّ ــادة فك ــ(ل زي ــُس ــحابنا ّميت خفيَّ ــر أص ــد كث ة، وق

ــا ــرياً ) منه ــا كث ــوا منه ــو( أي نقل ــالف حتَّ ــن املخ ــريهم م  ٰى غ

ــار ــود والنص ــإهنَّ ٰى اليه ــيِّ ، ف ــن النب ــه م ــائله وقرب ــوا فض  م نقل

  ــه ــه[واختصاص ــدَّ ]  ب ــهوش ــه ل ــحبته   ة مالزمت ــول ص وط

ــبة   بحيــث مل حيصــل ألحــد مــن الصــحابة اجلــزء اليســري بالنس

ــه  ــاص  أي إىلٰ ) إلي ــرب واالختص ــن الق ــه م ــل ل ــا حص م

املالزمــــة  ةيعنــــي القــــرب وشــــدَّ ) وذلــــك( ،والصــــحبة

ــول الصــحبة  ــاص وط ــدلُّ (واالختص  ته عــىلٰ أفضــليَّ  عــىلٰ  ي

 ثبــت كونــه أفضــل مــن غــريه ثبــت كونــه إمامــاً  ٰى ومتــ ،)غــريه

قبــيح (  الفاضـل عــىلٰ ) تقـديم املفضـول أنَّ (  بــدليل ،الكـلِّ  عـىلٰ 

ــا  )تعــاىلٰ  رمحــه اهللا(ف ، وقــد ذكــر املصــنِّ )ممــا تقــدَّ  عــىلٰ  هاهن

ــديثني ــواترين  ح ــيِّ ) مت ــن النب ــ] ( [ ع ــىلٰ دالَّ ــه  ني ع إمامت

إمامتـه  يعنـي الـدالئل عـىلٰ ) ر عليهام لكثـرة هـذا البـابـواقتص

ولــزوم طريقــة  ،ةمــن اآليــات اإلهليــة واألحاديــث النبويَّــ

 .االختصار يف هذا الكتاب

*   *   * 

إثبـــات إمامـــة أمـــري  الـــدليل الثـــاين عـــىلٰ [ ]]٥١٩ص [[

 :] من طريق النصِّ  املؤمنني 

بــالتواتر   أي عــن النبـيِّ ) عنـه َل ِقــمـا نُ : اينالوجـه الثــ(

أنــت وصــيّي وخليفتــي « :يف قولــه  عــيلٍّ  عــىلٰ  مــن الــنصِّ 

 ).»من بعدي

 :]  إثبات إمامة أمري املؤمنني عيلٍّ  الدليل الثالث عىلٰ [

ومل  وّاله املدينـــة إمجاعـــاً   رســـول اهللا أنَّ : الثالـــث(

بعــد  اقيــة لــه املدينــة ب واليتــه عــىلٰ  :يعزلــه عنهــا، فنقــول

ثبــوت ) لعــدم عزلــه بعــد( ، أي بعــد مــوت النبــيِّ ) موتــه

ــة وحتقُّ  ــا، الوالي ــلُّ (قه ــه وك ــة ل ــوت الوالي ــال بثب ــن ق أي ) م

ــؤمنني  ــري امل ــوص( ألم ــان خمص ــيِّ ) يف مك ــد النب   بع

 .يف مجيع األماكن) اه إمام حق� إنَّ : قال(بال فصل، 

 :]  نني عيلٍّ إثبات إمامة أمري املؤم الدليل الرابع عىلٰ [

ــع( ــاحلاً  أنَّ : الراب ــن ص ــر مل يك ــا بك ــة، فتعيَّ  أب ــت لإلمام ن

 .، يعني أمري املؤمنني )إمامة إمامنا

 :]ة أيب بكر لإلمامةيف عدم صالحيَّ : وىلٰ مة األُ املقدَّ [

ـــ( ـــة األُ ا املقدَّ أمَّ ـــالحية أيب) وىلٰ م ـــدم ص ـــي ع ـــر  وه بك

 :عليها وجوه فيدلُّ (لإلمامة 

ـــدها ـــول  أنَّ : أح ـــجَّ   اهللارس ـــاس وّاله احل وأن  ،بالن

 يقرأ عليهم سورة بـراءة، ثـّم عزلـه عـن ذلـك وجعـل األمـر إىلٰ 

ـــؤمنني  ـــري امل ـــال أم ـــي أُ « :، وق ]] ٥٢٠ص [[ /وح

 أنـا إالَّ « :، أو قـال)»ؤّدي عنّـي غـريي أو رجـل منّـيه ال يُ أنَّ  إيلَّ 

 ). النبيِّ  رجع أبو بكر إىلٰ  ٰى حتَّ (، »أو رجل منّي

ــه اال ــيَّ ووج ــذه القض ــتدالل هب ــىلٰ س ــالحية أيب  ة ع ــدم ص ع

ــة أنَّ  ــر لإلمام ــاىلٰ  اهللا بك ــوله  تع ــلحا  ورس ــذي مل يستص ال

الـذي   أبا بكـر لتـوّيل قـراءة سـورة واحـدة يف حيـاة النبـيِّ 

ــهــو لطــف جلميــع املكلَّ   ل لنقصــهم، فبطريــق األوىلٰ فــني ومكمِّ

  يِّ مــور املســلمني بعــد النبــ مجلــة أُ ال يستصــلحاه لتــوّيل   أن

 .ولتالوة مجلة القرآن العزيز والقيام بأحكامه

ــاين( ــ: الث ــاً أنَّ ــن عامل ــائل  ه مل يك ــاهرة واملس ــام الظ باألحك

ــوام ــا الع ــي يعرفه ــهرية الت ــالً ) الش ــ فض ــام اخلفيَّ ــن األحك ة ع

ــة،  ــ(واملســائل الغامض ــة العامَّ ــف يصــلح للرئاس ــة الدِّ فكي ة ينيَّ

ــ ــة) ةوالدنيويَّ ــن اإلمام ــارة ع ــي عب ــي ه ــ( ؟الت ــفإنَّ ــن  َل ئِ ه ُس ع

أقـول فيهـا برأيـي، فـإن كـان : الكاللة، فلم يدر مـا هـي وقـال

وقـال  ،)فمنّـي ومـن الشـيطان وإن كـان خطـأً  ،فمـن اهللا صواباً 

ـــاً  ـــو أيض ـــت  :ه ـــي إذا قل ـــي وأّي أرض تقّلن ـــامء تظّلن أّي س

عنـه، فلـم  َل ئِ ه ُسـ، فإنَّـ)ةو مل يكن يعـرف مـرياث اجلـدَّ ( ؟برأيي

ــ ــه، وُس ــم في ــرف احلك ــه َل ئِ يع ــن قول ــاىلٰ [  ع   ]: تع
ً
ــة َوفاِكَه

ب�ا
َ
 .األبِّ  ٰى ، فلم يعرف ما معن]٣١: عبس[ � َو�

أي احلــّق الثابــت ) مــا روي عنــه مــن تــرك احلــقِّ : الثالــث(

ــ فــإنَّ (العصــاة وحــّق املســلمني،  عــىلٰ  تعــاىلٰ  هللا ة خالــد بــن قصَّ

ــقِّ  ــري احل ــا بغ ــم فيه ــي حك ــد املخزوم ــداً  ، ألنَّ الولي ــل  خال قت

ظــاهر اإلسـالم مل يصــدر منــه مــا  وهـو عــىلٰ ) ك بــن نــويرةمالـ

 إقامــة حــدِّ   ، فــرتك)وضــاجع امرأتــه مــن ليلتــه(يوجــب قتلــه، 

ــه ــه مــع قول  : تعــاىلٰ   الــزاين علي
� ُ

وا � ُ�ِ
ْ
ــاج

َ
اِ� ف ــز�  َوا�

ُ
ــة اِ�يَ ا�ز�

ةٍ 
َ  َجـ�ْ

َ
ـة

َ
ُهمـا ِمائ

ْ
، ومل يسـتوف ]٢: النـور[ اآليـة ... واِحٍد ِمن

اقتلـه، ( :وقـال لـه(اسـتيفاء القـود،  هه عمـر عـىلٰ ونبَّ  ،القود منه

ه ســلَّ  ه سـيف مـن سـيوف اهللاإنَّـ(: ، فقـال لــه)ه قتـل مؤمنـاً فإنَّـ

ص [[ /  قـد أوجـب عليـه تعـاىلٰ  اهللا ، مـع أنَّ )أعدائـه عـىلٰ ]  اهللا[

 .واحلدَّ  القتَل ]] ٥٢١

يف تــأخري  خمالفتــه للرســول   مــا ظهــر منــه مــن: الرابــع

وأنفـذ عمـر بـن   وقـد أنفـذه النبـيُّ  )سامة بـن زيـدجيش أُ 

 النبــيَّ  مــع أنَّ (ســامة، علــيهام أُ  راً يف مجلتــه مــؤمِّ  اخلّطــاب أيضــاً 

  ُــان ي ــرِّ ك ــاذهك ــر بإنف ــيش أُ ) ر األم ــاذ ج ــامةأي بإنف  ،س



 إمامته والنصُّ عليه/ عيلُّ بن أيب طالب ) ٤٩/ (حرف العني   .......................................................................... ٤٣٤

ــاً ( ــه حريص ــع  ،علي ــوذ م ــن النف ــاب م ــن اخلّط ــر ب ــع عم وامتن

) امــةاإلم ة عــىلٰ األدلَّـ ٰى ســامة مـن أقــوواقعـة أُ  أنَّ   عــىلٰ  .القـوم

ــيلٍّ  ــ(،  لع ــفإنَّ ــه خلَّ ــر   اف علي� ــا بك ــذ أب ــده وأنف عن

ـ بحيـث ال   د األمـر لعـيلٍّ وعمر وعـثامن مـع اجلـيش ليتمهَّ

 ،ي مــع اجلــيشـر أبــو بكــر عــن املضــحيصــل لــه منــازع، فتــأخَّ 

 .ومنع اجليش من املبادرة

 ،اإلمامــة]  قبــول[ عنــه مــن النــدم عــىلٰ  يمــا رو: اخلــامس

ــدلُّ  ــ عــىلٰ  وهــو ي ــيس مســتحق� ه أنَّ ــ ال ــاً هلــا، وأنَّ يف ) ه كــان ظامل

فعـل مـا وجـب عليـه  ر نـدم اإلنسـان عـىلٰ تصـوَّ خالفته، إذ ال يُ 

 .أو ساغ له فعله

ــ(  أقيلــوين فلســت بخــريكم وعــيلٌّ  :ه قــالوقــد روي عنــه أنَّ

ــيكم ــه ،ف ــال يف مرض ــة مل  :وق ــت فاطم ــت بي ــت ترك ــي كن ليتن

 رضبـت عـىلٰ  ة بنـي سـاعدةلَّـيا ليتني كنـت يف ظُ  :وقال ،أكشفه

وظهـر منـه  .هـو األمـري وكنـت الـوزير  يد أحد الرجلني، فكـان

ــ الشــكُّ   :ه قــال عنــد موتــهيف اســتحقاقه لإلمامــة، فقــد روي أنَّ

ــول اهللا ــألت رس ــت س ــي كن ــذكر يف   ليتن ــة، ف ــن ثالث ع

 ؟هـل لألنصـار يف هـذا األمـر حـقٌّ : ليتني كنـت سـألته: أحدها

 .هة بيعتيف صحَّ  الشكِّ  عىلٰ  وهذا يدلُّ 

ــدم عــىلٰ : الســادس ــه،  مــا روي عــن الصــحابة مــن الن بيعت

أيب بكــر ]] ٥٢٢ص [[ /كانــت بيعــة : قــال عمــر بــن اخلّطــاب

 .مثلهــا فــاقتلوه هــا، فمــن عــاد إىلٰ املســلمني رشَّ  اهللا ٰى فلتــة وقــ

ــ قــال عــىلٰ والفلتــة تُ  البغتــة، ومــراد عمــر  ة وعــىلٰ اخلطيئــة والزلَّ

 اهللا ٰى وقــ :رينــة قولــهة بق اخلطيئــة أو الزلَّــبــذلك لــيس إالَّ 

 عـىلٰ  وذلـك يـدلُّ  .مثلهـا فـاقتلوه ها، فمن عـاد إىلٰ املسلمني رشَّ 

 .وذنب كبري ببيعته) ارتكاب خطأ عظيم

ــ( ــعبة وأليب موس ــن ش ــرية ب ــر للمغ ــعري  ٰى وقــال عم األش

أفسـد  كـان واهللا: نقـص أيب بكـر يف حديث طويل يشـتمل عـىلٰ 

بنـي   ضـئيل اه عـىلٰ هلفـ وا :وأظلـم، ثـّم قـال  ها وأعـّق قريش كلِّ 

، فقـال لـه )منهـا آثـامً  وخـرج إيلَّ  مني ظاملـاً ة، لقد تقـدَّ تيم بن مرَّ 

ــدَّ : املغــرية ؟ مك قــد عرفنــاه، فكيــف خــرج إليــك آثــامً هــذا تق

ـإالَّ  منهـا آثـامً  ه مل خيـرج إيلَّ ذلك أنَّـ: قال ا  بعـد اليـأس منهـا، أمَّ

ــ  لــو كنــت أطعــت زيــد بــن اخلّطــاب وأصــحابه واهللا ظ ملــا تلمَّ

ـولكنّـي قـدَّ  ،من حالوهتـا بشــيء أبـداً  رت وضـعفت مت وأخَّ

ــا   األعضــاء لــه عــىلٰ إالَّ  ونقضــت وأبرمــت، فلــم أرَ   وقويــت م

ومتـام  .ذلـك ي إىلٰ ـنفسـ  بنـيبِّ نشب فيه منهـا أو التلـف، فلـم ُحت 

ــدلُّ  ــديث ي ــىلٰ  احل ــر  أنَّ  ع ــان[عم ــاً ]  ك ــه كاره ــ ،خلالفت ه مل وأنَّ

 ،النخعــي رشيــك بــن عبــد اهللا  واهور . ظــاهراً ببيعتــه إالَّ  يــرَض 

ــ ــن مــرَّ عــن حمّم ــن عمــرو ب ــه ،ةد ب ــد اهللا ،عــن أبي ــن  عــن عب ب

 .األشعري ٰى عن أيب موس ،مةلَ َس 

مــا روي عنـــه مــن مداخلـــة الشــيطان لـــه يف : الســابع(

ومثــل هــذا ال . يعرتينــي يل شــيطاناً  إنَّ : ه قــالأفعالــه، فإنَّــ

 .يصلح لإلمامة

ــامن ــاكري : الث ــن املن ــه م ــر عن ــا ظه ــقِّ م ــت   يف ح ــة بن فاطم

أبـــا ســـعيد  وإيـــذائها، فـــإنَّ ]] ٥٢٣ص [[ /   رســـول اهللا

ــْر�ٰ : تعــاىلٰ    نــزل قولــهامَّ ـلــ: اخلــدري قــال
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 ،فــدك فاطمــة   رســول اهللا ٰى ، أعطــ]٢٦ :اإلرساء[

، وكتـب )أوالدهـا ه عـىلٰ وكذا فعلـه عمـر بـن عبـد العزيـز وردَّ 

ــة إىلٰ  ــأمره واليــه باملدين ــه  ي ــذلك، فكتــب إلي  فاطمــة  أنَّ : ب

ـ: قد ولدت يف آل عـثامن وآل فـالن، فكتـب إليـه ا بعـد، فـإّين أمَّ

أو  ؟ّمجـاء أو قرنـاء :لو كتبـت إليـك آمـرك بـذبح شـاة لسـألتني

ــألتني ــرة لس ــذبح بق ــك أن ت ــت إلي ــإذا أورد : كتب ــا؟ ف ــا لوهن م

 .  عليك كتايب هذا، فأقسمها يف ولد فاطمة من عيلٍّ 

ــروم( ــو بك ــا أب ــؤمنني  ،نعه ــري امل ــهدت أم  مَّ وأُ  واستش

ــه ــن قول ــه م ــديث اخرتع ــل بح ــم يقب ــن، فل ــاه « :أيم ــا تركن م

ـــدقة ـــيِّ »ص ـــرك أزواج النب ـــوهتنَّ   ، وت ـــا  يف بي ومل جيعله

ــدقة ــدَّ  ،ص ــ قهنَّ وص ــك ومل يُ يف متلُّ ــدِّ ك ذل ــة ص ) ق فاطم

وأمــرت بالصــالة عليهــا  ،وماتــت ســاخطة عليــه(يف دعواهــا، 

ــيالً  ــيالً ود) ل ــا ل ــالة (، فنه ــن الص ــر م ــر وعم ــا بك ــت أب ومنع

فاطمــة بضــعة منّــي « : عليهــا، وقــد قــال رســول اهللا

ــا ــا يؤذهي ــؤذيني م ــك ،»ي ــار يف ذل ــاعن أيب ) واألخب أي يف مط

كثــرية ذكرنــا (املنافيــة لصــالحية اإلمامــة ) وصــفاته(بكــر 

 . يطول الكتابوعدلنا عن ذكر األكثر لئالَّ  ،)بعضها

 :] نت ألمري املؤمنني عيلٍّ اإلمامة تعيَّ  يف أنَّ : ةمة الثانياملقدَّ [

 ه إذا مل يكـن أبـو بكـر صـاحلاً وهـي أنَّـ) مة الثانيـةا املقدَّ وأمَّ (

ــة تعيَّ  ــؤمنني لإلمام ــري امل ــت ألم ــاع( ن ــ ،)باإلمج ــر وإنَّ ام ذك

انحصـار  فـاق عـىلٰ  إذا وقـع االتِّ إالَّ  ه ال يـتمُّ اإلمجاع هنـا مـع أنَّـ

مــن النــاس مــن قــال  م أنَّ ذكــر فــيام تقــدَّ  وقــد ،اإلمامــة فــيهام

القـــائلني بإمامـــة  ، ألنَّ بإمامـــة العبّـــاس بعـــد الرســـول 

اإلمجـاع بعـد  مـنهم أحـد، فاسـتقرَّ  العبّاس قد انقرضوا ومل يبـَق 

إمامــة ] ١]] [٥٢٤ص [[ / :القــولني ومهــا انقراضــهم عــىلٰ 
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ــيلٍّ  ــر ]٢[،  ع ــة أيب بك ــر ، وإمام ــة أيب بك ــت إمام ــإذا بطل ف

 . نت اإلمامة لعيلٍّ تعيَّ 

 :]إثبات إمامة أمري املؤمنني  الدليل اخلامس عىلٰ [

سـواء  نّـا وجـوب عصـمة اإلمـام أّنـا قـد بيَّ :  اخلامس(

ــادَّ  ــا نص� ــىلٰ ) اعين ــؤمنني  ع ــري امل ــة  أم ــدَّ (باإلمام ع أو مل ن

بـال  مـن ثبـوت اإلمامـة لـه بعـد الرسـول ) مطلوبنـا  يصحُّ 

 عــىلٰ ) فيهــا مـن الــنصِّ  اطن ال بـدَّ العصــمة أمـر بــ ألنَّ (فصـل، 

، )وأبـو بكـر غـري منصـوص عليـه باإلمجــاع(م تقريـره، مـا تقـدَّ 

لإلمجــاع  ، فيكــون اإلمــام أمــري املــؤمنني فــال يكــون إمامــاً 

ــذكور ــول .امل ــ: أو نق ــإنَّ ــنصُّ  ٰى ه إذا انتف ــىلٰ  ال ــت   ع ــر ثب أيب بك

ــيلٍّ  ــنصِّ  ، لع ــود ال ــوب وج ــىلٰ  لوج ــيِّ  ع ــد النب ــام بع  اإلم

 ، َّــىلٰ  واإلمجــاع دل ــ ع ــإذا انتف ــيهام، ف ــة ف ــار اإلمام  ٰى انحص

 .أحدمها ثبت لآلخر عىلٰ  النصُّ 

ــالوا( ــذاهبني إىلٰ ) ق ــوم ال ــي اخلص ــوِّ  يعن ــواز خل ــان  ج الزم

ــإ :مــن معصــوم مــم خاليــة مــن قــد مضــت قــرون مــن األُ (  هنَّ

ه ال جيـوز خلــوُّ  مَ بـالفرتة، فِلـ ٰى وهـذا هـو الزمـان املسـمّ  ،)نبـيٍّ 

 من اإلمام؟

ـــا( ـــ] إالَّ : [قلن ـــي األُ ) اأهنَّ ـــيعن ـــام (ة مَّ ـــن إم ـــو م ال ختل

ــوم ــ)معص ــىلٰ ، ألنَّ ــب ع ــف واج ــاىلٰ  اهللا ه لط ــدَّ  تع ــام تق م، ك

ــاب) ومجيــع( عــوا العصــمة يف أقــوام ادَّ (  منياملتقــدِّ ) امللــل(  أرب

الزمـان مـن  اعتقـادهم عـدم خلـوِّ  عـىلٰ  حمصورين، وذلك يـدلُّ 

ـ .وهو مطلوبنـا ،)معصوم فـاملراد مـن بعثـتهم  اء ا األنبيـأمَّ

مها مـن د بـام تقـدَّ دت مصـلحتها وفسـاد التعبـُّتقرير رشايع جتـدَّ 

ـــ ـــنيراـالش ـــع أن ]] ٥٢٥ص [[ /  ع، وم ـــل الواق ـــل ب املحتم

ــة بحيــث تبقــمصــلحة رشيعــة مــا مــدَّ  تســتمرَّ  بعــد  ٰى ة متطاول

 .املبعوث لتقريرها النبيِّ 

*   *   * 

 :)هـ٨ق (ابن العتائقي / اإليضاح والتبيني

 أن يكــون خليفتــه أمــري هــذا تعــنيَّ  فعــىلٰ ]] ٣٧٣ص [[

ــيلُّ  ــؤمنني ع ــب امل ــن أيب طال ــصٌّ   ب ــن ن ــو مل يك ــف ل ، فكي

وبعلــم  ،فيـه] [ قــد ورد مـن النبــيِّ  واخلفـيُّ  اجلــيلُّ  والـنصُّ 

 .املخالف واملوافق

 :قال ابن أيب احلديد املعتزيل

ــنْ  ــْو َملْ َتُك ــا َل ــْا إْن َهلَ ــٍة َم   َوِخَالَف

 

 

  ُصْوَصةً َعْن ِجيْـِد َجمْـِدَك َمْعـِدُل َمنْ  

 

ـُرْوَك َوَكْعبُـَك اْلــ   َعَجبًَا لَِقوٍم َأخَّ

 

 

ــَفُل   ُع أَْس ــَواَك َأْرضَ ــدُّ ِس ــَعاِيل َوَخ   ـ

 ]]٣٧٤ص /[[ 

  ِمثَْلـــَك النَّبِـــيُّ َآلَخـــاهُ  ٰى َلـــْو َرأَ 

  

 

ــــــــادُ َوإالَّ   ــــــــَأ االْنتَِق    َفأْخَط

ــدِّ   ــال ال ــنِّ وللشــيخ مج ــذا اين مص ــده ف ه ــاب وول  لكت

 ٰى فيــه ألفــا دليــل يف هــذا املعنــ ،)األلفــني(ه كتــاب كتــاب ســّام 

 .فعليك به ،الذي نحن فيه

*   *   * 

ــال]] ٣٧٨ص [[ ــادس: (ق ــث الس ــ :البح ــني األئمَّ  ةيف تعي

...(  ٰآخره إىل. 

بـال فصـل هـو ] [بعـد رسـول اهللا  اإلمـام احلـقُّ : أقول

 :لوجوه  عيلٌّ 

ومهـــا  ،العصـــمة والـــنصِّ  فـــة عـــىلٰ توقِّ اإلمامـــة م أنَّ : لاألوَّ 

ـ . ان بعيلٍّ خيتّص  ـأو .انّـفـة علـيهام فلـام بيَّ اإلمامـة متوقِّ  ا أنَّ أمَّ ا مَّ

ــ اإلمامــة مل يكــن  ٰى عــن ادَّ غــريه ممَّــ فــألنَّ   ان بعــيلٍّ ام خمتّصــأهنَّ

ــوماً  ــ ،معص ــيلٌّ ألنَّ ــالف، وع ــال خ ــافراً ب ــان ك ــ  ه ك رك ـمل يش

فكــان  ،عليـه بخالفهـم إمجاعـاً  وكـان منصوصـاً  ،بـاهللا طرفـة عـني

ــ .اإلمــام احلــّق  ن وكثــري ممَّــ ،فقــد تــواترت بــه الشــيعة ا الــنصُّ وأمَّ

 .خالفهم نقل ذلك

ــردوس ــال يف الف ــول اهللا : ق ــال رس ــازع «]: [ق ــن ن م

 .»...اإلمامة اعلي� 

ــألنَّ  ــًا ف ــ وأيض ــائل  اعلي� ــع الفض ــحابة يف مجي ــل الص أفض

ــة،  ــية والبدني ــ]] ٣٧٩ص /[[النفس ــون واألفض ــب أن يك ل جي

ــا بيَّ  ــهــو اإلمــام مل  ،الفاضــل قبيحــة إمامــة املفضــول عــىلٰ  ا أنَّ نّ

ـــاً  ـــان إمام ـــوماً  وإذا ك ـــون معص ـــب أن يك ـــون  ،جي وأن يك

ــه ــًا علي ــنصِّ  ألنَّ  ،منصوص ــمة وال ــرتطة بالعص ــة مش  ،اإلمام

 .ق العصمة بدون النصِّ ه ال تتحقَّ ألنَّ 

ــاين ــول : الث ــن الرس ــادرة ع ــة الص ــوص اجللي ] [النص

 .ة وغريهممواضع كثرية قد نقلها اإلماميَّ  يف

بــإمرة  عــيلٍّ  موا عــىلٰ ســلِّ «: ه قــال ألصــحابهأنَّــ: منهــا

ــؤمنني ــنَّ »امل ــد ص ــيِّ ، وق ــدِّ ف الس ــن الد ريض ال ــاوسين اب  ط

ــدَّ ( ــناد يف أنَّ ) هس اهللا رسَّ ق ــة إس ــه ثالثامئ ــًا في ــل اهللا  كتاب وجربي

ــول اهللا  ــوا(ورس ــ) أثبت ــؤمنني اعلي� ــري امل ــال نُ  ،أم ــوِّ ف ــذكره ط ل ب

 . ذلك فعليه بذلك الكتاب فمن أحبَّ  ،وذكر أسناده
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ــال ــ(: وق ــيِّ إنَّ ــؤمننيه س ــام املتَّ  ،د امل ــنيوإم ــرِّ  ،ق ــد الغ  وقائ

 ).لنياملحجَّ 

ــ: ومنهــا]] ٣٨٠ص /[[ بــني أصــحابه فقــال  ٰى  آخــامَّ ـه لــأنَّ

ــَت «: عــيلٌّ  ــني الصــحابة دوين؟ آخي ــال ،»ب ــرَض «:  فق أمل ت

أمل تــرَض أن  ؟ٰى هــارون مــن موســي بمنزلــة أن تكــون منّــ

ــيّ  ــي ووص ــون أخ ــديتك ــن بع ــي م ــ ،»؟ي وخليفت ــه  ٰى وآخ بين

 :ولقد أحسن القائل، وبينه 

  آلخـــاه مثلـــك النبـــيُّ  ٰى لـــو رأ

 

 

ــــــــادوإالَّ   ــــــــأ االنتق    فأخط

 .»مؤمن ومؤمنة كلِّ  هذا ويلُّ «: وغري ذلك مثل قوله 

 .»مواله من كنت مواله فعيلٌّ «: ومثل

ومل يكـن فـيهم مـن  ،ضل مـن مجيـع الصـحابةه أفنَّ أ :الثالث

ـــلِّ  ـــه يف ك ـــيلة]] ٣٨١ص /[[ يقارن ـــول  ،فض ـــة املفض وإمام

ف مـا يف م، وقـد ذكـر منهـا املصـنِّ قبيحة عقالً وسـمعًا كـام تقـدَّ 

 .بعضه مقنع

 ).انتساب أهل العلم إليه: وثالثها: (قوله

ـــ: أقـــول هـــم وكلُّ  ،أكـــابرهم بون إىلٰ نَســـا اخلـــوارج فيُ وأمَّ

ــانوا تال ــيلٍّ ك ــذة ع ــ . م ــاطن وأمَّ ــفية الب ــوفية وتص ا الص

ــوم أنَّ  ــه فمعل ــي إلي ــوفية تنته ــع الص ــب مجي ــ .نس ــم وأمَّ ا عل

هـــم بعـــده مل الفصـــحاء كلَّ  الفصـــاحة والبالغـــة فمعلـــوم أنَّ 

ــاربوا درجتــه ــه يف ذلــك وال ق ــدركوا درجت ــ .ي ا احلََرفــة وأمَّ

وعلــوم األدب هــو  .والكبـيس والنحــاة فمعلــوم انتسـاهبم إليــه

 .وغري ذلك ،ئيلوي استنبطها أليب األسود الدالذ

 .آخره إىلٰ  )»...ت يل الوسادةِرسَ واهللا لو كُ «(: قوله

اهللا فـوَ «: متـام هـذا اخلـرب: (ين الـرازيقال اإلمـام فخـر الـدِّ 

ــرٍّ  ــت يف ب ــة نزل ــن آي ــا م ــل أو  م ــامء أو أرض يف لي ــٍر أو س أو بح

 .»يشء نزلت  وأنا أعلم فيمن نزلت ويف أّي هنار إالَّ 

ــال( ــحابه ): ق ــم وأص ــو هاش ــرب أب ــذا اخل ــن يف ه ــد طع وق

 فكيف جيوز احلكم هبا؟ ،التوراة منسوخة: وقال

ــه ــ نَّ أ :وجواب ــاه أنَّ ــادر عــىلٰ معن ــا  ه ق اســتخراج احلكــم منه

 .نزلت عليه قبل التحريف والنسخنزلت عند من أُ كام أُ 

 ):وأجاب اإلمام عنه بوجهني قال(]] ٣٨٢ص /[[

ـــ]: لاألوَّ [ ـــك ه أرالعلَّ ـــه بتل ـــامل علم ـــه وك د رشح كامل

ــىلٰ  ــوخة ع ــام املنس ــا  األحك ــخة هل ــام الناس ــيل وباألحك التفص

 .الواردة يف القرآن

ــاين ــلَّ : الث ــراد أنَّ  لع ــار امل ــود والنص ــاة اليه ــون  ٰى قض يمكن

فكـان  ،اجلزيـة وفـق أديـاهنم بعـد بـذل من احلكم والقضاء عىلٰ 

ــ  ة عــىلٰ املــراد أن يســتخرج مــن التــوراة واإلنجيــل نصوصــًا دالَّ

ــصـحَّ  فكــان ذلــك  ،دة حمّمــنبــوَّ  ة عــىلٰ ة احلكــم أو فســاده أو دالَّ

 ).يف الداللة عليهم وإلزامهم بمذهبهم ٰى أقو

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ االعتامد

مـــة [ )س اهللا روحـــهقـــدَّ (قـــال  ]]٨٧ص [[/ أي العالَّ

ال فصـل مـن بعـده بـ اإلمـام احلـقَّ  قـد أنَّ عتَ وجيـب أن يُ  :]احلّيل 

ــبــن أيب طالــب  عــيلُّ  ــ نــصَّ  ه ، ألنَّ  متــواتراً  اعليــه نص�

اإلمامــة  ، ألنَّ اإلمــام جيــب أن يكــون معصــوماً  وألنَّ  .باخلالفــة

 النـــاس إذا كــان هلـــم رئــيس مرشـــد كـــانوا إىلٰ  لطــف، ألنَّ 

اهللا  الصالح أقـرب ومـن الفسـاد أبعـد، واللطـف واجـب عـىلٰ 

 . عليه نصب اإلمام، فتعنيَّ تعاىلٰ 

 الفتقــر ذلـك اإلمـام ال جيــوز أن يكـون جــائز اخلطـأ، وإالَّ و

بـن  غـري عـيلِّ ]و[ .ه معصـومإمام آخر ويتسلسـل، فثبـت أنَّـ إىلٰ 

ــب  ــ أيب طال ــي ن ادُّ ممَّ ــه[ع ــيِّ ] في ــد النب ــة بع   اإلمام

ة يف ذلــك أكثــر مــن أن لــيس بمعصــوم باإلمجــاع، واألدلَّــ

 .ٰىص ُحت 

ــع مــن أركــان اإل: أقــول يــامن، وهــو هــذا هــو الــركن الراب

 .ركن اإلمامة

ـ :واإلمامـة مـور ة لشـخص مـن األشـخاص يف أُ رئاسـة عامَّ

، ملـا اهللا تعـاىلٰ  وهـي واجبـة عـىلٰ  .األصـالة الدين والـدنيا بحـقِّ 

 .يأيت

بــن أيب  بــال فصـل هــو عـيلُّ   بعــد النبـيِّ  واإلمـام احلـقُّ 

 :والدليل عليه من وجوه .طالب 

 باخلالفــة، كقولــه  عليــه مــن النبــيِّ  الــنصُّ : لاألوَّ 

 :»وقـد نقـل ذلـك الشـيعة نقـالً  ،»أنت اخلليفة من بعـدي 

 .متواتراً 

:  للحســــني بـــن عــــيلٍّ   وقولـــه]] ٨٨ص /[[

ـ« ة تسـعة، تاســعهم أنـت إمـام، ابـن إمــام، أخـو إمـام، أبــو أئمَّ

ـــلِ ، كـــام مُ وعـــدالً  قـــائمهم، يمـــأل األرض قســـطاً   ت ظلـــامً ئَ

 .»وجوراً 

ــاين ــب أن  أنَّ : الث ــام جي ــوماً اإلم ــون معص ــوم يك ، وال معص

 .سواه، فيجب أن يكون هو اإلمام دون غريه
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ـــ ـــاوإنَّ ـــوماً  إنَّ : ام قلن ـــون معص ـــب أن يك ـــام جي  ألنَّ  اإلم

ــف، ألنَّ  ــة لط ــ اإلمام ــ ٰى معن ــون املكلَّ ــا يك ــف م ــه اللط ف مع

املعصــية، ] فعــل[الطاعــة، وأبعــد عــن ] فعــل[ أقــرب إىلٰ 

 يس قــاهر حيــثُّ النــاس إذا كــان هلــم رئــ واإلمامــة كــذلك، ألنَّ 

ـــاس إىلٰ  ـــات،   الن ـــل الواجب ـــأمرهم بفع ـــات وي ـــل الطاع فع

ـــ فعـــل القبـــائح،  دهم عـــىلٰ ويزجـــرهم عـــن تركهـــا، ويتوعَّ

ــ ــا، وُي ــرهم عنه ــوم رغِّ ويزج ــف للمظل ــا، وينتص بهم يف تركه

الطاعــة أقــرب وعــن املعصــية أبعــد، وال  مــن الظــامل، كــانوا إىلٰ 

 طـف، وكــلُّ فثبـت أن نصـب اإلمــام ل . ذلــكللطـف إالَّ  ٰى معنـ

 .اهللا تعاىلٰ  لطف واجب عىلٰ 

ــ ــ ،اهللا تعــاىلٰ  اللطــف واجــب عــىلٰ  نَّ إ: ام قلنــاوإنَّ  ه تعــاىلٰ ألنَّ

ــ]بــه[فهــم فــني وقــوع مــا كلَّ  أراد مــن املكلَّ امَّ ـلــ م ال ، وعلــم أهنَّ

ــك إالَّ  ــارون ذل ــالً خيت ــل فع ــل   إذا فع ــك الفع ــه ذل ــارون مع خيت

فعــل ] يف حكمتـهفيجـب [ ،ة عليـهفهـم بـه، وال مشـقَّ الـذي كلَّ 

ــل، وإالَّ  ــك الفع ــاً ذل ــان ناقض ــرض   لك ــض الغ ــه، ونق لغرض

مـن  ٰى ذلـك جمـر ٰى وجـر ،- اهللا عـن ذلـك تعـاىلٰ  - سفه قبـيح

تلـــك الوليمـــة، ] إىلٰ [صـــنع وليمـــة وأراد حضـــور شـــخص 

إليــه، أو أرســل إليــه  ٰى  إذا مشــرها إالَّ ـه ال حيضــوعلــم أنَّــ

 كــان ناقضــاً ، فلــو مل يفعــل ذلــك مــع إرادتــه حلضــوره رســوالً 

 .اهللا تعاىلٰ  نصب اإلمام واجب عىلٰ  فثبت أنَّ . لغرضه

ــول]] ٨٩ص /[[ ــىلٰ : فنق ــب ع ــذي جي ــام ال ــك اإلم اهللا  ذل

ن جيـوز وقـوع اخلطـأ منـه، نصبه، ال جيـوز أن يكـون ممـَّ] تعاىلٰ [

ة احتيـاج علَّـ ه عـن خطئـه، ألنَّ إمـام آخـر يـردُّ   الحتاج إىلٰ وإالَّ 

اخلطــأ علــيهم، فــإذا كــان جــائز اإلمــام هــي جــواز  النــاس إىلٰ 

ـــإمـــام كـــام احتاجـــت األُ  اخلطـــأ احتـــاج إىلٰ  اإلمـــام،  ة إىلٰ مَّ

ــ ــم يف علَّ ــاركته هل ــاج إىلٰ ملش ــام  ة االحتي ــاج اإلم ــام، وحيت اإلم

وإذا  ،الثالـث، وهكـذا، ويلـزم التسلسـل، وهـو حمـال الثاين إىلٰ 

لزم املحـال مـن فـرض كـون اإلمـام غـري معصـوم، فيجـب أن 

 .، وهو املطلوبيكون معصوماً 

ـــول ـــد : فنق ـــن أح ـــو م ـــوم ال خيل ـــام املعص ـــك اإلم ذل

 عيــت هلــم اإلمامــة بعــد النبــيِّ ادُّ ] الــذين[األشــخاص الثالثــة 

عــيلٌّ : ، وهــم ــ ــو بكــراس ، والعبّ ال جيــوز  .، وأب

ــدٍ  أن يكــون كــلُّ  ــ واح ــاً مــن العبّ ــر إمام ــاق ، لالتِّ اس وأيب بك ف

بإمامـة غـري  قـوالً عدم عصـمتها، فيكـون القـول بإمـامتهام  عىلٰ 

ــا دلَّ  ــالف مل ــو خم ــوم، وه ــوب  املعص ــن وج ــدليل م ــه ال علي

ــاطالً  ــون ب ــام، فيك ــمة اإلم ــن  .عص ــول م ــون ق ــب أن يك فيج

ـ  اإلمامـة لعـيلٍّ  ٰى عـادَّ  ، العتقـادهم وجـوب عصـمته، احق�

ـألنَّ  للـزم أن يكـون هنـاك قـول بإمامـة  اه لـو مل يكـن قـوهلم حق�

 .رق لإلمجاع، وهو قول خاإمام معصوم غري عيلٍّ 

 .ة يف ذلك كثريةواألدلَّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ اللوامع اإلهليَّة

بال   يف إثبات إمامة عيلٍّ : الثالث]  البحث[]] ٣٣٤ص [[

 :فصل

 :ولنا يف ذلك مسالك

 :من حيث االستدالل: لاألوَّ ]  املسلك[

 :وهو من وجوه

وجب أن يكـون هـو  اً ام وجب كون اإلمام معصومكلَّ : لاألوَّ 

 .فالتايل مثله ،كام سبق حقٌّ ]] ٣٣٥ص /[[  م، لكن املقدَّ  عيلٌّ 

: قائـل باشـرتاط العصـمة قـال: القائل قائالن أنَّ : رطيةـبيان الش

أبـو بكـر أو   اإلمـام: ، وقائل بعدم اشرتاطها قال اإلمام عيلٌّ 

  مشـرتطبإمامـة غـري ا قوالً فلو قلنا بإمامة غريه لكان إمَّ  ،العبّاس

باشرتاط العصمة يف غـريه،  أو قوالً  .مالعصمة، وهو باطل بام تقدَّ 

 .مجاعوهو باطل باإل

،  ام وجــب كونــه أفضــل فاإلمــام عــيلٌّ كلَّــ: الثــاين

 .فالتايل مثله، والتقرير كام سبق ،م حقٌّ واملقدَّ 

ــث ــ: الثال ــاً كلَّ ــه منصوص ــب كون ــو  ام وج ــام ه ــه فاإلم علي

فالتــايل مثلــه، وبيــان  ،مكــام تقــدَّ  م حــقٌّ ، لكــن املقــدَّ  عــيلٌّ 

 .م أيضاً الرشطية كام تقدَّ 

ــاين أي غــري املفتقــر  ،اجلــيلِّ  مــن حيــث الــنصِّ : املســلك الث

ــمِّ  إىلٰ  ــدَّ مقدَّ  ض ــة أو مق ــريةم ــث كث ــو أحادي ــه  ،مات، وه كقول

 ــه ــدي«: ل ــة بع ــت اخلليف ــت  ،»أن ــد بلغ ــك، وق ــري ذل وغ

ــاً  ــواتر لفظ ــ الت ــذكٰى ومعن ــة ل ــوف اإلطال ــوال خ ــع ، ول رهتا م

 .منها لكن نذكر نبذاً  ،أسانيدها

عـن شـيخنا أيب جعفـر بـن بابويـه  لنـا روايـةً  ما صحَّ : لاألوَّ 

ــ ــن عبّ ــن اب ــناده ع ــال، اس ، بإس ــول اهللا : ق ــال رس ق

 :» َّالعــــة فاختــــارين منهــــا األرض اطِّ  لــــع إىلٰ اهللا اطَّ  إن

، امـاً فجعلـه إم افاختـار منهـا عليـ� لـع ثانيـةً ، ثـّم اطَّ افجعلني نبي� 

 .»ووزيراً  اووصي�  ذه أخاً ختَّ أثّم أمرين أن 

 ،باإلسناد عن عبد الرمحن بـن سـمرة: الثاين]] ٣٣٦ص /[[
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يـا ابـن «: فقـال ،النجـاة أرشـدين إىلٰ  ،يـا رسـول اهللا: قلت: قال

بـن أيب  فعليك بعيلِّ  ،قت اآلراءوتفرَّ  ،إذا اختلفت األهواء ،سمرة

 .»تي عليهموخليف ،تيمَّ ه إمام أُ فإنَّ ، طالب 

: ، قـــالباإلســـناد عـــن ســـلامن الفـــاريس : الثالـــث

ــه،  عــىلٰ  وإذا احلســني  رســول اهللا  دخلــت عــىلٰ  فخذي

ــوهــو يُ  ــاه وهــو يقــولقبِّ ــثم ف ــه ويل ــن أنــت ســيِّ «: ل عيني د واب

ـسيِّ  ـد، أنت إمام ابـن إمـام أبـو األئمَّ ـة، وأنـت حجَّ ة ة ابـن حجَّ

غـري ذلـك  إىلٰ  ،»ج تسعة مـن صـلبك تاسـعهم قـائمهمجَ أبو ُح 

 .كثرةً  ٰىص وال ُحت  دُّ عَ من األحاديث التي ال تُ 

 ، لنقلـه غـريكم كـام نقلتمـوهوإالَّ  ،نمنع مـا ذكـرتم: ال يقال

 .نقل مثله ر الدواعي عىلٰ لتوفُّ 

ــواتراً ســلَّ  ــه مت ــع كون ــا علــامً وإالَّ  ،منا، لكــن نمن ــام   ألفادن ك

 .أفادكم

ــن األوَّ  ــب ع ــا نجي ــ :لألّن ــول اإلقبأنَّ ــوض بفص ــة ه منق ام

ـــ ـــي مثنّ ـــل ه ـــراد ٰى ه ـــمية ورسِّ  ،ٰى أو ف ـــر التس ـــا، وجه ه

ــول  ــزات الرس ــمية  .وكمعج ــة والتس ــني اإلقام ــرق ب والف

 ،وال تكفــرياً  وخمــالفتهام ال توجــب بدعــةً  ،بكوهنــا مــن الفــروع

صــول يبــدع ويكفــر خمالفهــا، وبــني اإلمامــة التــي هــي مــن األُ 

ــوفَّ  ــم تت ــىلٰ فل ــة ع ــم يُ األوَّ  ر الداعي ــل فل ــالف انَق ــاينل بخ  .لث

 .وبكون مشاهدي املعجزات قليلني باطل

ــ ــ ،النا األوَّ أمَّ ــاً فألهنَّ ــيان رشع ــرَّ  ام يقض ــلِّ  راً مك ــوم  يف ك ي

 الداعيـة إىلٰ  رة، هـذا مـع أنَّ ات، فالداعيـة متـوفِّ وليلة مخـس مـرّ 

ــنصِّ  ــل ال ــدم نق ــه  ع ــد ل ــه، كاحلس ــلة ل ــدة  حاص واملعان

 .وغري ذلك ،وغلبة شياطينهم

ـــ ـــوأمَّ ـــزات وقلَّ ـــولا املعج ـــاهدهيا فنق ـــنصِّ : ة مش  يف ال

عـــن ]] ٣٣٧ص /[[  ة الســـامعرجـــه قلَّـــكـــذلك، وال ُخي 

ــدَّ  ــوغهم ح ــواز بل ــواتر، جل ــواتر، إذ ال يُ  الت ــَرت الت ــل ش ــه نق ط في

 .وال عدد خمصوص ،مجهور الناس

ــاين ــرة،  أنَّ : وعــن الث ــل اآلن وهــو الكث ــواتر حاص رشط الت

ــ ملكــان  ن قــبلهم كــذلك وهكــذا، وعــدم إفــادتكموينقلـون عمَّ

ــامً  ــزات عل ــل املعج ــادهتم نق ــدم إف ــاليهود يف ع ــبهة ك أو  ،الش

 ؟لوقوع اخلالف يف املتواتر هل هو نظري أو رضوري

وهـو مـا يفتقـر  ،اخلفـيِّ  مـن حيـث الـنصِّ : املسلك الثالـث

 .مات، وهو أنواعمة أو مقدَّ مقدَّ  ضمِّ  إىلٰ 

*   *   * 

ــع]] ٣٤٠ص /[[ ــاىلٰ : الراب ــه تع   :قول
َ ْ
ــوا األ

ُ
و�

ُ
ــاِم َوأ رح

ْو�ٰ 
َ
ُضــــُهْم أ

ْ
ِمِنَ�  َ�ع

ْ
ــــؤ ُم

ْ
ٍض ِ� ِكتــــاِب اِهللا ِمــــَن ا�

ْ
ــــبَع بِ

ُمهاِجِر�نَ 
ْ
 .]٦: األحزاب[ َوا�

ــول ــره أن نق ــيلٌّ : وتقري ــرب إىلٰ   ع ــيِّ  أق ــن   النب م

ــ .بعــده مــن كــان كــذلك كــان إمامــاً  ، وكــلُّ أيب بكــر نســباً  ا أمَّ

ــغر ــاهرة ٰى الص ــ ،فظ ــربوأمَّ ــذكورة،  ٰى ا الك ــة امل ــه فلآلي ووج

ــا ــ أنَّ : داللته ــام إمَّ ــة ذوي األرح ــلِّ أولوي ــون يف ك ــا  ا أن تك م

ــ ــللميِّ ــهرَّ ـت أن يتص ــان األوَّ  .أو يف بعضــه ،ف في ــإن ك ــزم ف ل ل

ــيِّ  ــال والء النب ــيَّ  إىلٰ   انتق ــه، لقض ــومذوي رمح وإن  .ة العم

ــاين ــان الث ــ ،ك ــبعض إمَّ ــذلك ال ــةف ــو الوالي ــون ه أو  ،ا أن يك

اللـة اللفـظ عليـه وعـدم القرينـة والثاين باطـل، لعـدم د .غريها

 :وهـي قولـه تعـاىلٰ  ،، فيكون هـو الواليـة، لداللـة القرينـةأيضاً 

 ْٰو�
َ
ـــِ�� أ ِســـِهمْ  ا��

ُ
ف
ْ
�
َ
ِمِنَ� ِمـــْن أ

ْ
ُمؤ

ْ
ـــا�  ،]٦: األحـــزاب[ بِ

ـــ  أولويـــة النبـــيِّ  ومعلـــوم أنَّ  ام هـــي يف الواليـــة، وإذا إنَّ

 خــر تعــنيَّ احتمــل اللفــظ معنيــني أحــدمها عليــه قرينــة دون اآل

 .وليس ،ٰى  مع دليل أقوذو القرينة إالَّ 

 ه عــمٌّ باملقـام، ألنَّـ دلـيلكم فالعبّـاس أوىلٰ  إن صـحَّ : ال يقـال

 .أقرب من ابنه ، والعمُّ ابن عمٍّ   وعيلٌّ 

ــ: ألّنـا نقــول ه مـن جهــة األب فقــط، لكنَّــ ه وإن كـان عــام� إنَّ

ـ  وعيلٌّ  ـه مـن جهـة أبيـه وأُ ابـن عمِّ  ،ه أقـربمنا أنَّـسـلَّ  .همِّ

وهـو عـدم أفضـليته وعصـمته كـام خـرج  ،ه خـرج بالـدليللكنَّ 

ــاس الكــافر والقاتــل مــن اإلرث، وألجــل ذلــك مل يــدَ  عها العبّ

 .)بايعكامدد يدك أُ (:  وقال لعيلٍّ 

تعيينـه  ة عـىلٰ دالَّـ فعـل معـه أفعـاالً   النبـيَّ  أنَّ : اخلامس

 ،ضــائلهوالتنويــه بف، رايا واحلــروبـخلالفتــه، كتقديمــه يف الســ

وغــري  ،وتصـويب فتاويـه وأحكامـه ،وتزوجيـه ابنتـه ،ومؤاخاتـه

تبـوك،   خـرج إىلٰ امَّ ـاملدينـة لـ  توليتـه عـىلٰ ولـو مل يكـن إالَّ  .ذلك

ـــه ـــال ل ـــة إنَّ «: فق ـــلح إالَّ ]] ٣٤١ص /[[ املدين  يب أو ال تص

ــك ــه»ب ــافقون ب ــأرجف املن ــه  ،، ف ــرج إلي ــال فخ  إنَّ «: وق

ــالوا ،املنــافقني أرجفــوا يب ــ: وق  زاً وحتــرُّ  ك خلفتنــي اســتثقاالً إنَّ

ام خلفتـك ملـا تركـت مـن ورائـي كـذبوا إنَّـ«: فقـال  ،»منّي

أن تكــون منـّـي بمنزلــة  يــا عــيلُّ  فــارجع فــاخلفني، أفــال تــرٰىض 

 .»بعدي؟ ه ال نبيَّ  أنَّ إالَّ  ٰى هارون من موس

ــ ــذه القصَّ ــىلٰ ويف ه ــة ع ــ ة دالل ــده، ألنَّ ــه بع ــه إمامت ه مل يعزل

مــن  فيكــون خليفــة عليهــا بعــده، وكــلُّ  ،دهقبــل موتــه وال بعــ
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غريهـا، وهـو  ه خليفـة عـىلٰ إنَّـ: ه خليفة عليها بعـده قـالإنَّ : قال

 .املطلوب

 بعـث أبـا بكـر لتبليـغ سـورة بـراءة، امَّ ـلـ ه أنَّ : السادس

 نــزل عليـه جربائيــل  ،ٰى خـرآيــات منهـا وكلــامت أُ  :وقيـل

ــ: وقــال ــك إالَّ ال ُي ــؤّدي عن ــك، فبع ــل من ــت أو رج  ث  أن

:  رجـع أبـو بكـر قـالوعزله وأخذ السورة منـه، فلـامَّ   اعلي� 

 أنـا غهـا إالَّ بلِّ أجـل مل يكـن ليُ «: قـال شــيء؟ ما يل هـل نـزل يفَّ 

قــوم  وإذا كـان تبليــغ ســورة وأربـع كلــامت إىلٰ  .»أو رجـل منـّـي

ــوز إالَّ  ــني ال جي ــول اهللا خمصوص ــن رس ــه،   م ــل من أو رج

ــرع وواليــة األُ ـفتبليــغ الشــ ــة مَّ ين والــدنيا ال جيــوز ة يف الــدِّ كافَّ

ــاً  ــه إالَّ  أيض ــق األوىلٰ   من ــه بطري ــل من ــيلٌّ أو رج ــو ع  ، وه

وهو املطلوب ،. 

عــدم صــالحية أيب بكــر للواليــة  ويف هــذه داللــة عــىلٰ 

 لتبليـغ آيـات وكلـامت فبـاألوىلٰ  ه إذا مل يكـن صـاحلاً ، ألنَّ رصحياً 

 .ور الدياناتمة أُ السادات يف كافَّ  عىلٰ  أن ال يكون رئيساً 

وخليفتــي مــن  ،أنــت أخــي ووصــيّي«: قولــه : السـابع

 .»قايض ديني«و ،»بعدي

 :واالستدالل به من وجهني

ــيّ «: لاألوَّ  ــت وص ــ، وهــذا ال يُ »يأن ــدنِك ــ ،ره أح ا أن فإمَّ

ـــ ـــذلك التص ـــد ب ـــيِّ  ف يف كـــلِّ رُّ ـيري ـــا كـــان للنب أن   م

ــ ــهرَّ ـيتص ــه ،ف في ــظ . أو بعض ــالق اللف ــل، إلط ــاين باط والث

ريـد لكـان التقييـد، فلـو أُ  ة عـىلٰ م تقييـده وعـدم قرينـة دالَّـوعد

ــاً  ــه  ،تلبيس ــائز من ــري ج ــو غ ــنيَّ وه ]] ٣٤٢ص /[[  ، فتع

 . ذلكوهو املطلوب، ألّنا ال نريد باإلمامة إالَّ  ،لاألوَّ 

 ،ر الــدالـروايــة كســ ، عــىلٰ »قــايض دينــي«: قولــه: والثــاين

 .وهو رصيح يف خالفته

ــع]] ٣٤٣ص /[[ ــلك الراب ــ: املس ــادَّ  ه أنَّ ــة  ٰى ع اإلمام

ــيِّ  ــد النب ــىلٰ ،  بع ــز ع ــر املعج ــده، وظه ــلُّ  ي ــان  وك ــن ك م

ـ. وهـو املطلـوب ،إمـام  ، فعـيلٌّ كـذلك كـان إمامـاً    وىلٰ ا أُ أمَّ

ــغر ــألنَّ  ٰى الص ــة، ف ــواه اإلمام ــو دع ــا وه ــواه هل ــه  ،دع ومنازعت

ــا ــراً  ،فيه ــه قه ــة  وإخراج ــت فاطم ــن بي ــة م ــاهر  ،للبيع ظ

ــهور ال يُ  ــمش ــابرره إالَّ نِك ــ.  مك ــأيتوأمَّ ــام ي ــا، فل ــ. ا ثانيه ا وأمَّ

 .ةيف النبوَّ  فلام مرَّ  ،ٰى الكرب

 ، ه كـان أفضـل اخللـق بعـد النبـيِّ أنَّـ: املسلك اخلـامس

  اعليـ� لإلمامـة، ينـتج أنَّ  من كان أفضـل كـان متعيّنـاً  وكلُّ 

ـ .وهـو املطلـوب ،لإلمامـة ناً كان متعيِّ   .فلـام يـأيت ،ٰى ا الصـغرأمَّ

 .الفاضل من قبح تقديم املفضول عىلٰ  فلام مرَّ  ٰى لكربا اوأمَّ 

ــادس]] ٣٤٤ص /[[ ــلك الس ــ: املس ــكلَّ ــن العبّ اس ام مل يك

 ،إمامـاً   وأبو بكـر صـاحلني لإلمامـة وجـب أن يكـون عـيلٌّ 

 .والتايل مثله ،م حقٌّ لكن املقدَّ 

ــ ـأمَّ ـــِدي  :م، فلقولــه تعــاىلٰ ة املقــدَّ ا حّقيـَّ
ْ
ه

َ
� 

ُ
ال يَنــال

ــا�ِِمَ� 
�
م ومهــا كانـــا ظــاملني بتقـــدُّ  ،]١٢٤: البقـــرة[ �الظ

 .فال يصلحان ،كفرمها

ــ ــوأمَّ ــان الش ــدم ادِّ  ،رطيةـا بي ــذه فلع ــري ه ــة لغ ــاء اإلمام ع

  إمامتـه الثالثة، وقـد بـان عـدم صـالحيتهام، فلـو مل تتعـنيَّ 

أو إثبـات  .موهـو باطـل بـام تقـدَّ  ،ا عدم القـول باإلمامـةلزم إمَّ 

 .مجاعاإلإمامة رابع، وهو باطل ب

منّـا أمـري : األنصـار قـالوا فـإنَّ  ،رطية ممنوعـةـالشـ: إن قلت

 .ومنكم أمري، وأقاموا سعد بن عبادة

 .بطالن قوهلم وسقوطه حصل اإلمجاع عىلٰ : قلنا

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ النافع يوم احلرش

 : عيلٌّ  اهللا اإلمام بعد رسول يف أنَّ ]] ١١٦ص /[[

ــال ــّيل أي [ ق ــة احل م ــامس:  ]العالَّ ــول  :اخل ــد رس ــام بع اإلم

ــن أيب عــيلُّ  اهللا  ــنصِّ  ،طالــب  ب ــيِّ  لل ــواتر مــن النب  املت

. ــ ــل وألنَّ ــهأه أفض ــل زمان ــاىلٰ  ،ه ــه تع ــنا  :لقول َس
ُ
ف
ْ
�
َ
َوأ

مْ 
ُ
َســ�

ُ
ف
ْ
�
َ
ــران[ َوأ ــاو، ]٦١: آل عم ــل يومس ــل أفض  .األفض

ــيِّ  ــاج النب ــه يف والحتي ــة إلي ــب أن  اإلمــام  وألنَّ  .املباهل جي

ــيكــون معصــوماً  ــه اإلمامــة  يعــن ادُّ ، وال أحــد مــن غــريه ممَّ ل

ــ. ، فيكــون هــو اإلمــامبمعصــوم إمجاعــاً  لرجــوع  ،أعلــم هوألنَّ

ــحابة يف ــا الص ــو إىلٰ يوق ــع ه ــه، ومل يرج ــنهم عهم إلي ــد م  .أح

ــه  ــيلٌّ «: ولقول ــاكم ع ــتدع ،»أقض ــاء يس ــم يوالقض  .العل

 .ثالثاً ق الدنيا طلَّ  ٰى ه أزهد من غريه حتَّ وألنَّ 

وقد  ،تعيني اإلمام  فرغ من رشائط اإلمامة، رشع يفامَّ ـل: قولأ

اإلمام بعد  إنَّ  :فقال قوم]] ١١٧ص /[[ذلك،  اختلف الناس يف

 .رثهإلب بالعبّاس بن عبد املطَّ  اهللا رسول 

ــلمني ــور املس ــال مجه ــن أيب :وق ــر ب ــو بك ــو أب ــة ه  ،قحاف

 .باختيار الناس له

ــيعة ــت الش ــيلُّ  :وقال ــو ع ــ ه ــب  ن أيبب ــالنصِّ  ،طال  ب

 .، وذلك هو احلقُّ  ورسولهاهللا عليه من 
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 :ته بوجوهيَّ حقّ  ف عىلٰ املصنِّ  وقد استدلَّ 

بحيــث أفــاد  متــواتراً  مــا نقلتــه الشــيعة نقــالً  :لاألوَّ الوجــه 

ـ يف  مـن قـول النبـيِّ  العلم يقيناً  مرة إموا عليـه بـسـلِّ «: هحقِّ

ــؤمنني ــن بعــد« ،»امل  كــلِّ  أنــت ويلُّ و« ،»يوأنــت اخلليفــة م

 ة عــىلٰ لفــاظ الدالَّـاألوغـري ذلــك مـن  ،»يمـؤمن ومؤمنـة بعــد

 .املقصود، فيكون هو اإلمام، وذلك هو املطلوب

ــه  ــاينالوج ــأ :الث ــول  ه نَّ ــد رس ــاس بع ــل الن اهللا أفض

، الفاضل لقبح املفضول عىلٰ  ،فيكون هو اإلمام. 

 :نيتفلجه ،فضلأه نَّ أا أمَّ 

 ،أفضــل يُّ والنبــ،  يِّ للنبــ وٍ ه مســانَّــأ :اجلهــة األُوىلٰ 

 . مل يكن مساويافكذا مساويه، وإالَّ 

َسـنا  :آيـة املباهلـة يف فلقولـه تعـاىلٰ  ،لـه ه مسـاوٍ نَّ أا أمَّ 
ُ
ف
ْ
�
َ
َوأ

مْ 
ُ
َســ�

ُ
ف
ْ
�
َ
َســناـ واملــراد بــ ،َوأ

ُ
ف
ْ
�
َ
طالــب  يبأبــن  هــو عــيلُّ  أ

،  ــت ــا ثب ــكَّ ]] ١١٨ص /[[مل ــحيح، وال ش ــل الص  بالنق

ــأ ــراد نَّ ــيس امل ــه ه ل ــ نَّ أب ــه ه ــه ينفس ــ ،نفس ــبطالن االحتِّ اد، ل

 يأ )سـدزيـد األ(: ه مثلـه ومسـاويه، كـام يقـالنَّـأفيكون املـراد 

ــه يف ــجاعة، و مثل ــاوياً إالش ــان مس ــل ذا ك ــان أفض ــه ك ــو  ،ل وه

 .املطلوب

ــة  ــاجله ــيَّ  نَّ أ :ةالثاني ــه يف  النب ــاج إلي ــة يف احت  املباهل

ــ ــاب، واملحت ــحابة واألنس ــن الص ــريه م ــه دون غ ــه دعائ اج إلي

ــريه ــن غ ــاً  ،أفضــل م ــي  يف خصوص ــة الت ــة العظيم ــذه الواقع ه

 .ساهتاة ومؤسَّ من قواعد النبوَّ  يه

ــه  ــثالوج ــوماً اإل نَّ أ :الثال ــون معص ــب أن يك ــام جي وال  ،م

عيـت لـه اإلمامـة بمعصـوم، ن ادُّ ممـَّ  شـيء مـن غـري عـيلٍّ 

 .فال يشء من غريه بإمام

 .م بياهنافقد تقدَّ  ،ٰى ا الصغرأمَّ 

ــأو ــىلٰ ،  ٰى ا الكــربمَّ ــاس و فلإلمجــاع ع  يبأعــدم عصــمة العبّ

ــيلٌّ  ــون ع ــر، فيك ــام،   بك ــو اإلم ــون ه ــوم، فيك ــو املعص ه

ثبتناهـا لغـريه، أو خلـّو الزمـان أا خـرق اإلمجـاع لـو  لزم إمَّ وإالَّ 

 .من إمام معصوم، وكالمها باطالن

ــه  ــعالوج ــأ :الراب ــول نَّ ــد رس ــاس بع ــم الن ، اهللا ه أعل

 .فيكون هو اإلمام

 :فلجهات ،لا األوَّ أمَّ 

ــأ :اجلهــة األُوىلٰ  ه كــان شــديد احلــدس والــذكاء واحلــرص نَّ

الــذي هـــو  ودائــم املصـــاحبة للرســول  ،مالــتعلُّ  عــىلٰ 

ـاهللا تعــاىلٰ الكامــل املطلــق بعــد  ة لــه ، وكــان شــديد املحبـَّ

ــىلٰ  ــرص ع ــه واحل ــب أن وإذا اتَّ  ،تعليم ــخص وج ــذا الش ــق ه ف

 .وهو ظاهر ،معلِّ أحد بعد ذلك امل يكون أعلم من كلِّ 

ــة ــة الثاني ــابعني أ نَّ أ: اجله ــحابة والت ــن الص ــامء م ــابر العل ك

ويأخــذون  ،الوقــائع التــي تعــرض هلــم كــانوا يرجعــون إليــه يف

وذلـــك  ،اجتهـــادهم]] ١١٩ص /[[بقولـــه ويرجعـــون عـــن 

 .كتب التواريخ والسري  يفبنيِّ 

هــا يرجعــون العلــوم كلِّ  أربــاب الفنــون يف نَّ أ :ةالثالثــاجلهـة 

اس، وهـو أصـحاب التفسـري يأخـذون بقـول ابـن عبّـ نَّ إف ،ليهإ

ــإ(: قــال ٰى كــان أحــد تالمذتــه، حتَّــ اِهللا �  بــاء يف يله رشح نَّ

ِن ا�ر�ِحيمِ 
ْ

 ).آخره ىلٰ إل الليل من أوَّ  � ا�ر��

ــه ــون إلي ــالم يرجع ــاب الك ــ. وأرب ــةأمَّ ــون  ،ا املعتزل فريجع

 ،هاشــم يبأ ىلٰ إالعلــم  ، وهــو يرجــع يفيائبّــاجلُ  عــيلٍّ  أيب إىلٰ 

ــ وهــو يرجــع إىلٰ  ــن احلنفيــةحمّم ــه  وهــو يرجــع إىلٰ  ،د ب  عــيلِّ أبي

 .ـــأو احلســـن  أيب ىلٰ إم يرجعـــون هنَّ إفـــ ،ا األشـــاعرةمَّ

ــعر ــذ أيبياألش ــو تلمي ــيل ، وه ــ ع ــ. يائاجلبّ ـا اإلوأمَّ  ،ةماميـَّ

هنـــج (  كالمـــه يفولـــو مل يكـــن إالَّ  .فرجــوعهم إليـــه ظـــاهر

التوحيــد والعــدل  ة يفهليـَّيــه املباحــث اإلر فالــذي قـرَّ  )البالغـة

ــ ــدر وكيفيَّ ــاء والق ــارف احلقّ والقض ــب املع ــلوك ومرات ــة الس ة يَّ

وقواعد اخلطابية وقـوانني الفصـاحة والبالغـة وغـري ذلـك مـن 

 .روعربة للمتفكِّ  ،الفنون، لكان فيه غنية للمعترب

 ىلٰ إق رَ فرجوع رؤساء املجتهـدين مـن الِفـ ،رباب الفقهأا وأمَّ 

مواضـعها،  الفقه مـذكورة يف ه العجيبة يفامذته مشهور، وفتاوتال

ق بوزنه يتصدَّ  ٰى قيد عبده حتَّ  ه ال حيلُّ نَّ أة احلالف قضيَّ  كحكمه يف

 .وغري ذلك ،ة صاحب األرغفةقضيَّ  ة، وحكمه يففضَّ 

ـ يف  يِّ قـول النبـ :ةالرابعـاجلهة  ، »أقضـاكم عـيلٌّ « :هحقِّ

العلـــوم  ىلٰ إحيتــاج فيـــه  القضـــاء نَّ أومعلــوم ]] ١٢٠ص /[[

 .هبا فيكون حميطاً  ،الكثرية

ـــة  ـــاجله ـــه  :ةاخلامس ـــو ثُ «: قول ـــت يلنِّ ل ـــادة  ي الوس

ة بتــوراهتم، وبــني ابــني أهــل التــور  حلكمــت ،فجلســت عليهــا

وبــني ، أهــل اإلنجيــل بــإنجيلهم، وبــني أهــل الزبــور بزبــورهم

 ليـل أو هنـار مـا مـن آيـة نزلـت يفواهللا . أهل الفرقان بفرقـاهنم

شـــيء  يِّ أ ويف ، وأنــا أعلــم فــيمن نزلــتأو ســهل أو جبــل إالَّ 

ــت ــدلُّ  ،»نزل ــك ي ــىلٰ  وذل ــه  ع ــوم  إحاطت ــوع العل بمجم

 .وهو املطلوب ،لإلمامة ناً ة، وإذا كان أعلم كان متعيِّ اإلهليَّ 
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ــأ :اجلهــة السادســة ــاس بعــد رســول نَّ ، اهللا ه أزهــد الن

ــام، ألنَّ  ــو اإلم ــون ه ــل فيك ــد أفض ــ. األزه ــأا أمَّ ــدنَّ  ،ه أزه

الزهــد واملــواعظ واألوامــر  ح كالمــه يفذلــك تصــفُّ  فناهيــك يف

ــه والزواجــر واإل ــدنيا، وظهــرت آثــار ذلــك عن عــراض عــن ال

ــ ــ ٰى حتَّ ــدنيا ثالطلَّ ــاً ق ال ــن مســتلّذاهتا يفث ــل أامل ، وأعــرض ع ك

فعـــل  حـــد ورطـــة يفأومل يعـــرف لـــه  ،وامللـــبسواملشــــرب 

 ،ذلـك فقيـل لـه يف ،وعيـة خبـزهأه كـان خيـتم نَّـإ ٰى حتـَّ ي،دنيو

ويكفيــك . »دامــاً إ يفيــه أحــد ولــد أخــاف أن يضــع يل«: فقـال

ثـر بقوتـه وقـوت عيالـه املسـكني واليتـيم واألسـري، آه بزهده أنَّ 

 . ته وعصمةفضليَّ أ عىلٰ  ن دلَّ آذلك قر نزل يف ٰى حتَّ 

*   *   * 

ــه ]] ١٢٤ص [[ ــامسالوج ــ :اخل ــادَّ  ه أنَّ ــة، اإل ٰى ع مام

مـن كـان كـذلك فهـو صـادق  يـده، وكـلُّ  املعجزة عىلٰ  توظهر

 .دعواه يف

ــ ــأا أمَّ ــكُ  اإلمامــة فظــاهر يف ٰى عــه ادَّ نَّ ــواريخ تُ ب الســري والت

ـأحكايــة   ٰى  راامَّ ـه لـــأنَّــ ٰى قوالــه وشــكايته وخماصــمته، حتـَّ

ه، وطلبـوه بيتـه واشـتغل بجمـع كتـاب ربِّـ ختاذهلم عنـه قعـد يف

. قهــراً  بيتــه النــار وأخرجــوه رضموا يفأفــ ،للبيعــة فــامتنع

ــك يف ــىلٰ  ويكفي ــوف ع ــذا املعنــ شــكايته يف الوق خطبتــه  ٰى ه

 .هنج البالغة يف )الشقشقية(بـ املوسومة 

ومنهـا فكثـرية، منهـا قلـع بـاب خيـرب،  ،ا ظهور املعجزةوأمَّ 

ــىلٰ  ــان ع ــة الثعب ــة،  خماطب ــرب الكوف ــخرة من ــع الص ــا رف ومنه

قلعهـا، ومنهـا عـن  عجـز العسـكر امَّ ـالعظيمة عن فم القليب لـ

وغــري ذلــك  ،الفلــك موضــعها يف ىلٰ إعــادت  ٰى الشـمس حتَّــ ردُّ 

 .ٰىص ا ال ُحي ممَّ 

 .ةالنبوَّ  م يفمن كان كذلك فهو صادق، فلام تقدَّ  كلَّ  نَّ أا وأمَّ 

ــه ا ــادسالوج ــيَّ  نَّ أ :لس ــإ  النب ــصَّ مَّ ــد ن ــون ق  ا ان يك

 :لوجهني ،الثاين باطل .ال أو ،إمام عىلٰ 

ين للــدِّ  إمــام واجــب تكمــيالً  عــىلٰ  الــنصَّ  نَّ أ: اجلهــة األُوىلٰ 

ــو أخــلَّ ]] ١٢٥ص /[[ وتعيينــاً   بــه رســول اهللا حلافظــه، فل

  خالله بالواجبإلزم. 

فـني  كـان شـفقته ورأفتـه للمكلَّ امَّ ـلـ ه نَّـأ: اجلهة الثانيـة

مهم مواقع االستنجاء واجلنابة وغري ورعايته ملصاحلهم بحيث علَّ 

حكمتـه  اإلمامة، فيسـتحيل يف ىلٰ إاملصلحة  ا ال نسبة له يفذلك ممَّ 

 عهم وسـدِّ يوقـا  هلـم مـن يرجعـون إليـه يفعـنيِّ وعصمته أن ال يُ 

 يبأو لغـري عـيلٍّ  ع النصَّ دَّ ومل يُ . ل األوَّ ، فتعنيَّ شعثهم ملِّ وعوراهتم 

و أبـا أ ، اا عليـ�ن يكون املنصوص عليه إمَّ أ يفبق ،مجاعاً إبكر 

 .ل األوَّ الثاين باطل، فتعنيَّ و .بكر

 :فلوجوه ،بطالن الثاين اوأمَّ 

لكـان توقيـف  ،عليـه ه لـو كـان منصوصـاً نَّـأ :لاألوَّ الوجه 

 .إمامته البيعة معصية قادحة يف األمر عىلٰ 

ــأ :الثــاينالوجــه  لــذكر ذلــك  ،عليــه ه لــو كــان منصوصــاً نَّ

ــاه يفوادَّ  ــه  ع ــال بيعت ــدها أح ــد أو بع ــر بع ــا، اذ ال عط و قبله

 .عليه كن منصوصاً فلم ي ،ع ذلكه مل يدَّ عرس، لكنَّ 

عليـه لكـان اسـتقالته  ه لـو كـان منصوصـاً نَّ أ :الثالثالوجه 

 )فــيكم فلسـت بخــريكم وعــيلٌّ  أقيلــوين(: قولــه مـن اخلالفــة يف

فيكـون ، ورسـوله اهللا  عـىلٰ  ذ هـو ردٌّ إ ،من اعظـم املعـايص

 .إمامته يف قادحاً 

ــأ :الرابـعالوجـه  عنــد  عليـه ملــا شـكَّ  ه لـو كــان منصوصـاً نَّ

 ييـا ليتنـ(: حيـث قـال ه شـكَّ لكنـَّ ،استحقاقه اخلالفـة موته يف

أم  هــذا األمــر حــقٌّ  هــل لألنصــار يف اهللاكنــت ســألت رســول 

 .)؟ال

ــه ]] ١٢٦ص /[[ ــامسالوج ــأ :اخل ــاً نَّ ــان منصوص ــو ك  ه ل

ــول  ــا أمــره رس ــه مل ــيش  اهللا علي ــع ج ــاخلروج م ــامة، أُ ب س

ــأل ــيالً  ه نَّ ــان عل ــ ،ك ــه حتَّ ــه نفس ــت إلي ــد نعي ــال ٰى وق : ق

ــت إيلَّ « ــ نعي ــك أن أُ  ـي،نفس ــبضويوش ــ ،ق ــل ألنَّ ــان جربئي ه ك

ــلَّ  ييعارضــن ــالقرآن ك ــرَّ  ب ــإو ،ةســنة م ــنة  يه عارضــننَّ ــه الس ب

بـو بكـر ملـا أمـر أمـام هـو فلـو كـان واحلـال هـذه واإل ،»تنيمرَّ 

ــالتخلُّ  ــب ــه، لكنَّ ــثَّ  ه ف عن ــروج الكــلِّ  عــىلٰ  ح ــن خ ، ولع

 .ف عنهم ختلَّ امَّ ـنكر عليه لأف، واملتخلِّ 

ــه  ــادسالوج ــأ :الس ــيلٍّ نَّ ــري ع ــن غ ــد م ــن   ه ال واح م

ــذين ادُّ  ــة ال ــااجلامع ــلح هل ــة يص ــم اإلمام ــت هل ــنيَّ  ،عي ــو فتع  ه

 .ــ ــفأل ،لا األوَّ أمَّ ــةهنَّ ــانوا ظلم ــدُّ  ،م ك ــال لتق ــرهم، ف م كف

ـــِدي  :لقولـــه تعـــاىلٰ  ،ينـــاهلم عهـــد اإلمامـــة
ْ
ه

َ
� 

ُ
ال يَنـــال

ـــا�ِِمَ� 
�
العهــــد عهــــد ، واملـــراد ب]١٢٤: البقــــرة[ �الظ

 .ذلك اإلمامة، لداللة اآلية عىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ إرشاد الطالبني

 ]:طالب  بن أيب ثبات إمامة عيلِّ إ[]] ٣٣٨ص [[

ــال ــّيل [ ق ــة احل م ــث: ]أي العالَّ ــث الثال ــام اإل يف أنَّ  :البح م



 إمامته والنصُّ عليه/ عيلُّ بن أيب طالب ) ٤٩/ (حرف العني   .......................................................................... ٤٤٢

عليــه  ويـدلُّ  ،بـن أيب طالــب  هـو عــيلُّ  بعـد الرســول 

 :وجوه

ــمــا بيَّ  عــىلٰ  مــام جيــب أن يكــون معصــوماً اإل أنَّ  :لوَّ األ اه، نّ

ــذين ادُّ  ــحابة وال ــن الص ـــيء م ــم اإلوال ش ــي هل ــريه ع ــة غ مام

مــة الثانيــة واملقدَّ  .مــام أن يكــون هــو اإلبمعصــوم، فتعــنيَّ 

 .مجاعيةإ

ــول ــ: أق ــوب اإلامَّ ـل ــر وج ــن ذك ــرغ م ــاف  ف ــة وأوص مام

مــام؟ اإلأي مــن  ،)مــن(وهــو مطلــب  ،مــام، رشع يف تعيينــهاإل

ــول  ــاة رس ــد وف ــك بع ــاس يف ذل ــف الن ــد اختل  ،اهللا وق

ــت العبّ  ــيةفقال ــ: اس ــو العبّ ــد املطَّ ه ــن عب ــاإلاس ب ــب ب  .رثل

ــ ــل السُّ ــال أه ــار: ةنَّ وق ــة باالختي ــن أيب قحاف ــر ب ــو بك ــو أب . ه

 ،وهـو احلـقُّ  ،بـن أيب طالـب بـالنصِّ  هـو عـيلُّ : وقالـت الشـيعة

 :لوجوه

ــوماإل :لوَّ األ ــون معص ــب أن يك ــام جي ــن اً م ـــيء م ، وال ش

ه ال أنَّـ: مامـة بمعصـوم، ينـتجعـي لـه اإلن ادُّ ممـَّ  غري عـيلٍّ 

مــام، وهــو هــو اإل  مــام، فيكــون عــيلٌّ إشـــيء مــن غــريه ب

ــوب ــ. املطل ــغرأمَّ ــدَّ  ،ٰى ا الص ــد تق ــافق ــ. م بياهن ــربوأمَّ  ،ٰى ا الك

 :فلوجهني

ــىلٰ اإل: لوَّ األ]] ٣٣٩ص /[[ ــاع ع ــ مج ــك، ف ــاس  نَّ إذل الن

 ، وقائـل بـأنَّ  مـام معصـوم فهـو عـيلٌّ اإل أنَّ قائـل بـ: قائالن

ــيلٍّ اإل ــري ع ــو غ ــري معصــوم فه ــوب ،  مــام غ ــالقول بوج ف

 ،مجــاعخــارق لإل  مــام مــع كونــه غــري عــيلٍّ العصــمة يف اإل

 .عدم عصمة غريه مجاع عىلٰ فقد بان اإل

ـــ مجـــاع حاصـــل أنَّ اإل: الثـــاين اس وأبـــا بكـــر كانـــا العبّ

ذا مل يكــن غــريه إوم، وكــافرين، وال شـــيء مــن الكــافر بمعصــ

مــام م مـن وجـوب وجـود اإلوملــا تقـدَّ  .مـامكـان هـو اإل إمامـاً 

الزمــان عــن  مــام لــزم خلــوُّ زمــان، فلــو مل يكــن هــو اإل يف كــلِّ 

 .مام، وهو باطلإ

مــة احلــّيل [ قــال النقــل املتــواتر عــن  :الثــاين: ]أي العالَّ

 النبـيَّ  أنَّ ، - ونقلـه املخـالف أيضـاً  -عـن سـلف  الشيعة خلفـاً 

  َّعــيلٍّ  عــىلٰ  نــص  ــ ــ ،مرة املــؤمننيإب ه خليفتــه مــن وبأنَّ

 .بعده

ــول ــه : أق ــل إمامت ــن دالئ ــاين م ــه الث ــو الوج ــذا ه ، ه

ــو أنَّ  ــىلٰ  وه ــيعة ع ــارق األ الش ــارهم يف مش ــرهتم وانتش رض كث

 مــن الرســول  اجلــيلَّ  الــنصَّ  متــواتراً  ومغارهبــا نقلــوا نقــالً 

ــىلٰ  ــيلٍّ  ع ــه ع ــد«: ، كقول ــن بع ــة م ــت اخلليف ــلِّ ، يأن موا س

ــؤمنني ــإمرة امل ــه ب ــواأو ،علي ــه وأطيع ــمعوا ل ــو  ،»س ــون ه فيك

 .، وهو املطلوبإماماً 

ـإخبـار، فة هـذه األنمنـع صـحَّ : ن قلتإ  مـن الَّ إم عَلـا مل يُ هنَّ

فادتنـا  ألالَّ إلكـن نمنـع مـن كوهنـا متـواترة، و ،مناسـلَّ  .جهتكم

 .العلم كام أفادتكم

 ا نقــل الشــيعة عــىلٰ نّــا قــد بيَّ أّنــ: لوَّ اجلــواب عــن األ: قلــت

ــارهم، ــرهتم وانتش ــا ]] ٣٤٠ص /[[ كث ــا هل ــل غرين ــدم نق وع

 :خفائهاإ ىلٰ إكان لدواع دعتهم 

ــا ــيلٍّ : منه ــدة لع ــه، ف  املعان ــبغض ل ــإوال ــنَّ رته ـه لنص

 .سالم كان قد قتل أنساب أكثرهماإل

ــه : ومنهــا ــه، وال ، احلســد ل ــرة فضــائله وخصائص لكث

 .خري يف من ال يعرف حاسده

ــا ــوهَّ : ومنه ــهم أنَّ ت ــ م بعض ــطلع  اعلي� ــاء أب  ال يض عب

ــنِّ  ــغر س ــة لص ــوهَّ اخلالف ــه، وت ــة في ــر  م أنَّ ه ودعاب ــة أم اخلالف

دنيــوي وشـــيء مصــلحي، ومثــل ذلــك جــاز خمالفــة الرســول 

 فيه. 

ــا ــيهم، و: ومنه ــتحواذه عل ــياطينهم واس ــة ش ــانوا إغلب ن ك

ـــ ا يف عـــاملني باضـــطالعه هبـــا هـــذا يف زمـــن الصـــحابة، وأمَّ

الـدنيا احلاصــلة يف  ىلٰ إابعني هلـم فلتقليـدهم هلــؤالء ومـيلهم التـ

ــ للخالفــة، ثــمّ  ٰى يــد مــن تصــدّ  تبــاع تبــاع األأتبــاع ودهم األقلَّ

ــ عــن النظــر يف  صــار ذلــك شــبهة صــارفة لطالــب احلــقِّ  ٰى حتَّ

ــا أدلَّ  ــا، أعاذن ــاىلٰ  اهللاتن ــو تع ــن اهل ــية ٰى م ــع أنَّ . واملعص ــذا م  ه

 .دةق متعدِّ رُ من طُ  املخالف قد نقل ذلك أيضاً 

د بــن جريــر الطــربي يف كتــاب املســتنري مــا رواه حمّمــ :منهــا

ــ ــن حمّم ــن ب ــلعــن احلس ــن مجي ــدَّ : قــال ،د ب ــرح ــن  ،ثنا جري ع

ــشاأل ــح ،عم ــن أيب الض ــ ،ٰى ع ــن مس ــة ،روقـع ــن عائش  ،ع

ـــت ـــول : قال ـــألت رس ـــ: اهللاس ـــال نْ َم ـــدك؟ ق ـــة بع : اخلليف

ك وغـري ذلـ. بـن أيب طالـب ذا هـو عـيلُّ إفنظـرت، فـ ،»نظرياُ «

 .خبارمن األ

ــاين]] ٣٤١ص /[[ ــن الث ــواتر ال يُ  أنَّ : وع ــرب املت ــَرت اخل ط ش

ط أن ينقلـه مجاعـة شـَرت نقلـه، بـل يُ  فاق مجهور النـاس عـىلٰ فيه اتِّ 

ــ ــا، ف ــل هن ــو حاص ــوهلم، وه ــم بق ــل العل ــيعة اآلن  نَّ إحيص الش

ـ  ٰى م كـانوا كـذلك وهكـذا حتـَّكثريون وينقلون عن سـلفهم أهنَّ

 ٰى رط واســـتوـ، فقـــد حصـــل الشـــوىلٰ الطبقـــة األُ  ىلٰ إ ٰى انتهـــ
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ــذه األ ــون ه ــطة، فتك ــان والواس ــو الطرف ــواترة، وه ــار مت خب

 .املطلوب

 :فلوجهني ،فادهتا العلم دونكمإا وجه اختصاصنا بوأمَّ 

ــَرت يُ : لوَّ األ ــون إط يف ش ــم أن ال يك ــواتر العل ــرب املت ــادة اخل ف

ــد  ىلٰ إســبق ] قــد[الســامع  ــاده نفــي خمــربه، لشــبهة أو تقلي اعتق

، ام مل يفــدهم تـواتر معجـزات الرســول نَّـإم هنَّ إيهود، فـكـال

ــبق  ــا س ــبهة  ىلٰ إمل ــن ش ــاهنم م ــ«أذه ــداً متسَّ ــبت أب  ،»كوا بالس

ــذه األ ــدكم ه ــتم مل تف ــذلك أن ــم، وك ــدهم لعلامئه ــار وتقلي خب

ــحابة  ــن الص ــابقة يف زم ــبهة الس ــن الش ــا م ــا ذكرن ــم، مل العل

 .والتابعني

ــاس قــائالن أنَّ : الثــاين ــأنَّ : الن العلــم عقيــب اخلــرب  قائــل ب

 ، وال ريـــب يف أنَّ يه رضوروقائـــل بأنَّـــ .املتـــواتر نظـــري

النظريات ال جيـب االشـرتاك فيهـا، لوقـوع التفـاوت يف النـاس 

ن إ روريات، خصوصــــاً ـبالنســــبة إليهــــا، وكــــذلك الضــــ

ــتندت  ــبب كاإل ىلٰ إاس ــس ــذلك، ف ــا ك ــاس، وهن ــتند  نَّ إحس مس

 .اخلرب السامع

*   *   * 

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

وهـــو أحـــد رؤســـاء  ،قـــال األصـــمُّ  - ٢]] ٨٧ص [[

ــبية ــكَّ  :الناص ــد  أنَّ  ال ش ــن يعتق ــان م ــد ك ــة ق ــان الثالث يف زم

 ،وإن كــان هنــاك مــن يعتقــد إمامــة عــيلٍّ  ،حــالٍ  إمــامتهم عــىلٰ 

هــو إمــام يف  :فقيــل ،وبعــد الثالثــة وقــع االخــتالف يف إمامتــه

ــت ــك الوق ــل ،ذل ــام يف  :وقي ــتال إم ــك الوق ــاع  ،ذل فاإلمج

ــ ــل إمــامتهماحلاصــل يف أّي ــة دلي ــ ،ام الثالث ــاً ألنَّ  ه إن كــان واقع

ــا ــ ،فهــو حمــال عــيلٍّ  وإن كــان عــىلٰ  ،علــيهم فهــو قولن ه هــو ألنَّ

وحمـال كـون املختلـف  ،الذي اختلـف فيـه يف املـايض ويف وقتـه

 .فق عليهفيه هو املتَّ 

ــه ــا ل ــة :قلن ــك مغالط ــائلون بإم ألنَّ  ،ذل ــؤمنني ق ــه يف امل امت

ــوال كلِّ  ــااألح ــ ،ه ــال يتحقَّ ــدَّ ف ــاع امل ــىلٰ  ٰى عق اإلمج ــدمها ع  .ع

ــحُّ  ــتالف بالضــ وهــل يص ــل علــم االخ ــوـمــن عاق  ٰى رورة دع

مــع  ،األصــمِّ  هــذا يــذهب عــىلٰ  أنَّ  ومــا كنــت أظــنُّ  ؟اإلمجــاع

 .عن جهله وضالله أبان اهللا تعاىلٰ  ٰى حتَّ  ،استه يف قومهير

ــىلٰ  ــ ع ــهأّن ــول ل ــت األُ  :ا نق ــاجتمع ــيِّ مَّ ــاة النب ــىلٰ  ة يف حي  ع

ــادات ــن العب ــاة وغريمهــا م ــمّ  ،الصــالة والزك ــاختُ  ث ــا َف ِل  ،فيه

ـ فعىلٰ  يلـزم  ،فـق عليـه غـري املختلـف فيـهل مـن كـون املتَّ ما أصَّ

 ، أن تكون عبـادات اليـوم غـري التـي كانـت يف عهـد النبـيِّ 

 .ما قال فق عليه غري املختلف فيه عىلٰ املتَّ  ألنَّ 

ــ - ٣ أمجعــت  :فنقــول ،األصــمِّ  تدالل عــىلٰ ا نقلــب االســإّن

ال حمالـة  موجـوداً  ه قـد كـان إمامـاً أنَّـ ة يف هذا الزمـان عـىلٰ مَّ األُ 

ــ ــةيف أّي ــة املتَّ  ،ام الثالث ــة اآلنواجلامع ــة خمتلف ]] ٨٨ص /[[،  فق

ال  مَ فِلـ ،وتقـول بإمامـة عـيل دوهنـا ،إمامة الثالثـة ٰى فالشيعة تأب

ــ ،ر الثالثــة غــريهمـيكــون اإلمــام يف عصــ ه ال إمامــة دينيــة وأنَّ

ــم ــحُّ  ؟هل ــون املتَّ  إذ ال يص ــده أن يك ــف عن ــو املختل ــه ه ــق علي ف

وفيـه  ،إمامـة غـريهم ام حصـل عـىلٰ اإلمجاع إنَّـ ويف ذلك أنَّ  ،فيه

ــامتهم ــالن إم ــ ،بط ــوب احتِّ ــاملوج ــن  ،اد اإلم ــك م ــوم ذل املعل

 . دين النبيِّ 

ــل ــالخــتالف األُ  ،هــذا يلــزمكم يف إمامــة عــيلٍّ  :فــإن قي  ةمَّ

 .كام اختلفت يف الثالثة ،فيه

ــا ــإنَّ  ،ال :قلن ــك ف ــري ذل ــيل تثبــت بغ ــة ع ــ ،إمام ــا وإنَّ ام أردن

ــ إســقاط كالمــك عــىلٰ  ــا  ،لت واعتمــدتمــا أصَّ ــا م فــال يلزمن

كـام لزمـك  ،أيضـاً  ه يلزمـك إبطـال إمامـة عـيلٍّ أنَّـ عىلٰ  .ألزمناك

ــة ــال إمامــة الثالث ــتالف يف أعيــاهنم بعــد  ،إبط بداللــة االخ

ــتامع يف ــىلٰ االج ــة ع ــام  اجلمل ــوب إم ــك أنَّ  ،وج ــب التزام  فيج

 ،ام حصـل يف إمامـة مـن مل يقـع االخـتالف يف إمامتـهاإلمجاع إنَّـ

إمامتــه غــري معــروف  فــق عــىلٰ املتَّ  فيخــرج مــن هــذا الكــالم أنَّ 

 .بعينه

ــمِّ  - ٤ ــربِّ  :نقــول لألص ــت أنــت وجم ــو اجتمع ــت ال ل  يف بي

ـاألُ  فـإنَّ  ،ثالث لكام  :فيقـال ،يف البيـت ضـالٌّ  أنَّ  ة جتتمـع عـىلٰ مَّ

ـوقـع اخـتالف األُ  ،لو خرجـت أنـت وتـرك املجـربِّ  فتقـول  ،ةمَّ

ــربِّ  ــالل :ةاملج ــل الض ــن أه ــد م ــت أح ــيس يف البي ــول  ،ل وتق

ــةاملعدِّ  ــاٍق  :ل ــالل ب ــل الض ــوداً  ،ب ــان موج ــاع ك ــل  فاإلمج قب

فيلزمــك أن تكــون مــن أهـــل  ،بعــده معــدوماً  ،خروجــك

ــكــان إ الً اإلمجــاع أوَّ  ألنَّ  ،الضــالل ضــاللك أو ضــالل  ا عــىلٰ مَّ

ــ ،املجـربِّ  لكــان املجمــع  ،ضــالل املجـربِّ  ام هــو عـىلٰ ولــو كـان إنَّ

وإن كـان اإلمجـاع  ،وذلـك عنـدك حمـال ،عليه هو املختلـف فيـه

وإن كـان ذلـك ال  ،فهـو مـا ألزمنـاك بـه ،ضـاللك ام هو عـىلٰ إنَّ 

فــام ذكرتــه مــن إمامــة القــوم واضــح  ،يوجــب عليــك الضــالل

 .االضمحالل

ـــ ـــىلٰ إّين  :الإن ق ـــدر ع ـــربِّ   أق ـــروج املج ـــبيلخ ـــع  ، ق فيق

 .خصمي وحيصل الضالل باإلمجاع عىلٰ  ،االختالف يفَّ 
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ـدليلـك السـابق يف األُ  أفـال تعلـم يف هـذا أنَّ  :قلنا ة فاسـد مَّ

ــه ــوز االعــتامد علي ــحَّ ألنَّــ ،ال جي ـــيء تــارةً ه يشــهد بص  ة ش

ــ ،ٰى خــروبفســاده أُ  بــل ضــالله لــو خــرج ق عــىلٰ  ه لــو مل يــدّل فإنَّ

 . لو خرج قبلهضالل املجربِّ  عىلٰ   مل يدّل املجربِّ 

 :تذنيب

 خــه عـــىلٰ وبِّ اب يُ مســيلمة الكـــذّ  ل كتــب إىلٰ األوَّ  روي أنَّ 

ـــه ـــه ،فعل ـــيلَّ ]] ٨٩ص : /[[ فأجاب ـــاس ع ـــع الن ـــام  اجتم ك

ــوا عليــك ــام اختــاروك ،اجتمع ــام  ،واختــاروين ك فأجبــت ك

 .ي باحلجازـفاخلع نفسك بالعراق أخلع نفس ،أجبت

 : يلتكم

ـ الصـادق  دخل رجـل شـامي عـىلٰ   فقـال  ،احماج�

ربـك أنظـر خللقـه  ،يـا شـامي :فقـال ،»مهكلِّ «: هلشام بن احلكم

فــام  :قــال ،بــل هــو أنظــر هلــم :قــال ؟أم خلقــه أنظــر ألنفســهم

ــ :قــال ؟نظـره هلــم ــ ،ةأقـام هلــم احلجَّ  :قــال ،ةوأزاح عـنهم العلَّ

ــ ــال ؟ةفــام احلجَّ ــول  :ق ــا: ، قــالالرس ــده؟ ق ــه : لفبع كتاب

ــال ــنَّته، ق ــال: وُس ــوم؟ ق ــتالف الي ــا االخ ــأزاال عنّ ــال : ف ال، ق

ــامي ــال: الش ــن؟ ق ــالس : وإالَّ فم ــذا اجل ــادق  -ه ــي الص يعن

 -  ،ه ــدِّ ــه وج ــن أبي ــًة ع ــامء وراث ــار الس ــا بأخب ــذي ُخيِربن ال

 ،فابتــدأه اإلمــام  .هلْ َســ :قــال ؟فكيــف أعلــم ذلــك: قــال

 ،لــه يف طريقــهومــا حــدث  ،وأخــربه بيــوم خروجــه مــن الشــام

 . تهبوصيَّ  قه فأقرَّ فصدَّ 

 :الفصل العارش

لـف يف تَ كـام مل ُخي  ،فيـه َف ِلـعـيل ملـا اختُ  عـىلٰ  لـو نـصَّ  :قالوا

 .القبلة عىلٰ  النصِّ 

ــ :قلنــا ــه ملــا اختُ ولــوال نصُّ لــف يف عــدم تَ فيــه كــام ال ُخي  َف ِل

 .سلامن عىلٰ  النصِّ 

ــالوا ــنّص  :ق ــن مل ي ــيُّ  م ــان النب ــه رضب ــرضب اختُ  :علي  َف ِل

 .مجع فيه كسلامنورضب أُ  ،فيه كعيل

مجــع فيــه رضب أُ  :عليــه رضبــان بــل مــن نــصَّ  :قلنــا

 .فيه كعيلٍّ  َف لِ ورضب اختُ  ،كالقبلة

ــالوا ــحُّ  :ق ــنصُّ  ال يص ــه إالَّ  ال ــاع واتِّ علي ــل  باإلمج ــاق أه ف

 .املذاهب

 .فاق أهل املذاهب باتِّ ة إالَّ النبوَّ  فال تصحُّ  :قلنا

 .هلا الناس بالسحرفتأوَّ  ،ثبتت باملعجزات :قالوا

 .لوها بالقرابةفتأوَّ  ،واإلمامة ثبتت بالنصِّ  :قلنا

 .عليه باألمر لقام به لو نصَّ  :قالوا]] ٩٠ص /[[

 .هارون لقام به عىلٰ  ٰى موس ولو نصَّ  :قلنا

 .عليه مع علمه بالعجز عنه سفه لو نصَّ  :قالوا

ــا ــو[ :قلن ــصَّ  ]ول ــىلٰ  ن ــزهم  اهللا ع ــه بعج ــع علم ــه م أنبيائ

 .فهس

 .األمر فيه لقاتل عليه لو نصَّ  :قالوا

 .سجود إبليس آلدم لقاتله عليه اهللا عىلٰ  ولو نصَّ  :قلنا

 . ترتدّ لئالَّ  ،ةمَّ لعلمه بعصيان األُ  ترك النصَّ  :قالوا

 وقـد أرسـل أنبيـاء مـع علمـه قطعـاً  ،فـاهللا أشـفق منـه :قلنا

 .بعصيان اخللق هلا

 فلـو كـان منصوصـاً  ،امة بمخالفـة اإلمـمَّـت األُ ارتـدَّ  :قالوا

 .معها  ارتدَّ وإالَّ  ،وجب أن جياهدها ،عليه

 .فيلزم ارتداده ،ينسكت هارون عن جهاد املرتدّ  :قلنا

 .عيل أليب بكر باخلالفة أقرَّ  :قالوا

 .يوسف إلخوته بالعبودية أقرَّ  :قلنا

ــالوا ــنصِّ  :ق ــاة يف ال ــىلٰ  ،حماب ــتحيلة ع ــي مس ــول وه  ،الرس

 .لغريه نها الغشَّ لتضمّ 

 .وحابا اهللا ألنبيائه ،حابا يعقوب ليوسف :قلنا

إذ ال  ،عـدم الــنصِّ  إطاعــة عـيل أليب بكــر دليـل عــىلٰ  :قـالوا

 . ظامليطيع الظامل إالَّ 

ـــ  بخـــت أطـــاع دانيـــاُل  :قلنـــا  ،العزيـــزَ  ويوســـُف  ،رـنصَّ

 . كافروال يطيع الكافر إالَّ  ،فرعونَ  ٰى وموس

 . ظاملامل إالَّ ج الظزوِّ وال يُ  ،ج عمر ابنتهزوَّ  ]:وا[ـقال

ابنتـه  ج النبـيُّ وزوَّ  ،املفسـدين عـرض لـوط بناتـه عـىلٰ  :قلنا

 . كافرج الكافر إالَّ زوِّ وال يُ  ،من العاص

ــالوا ــر :ق ــاء أيب بك ــذ عط ــامل إالَّ  ،أخ ــاء الظ ــذ عط  وال يأخ

 .ظامل

ــا ــال عطــاء بخــت :قلن ــ  أخــذ داني ــاء  ،رـنصَّ وال يأخــذ عط

 . كافرالكافر إالَّ 

 .فأحدمها خطأ ،بايع ثمّ  يلٌّ مل يبايع ع :قالوا

ــا ة نبيُّ عي النبــوَّ مل يــدَّ  :قلنــا ــمّ  ،ٰى عــادَّ  ثــمّ  ن  ومل يقاتــل ث

 .فأحدمها خطأ ،قاتل

ــبعــض األُ  عــىلٰ  لــو جــاز كــتامن الــنصِّ  :قــالوا  ة جــاز عــىلٰ مَّ

 .بعضها ها مل جيز عىلٰ كلِّ   مل جيز عىلٰ امَّ ـول ،هاكلِّ 

ـبعـض األُ  لو جـازت بغضـة عـيل عـىلٰ  :قلنا  ة جـازت عـىلٰ مَّ
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تبغضـه  مَ فِلـ ،بعضـها هـا مل جتـز عـىلٰ كلِّ   مل جتـز عـىلٰ امَّ ـولـ ،هاكلِّ 

 ؟ اخلوارج والنواصب

 ،ين هبـــا بـــاملقرِّ إمامتـــه مل تثبـــت إالَّ  :قـــالوا]] ٩١ص /[[

 .وهم خصم

 .وهم خصم ،ين هبا باملقرِّ ة مل تثبت إالَّ فالنبوَّ  :قلنا

ــالوا ــحابة نُ  :ق ــفالص ــدينّص ــون ،ار ال ــف يكتم ــنصَّ  فكي  ال

 ؟فيهم مع كامهلم وشهادة النبيِّ 

 ،وا بغضـب مـن الـرمحنؤوبـا ،وا مـن الزحـففقد فـرُّ  :قلنا

 .امد ثالثة أيّ ُح واهنزم عثامن بأُ  .كام نطق به القرآن

ــالوا ــة :ق ــن البيع ــيل ع ــع ع ــة م ــع مجاع ــ ،امتن ــال معن  ٰى ف

 .لعجزهم عن أهل البيعة

ـــا ـــيس :قلن ـــع إبل ـــة وامتن ـــجدت املالئك ـــ ،س  ٰى وال معن

 .جزهم عن إلزامه بالسجودلع

ـ عـيلٍّ  تركُ  :قالوا دليـل عـدم  ،هالنكـري والـوعظ وانتهـاز حقِّ

 .هحقِّ 

ـ ،آدم الـوعظ ونحـوه تـركُ  :قلنا ه يف سـجود دليـل عـدم حقِّ

 .إبليس

ـ النبـيَّ  عنــدكم أنَّ  :قـالوا فــال  ،بعـد الثالثــة ٰى ه يبقــعرفــه أنَّ

 .ة مع األمن يف ترك القتالللتقيَّ  ٰى معن

ــا ــد أع :قلن ــوق ــم اهللا نبيَّ ــل ــه أنَّ ــويُ  ٰى ه يبق ــالتهبلِّ ــال  ،غ رس ف

 .له مع األمن لرتك القتال ٰى معن

ــالوا ــىلٰ  :ق ــع ع ــوز أن نجم ــ أجي ــرض حتَّ ــار ف ــا  ٰى إنك يلزمن

 ؟الكفر

ــا ــىلٰ  :قلن ــع ع ــوز أن نجم ــ أجي ــرض حتَّ ــرتاع ف ــا  ٰى اخ يلزمن

 ؟الكفر

 ؟إنكار فرض مع تباعد أوطاننا أجيوز أن نجمع عىلٰ  :قالوا

ــا ــ :قلن ــىلٰ أجي ــع ع ــد  وز أن نجم ــع تباع ــرض م ــرتاع ف اخ

 ؟أوطاننا

 ؟دتم به دونناة ما تفرَّ من أين ألزمتمونا صحَّ  :قالوا

ــا ــحَّ  :قلن ــود بص ــزمتم اليه ــن أل ــن أي ــرَّ وم ــا تف ــه ة م دتم ب

 ؟دوهنم

وال نقلــه إلينــا  ،دين بــام ال نعــرفأيلزمنــا أن ُنــ :قــالوا

 ؟كم عرفتموهلدعواكم أنَّ  ،أسالفنا

 ،ونقلـه إلينـا أسـالفنا ،ن بـام عرفنـاهالتـديُّ  أيلزمنا تـرك :قلنا

 ؟كم مل تعرفوهألنَّ 

ـ ،بقـولكم إن أثبــتم إمامـة عــيلٍّ  :قـالوا ة فيــه علينــا فــال حجَّ

 .إثباهتا بقولنا وقولكم وال سبيل إىلٰ  ،لكم

ـ ،د بقـولكمة حمّمـإن أثبـتم نبـوَّ  :قلنا اليهـود  ة عـىلٰ فـال حجَّ

 .كمإثباهتا بقوهلم وقول وال سبيل إىلٰ  ،لكم

بنقــــل  إن عــــرفتم إمامــــة عــــيلٍّ  :قــــالوا]] ٩٢ص /[[

وإن عـرفتم بنقـل  ؟فونـا كـم العـدد املفيـد للعلـمفعرِّ  ،بعضـكم

 .مجيعكم ٰى نلق ٰى فال تثبت إمامته حتَّ  ،مجيعكم

ــا ــوَّ  :قلن ــإن عــرفتم نب ــم فعرِّ  ،ببعضــكم د ة حمّم ــا ك فون

 تـهمل تثبـت نبوَّ  ،وإن عـرفتم بنقـل مجـيعكم ؟العدد املفيد للعلـم

 .اجلميع ٰى نلق ٰى حتَّ 

ــ :قــالوا  ولــو رجعــتم إىلٰ  ،مثبتيــه ه إىلٰ رجعــتم يف معرفــة نصِّ

 .منكريه لعرفتم عدمه

 ولــو رجعــتم إىلٰ  ،مثبتيــه إىلٰ  رجعــتم يف معرفــة النبــيِّ  :قلنــا

 .منكريه لعرفتم عدمه

ـ :قالوا وقـد خفـي عليـه  ،يف ديـن اهللا ٰى أبـا موسـ م عـيلٌّ حكَّ

 .حقيقة أمره

ــ :قلنــا ريظــة فقــد خفــي عليــه يف بنــي قُ  ســعداً  نبــيُّ م الحكَّ

 .حقيقة أمره

ــالوا ــ :ق ــيُّ حكَّ ــعداً  م النب ــه س ــه وبحكم ــ ،وريض ب م وحكَّ

 .بحكمه األشعري ومل يرَض  ٰى أبا موس عيلٌّ 

ــا ــ :قلن ــيُّ وحكَّ ــو م النب ــايخ يف دع ــثمن  ٰى املش ــرايب ب األع

 .بحكمهم ومل يرَض  ،الناقة

 ،علـم رســول اهللا إذا كـان اإلمـام عنــدكم يعلـم كـلَّ  :قـالوا

فقــد طلــب األفضــلية  ،زدين علــامً  هــمَّ اللّ  :إن جــاز لــه أن يــدعو

متم عليــه الــدعاء حــرَّ  ،وإن مل جيــز لــه ،الرســول والزيــادة عــىلٰ 

 .بزيادة العلم

ــإذا جــاز أن يعلــم األُ  :قلنــا إن جــاز  ،علــم الرســول ة كــلَّ مَّ

ــلألُ  ــدعاء جــوَّ مَّ  وإن مل ،الرســول زتم طلبهــا األفضــلية عــىلٰ ة ال

 .متم عليها الدعاء بزيادة العلمجيز حرَّ 

 ،أنفســنا يف معرفــة العــدول إذا جــاز أن يكلنــا اهللا إىلٰ  :قــالوا

 .جاز يف معرفة اإلمام

معرفـــة احلـــدود  هـــذا أن يكلنـــا إىلٰ  فيجـــوز عـــىلٰ  :قلنـــا

 .والرسول 

ــالوا ــ :ق ــ مَ ـولِ ــل للخاصَّ ــون اهللا جع ــال يك ــىلٰ وّيل ة أن ُت   ع

 ؟ة إماماً العامَّ 
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ــا ــ :قلن ــ مَ ـولِ ــل للخاصَّ ــون اهللا جع ــال يك ــىلٰ وّيل ة أن ُت   ع

 ؟اة نبي� العامَّ 

املنصــوب مــن النــاس خليفــة  ٰى ســمّ مــا أنكــرتم أن يُ  :قــالوا

 ،مـن بعـد قـوم نـوح خلفـاء جعـل قومـاً  اهللا تعاىلٰ  فإنَّ  ،الرسول

 ؟ومل يستخلفهم قوم نوح

ولـو كـان هـذا هـو املـراد  ،ذلك معناه الوجود بعـدهم :قلنا

ـــيِّ بخليفـــة ا ]] ٩٣ص /[[و ٰى كانـــت اليهـــود والنصـــار ،لنب

 .غريهم خلفاء النبيِّ 

النـاس لكراهـة  املفضـول عـىلٰ  وّىلٰ ال جيـوز أن ُيـ مَ ـلِـ :قالوا

 ؟الفاضل من بعض الناس

ــا ــ :قلن ــض  مَ ـولِ ــن بع ــة م ــوب لكراه ــزل املنص ــوز ع ال جي

 .ه معارض بالنبيِّ أنَّ  عىلٰ  ؟الناس

ــاٍف  ــه ك ــل بعض ــدر ب ــذا الق ــ وه ــذا الب ــك  ،ابيف ه وعلي

ــرد لــك مــن اجلــواب ــا ي ــإنَّ  ،باســتخراج م  عــىلٰ  الــنقض آٍت  ف

 ٰى كــان لــه قلــب أو ألقــ  مه مــنســلِّ يُ  ،مجيعــه مــن قريــب وبعيــد

 .السمع وهو شهيد

فيام صدر عنـه مـن الكرامـات  :الباب اخلامس ]]٩٤ص /[[

 :املوجبة الستحقاقه اإلمامة

 : وفيه فصول

 :لالفصل األوَّ 

 فهـو نــصٌّ  ،يــده وظهـر املعجــز عـىلٰ  ،اإلمامــة ٰى عـادَّ  ]مـن[

ــىلٰ  ــن اهللا ع ــه م ــي أُ  .إمامت ــذا وه ــا يف ه ــذكر منه ــرية ن ــور كث م

 :املخترص نبذة يسرية

مـا أسـنده ابـن جـرب يف كتـاب نخـب املناقـب آلل أيب  :منها

ــ إىلٰ  ،اخلــدري إىلٰ  ،جــابر طالــب إىلٰ   امَّ ـلــ خالــداً  أنَّ   ،اسابــن عبّ

 ،يف أرض لـه اعليـ� ٰى أر ،ةرجع يف عسكره مـن قتـال أهـل الـردَّ 

ــد ــة األس ــه كهمهم ــالم يف حلق ــم الك ــد ازدح ــه ،وق ــال ل  :فق

 أمـره أبـو بكـر بقتلـه بعــد امَّ ـيعنـي لـ» ؟كنـت فـاعالً أوَ  ،ويـك«

 ٰى وفتـل حديـد رحـ ،فنكسـه عـن فرسـه ،أجـل :فقال .الصالة

ــده ــاألديم بي ــارث ك ــه ،احل ــا يف عنق ــأهنَّ  ،وألقاه ــحابه ك م وأص

ــروا إىلٰ  ــوت نظ ــك امل ــي ،مل ــاً أيّ  وبق ــه ام ــاس يف  ،يف عنق والن

ر جـاء بـه أبـو ـ حضـفلـامَّ  ،ا يف عنقـهاملدينة يضـحكون عليـه ممـَّ

ــر إىلٰ  ــ بك ــفع يف فكِّ ــيل يستش ــهع ــال  ،ه عن ــ«: فق  ٰى  رأامَّ ـل

ــ ــع منّ ــود أراد أن يض ــاثف اجلن ــه ،يتك ــعت من ــنهض  ،»فوض ف

ويرمـي  ،شـرباً  فجعـل يفتـل منـه شـرباً  ،اجلامعة وأقسموا عليـه

ــه ــ .ب ــه أنَّ  :ةويف رواي ــدث يف ثياب ــدا أح ــيحةً  ،خال ــاح ص  وص

 : قال بعضهم .ا نزل بهمنكرة ممَّ 

ــداً  ــا خال ــدر ي ــنيعة حي ــر ص    اذك

   إليــه كــي تــدعوه َت ثْــعِ  بُ امَّ ـلــ 

   وأردت إظهار الشجاعة عنـد مـن

  ه وأبــوهالشــجاعة جــدُّ  ٰى أبــد 

   قـاً فرجعت بـالطوق احلديـد مطوَّ 

ــىلٰ   ــت ع ــذا وأن ــه ه ــال تتي   الرج

 ألصــحاب  ْل لــئن جحــدت فَســف

  يف خلـق مـن فتلـوه ٰى قطب الرح 

ــد ٰى ورو  ــن الولي ــد ب ــن خال ــة ع ــال ،مجاع ــ  :ق ــت علي�  ارأي

فقــال  ،هــذا كــان لــداود :فقلــت ،ح حلقــات درعــه بيــدهصــلِ يُ 

 :»ــداود ــد ل ــا أالن اهللا احلدي ــا ،بن ــف لن ــتأيت، »؟فكي   وس

 .حكايته يف املسجد إن شاء اهللا]] ٩٥ص /[[

قــوا حصــن ذات السالســل علَّ  يف نخبــه أنَّ  أيضــاً  ٰى روو

ــه غرا عــىلٰ  ــحيطان ــي ــبن حتَّ ــر  ٰى ر قطــن أو ت ــه حج ال يعمــل في

 ،والــرتس حتــت قدميــه ،نفســه بـاملنجنيق عــيلٌّ  ٰى فرمــ ،املنجنيـق

ــىلٰ  ــزل ع ــا ون ــىلٰ  ،طياحل ــةً  ورضب ع ــل رضب ــدةً  السالس  واح

 .ريوسقطت الغرا ،فقطعها

ــ :هومــن هــذا ونحــوه قالــت الغــالة فيــ  ،ه اخلــالق املعبــودإنَّ

ــ ــوإنَّ ــل حمّم ــو أرس ــالنبوَّ   داً ه ه ــوا أنَّ وادَّ  ،ةب ــة  ع ــه خطب ل

ــّام  ــفس ــة الكش ــا ،ها خطب ــال فيه ــا«: ق ــققت أهناره ــا ش  ،أن

ــا ــت أثامره ــا ،وأينع ــت ليله ــا ،وأظلم ــأت هناره ــا  ،وأض وأن

 .»لنيوأرسلت املرَس  ،نيأت النبيِّ نبَّ 

مـن اخلشـوع ملنافاتـه مـا اشـتهر عنـه  ،وهذا مكـذوب عليـه

ــاء لديــه ،هللا تعــاىلٰ  ــو ُســ .وعظــم الثن ــل لِّ ول م فهــو قابــل للتأوي

فأنـا فعلـت كـذا  :تـيأي إن كان كـام تقولـون مـن إهليَّ  ،باإلنكار

ــذا ــ ،وك ــتلكنّ ــا فعل ــه ،ي م ــت بإل ــىلٰ  .فلس ــه ع ــن محل  ويمك

.  لــوالهم ملــا خلــق اهللا خلقــه  :يف احلــديث ملــا اشــتهر ،الســببية

ــ ــب ه فكأنَّ ــك بالس ــل ذل ــنهم .  بفاع ــاء ع ــد ج : وق

 .» مربوبني قولوا يف فضلنا ما شئتم بعد أن تثبتونا عبيداً «

 ينا خلـــف عـــيلٍّ صـــلَّ  :جـــابر إىلٰ  وأســـند يف نخبـــه أيضـــاً 

جـــوركم يف أخـــيكم أعظـــم اهللا أُ « :فالتفـــت وقـــال ،الصــبح

ــتكلَّ  ،»ســلامن ــكف ــاس يف ذل ــه ٰى ـفمضــ ،م الن ــال ،إلي ــا « :وق ي
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 ،فكشـف عنـه ،بـاب سـلامن عـىلٰ فـإذا نحـن  ،»راً ـعش دْ عُ  ،قنرب

مـا  :إذا لقيـت رسـول اهللا فقـل«: فقـال  ،م سـلامن لـهفتبسَّ 

  .زهجهَّ  ثمّ  ،»أخيك من قومك عىلٰ  مرَّ 

ــداً  اجلــارود أنَّ  وأســند إىلٰ  ــربِّ  أس ــن ال ــل م ــة إىلٰ  أقب  ،الكناس

ــيلٍّ  ــدي ع ــني ي ــام ب ــه ، فق ــني عيني ــده ب ــع ي ــال ،فوض : وق

ــإذن اهللا« ــ ،ريتال تــدخل دار هجــ ،ارجــع ب ــباع وبلِّ غ ذلــك الس

  .»يعنّ 

ــ ٰى ورو ــان والفتّ ــن وهب ــابيهاماب ــن  ،ال يف كت ــة ب ــن جويري ع

يف  األسـد باركـاً  ٰى فـرأ ،ه خـرج مـع عـيل نحـو بابـلأنَّـ ،صخر

ــق ــع ،الطري ــث لريج ــال  ،فمك ــ«: فق ــب اهللاإنَّ ــو كل  ،»ام ه

ــال ثــمّ  ــيَِتها: ت  بِناِص
ٌ
ــذ ــَو آِخ

ُ
 ه

�
ــٍة إِال اب�

َ
ــْن د ــة  ... مــا ِم اآلي

 . ام عليهمسلِّ  ،فأقبل األسد إليه، ]٥٦: هود[

د بـــن وهبـــان يف معجـــزات حمّمـــ ٰى ورو]] ٩٦ص /[[

رأس أمـري  يف السـامء عـىلٰ  ه مـرَّ أنَّـ  ،عن الرباء بـن عـازب ،ةالنبوَّ 

ــوزِّ  ــن ال ــيط م ــؤمنني خ ـــفص ،امل ــاحـرص ــال  ،ر وص : فق

قـل  ،يـا قنـرب«: فقـال ،فتغامز املنـافقون بيـنهم ،»م عليناقد سلَّ «

صــحن  فنــزلن إىلٰ  :قــال ،»وأنــزلن ،أجــبن أمــري املــؤمنني :هلــم

فلــوت أعناقهــا إليــه  ،فخاطبهــا بلغــة ال نعرفهــا ،املســجد

 . فأنطقن بالسالم عليه ،»انطقن«: فقال هلنَّ  ،رتـرصـوص

  قــال عــيلٌّ « :قــال البــاقر ،ويف كتــاب ابــن شهرآشــوب

ــن مســهر ــة ب ــلِّ  ،يعــرض لــك األســد يف طريقــك :جلويري م فس

فأبلغـه مـا قـال  ،فلقيـه ، أعطيتك األمـان منـهإّين  :وقل له ،عليه

ــة قــال لــه فلــامَّ  ،ومههــم مخســاً  ،فــوّىلٰ  ، عــيلٌّ   رجــع جويري

 .»وعقد بيده مخساً  ،السالم ه ردَّ إنَّ  :أمري املؤمنني

قــال احلســـني «: قــال ،اجلــديل عــن الرضـــا  ٰى ورو

:  وجعــل يلطـع قدميــه  ،فهــرول إليـه ذئـب ،كنـت مـع أيب

ــا ــ ،نهبلس ــهويتمسَّ ــه ،ح ب ــإذن اهللا :فقــال ل ــق ب ــأنطق  ،انط ف

 .» بالسالم إليه بإمرة املؤمنني

 :قال ابن زريك

    ٰى إمام له غاض الفرات وقـد طغـ

ــال  ــأرض ف ــب ب ــه ذئ   توخاطب

ـــايض  ،وأنشـــأ يف ذلـــك حـــيص بـــيص والنانســـتي والبي

 .ر عليهمنكَ فلم يُ  ،وغريهم

روضــة  لــة اآلثــار عــن صعصــعة بــن صــوحان يفَمحَ  ٰى ورو

ــواعظني ــ ،ال ــن حمّم ــدالالتوع ــرييف يف ال ــيل الص ــن ع  أنَّ  ، د ب

ــاً  ــ ثعبان ــرب إىلٰ  إىلٰ  ٰى رق ــة املن ــيل يف الكوف ــاس ،ع ــده الن  ،فقص

والثعبــان  ،شــفتيه كــاً نــه حمرِّ ذُ أُ  فــالتقم  ،فنهــاهم عنــه

ــه ــغي إلي ــمّ  ،كاملص ــب ث ــأنَّ  ،ذه ــه فك ــريَّ  ،األرض ابتلعت  فتح

التــبس عليــه  ،م اجلــنِّ هــو حــاك«: فقــال ،فســألوه ،النــاس فيــه

 .»اهافأفهمته إيّ  ،مسألة

ــ ــن حّج ــل واب ــوين ودعب ــك الع ــأ يف ذل ــد أنش ــن وق اج واب

 .ر عليهمنكَ فلم يُ  ،عضد الدولة وغريهم

قـام رجــل مــن   :قــال ،ويف فضـائل الكوفــة لعمــر بـن محــزة

فهـرب منـه  ،ليلتقمـه ٰى فعـرض لـه أفعـ ،للوضـوء رة عيلٍّ ـحض

ـــيلٍّ  إىلٰ  ـــأخربه ، ع ـــي ،ف ـــذ س ـــب فأخ ـــه يف ثق فه وأدخل

ـــال ،ٰى األفعـــ ـــزةً «: وق ـــ إن كنـــت معج ـــل عص ـــ امث  ٰى موس

ــه ــارَّ  ،فخــرج ،»فأخرج ــمّ  ،ه ســاعةفس قــال ]] ٩٧ص /[[ ث

ــرايب ــ« :لألع ــديَّ امَّ ـل ــني ي ــن ب ــت م ــت أّين   قم ــع أراك ظنن  راب

  .رأسه وأسلم بعد ذلك لطم عىلٰ  ثمّ  ،نعم :قال ،»أربعة

يف  عــيلٍّ  كنــت مــع : قــال ،ر وجــابرويف االمتحــان عــن عــّام 

ــ ــحك ،ةبريَّ ــال ،فض ــنت «: وق ــا[أحس ــ ]ي ــريأهيُّ ــال ،»ا الط  :ق

أن تــراه وتســمع  بُّ أُحتِــ«: قــال  ؟طــرياً  ٰى أتــر :قلــت

ــ ،نعــم :قلــت ،»؟كالمــه  ،يــده الطــري عــىلٰ  ٰى فهــو ،افــدعا خفي�

ــإمرة املــؤمننيفســلَّ  ،»انطــق« :وقــال ،فمســح ظهــره  ،م عليــه ب

ربك يف ـومشــ مــن أيــن مطعمــك« :وقــال ،عليــه الســالم فــردَّ 

ــ ــاءهــذه الربيَّ ــا وال م ــات فيه ــي ال نب ــال ،»؟ة الت ــت  :ق إذا جع

أت مــن أعــدائكم وإذا عطشــت تــربَّ  ،ذكــرت واليــتكم فأشــبع

 . ٰى فأرو

ــي ــن القزوين ــل ع ــش ،ويف العل ــن األعم ــ أنَّ   ،ع   اعلي�

فــأطلع  ،»يــا هنـاش ،يــا هنـاش«: ٰى ونـاد ،الفــرات وقـف عـىلٰ 

ــا ،»مــن أنــت«: فقــال ،ي رأســهاجلــرّ  ــل :لق  ،مــن بنــي إرسائي

 .ياً جرّ  خُت ِس فمُ  ،واليتك فلم أقبلها عرضت عيلَّ 

ــ  ،افويف حــديث ســعد اخلّفــ  ،اهفلبّــ ،»ييــا جــرّ «: ه نــاداهأنَّ

 ،»؟فمـن أنـت«: قـال ،إمـام املـؤمنني :قـال ،»؟مـن أنـا« :فقال

 .ياً جرّ  َخ ِس ن جحد واليتك فمُ ممَّ  :قال

ــار ــدة واحل ــن عق ــل اب ــة ودالئ ــزات والروض ث ويف املعج

 ،املائـة أرشفـت عـىلٰ  :قـائالً  باكيـاً  رأينـا شـيخاً   :قال ،والسبيعي

 :فقــال ،عــن ذلــك َل ئِ فُســ ، ســاعةومــا رأيــت العــدل إالَّ 

ـ ،الكوفــة هــت إىلٰ توجَّ   ،ة املســبحةفنفــدت مــايل عنــد القبـَّ

 صــّىلٰ  ثــمّ  ،وخــرج معــي ،فــأخربين بــذلك ،عــيلٍّ  فــدخلت عــىلٰ 
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 : ودعـا وقـرأ
ٌ
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ُ
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ُ
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َ
ـاٌس ف

ُ
ِمـْن نـاٍر َو�

تَِصــ
ْ
�
َ
ــمّ ، ]٣٥: الــرمحن[ �راِن ـت  ؟مــا هــذا العبــث« :قــال ث

فرأيـت مـايل خيـرج  ،»هـذا بـايعتموين وعاهـدمتوين واهللا ما عـىلٰ 

 قـدمت اآلن امَّ ـولـ ،فأسـلمت وأقـررت لـه بالواليـة ،ةمن القبـَّ

 .وجدته مقتوالً 

 : اققال الورّ 

ـ عــيلٌّ     بكوفــان ليلــة ادعــا جنـ�

  وقد رسقوا مال اليهـودي عـدهم 

   وا متاعـهنقـض عهـد أو تـردّ  عىلٰ 

ـــردُّ   ـــه مل يُ ف ـــه مال ـــوا علي   مقسَّ

ــّام  ــديث ع ــل النبــيُّ  :رويف ح ــ أرس ــّام  إىلٰ  اعلي� ن يقاتــل ع

فقــال لغالمــه املعــروف  ،فكــان بيــنهام حــرب عظــيم ي،اجللنــد

ـــدي ـــة :بالكن ـــوداء والبغل ـــة الس ـــاحب العامم ـــت بص  إن أتي

ــرياً ال]] ٩٨ص /[[ ــهباء أس ــرياً  ش ــم  أو عف ــي مل أنع ــابنتي الت ف

ــا أُ  ــوك هب ــازوِّ ألوالد املل ــيالً  ،جكه ــدي ف ــب الكن ــيض فرك  ،أب

 فنـزل عـيلٌّ  ،املسـلمني عـىلٰ  وفيـه ثالثـني فـيالً  ،ومحل بالعسـكر

ودنــا مــن  ،فأرشقــت الفــالة منــه ،فكشــف رأســه ،عــن البغلــة

رون ـفانقلـب منهـا تسـعة وعشــ ،مهـا بـام ال نفهمـهوكلَّ  ،الفيلـة

ــ ــل املش ـــتقات ــّام  ٰى ركني حتَّ ــاب ع ــتهم ب ــمّ  ،نأدخل ــت  ث رجع

ــ داً ا نعــرف حمّمــكنّــ ،يــا عــيلُّ  :قائلــة  نــا إالَّ كلّ  ،هونــؤمن بــه وبربِّ

ــيض ــل األب ــام  ،الفي ــق اإلم ــه فزع ــ ،في ــف فض ربه ـفوق

 فـأخرب جربائيـل النبـيَّ  ،وأخـذ الكنـدي مـن ظهـره ،برأسه ٰى فرم

 ،الكنـدي سـبيل خـّىلٰ ف ،»هبـه يل«: وقـال ،فصـعد السـور ،بذلك

فكشـف اهللا عـن  ،»نظـرا«: فقـال ؟إطالقـي ما محلـك عـىلٰ  :فقال

ــ ــرأ ،رهـبص ــيَّ  ٰى ف ــىلٰ  النب ــة يف ع ــور املدين ــحابته س ــنهام  ،ص وبي

ومجاعــة مـــن  ياجللنــد وقتــل عــيلٌّ  .فأســلم ،أربعــني يومــاً 

ــكره ــاقون ،عس ــلم الب ــلَّ  ،فأس ــديوس ــن للكن ــه وزوَّ  ،م احلص ج

 : اد حديث امللكن محّ ويف كلمة اب .يابنة اجللند

   اهلــادي إذا إىلٰ  يومــاً  ٰى ولقــد غــد

ــاً   ــاب معرتض ــرع بالب ــجاع أق   ش

   مــوالي يلحــس ثوبــه إىلٰ  ٰى فســع

  رعـكاملســتجري بــه يلــوذ ويضــ 

ــ  ــ ٰى حتَّ ــيَّ ـإذا بص ــوته ر النب    يص

 

 

  وخيضــع الشــجاع لــه يــذلُّ  ٰى ورأ 

 

ــ ــجاع بكمِّ ــأوي للش ــر ي    هوالطه

ـــدفعويـــذوده بـــالرفق عنـــه و    ي

ـــاً  ـــاداه رفق ـــيلُّ  ن ـــا ع    هفإنَّـــ ي

  ملك له مـن ذي املعـارج موضـع 

ــأُ  ــأ ف ــوِّ أخط ــن عل ــه هبط م     مقام

ــأت  ــعاً  ٰى ف ــك خاش ــفَّ  بجاه   عيتش

    اإللـــه لـــه ليغفـــر ذنبـــه فـــادعُ 

  عك شــافع ومشــفَّ فاشــفع فإنَّــ 

   وأخلصـــا والنبـــيُّ  فـــدعا عـــيلٌّ 

  فغدا الشجاع يصيح وهو جمعجـع 

ـــ ـــن عب ـــيس لربِّ هللا م ـــادين ل    ن

  عبــدان أوجــه مــنهام أو أطــوع 

ــاين ــال احلمــريي :قــال املــدائني :ويف األغ مــن جــاء  :ق

ثونــه دِّ فجعلــوا ُحي  ،فلــه فــرس مل أقــل فيهــا شــعراً  بفضـيلة لعــيلٍّ 

ـ اعليـ� رجـل أنَّ  ٰى فـرو ،وينشدهم فيـه فانسـاب فيـه  ،هنـزع خفَّ

 ،ق بـهفحلَّـ يبٌّ عقـاب غـرا  عـاد ليلبسـه انقـضَّ فلـامَّ  ،ٰى ة أفعـحيَّ 

ــمّ  ــاه ث ــ ،رم ــرج األفع ــه ٰى فخ ــد ،من ــا وع ــريي م ــاه احلم  ،فأعط

 :وأنشأ عند ذلك شعراً 

 ]]٩٩ص /[[

ــابأَال  ــب العج ــوم للعج ــا ق     ي

ـــفِّ   ـــاب خل ـــني وللحب   أيب احلس

   عبـــد مـــن عـــداة اجلـــنِّ  عـــدوٌّ 

  بعيـــد يف املـــرادة مـــن صـــواب 

ــيص ــود ذو بص ــون أس ــه الل    كري

  لعـــابحديـــد النـــاب أزرق ذو  

ـــ ـــ ٰى أت ـــه اخف� ـــه فانســـاب في     ل

  ليـــنهش رجلـــه منـــه بنـــاب 

ــضَّ  ــاب فق ــه عق ــامء ل ــن الس     م

  مــن العقبــان أو شــبه العقــاب 

ـــ     ٰى أهـــو ق ثـــمّ فطـــار بـــه وحلَّ

ــحاب  ــألرض مــن دون الس ــه ل   ب

ـــكَّ  ـــ فص ـــهبخفِّ ـــاب من    ه فانس

ـــاً  ووّىلٰ   ـــاب هارب ـــوف احلص   خ
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ـــيلٍّ     ودوفـــع عـــن أيب حســـن ع

  ســــاممه بعــــد انتيــــاب نقيــــع 

فرسـه ملـن يـأيت بفضـيلة  د احلمـريي بـذل السـيِّ  :إن قيل

وهـو خــالف  ،رهاـحصـ عــىلٰ  يـدلُّ  ،لـيس فيهـا شــعر لـه لعـيلٍّ 

 .لكثرهتا ،عدها عن اإلحصاءدعواكم من بُ 

وناهيـك  ،رها مطابقتـه هلـاـال يلـزم مـن اعتقـاده حصـ :قلنا

 .فيها ة وما أنشأبام خرج عن شعره من العقاب واحليَّ 

 :نكتة

فهـي  ،ةولـيس لـه نبـوَّ  ،ةمزايـا النبـوَّ  رت يف عيلٍّ ـفإذا انحص

 وخيـصُّ  ،إذ يمتنـع مـن اهللا أن يضـع العالمـة ،اإلمامـة ة عـىلٰ دالَّ 

 .من ليس له زعامة ،بالكرامة

 ،مـا ذكـرتم مـن األحاديـث ونحوهـا أخبـار آحـاد :إن قيل

 .ة لكم فيهافال حجَّ  ،أو انفردتم بنقلها

ــا ــل كــلُّ  ،ال :قلن  ،منهــا طائفــة مــن املســلمني روت شــيئاً  ب

 ،فاشــرتكت آحادهــا يف التــواتر املعنــوي الــالزم عــن جمموعهــا

ـــة ردِّ فأُ  ـــا عجوب ـــافعي روهت ـــحاب الش ـــمس أص وروت  ،الش

ــ ،غــريهم غريهــا ٰى ورو ،غريهــا ع كتــب القــوم وجــد ومــن تتبَّ

ــا ــك فيه ــا ،ذل ــدهيم إنكاره ــن معان ــف يمك ــويف كُ  ،فكي ب تُ

ــ ــ ؟تهم إظهارهــاأئمَّ ــا لعلَّ ــدفع م ــذا ين ــوهَّ ه يُ وهب ــا ت م مــن كوهن

ــ أنَّ  عــىلٰ  .واحــدٍ  عٍ صــدرت عــن دا ــام أن يعارضــوا للكّف ار اللئ

  . بمثله يف معاجز النبيِّ 

*   *   * 

 :الفصل السابع ]]١٤٢ص [[

ــالوا ــتم :ق ــ إنَّ  :إن قل ــاً  اعلي� ــان إمام ــ ك ــيِّ ـيف عص  ،ر النب

ــاع ــرقتم اإلمج ــتم ،خ ــ ،ال :وإن قل ــون باطن ــاز ك ــك ج ه يف تل

ــىلٰ  ــمة احلــال ع ــري العص ــة ،غ ــدم اإلمام ــذٍ  ،لع ــ وحينئ  رُّ ـال يض

 .م إمامتهالعصيان من غريه تقدُّ 

ــا ــيلٌّ  :قلن ــاً  ع ــن إمام ــيِّ  وإن مل يك ــاة النب ــ ،يف حي ــان فإنَّ ه ك

 كــالنبيِّ  ، يقــع التنفــري عنــهلـئالَّ  ،ألجــل إمامتــه بعــده معصـوماً 

ــه ــل بعثت ــرِّ ونُ ]] ١٤٣ص /[[  قب ــن ف ــني م ــه وب ــوهدت ق بين ش

 ،وخطئــه وخمالفتــه بعــد توليتــه ،معاصــيه وكفــره قبــل حتكيمــه

ـ فــإذا رأيتمــوين  ،يعرتينــي يل شــيطاناً  إنَّ «: لقــال األوَّ  ٰى حتـَّ

ــباً  ــاجتنبوين مغض ــال أُ  ،ف ــاركمؤثِّ ــعاركم وأبش ــ .ر يف أش  ٰى ومتنّ

ــيئاً  ــن ش ــه أن مل يك ــد موت ــاين عن ــياً  ،الث ــون نس ــياً  وأن يك  .منس

ــث ال ُحت أو ــداث الثال ــح ــرةً  ٰى ـص ــاً  ،كث ــنورد طرف ــا يف  وس منه

م منــه عَلـومل يُ  ،فيـه ذلــك َض رِ بخــالف مـن ُفــ ،املطـاعن جهـرةً 

 .ةالعلَّ   نصبه اهللا ورسوله استدللنا باملعلول عىلٰ امَّ ـول ،ةالبتَّ 

ــالوا ــيِّ  :إن ق ــد النب ــد بع ــن أح ــوماً  مل يك ــمة إالَّ  معص  عص

 .اإليامن

هر ال وحســن الظــا ،م بالبــاطن حصــوهلاعَلــهــذه ال يُ  :قلنــا

ـلوقــوع النفـاق يف كثـري مــن األُ  ،عليهـا يـدلُّ   ،هــاة يف حيـاة نبيِّ مَّ

 عـــىلٰ  ال وثــوق وال أمــان بحصــول الثالثــة باطنــاً  وحينئــذٍ 

قطعــتم  مَ ـولِــ ،جلــواز إظهــاره وإبطــان الكفــران ،اإليــامن

 ؟كذب من وصفهم بالنفاق باإلطالق عىلٰ 

روايـة ل ،فـيهم ترفـع هـذا التجـويز فمـدائح النبـيِّ  :إن قالوا

ــل ــن نفي ــرو ب ــن عم ــعيد ب ــيَّ  أنَّ  ،س ــدَّ   النب ــ ع رة ـالعش

 .ةاملشهورة من أهل اجلنَّ 

 ،فهـو مـن أخبـار اآلحـاد ،ذلـك عـن الفسـاد مَ لُ إن َس  :قلنا

 .فريد احلكم بقوله لشهادته لنفسه ،والراوي له أحد العرشة

 .فصار إمجاعاً  ،ةمَّ مل ينكره أحد من األُ  :إن قالوا

ـــفاألُ  :قلنـــا اســـتحالل دم أحـــد  اجتمعـــت عـــىلٰ  ة قـــدمَّ

ه مـن دم مـن تعتقـد أنَّـ وكيـف تسـتحلُّ  ،وهـو عـثامن ،رةـالعش

ه مجاعــة كثــرية فقــد اســتحلَّ  ،وإن مل جتتمــع عليــه ؟أهــل اجلنــان

ــا ــ ،منه ــف ُي ــا ٰى عدَّ فكي ــالحه إمجاعه ــد  ؟يف ص ــيخان ق والش

قـال  ٰى حتـَّ ،بجـزعهام عنـد مـوهتام ،سـعيد فـيهام ٰى أكذبا مـا رو

ــةل الباألوَّ  ــه عائش ــوكِ  :نت ــك أب ــرض  ،هل ــول اهللا مع ــذا رس ه

ف عـرَ كم أهـل بيـت يُ فـإنَّ  ،وا بـذلكِرب ال ُختـ :فقـال عمـر .يعنّ 

ليــت  :وقــال عمــر عنــد احتضــاره .فــيكم عنــد املــوت اهلــذيان

ــأُ  ــدينّم ــناده إىلٰ  ،ي مل تل ــاعن بإس ــيأيت يف املط ــحاحهم وس  .ص

وقــد ذكــر غــريه  ،رهـبخــرب ســعيد وقــت حصــ وعــثامن مل حيــتّج 

 ولـو كـان صـحيحاً  ،هرِّ ـليـدفع هبـا مـن قتلـه وضـ ،فضائلهمن 

وهـذا عـيل وطلحـة والـزبري  ،عنده كـان ذكـره أوكـد مـن غـريه

ــ ــن العش ــتحلَّ ـم ــد اس ــلٌّ  رة ق ــر ك ــنهم دم اآلخ ــلِّ ومل يُ  ،م موا س

ـــه]] ١٤٤ص /[[ الســـعيد ـــ ،يف روايت ـــن أيب وختلَّ ف ســـعد ب

لـو  هومـع ذلـك كلِّـ .وبيعتـه يف زمـان إمامتـه اص عـن عـيلٍّ وّقـ

ــحَّ  ــيِّ  ص ــن النب ــديث ع ــان معلَّ  احل ــاً ك ــاقبتهم ق ــاز  ،بع يف [فج

قـــرب حضـــور آجـــاهلم آثـــروا  ضـــالهلم إىلٰ  كـــوهنم عـــىلٰ ]ر

عـوا يف طلحـة والــزبري ة عـاقبتهم كـام ادَّ اجلنـَّ فكـان إىلٰ  ،تـوبتهم

 .توبتهام بعد حرهبام إلمامهام

*   *   * 
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 :فصل] ]٣٠ص [[

ــيَّ  ــالفني وص ــض املخ ــر بع ــيِّ أنك ــة س أمــري  لني إىلٰ د املرَس

ــؤمنني ِتــَب : يف كتابــه العزيــز قــال اهللا تعــاىلٰ  :فقلنــا، امل
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ــث وجوهبــا ــام ُقــ ه قــد اســتمرَّ فإنَّــ ،املواري ر يف رِّ جوازهــا ك

ــولاألُ  ــاىلٰ  ،ص ــر اهللا تع ــد أم ــ وق ــالنبيِّ  ه نبيَّ ــداء ب  ،نيباالقت

ــ ٰى وقـد رو وســنذكر  ،نيم نصـبوا الوصــيِّ ابــن حنبـل وغــريه أهنَّ

 .إن شاء اهللا منه قريباً  شيئاً 

ــالنبيُّ  وأيضــاً  ــية ف ــية إن كــان معص ــرتك الوص ــزَّ   ف ه من

ـي األُ ـوإن كان طاعـة وجـب تأّسـ ،عنها فـال فائـدة يف  ،ة فيهـامَّ

األمـر ]] ٣١ص /[[ آيـة ظاهرهـا ولـو جـاز يف كـلِّ  ،األمر هبـا

ِبُعـوا مــا وسـقطت ثمـرة  ،راد خالفـه سـقطت األوامـرأن ُيـ
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اهللا عليـه يف  ٰى وقـد أثنـ ،ة شـفقته عليهـاة يف حريهتا مع شـدَّ مَّ األُ 
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 .]١٢٨: التوبة[

ــل ــ :إن قي ــإنَّ ــيَّ ام كت ــأُ ب اهللا الوص ــدين ة ب ــدنيا للوال مور ال

 ،ونحــو ذلــك ،أو كــان لــه طفــل ،وملــن عليــه ديــن ،واألقــربني

 .ين فالمور الدِّ ا يف أُ أمَّ 

 املرشـد إىلٰ  من النبـيِّ  وخصوصاً  ،ين أعظمة بالدِّ الوصيَّ  :قلنا

ة بـه فالوصيَّ  ،األعىلٰ  عىلٰ  ٰى ة للدنيا تنبيه باألدنفذكر الوصيَّ  ،ينالدِّ 

 اَهللا اْصـَط�ٰ : يعقوب بقوله ين قد أوٰىص وبالدِّ  ،أوىلٰ 
�
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ل وغـريه مـن الشـعراء وقد اعرتف اخللفاء والعلامء والصدر األوَّ 

 .د األنبياءة سيِّ بوصيَّ 

ــالوا ــا :ق ــلم والبخ ــند مس ــن أس ــع م ــديث التاس ري يف احل

ــه أنَّ املتَّ  ــن مصــ فــق علي ــن أيب أوىفٰ ـطلحــة ب هــل  :رف ســأل اب

النــاس  فكيــف كتـب عــىلٰ  :قـال ،ال :فقــال ؟ النبـيُّ  أوٰىص 

ويف حـــديث  .بكتــاب اهللا أوٰىص  :قــال ؟ة وأمــر هبـــاالوصــيَّ 

كيــف  :ويف حــديث نمــري ؟ةكيــف أمــر النــاس بالوصــيَّ  :وكيــع

 ؟ةاملسلمني الوصيَّ  كتب عىلٰ 

جهـــا مســـلم رِّ ويف احلـــديث زيـــادة مل ُخي  :قـــال احلميـــدي

 وهــي أنَّ  ،ذكرهــا أبــو مســعود وأبــو بكــر الربقــاين ،والبخــاري

 .رسول اهللا ويصِّ  ر عىلٰ أبا بكر كان يتأمَّ 

مسـلم  مـا حـّق «: ةيف صحيح مسـلم مـن طـرق عـدَّ :  فنقول

ــت إالَّ  وأخرجــه البخــاري ، »ته عنــده مكتوبــة ووصــيَّ أن يبي

 .أيضاً 

ــ ــن أيب أوىفٰ وخ ــيَّ  رب اب ــه الوص ــذكر في ــذي مل ي ــالعرتة ال ة ب

ــردود ــ ،م ــنده إىلٰ ألنَّ ــد ه مل يس ــ ،أح ــيل وألنَّ ــن ع ــرف ع ه منح

،  َّه خـرب واحـدوألنَّـ ،عسـمَ نفـي فـال تُ  شهادته عـىلٰ  وألن، 

طراح مــا إبــ  وقــد أمــر النبــيُّ  ،وخمـالف للشــهرة والكتــاب

ـ ـوقـد روتـه الفرقـة املح ،ةنَّ خالف الكتـاب والسُّ ة يف مواضـع قَّ

ــال ُحت  ــيِّ ]] ٣٢ص /[[  ٰى ـص ــول النب ــيكم إّين «:  ق ــارك ف  ت

 :أحـدمها أكـرب مـن اآلخـر ،واإن أخذتم هبـام لـن تضـلُّ  ،الثقلني

ــي ــل بيت ــرتيت أه ــاب اهللا وع ــ ،كت ــا حتَّ ــن يفرتق ــيلَّ  ٰى ل ــردا ع  ي

 .» احلوض

 ،ة طـــرقنحـــوه ابـــن حنبـــل يف مســـنده مـــن عـــدَّ  ٰى ورو

ــزء  ــن اجل ــعني م ــلم يف موض ــحيحهومس ــن ص ــع م ويف  ،الراب

ــ ،وصــحيح الرتمــذي ،كتــاب الســنن ه يف كتــاب وابــن عبــد ربِّ

ــن عــدَّ  ،العقــد ــن املغــازيل م ــواب ــهرُ ة ُط ــي يف  ،ق يف كتاب والثعلب

ــورة آل عمــران يف قولــه تعــاىلٰ  تَِصــُموا :  تفســريه يف س
ْ
َوا�

 
ً
يعـــا ِ

َ
ورواه احلميـــدي يف ، ]١٠٣: آل عمــران[ ِ�َبْــِل اِهللا �

 .ةق عدَّ رُ صحيحني من طُ اجلمع بني ال

 ،فاطمــة مهجــة قلبــي«:  النبــيِّ  ري إىلٰ ـوأســند الزخمشــ

ــؤادي ــرة ف ــا ثم ــ ،وابناه ــور بص ــا ن ــ ،ريـوبعله ــن واألئمَّ ة م

مـن اعتصـم بـه  ،حبل ممدود بينـه وبـني خلقـه ،مناء رّيب ولدها أُ 

 .» ٰى ف عنه هوومن ختلَّ  ،ٰى نج

مـن  املـاً املـأمون مجـع أربعـني ع وقد ذكـر أهـل التـواريخ أنَّ 

ونــاظرهم بعــد أن أوثقهــم مــن نفســه  ،أهــل املــذاهب األربعــة

ــم ــاف هل ــاً  ،باإلنص ــأورد نصوص ــيِّ  ف ــن النب ــىلٰ   م ــيلٍّ  ع  ع

، ــة ــه باخلالف ــه يف ذلــك أشــعار تُ  .فــاعرتفوا ل ــام شــعِ ول ر ب

 : منها ما نقله الصويل يف كتاب األوراق ،ذكرناه

    أيب احلسـن يِّ ـشكر الوصـ الم عىلٰ أُ 

  دي من عجائب ذي املـننوذلك عن 

ــرة ــم إم ــادت هلاش ــا ع ــواله م    ول

  ومتـتهن ٰى ـفضـام تُ األيّ  وكانت عىلٰ  



 ٤٥١  ..........................................................................  إمامته والنصُّ عليه/ عيلُّ بن أيب طالب ) ٤٩/ (حرف العني 

   ل الــذيخليفــة خــري النــاس واألوَّ 

  والعلـن رِّ ـأعان رسـول اهللا يف السـ 

ــاب املناقــب عــن أنــس ٰى ورو ــيَّ  أنَّ   ابــن املغــازيل يف كت  النب

  ُٰى ن نـاجرة بعـد أـفأجلسـن عليـه العشـ ،هدي لـه بسـاطأ 

: قـال ثـمّ  ،فحملـتهم ،»يـا ريـح امحلينـا«: قـال ثـمّ  ،طويالً  اعلي� 

ــعينا« ــىلٰ  ،»ض ــعتهم ع ــف فوض ــل الكه ــلَّ  ،أه ــيهمفس  ،موا عل

 :فقـالوا ،يف ذلـك فقـال هلـم عـيلٌّ  ،وافـردُّ  م عـيلٌّ فسلَّ  ،وافلم يردُّ 

ــال نُ  ــوت إالَّ كلِّ ــد امل ــم بع ــي�  ا نبي� ــمّ  ،اأو وص ــال ث ــا«: ق  ،»امحلين

ــتهم ــمّ  ،فحمل ــال ث ــعينا«: ق ــاحلرية ،»أوض ــعتهم ب ــال  ،فوض فق

 :» َّــإن ــم ُت ــيَّ ك ــة  دركون النب ــر ركع ــاه  ،»يف آخ فأدركن

ــا ــرأ ،فيه ــو يق ــبَْت : وه ْم َحِس
َ
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صـــاروا يف  ثـــمّ   :وزاد فيـــه ،وذكـــره الثعلبـــي يف تفســـريه

ــدهتم إىلٰ  ــدي رق ــروج امله ــد خ ــان عن ــر الزم ــيهم اهللا  ،آخ فيحي

 .يوم القيامة يرقدون إىلٰ  ثمّ  ،تعاىلٰ 

ـ ٰى ورو وقـد  ،ق كثـريةرُ ة هـذا احلـديث مـن ُطـالفرقة املحقَّ

ــيلٍّ  ــريح لع ــة ال ــتمل طاع ــليامن  اش ــوت ،كس ــاء امل  ٰى وإحي

 وقـد أســلفنا ،وعلـم الغيـب ،ةوشـهادهتم لـه بالوصـيَّ  ،ٰى لعيسـ

بـن  ي ووارثـي عـيلُّ ووصـيّ  ويصٌّ  نبـيٍّ  لكـلِّ «:  قول النبـيِّ 

 .» أيب طالب

ــو  ــعود وأب ــو مس ــا أب ــادة ذكره ــدي زي ــن مه ويف حــديث اب

رســول  ويصِّ  ر عـىلٰ أبـا بكــر كـان يتـأمَّ  وهـي أنَّ  ،بكـر الربقـاين

 .اهللا

ــ :صــاح نخــل املدينــة :أخطــب خــوارزم ٰى ورو د هــذا حمّم

 .نيد الوصيِّ وهذا عيل سيِّ  ،نيد النبيِّ سيِّ 

ــون ــام تزعم ــروافض ك ــب ال ــن كت ــت م ــار ليس ــذه اآلث  ،فه

 .ونوال من تدليس الشيعة كام تتومهَّ 

 .ة غريهي نفي وصيَّ ـال يقتض» يوصيّ «: قوله :إن قيل

 عـىلٰ  ٰى بنـتـايل اخلـرب يُ  مـع أنَّ  ،ة نبـيٍّ مل أجد لغريه وصـيَّ  :قلنا

ــهمقدَّ  ــهومقدَّ  ،مت ــيٍّ  لكــلِّ «: مت ــاً  .»يٌّ ـوصــ نب يجــب ف وأيض

علـيهم أن  فـالقوم يعـزُّ  ،ر املبتـدأ يف اخلـرب بحكـم العربيـةـحص

 .قهمرُ ا ذكرنا من طُ قنا فيه قريب ممَّ رُ يأتوا بخرب من طُ 

ــ ــف عبّ ــد حل ــامت أنَّ ولق ــن الص ــ ادة ب ــقُّ  اعلي� ــان أح  ك

ة مـن أيب بـالنبوَّ  أحـقُّ   النبـيَّ  كـام أنَّ  ،باخلالفة مـن أيب بكـر

دخـل  ثـمّ  ، النبـيِّ  ر عـىلٰ دخل أبو بكـر وعمـ  :وقال،  جهل

ــىلٰ  ــيلٌّ  ع ــا ع ــأنَّ  ،أثرمه ــهفك ــاد يف وجه ــفي الرم ــه  ،ام س أي وج

ــيِّ  ــال ، النب ــدَّ «: وق ــأيتق ــد أمَّ ــك وق ــاىلٰ مان علي  رك اهللا تع

ــا رســول اهللا :فقــاال ،»؟علــيهام ــينا ي ــال  ،نس  ،ال واهللا«: فق

 ،يـا عـيلُّ «: وقـال ،ٰى بكـ ثـمّ  ،» بكـام وقـد سـلبتموه ملكـهوكأّين 

ــرباً  ــرباً  ص ــيف ،ص ــيف الس ــر فالس ــك األم ــإذا أمن ــل  ،ف القت

 إىلٰ  احلــقِّ  تــك عـىلٰ يَّ ك وذرّ فإنَّـ ،أمــر اهللا يفيئـوا إىلٰ  ٰى حتَّــ ،القتـل

 .» الباطل ومن ناواك عىلٰ  ،يوم القيامة

ــوارزمي إىلٰ ]] ٣٤ص /[[ ــند اخل ــلامن وأس ــيِّ   س ــول النب  ق

  ٍّلعيل  :» َّل بني جربائيـل وميكائيـم تكـن مـن املقـرَّ ختـت

ــل ــال ،»وإرسافي ــول اهللا«: ق ــا رس ــتَّ  ،ي ــام أخت ــال  ،»مب : ق

ويل  ،هللا بالوحدانيــة ل حجــر أقــرَّ ه أوَّ فإنَّــ ،بــالعقيق األمحــر«

 ،ةيــك باجلنَّــوملحبِّ  ،ولولـدك باإلمامــة ،ةولــك بالوصــيَّ  ،ةبـالنبوَّ 

 .» ولشيعة ولدك بالفردوس

ــ وأســند ابــن املغــازيل الشــافعي إىلٰ   أنَّ   وب األنصــاريأيب أّي

 إنَّ «: فقـال ،فبكـت ،يف مرضـه  النبـيِّ  فاطمة دخلـت عـىلٰ 

فبعثــه  العــة فاختـار منهــا أبـاكِ األرض اطِّ  لــع عـىلٰ اطَّ  اهللا تعـاىلٰ 

فأنكحتـه  إيلَّ  ٰى وأوحـ ،فاختـار منهـا بعلـِك  لـع ثانيـةً اطَّ  ثمّ  ،انبي� 

نا خـري ووصـيُّ  ،نـا أفضـل األنبيـاء وهـو أبـوكِ نبيُّ  ،اذته وصي� واختَّ 

ــِك  األوصــياء ــو بعل ــ ،وه ــذه األُ ومنّ ــدي ه ــا مه ــذا ، »ةمَّ ويف ه

 .أخذنا منها موضع الغرض ،ة فضائلاحلديث عدَّ 

 . ٰىص ة فروت من ذلك ما ال ُحي ا الفرقة املحقَّ وأمَّ 

د بن جعفر املشهدي احلـائري يف كتـاب مـا الشيخ حممّ  ٰى ورو

 إىلٰ  ،أبيـه إىلٰ  ،البـاقر ة األطهار إىلٰ فق من األخبار يف فضل األئمَّ اتَّ 

بن أيب طالـب خليفـة اهللا  عيلُّ «: ه قالأنَّ  رسول اهللا  إىلٰ  ،هجدِّ 

ــ ،وخليفتــي اهللا  وصــفيُّ  ،وبــاب اهللا وبــايب ،تــية اهللا وحجَّ وحجَّ

وسـيف اهللا  ،وخليـل اهللا وخلـييل ،وحبيب اهللا وحبيبي ،يوصفيّ 

 ،يه حمبـِّحمبـُّ ،يووصـيّ  ،ووزيري ،وصاحبي ،وهو أخي ،وسيفي

 ،وحربـه حـريب ،يه عـدوِّ وعدوُّ  ،يه وليِّ ووليُّ  ،يـومبغضه مبغض

وولـده  ،وزوجته ابنتي ،وأمره أمري ،وقوله قويل ،وسلمه سلمي

 .» تي أمجعنيمَّ وخري أُ  ،نيد الوصيِّ وهو سيِّ  ،ولدي

 عــىلٰ  يومــاً  انكــبَّ  جــابراً  أنَّ   بــن احلســني  وأســند عــيلُّ 

ــل يُ  ــام وجع ــنني وأرجله ــدي احلس ــبِّ أي ــل ،لهامق ــه رج ــال ل  فق

 ،لــو علمـت مـا أعلــم مـن فضــلهام :فقــال لـه ،قـريش يف ذلـك

أن  أمــرين يومــاً  رســول اهللا  إنَّ  ،لــت مــا حتــت أقــدامهاملقبَّ 

 ٰى  رأفلـامَّ  ،وجئتـه هبـام ،ةة وهـذا مـرَّ فحملت هـذا مـرَّ  ،ائت هبام
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كيــف ال  :قلـت ،»؟هامبُّ أُحتِـ ،يـا جـابر«: امهـا قـال يلتكريمـي إيّ 

ــأُ  ــابُّ ِح ــك مك ــاهنام من ــال  ؟هنامهام ومك ــا  أُ أَال «: فق ــربك ي خ

ــلهام ــابر بفض ــت ،»؟ج ــىلٰ  :قل ــداكُج  ب ــت ف ــال ،عل ص : /[[ ق

ــاء إنَّ «]] ٣٥ ــة بيض ــن نطف ــي م ــن آدم يف  ،اهللا خلقن ــا م فنقله

ـــاهرة ـــام الط ـــالب واألرح ـــطراً  ،األص ـــت ش أيب  إىلٰ  فافرتق

ــدين ــتم اهللا تعــاىلٰ  ،فول ــوَّ  وخ ــطراً  ،ةيب النب أيب طالــب  إىلٰ  وش

ي اجتمعـت النطفتـان منّـ ثـمّ  ،ةم اهللا بـه الوصـيَّ فخـت افولد عليـ�

ــيلٍّ  ــن ع ــة وم ــري ،وفاطم ــر واجله ــدنا اجله ــام  ،فول ــتم اهللا هب فخ

هبـام   ليظهـرنَّ وأقسـم رّيب  ،تـي مـنهاميَّ وجعـل ذرّ  ،ةأسباط النبـوَّ 

ــذرّ  ــأل هبــم األرض عــدالً ة طيِّ يَّ ــة يم ــام مُ  ب ــلِ ك ــام  ،ت جــوراً ئَ فه

ـ ملــن  ٰى طـوب ،ةأهـل اجلنَّــدا شــباب ومهــا سـيِّ  ،رانطـاهران مطهَّ

 .» وويل ملن عاداهم وأبغضهم ،هاممَّ هام وأبامها وأُ أحبَّ 

ــه إىلٰ  ــازيل يف مناقب ــن املغ ــند اب ــيِّ  وأس ــ  النب ــال أنَّ ه ق

 :» ٌّفلـامَّ  ،ق آدم بـألفي عـامَلـقبـل أن ُخي  نـوراً  كنت أنا وعـيل 

ــُخ  ــ َق ِل ــ ،ب ذلــك النــور يف صــلبهآدم ركَّ  ٰى ومل يــزل كــذلك حتَّ

 .»ة ويف عيل اخلالفةالنبوَّ  ففيَّ  ،لبيف صلب عبد املطَّ  افرتقنا

ونحــوه أســند  ،بطــريقني آخــرين وأســند نحــوه أيضــاً 

 . الديلمي يف الباب اخلامس من كتاب الفردوس

 ،دخـل املسـجد رانياً ـنصـ راهبـاً  أنَّ   انوأسند عـثامن بـن عّفـ

ـ موقـور ذهبـاً  ومعه بختيٌّ  فأومأنـا  ؟مـن أمـريكم :فقـال ،ةً وفضَّ

ــر إىلٰ  ــال ،أيب بك ــمك :فق ــا اس ــال ؟م ــق :ق ــال ،عتي ــمّ  :ق ــا  ث م

 ،ال غــري :قــال؟ مــا اســمك ثــمّ  :قــال ،يقصــدّ  :قــال ؟اســمك

ــاحبي :قــال ــت بص ــال ،لس ــك :ق ــا حاجت ــال ؟م ــألة إن  :ق مس

وإن عجـزت  ،قـتوهـذا املـال فـيكم فرَّ  ،أجبت عنهـا أسـلمت

ولــيس  ،مــا شـــيء لــيس هللا :قــال ،ْل َســ :قــال ،عنهــا رجعــت

ودعــا عمــر وســأله  ،فلــم حيــر جوابــاً  ؟ يعلمــه اهللاوال ،عنــد اهللا

ــه ، فجــاء ســلامن بعــيلٍّ  ،فعجــز فقــال  ،ففــرح املســلمون ب

عنـده مـا سـألت مـن ملتمسـك وهـو  فـإنَّ  ،هـذا ْل َسـ :أبو بكر

ـ« :فقـال ؟ما اسمك :فقال ،يغنيك وعنـد  ،ا عنـد اليهـود إليـاأمَّ

ــار ــا ٰى النص ــ ،إيلي ــدي علي� ــد وال ــد أُ  ،اوعن ــوعن ــدرةّم  ،»ي حي

ـ«: قـال ؟كك من نبيـِّما حملُّ  :فقال  ،»هأخـوه وصـهره وابـن عمِّ

:  فقـال عـيلٌّ  ،سـأله ثـمّ  ،ٰى عيسـ أنـت صـاحبي وربِّ  :قال

  ولـيس عنـده ،لـيس هللا صـاحبة وال ولـد ،اخلبـري سـقطت عىلٰ «

ــاد]] ٣٦ص /[[ ــم للعب ــاً  ،ظل ــه رشيك ــم ل ــه وال يعل  ،»يف ملك

 وأسـلم عـىلٰ  ،عينيـهل بـني وقبـَّ ،ار من رقبتـهفقطع الراهب الزنّ 

ــيلٍّ  ــدي ع ــمية ، ي ــة والتس ــه باخلالف ــرتف ل ــإو ،واع ا يف هنَّ

 . قه يف املحاويج من وقتهوأخذ املال وفرَّ  ،كتبهم

ــد اشــتمل هــذا احلــديث عــىلٰ  اعــرتاف أيب بكــر لــه  فق

ــالعلوم ــة ،ب ــة للخالف ــي موجب ــة ،وه ٰ : آلي
َ

ــِدي إِ�
ْ
ه

َ
ــْن � َم

َ
�
َ
 أ

ــعَ  بَ
�
 يُ�

ْ
ن

َ
َحــق� أ

َ
ـَـق� أ

ْ
 :وباإلمامــة حيــث قــال  ،]٣٥: يــونس[ ا�

ب تُـذكـر اسـمه يف الكُ  وعـيلٌّ  ،ام طلـب اخلليفـةوإنَّـ ،هذا يغنيك
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 .]١٥٧: األعراف[

ـــه  ـــدي يف خرائج ـــر الراون ـــةوذك ـــن أيب خيثم ـــال ،ع  :ق

 فسـمعت عـىلٰ  ،أو عليـه  أكـون مـع عـيلٍّ الروم لـئالَّ  خرجت إىلٰ 

 :هنر ميافارقني

ــ    فــارق ا الســاري بشــطِّ يــا أهيُّ

ـــاً   ـــقِّ  مفارق ـــالق للح ـــن اخل   دي

 : فقلت ،أحداً  فالتفت فلم أرَ 

ــــي ــــة التميم ــــو خيثم ــــا أب    أن

  للـــروم تركـــت قـــومي عازمـــاً  

   ميكون األمر بالصـمي ٰى حتَّ  

 : فقال

ــد ــويل ترش ــايل وأوع ق ــمع مق    اس

ـــدَّ  ارجـــع إىلٰ     دنحـــو عـــيل املس

ــ إنَّ   ــو ويصُّ  اعلي� ــد ه    أمح

 . عيلٍّ  قال فرجعت إىلٰ ]] ٣٧ص /[[

 .ةمع اإلنس قد شهدت له بالوصيَّ  فهذه اجلنُّ 

:  عــيل قــول النبــيِّ  يم بــن قــيس اهلــاليل إىلٰ لَ وأســند ُســ

وهـي التـي  ،واحـدة ناجيـة ، فرقةوسبعنيأحدًا افرتقت اليهود «

اثنتـني وسـبعني  ٰى وافرتقـت النصـار ، ٰى موس بعت ويصَّ اتَّ 

 ، ٰى عيســ بعــت ويصَّ وهــي التــي اتَّ  ،واحــدة ناجيــة ،فرقــة

وهـي مـن  ،واحـدة ناجيـة ،وسـبعني فرقـة ةتي ثالثمَّ وستفرتق أُ 

 . منكب عيلٍّ  ورضب بيده عىلٰ  ،»يبعت وصيّ اتَّ 

 ،عـن اإلسـناد ٰى مـا اسـتغن ،الـبالدوقد اشتهر يف األزمـان و

ــادلتلقّ  ــائر العب ــن س ــالقبول م ــه ب ــ، أي ــ ه نَّ ــامَّ ـل  ه إىلٰ  توجَّ

 وشــامالً  فأخــذوا يمينــاً  ،شـديداً  ني عطــش عســكره عطشــاً صـفّ 

فـالح هلـم  ،ة قلـيالً عـن اجلـادَّ  فعـدل هبـم  ،يلتمسون مـاءً 

رأس  هـــو عـــىلٰ  :فقـــال ،فســـألوا صـــاحبه عـــن املـــاء ،ديـــر
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ــأرادو ،فرســخني ــف ــهـا املش ــال هلــم  ،ي إلي ــة «: فق ال حاج

ــم إىلٰ  ــك لك ــمّ  ،»ذل ــانٍ  ث ــف مك ــرهم بكش ــدير أم ــرب ال  ،بق

 فقلعهـــا  ،فوجـــدوا صـــخرة ملســـاء أعجـــزهم قلعهـــا

فنــزل  ،أثرهــا ٰى هــا وأعفــردَّ  ثــمّ  ،ربواـفشــ ،هبــا أذرعــاً  ٰى ودحــ

 ؟فمـن أنـت :قـال ،»ال«: فقـال ؟أنـت نبـيٌّ  :وقال لـه ،الراهب

ــ ويصُّ «: قــال  ــرَّ  ،فأســلم ،»دحمّم ــه  وأق  ،بالوصــاية ل

ــال ــ: وق ــا أنَّ إّن ــد يف كتبن ــاً  ا نج ــا عين ــا إالَّ  ،هن ــرف مكاهن  ال يع

ــ ،وقلــع الصــخرة عنهــا ،وآيــة معرفتــه كشــفها ،نبــيٌّ  نــي ام بُ وإنَّ

ــاً   ســمع املســلمون ذلــك شــكروا اهللا فلــامَّ  ،هلــا هــذا الــدير طلب

 . أمري املؤمنني معرفة حقِّ  عىلٰ 

 ،تــه البــاهرةوقوَّ  ،باألشـياء الغائبــة ويف هـذا احلــديث علمــه

ــ ،ةوتثبيــت الوصــيَّ  ،ب اخلاليــةتُــوذكــره يف الكُ   .ة الســاميةواملزيَّ

 ،بــةد احلمــريي يف ذلــك قصــيدته البائيــة املذهَّ وقــد أنشــأ الســيِّ 

 :ةيف ذكر الوصيَّ  وله أيضاً  ،فمن أرادها وقف عليها

 ]]٣٨ص /[[

ــ ٰى املصــطف ويصُّ  عــيلٌّ     هوابــن عمِّ

  ة العـايللذي العزَّ  ل من صّىلٰ وأوَّ  

   يـــوم كرهيـــة ره يف كـــلِّ ـوناصـــ

ــاً   ــزالِ  إذا كــان يوم   ذو هريــر وزل

ــ ــد ربِّ ــن عب ــر اب ــزء األوَّ وذك ــد ه يف اجل ــاب العق ــن كت ل م

 :أبيات املذحجية

   ا هلكت أبـا حسـني فلـم تـزلمَّ إ

ـــاحلقِّ   ـــرَ تُ  ب ـــاً ع ـــديّ  ف هادي   امه

ــ  ك مــا فاذهــب عليــك صــالة ربِّ

ــــةٌ   ــــوق األراك محام ــــ ف   اقمرّي

ــ ــد كنــت بعــد حمّم ــاً ق ــا د خلف    لن

ــ ٰى ـأوصــ  ــا وكنــت وفيّ   اإليــك بن

ــ    ل بعــدهفــاليوم ال خلــف يؤمَّ

ـــاَت   ـــيّ  هيه ـــده إنس ـــل بع   انأم

 : وقال ابن العودي

   ةا بغــري وصــيَّ عنـّـ ٰى ـوقلــتم مضــ

  وص لـــو طـــاوعتم وعقلـــتمأمل أُ  

 وقد قلت من مل يـوص مـن قبـل 

  بل أنـتم قـد جهلـتم يمت جاهالً  

   كميـدلّ  نصبت لكم بعدي إمامـاً 

ـــىلٰ   ـــللتم ع ـــتكربتم وض   اهللا فاس

 :وقال خزيمة ذو الشهادتني يف أبياته املشهورة

ـ    فحســبنا اإذا نحــن بايعنــا عليـ�

  ا نخـاف مـن املحـنأبو حسن ممـَّ 

 ]]٣٩ص /[[

ــه ويصُّ  ــن دون أهل ــول اهللا م     رس

  يف سـالف الـزمنوفارسه قد كان  

 : ومن أبيات لعبد الرمحن بن حنبل

ـــة ـــايعتم ذا حفيظ ـــري إن ب    لعم

  ين معروف العفاف موافقاالدِّ  عىلٰ  

ــايعوا    أبــا حســن فارضــوا بــه وتب

  فليس كمن فيه لذي العيب منطقا 

ـــ    ووزيـــره ٰى املصـــطف ويصُّ  اعلي�

ــّىلٰ وأوَّ   ــن ص ــرش  ل م ــذي الع ل

 :لنعامن بن زيدومن أبيات ا

ــه ــم وانع ــالم ق ــاعي اإلس ــا ن    ي

ــ  ــرف وأت ــات ع ــد م ــرُ  ٰى ق   منك

   يـــا لقـــريش ال عـــال كعبهـــا

ــدَّ   ــن ق ــم ــن أخَّ ــوم وم   رواموا الي

ـــامً  ـــوي عل ـــت تط ـــاهراً  ولس    ب

  رواـســــام يــــد اهللا بــــه تنشــــ 

ـــ    تزيلـــوا صـــدع ملمومـــة ٰى حتَّ

  والصـــدع يف الصـــخرة ال جيـــربُ  

   حرهبـــا اكـــبش قـــريش يف وغـــ

ــــدِّ   ــــربُ ص ــــا األك   يقها فاروقه

   ةوكاشـــف الكــــرب إذا خّطــــ

ـــىلٰ   ـــىلٰ  أغ ـــدرُ  ع ـــا املص   وارده

 : وقال املهيار فيه

   الناس للعهد ما القوا ومـا قربـوا

  وللخيانة مـا غـابوا ومـا اشـتبعوا 

   هـذي وصـايا رسـول اهللا مهملـة

  وشمل رسـول اهللا منصـدعُ  غدراً  
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ــاع أوَّ  ــانأط ــدر ث ــم يف الغ    يهمهل

ـــعُ   ـــو ويتب ـــالثهم يقف ـــاء ث   وج

ــم ــدير هل ــوم الغ ــه ي ــاع بيعت    تض

  بعد الرضـا وحتـاط الـروم والبيـعُ  

 :ةتتمَّ 

ــ ــن اخلّط ــر ب ــد عم ــن زي ــة ب ــمع حارث ــولس ــمَّ اللّ  :اب يق  ه

بـن  عـيلُّ  :قـال ؟مـن هـو يـا عمـر :قلت ،كنبيِّ  ويصِّ  بني إىلٰ حبِّ 

ــإنَّ  ،أيب طالــب ــيَّ  ف ــه  النب ــد موت ــإ: قــال يل عن ــهنَّ  ،ه خليفت

 .بأمر منه :قال ؟مت عليهتقدَّ  مَ فلِ  :قلت

ــامتــه يُ مــا اشــتهر مــن تظلّ  :وأنــا أقــول  ،ٰى ل هــذه الــدعوبطِ

املنصــوب مــن اهللا ورســوله ال جيــوز لــه خلــع نفســه عــن  وألنَّ 

فقــد ظهــر للنــاظر بقــول اخلصــمني  ،اإلمامــة وجعلهــا يف غــريه

ــاديني ــاينني ،املتع ــني املتب ــيَّ  ،والقبيل ــات وص ــيِّ ة إثب  إىلٰ   النب

ــيلٍّ  ــص /[،  ع ــواجلُ ]] ٤٠ب ــاّه ــذي برتكه ــد  ،ال هت وتعتم

 .نفيها عىلٰ 

ــالوا ــوحان ٰى رو: ق ــن ص ــعة ب ــل وصعص ــو وائ ــم وأب   احلك

ــ ــيلٍّ أنَّ ــل لع ــد قي ــويصأَال  :ه ق ــال ؟ ت ــول اهللا  أوٰىص «: فق رس

 .»؟ ويصفأُ 

فال يعارض ما ذكرناه من املتواتر  ،نادر خمتلف ذلك شاذٌّ  :قلنا

ولكـن إن  ،ويصرسول اهللا فـأُ  ما أوٰىص «: يف اخلرب ألنَّ  ،املؤتلف

هم خري كام مجعهم بعـد نبـيِّ  أراد اهللا بالناس خريا فسيجمعهم عىلٰ 

 ، عـيلٍّ  أفضـلية أيب بكـر عـىلٰ  عـىلٰ  فهذا يـدلُّ  ،»خريهم عىلٰ 

 مَ ِلـوقـد عُ  ،أيب بكـر وغـريه م نفسه عىلٰ قدِّ ه كان يُ واملشهور منه أنَّ 

اخلـرب يقبـل التأويـل بـأن  أنَّ  عىلٰ  .فضائله طرف من ذلك يف باب

 ،ويصرسـول اهللا فـأُ  أي الـذي أوٰىص  ،الـذي ٰى بمعن )ما(يكون 

 ،»خريهم فسيجمعهم عىلٰ  إن أراد اهللا بالناس خرياً «: ويكون قوله

اهللا يعني بألطافه الزائـدة  وإضافة اجلمع إىلٰ  ،تهيَّ به ولديه وذرّ  ٰى عن

أي مجعهـم  ،»هممجعهم بعـد نبـيِّ كام «: وقوله ،عن القدر الواجب

 . غ النبيُّ فبلَّ  ،فيه النصَّ  ٰى حني أوح عيلٍّ  عىلٰ 

 .فوا عنهلو مجعهم اهللا عليه مل يتخلَّ  :فإن قلت

 إذ لـيس يواقـع كــلُّ  ،ال يلـزم مـن مجعهــم اجـتامعهم :قلـت

ــىلٰ  ــراد ع ــار م ــبيل االختي ــ ،س ــك إنَّ ــل ذل ــاإلكراه ب ــون ب ام يك

ــار ــيَّ  ،واإلجب ــتأيت وص ــىلٰ وس ــاء  ته ع ــوص إن ش أوالده يف النص

 .اهللا تعاىلٰ 

ــاً  ــت ثالث ــد رأي ــيَّ  ولق ــة يف الوص ــني طرف ــذكورةوثالث  ،ة امل

سأضــع  ،يف خـرب مفــرد  طــاوسد اإلمـام ابــن نقلهـا الســيِّ 

ــ ن وألتــيمَّ  ،ولــو األلبــابليهتــدي بــه أُ  ،لها يف هــذا البــابحمصَّ

ملـا يف اء فيهـا شـف فـإنَّ  ،رهاـبنشـ اهللا تعـاىلٰ  ب إىلٰ وأتقرَّ  ،بذكرها

وقــد ، مــوريعتمــد عليهــا مــن يريــد حتقيــق تلــك األُ الصــدور، 

اهللا  أنَّ   يــونس بــن الصــباح املــزين عــن الصــادق  ٰى رو

 ة إالَّ مـا مـن مـرَّ  ،ةرين مـرَّ ـمائـة وعشـ  عـرج بـالنبيِّ  تعاىلٰ 

ــيلٍّ  ــة لع ــيه اهللا بالوالي ــ  ويوص ــ ،ةواألئمَّ ــر ممَّ ــيه أكث ا يوص

 . بالفرائض

ــ )٣( ]]٤١ص /[[ ــن : لفص ــه م ــدت في ــا وع ــه م ــر في أذك

 :نيالوصيِّ  ني عىلٰ نصِّ النبيِّ 

 ،أمـري املـؤمنني أسند ابـن جـرب يف كتـاب نخـب املناقـب إىلٰ 

ــادق والرضــا مــن أوالده الغــرِّ  وإىلٰ  مــا قالــه  ،امليــامني الص

ــول األمــني ــه شــيث إىلٰ  آدم أوٰىص  إنَّ «: الرس  وشــيث إىلٰ  ،ابن

 وحمـــوق إىلٰ  ،حمـــوق وحملـــث إىلٰ  ،حملـــث ان إىلٰ وشـــبّ  ،انشـــبّ 

ــا ــا إىلٰ  ،عتميش ــسأُ  وعتميش ــو إدري ــوخ وه ــس إىلٰ  ،خن  وإدري

ــاحور إىلٰ  ،نــاحور ــوح ون ــامر وســام إىلٰ  ،ســام ونــوح إىلٰ  ،ن  ،عث

ــامر إىلٰ  ــاثا وعث ــاثا إىلٰ  ،برغيش ــث وبرغيش ــث إىلٰ  ،ياف ــرَّ  وياف  ،ةب

 ،إبــراهيم وعمــران إىلٰ  ،عمــران وحفيســة إىلٰ  ،حفيســة ة إىلٰ وبــرَّ 

ــراهيم إ ــامعيل ىلٰ وإب ــامعيل إىلٰ  ،إس ــحاق وإس ــحاق إىلٰ  ،إس  وإس

ــ ويوســف إىلٰ  ،يوســف ويعقــوب إىلٰ  ،يعقــوب ــ ،ابثرّي  ا إىلٰ وبثرّي

ــعيب ــعيب إىلٰ  ،ش ــ وش ــ ،ٰى موس ــع إىلٰ  ٰى وموس ــع  ،يوش ويوش

ـــليامن وداود إىلٰ  ،داود إىلٰ  ـــليامن إىلٰ  ،س ـــف وس ـــف  ،آص وآص

 ،شــــمعون إىلٰ  ٰى وعيســــ ،ٰى عيســــ وزكريــــا إىلٰ  ،زكريــــا إىلٰ 

 ،مةلَ َســـ ومنـــذر إىلٰ  ،منـــذر إىلٰ  ٰى وحييـــ ،ٰى حييـــ معون إىلٰ وشـــ

ــ ــردة مة إىلٰ لَ وَس ــمّ  ،»ب ــال  ث ــردة إيلَّ «: ق ــا ب ــا  ،ودفعه وأن

ــيلُّ  ــا ع ــك ي ــا إلي ــا إىلٰ  ،أدفعه ــت ادفعه ــيِّ  وأن ــدفعها  ،كوص وي

ــ ،بعــد واحــد واحــداً  ،أوصــيائك مــن ولــدك ك إىلٰ وصــيُّ   ٰى حتَّ

 .» خري أهيل باألرض ع إىلٰ دفَ تُ 

أمـر  اهللا تعـاىلٰ  أنَّ   يد بـن بابويـه القّمـالشـيخ حمّمـ ٰى وقد رو

االســـتخالف يف  تـــواىلٰ  ثـــمّ  ،ففعـــل آدم أن يســـتخلف شـــيثاً 

 أن بعـــث اهللا تعـــاىلٰ  إىلٰ  ،بـــاقيهم أوالده يـــويص ماضـــيهم إىلٰ 

ــاألُ  عــىلٰ  إبــراهيم عازمــاً    اســتوىفٰ فلــامَّ  ،ة بــرتك عبــادة األوثــانمَّ

ــامعيل  ــه إس ــتخلف ابن ــره أن يس ــه أم ــلأجل ــمّ  ،ففع  أوٰىص  ث

ـــامعيل إىلٰ  ـــحاق إس ـــه إس ـــانوا  ألنَّ  ،أخي ـــامعيل ك أوالد إس

 ،ة فـيهموتوالـت الوصـيَّ  ، كربوا قـاموا مقـام أبـيهمفلامَّ  ،صغاراً 
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ـــ إىلٰ  ـــث اهللا موس ـــىلٰ ]] ٤٢ص /[[  ٰى أن بع ـــا ع ـــم األُ  عازم م

سـأل اهللا أن جيعـل لـه  ثـمّ  ،برتك ما كانوا فيه مـن عبـادة غـري اهللا

ابـن أخيـه  إىلٰ  فـأوٰىص  ، قبلـهفتـوّيف  ،ففعـل اً أخاه هـارون وزيـر

اسـتخلف يوشــع  ثــمّ  ،أوالد هـارون كــانوا صـغاراً  ألنَّ  ،يوشـع

 أن بعــث اهللا تعــاىلٰ  وتوالــوا ذلــك بيــنهم إىلٰ  ،ٰى كوكــب بــن لفتــ

ــاً  ٰى عيســ ــهَمــاألُ  عــىلٰ  عازم ــا كــانوا علي ــرتك م واســتخلف  ،م ب

 . شمعون ٰى عيس

ــد عــ ــه يف كتــاب التوحي ــن بابوي ــاقر وأســند اب يف   ن الب

 واملشـكاة صـدر النبـيِّ  ،املصـباح نـور العلـم تفسري الزيتونـة أنَّ 

،  ٍّوالزجاجــة صــدر عــيل  ، ٰ
َ
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ــورٍ  ن

ُ
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مل  ،وذلــك مــن لــدن آدم ،د إمــام يف أثــر إمــام مــن آل حمّمــ

 .يوم القيامة األرض من واحد منهم إىلٰ  ختُل 

 : قال أبو طالب

ــــت األمــــني حمّمــــ ـــــيهم أغـــــرُّ    دأن ـــــود ف   مس

ـــــــاهر ـــــــودين أط   كرمـــوا وطـــاب املولـــد   ملس

ــــزل ــــدن آدم مل ي ــــن ل   مرشـــــــد فينـــــــا ويصٌّ    م

ـــك صـــادقاً  ـــــــ   ولقـــد عرفت ـــــــول ال يتفنَّ   دوالق

ــ ــذا ُس ــياءنَّ فه ــب األوص ــاء يف نص ــال اهللا  ،ة األنبي ــد ق وق
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ــع األوقــات املســتقبلة ــديل لــذلك يف مجي ــد أمــر اهللا  ،فــال تب وق

ـــِدهْ : ه باالقتـــداء هبـــم يف قولـــه تعـــاىلٰ نبيَّـــ تَ
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ـــ وقـــد فعـــل ذلـــك يف نصوصـــه عـــىلٰ   ،]٩٠: األنعـــام[ ة أئمَّ

 .إن شاء اهللا تعاىلٰ  الً من ذلك مفصَّ  وستسمع شيئاً  ،اإلسالم

ــوص أُ  ــا نص ــاءوهن ــن األنبي ــر ع ــاب  ،خ ــن كت ــا م نقلناه

 .فأردنا أن نعثر عليها ،وجدنا زيادات فيها ،األوصياء

 :فصل )٤( ]]٤٣ص /[[

وأســكنهم  ،والنســناس قبــل آدم اجلــنَّ  خلــق اهللا تعــاىلٰ 

ــدماء ،األرض ــفكوا ال ــا وس ــدوا فيه ــة  ،فأفس ــق آدم خليف فخل

ــأب ،أســجد لــه املالئكــةو ،فيهــا : لقولــه امً إبلــيس تعّظــ ٰى ف
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النـار مـن الشـجر الـذي  ألنَّ  ،الطني أنـور مـن النـار ومل يدر أنَّ 

 .هو من الطني

ـــد اهللا إىلٰ  ـــه يف الســـادة يَّ صـــور ذرّ  وإىلٰ  ،آدم وعه  ،ت

أي  ،ويل العـــزموا أُ فســـمُّ  ،كـــذلك ذلـــك فعـــزم بعضـــهم أنَّ 

ل مـن هابيـل دون بـا تقبـَّ تقرَّ فلـامَّ  ،ولد هابيـل وقابيـل ثمّ  ،ةالقوَّ 

ــل ــه ،قابي ــاداه فقتل ــيث ،فع ــد اهللا آلدم ش ــة اهللا ،فأول ــو هب  ،وه

ــأوح ــاىلٰ  ٰى ف ــأوص إىلٰ  متوفّ آدم أّين  إىلٰ  اهللا تع ــك ف ــدك  ي ــري ول خ

ــة اهللا ــو هب ــإّين  ،وه ــامل  ال أُ ف ــن ع ــيل األرض م ــىلٰ خ ــه ع  أجعل

ــي ــ ،خلق ــك إذا حض ــل ذل ــل مث ــاه أن يفع ــل وأوص رته ـففع

 .وهكذا ،من بعده وأن يويص من بعده إىلٰ  ،الوفاة

عليــه  صــلِّ «: هبــة اهللا أن اهللا إىلٰ  ٰى آدم أوحــ َض بِ  ُقــفلــامَّ 

ــربِّ  ــاً وك ــّىلٰ  ،» مخس ــربَّ  فص ــ ،وك ــرت السُّ ــربَّ  ،ةنَّ فج ــبعني وك  س

 ،خلفــه ن صــّىلٰ هــم ممَّــة بعــدد صــفوف املالئكــة كلِّ نَّ ُســ ٰى خــرأُ 

فقـام  ،محـل نـوح عظامـه ودفنهـا بـالغري ثـمّ  ،بأيب قبيس نَ فِ ودُ 

ــ ،هبــة اهللا بــأمر اهللا ــفجــاء قابيــل إليــه وتوعَّ ــده أنَّ ه ه إن أظهــر أنَّ

 .أبيه قتله ويصُّ 

ــامَّ  ــفل ـــ حض ــاة أوح ــة اهللا الوف ــويص  ٰى رت هب ــه أن ي اهللا إلي

 ،ةليـه مـن اجلنـَّوهـي احلوريـة التـي نزلـت إ ،ريسان بن نزلة إىلٰ 

 ٰى رته الوفــاة أوحـــ حضــفلــامَّ  ،ففعــل ،اســمه ايــونش وروي أنَّ 

ـــويص إىلٰ  ـــه أن ي ـــه أُ  اهللا إلي ـــان يورو ،خمـــوقابن ـــمه قين  ،اس

ــل ــل ،ففع ــد قابي ــن ول ــاق م ــن عن ــوج ب ــر ع ــد يف  ،وظه فأفس

خمــوق رت أُ ـ حضــفلــامَّ  ،الشـيعة ت املحنــة عــىلٰ فاشـتدَّ  ،األرض

فقــام  ،ففعـل ،ابنـه خمليـب إىلٰ  اهللا إليـه أن يـويص ٰى الوفـاة أوحـ

ــأمر اهللا متخفّ  ــاً ب ــاة أوحـــ حضــفلــامَّ  ،مــن عــوج ي اهللا  ٰى رته الوف

ــاة ـ حضــفلــامَّ  ،ففعــل ،ابنــه عميشــا إليــه أن يــويص إىلٰ  رته الوف

،  خنــوخ وهــو إدريــسابنــه أُ  اهللا إليــه أن يــويص إىلٰ  ٰى أوحــ

ــمّ ]] ٤٤ص /[[ ــل ث ــد قابي ــن ول ــو راســب م ــه بن ــأ يف زمن  ،نش

وكــان لــه قصــبة مــن ذهــب يــنفخ فيهــا فيأتيــه  ،رفعمــل الســح

اهللا إليـه أن يـويص  ٰى  أراد اهللا رفـع إدريـس أوحـفلـامَّ  ،ام يريدكلَّ 

ــزد إىلٰ  ــه ي ــل ،ابن ــأمر اهللا متخفّ  ،ففع ــام ب ــاً فق ــامَّ  ،ي ــفل رته ـ حض

 فلــامَّ  ،ففعــل ،خنــوخابنــه أُ  اهللا إليــه أن يــويص إىلٰ  ٰى الوفـاة أوحــ

ــاة أوحـــحضــ ــه  ٰى رته الوف ــه متوشــلخ أن يــويص إىلٰ اهللا إلي  ،ابن

ابنـه  اهللا إليـه أن يـويص إىلٰ  ٰى رته الوفـاة أوحــ حضـفلـامَّ ، ففعل

ــد ــل ،أرفخش ــامَّ  ،ففع ــفل ـــ حض ــاة أوح ــه أن  ٰى رته الوف اهللا إلي

ــوح يــويص إىلٰ  ــه ن ــ ،ففعــل ،ابن ــد الغّف ــوح عب  ،اروكــان اســم ن

 ٰى رته الوفــاة أوحـــ حضــفلــامَّ  ،قومــه لنوحــه عــىلٰ  ي نوحــاً مّ ُســ

ــويص إىلٰ اهللا إل ــه أن ي ــام ي ــه س ــل ،ابن ــيعته ،ففع ــه ش ــآمن ب  ،ف

ــام ويافــث ــواه ح ــه أخ ــو  ،وخــالف علي ــان أب ــام كنع ــد حل وول

ر ـ حضــفلــامَّ  ،كفــرهم وأقــام أوالد قابيــل وعــوج عــىلٰ  ،نمــرود
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 ،ابنـه أرفخشـد ففعـل اهللا إليـه أن يـويص إىلٰ  ٰى سام الوفـاة أوحـ

ـــك يف زمانـــه   وروي أنَّ  ،فريـــدون وهـــو ذو القـــرننياومل

، متـهمقدَّ  وهـو ابـن أرفخشـد بـن سـام كـان عـىلٰ  ر ـخلضا

ــاة أوحـــ حضــفلــامَّ  ــه أن يــويص إىلٰ  ٰى رت أرفخشــد الوف  اهللا إلي

ــالخ ــه ش ــل ،ابن ــامَّ  ،ففع ــفل ـــ حض ــاة أوح ــه أن  ٰى رته الوف اهللا إلي

اهللا  ٰى رته الوفــاة أوحـــ حضــفلــامَّ  ،ففعــل ،ابنــه هــود يــويص إىلٰ 

ــويص إىلٰ  ــه أن ي ــالع إلي ــه ق ــل ،ابن ــامَّ ف ،ففع ــل ــاة ـ حض رته الوف

ــه أن يــويص إىلٰ  ٰى أوحــ ــه يــروع اهللا إلي فقــام يــروع  ،ففعــل ،ابن

ــتخفياً  ــأمر اهللا مس ــ ب ــوج ٰى حتَّ ــه ع ــار اهللا  ،قتل ــك اخت ــد ذل فعن

فلـم يـزل جياهـد  ،ومجـع لـه املـؤمنني ،ألمره بوسيا بن أمـني اهللا

وأمــره قبــل ذلــك أن يــويص  ،رفعــه اهللا إليــه بغــري مــوت ٰى حتَّــ

ــالع ضــارع بــن إىلٰ  ــاة ـ حضــفلــامَّ  ،ففعــل ،يــروع بــن ق رته الوف

ـــه أن يـــويص إىلٰ  ٰى أوحـــ ـــه نـــاخور اهللا إلي  فلـــامَّ  ،ففعـــل ،ابن

ــ ـــحض ــاة أوح ــويص إىلٰ  ٰى رته الوف ــه أن ي ــارخ اهللا إلي ــه ت  ،ابن

وكــان  ،تــه مشــهورةوأمــر نبوَّ  ،وهــو أبــو إبــراهيم  ،ففعــل

ــه ألُ آزر جــدُّ   ،حلنمــرود بــن كنعــان بــن حــام بــن نــو امً ه مــنجِّ مِّ

ــربني ــك املغ ــذي مل ــرود ال ــذا نم ــور  ،وه ــاحب النس ــو ص وه

ــابوت ــفلــامَّ  .والت ــاة أوحـــ حض ــراهيم الوف ــه أن  ٰى رت إب اهللا إلي

ــه إســامعيل يــويص إىلٰ  ــاة ـحضــ]] ٤٥ص /[[ فلــامَّ  ،ابن رته الوف

ــ ــويص إىلٰ  ٰى أوح ــه أن ي ــحاق اهللا إلي ــه إس ــامَّ  ،أخي ــفل رته ـ حض

ــ ــاة أوح ــويص إىلٰ  ٰى الوف ــه أن ي ــه اهللا إلي ــوب ابن ــل ،يعق  ،ففع

ل وهـو أوَّ  ،البيـت املقـدس وغلبـه عـىلٰ  ،فخالفه العـيص أخـوه

ــوم ة إىلٰ نَّ فصــارت ُســ ،وأخــذ اخلــراج ،مــن قطــع القطــائع  .الي

ــامَّ  ــفل ـــ حض ــاة أوح ــوب الوف ــويص إىلٰ  ٰى رت يعق ــه أن ي  اهللا إلي

اهللا إليــه أن  ٰى رته الوفــاة أوحـــ حضــفلــامَّ  ،ففعــل ،ابنــه يوســف

 ،رته الوفـاة قـام ابنـه يـزد مقامـهـ حضـلـامَّ ف ا،ابنه الو يويص إىلٰ 

 ،ابنـه ميتـاح اهللا إليـه أن يـويص إىلٰ  ٰى رته الوفـاة أوحــ حضـفلامَّ 

ــن اجلبــابرةفاتَّ  ــه املؤمنــون مســتخفون م ــامَّ  ،بع رت ـ حضــفل

 ،ففعــل ،ابنـه عـاف اهللا إليــه أن يـويص إىلٰ  ٰى ميتـاح الوفـاة أوحـ

 ،ابنـه حتــام إىلٰ  اهللا إليـه أن يــويص ٰى رته الوفـاة أوحـــ حضــفلـامَّ 

ــمّ  ــه أدوم إىلٰ  أوٰىص  ث ــعيب أدوم إىلٰ  وأوٰىص  ،ابن ــن  ،ش ــو اب وه

واســمه الوليــد  ،ٰى ظهــر فرعــون موســ ثــمّ  ،ثابــت بــن إبــراهيم

ــعب ــن مص ــمّ  ،ب ــن  ث ــيص ب ــن الع ــون ب ــن آم ــور ب ــث اهللا آب بع

ــراهيم ــن إب ــحاق ب ــمّ  ،إس ــوُ  ث ــ دَ لِ ــارون وموس ــا  ،ٰى ه وأمرمه

 ،يوشــع بــن نـــون ٰى موســ  ماتــا كـــان ويصُّ فلــامَّ  .مشــهور

وهـي غـري صـفرا بنـت شـعيب امـرأة  ،فخرجت عليه صـافورا

ابنــه  وفنحــاس إىلٰ  ،ابنــه فنحــاس يوشــع إىلٰ  أوٰىص  ثــمّ  ،ٰى موســ

وآثــاب  ،ابنــه آثــاب وحيويــل إىلٰ  ،ابنــه حيويــل  إىلٰ وشــربَّ  ،شــربَّ 

 ،ابنــه طــالوت وعــرق إىلٰ  ،ابنــه عــرق وأمحــر إىلٰ  ،ابنــه أمحــر إىلٰ 

 ،آصـــف وســـليامن إىلٰ  ،ســـليامن داود إىلٰ و ،داود وطـــالوت إىلٰ 

ابنــه  ومنبـه إىلٰ  ،ابنـه منبـه وصـفور إىلٰ  ،ابنـه صـفور وآصـف إىلٰ 

 وخــامر إىلٰ  ،ابنــه خــامر وأسـفر إىلٰ  ،ابنــه أســفر وهنــد إىلٰ  ،هنـد

ــا بــن أُ  وإســحاق إىلٰ  ،ابنــه إســحاق ــل أن تنشــ .نذُ زكري ره ـوقب

ـــلَّ  ـــود س ـــر إىلٰ اليه ـــ م األم ـــل ، ٰى عيس ـــاي إىلٰ  :وقي  ،عش

ــايع إىلٰ  وأوٰىص  ــل ش ــه دويي ــامَّ  ،ابن ــيح فل ــث اهللا املس ــات بع  م

،  َّرته الوفـاة ـ حضـفلـامَّ  ، رفعـه اهللا قـام شـمعون مقامـهفلام

 ٰى  أراد اهللا قبضــه أوحــفلــامَّ  ،ٰى حييــ م األمــر إىلٰ ســلِّ أمــره اهللا أن يُ 

فجعلهـا يف ابنـه منــذر  ،إليـه أن جيعـل اإلمامـة يف ولـد شـمعون

ـــت ن منـــذر خـــرج بخـــويف زمـــا ،بـــن شـــمعون ر بـــن ـنصَّ

اهللا  ٰى وأوحـــ ،بعــث اهللا العزيــر ثــمّ ]] ٤٦ص /[[ .رـبلينصــ

ويف زمانـه ملـك مهرقيـة بـن  ،ففعـل ،دانيـال إليه أن يـويص إىلٰ 

ــ ــت بخ ــافراً ـنص ــان ك ــاً  ر وك ــاحب األُ  ،خبيث ــو ص ــدودوه  ،خ

ــال أن يــويص إىلٰ  اهللا إىلٰ  ٰى وأوحــ ــه مكيخــا داني ويف  .ففعــل ،ابن

ــر أنَّ  ــرب آخ ــيحدان خ ــل املس ــا قب ــر كان ــال وعزي ــمّ  ،ي  أوٰىص  ث

ملـك بعـد  ثـمّ  ،ويف زمانـه ملـك هرمـز ،ابنـه أنسـوا مكيخـا إىلٰ 

ــ ــابور اابن ــمّ  ،س ــري ث ــوه أردش ــري بُ  ،أخ ــان أردش ــويف زم  َث ِع

وملــك  ،ابنــه وســيخا أنســوا إىلٰ  أوٰىص  ثــمّ  .أصــحاب الكهــف

وسـيخا  وأوٰىص  ،ابنـه يزدجـرد ثـمّ  ،يف زمانه سابور بـن سـابور

 ،وملـك يف زمانـه هبـرام بـن يزدجـرد أيضـاً  ،بنه نسـطورشا إىلٰ 

 ومرعيــد إىلٰ  ،مرعيــد نســطورش إىلٰ  أوٰىص  ثــمّ  ،ابنــه فــريوز ثــمّ 

لــني د األوَّ اســتخلص اهللا مــن الشــجرة الطــاهرة ســيِّ  ثــمّ  .بحــري

مناه بـوحي اهللا إليـه ن قـدَّ ممـَّ واحـدٍ  كـلُّ  ، داً واآلخرين حممّ 

 .رناهأن يويص عند وفاته بمن أخَّ 

بـن زكريـا  ٰى  أراد قـبض حييـامَّ ـلـ اهللا تعـاىلٰ  يف خرب آخـر أنَّ و

 فــأوٰىص  ،ففعــل ،منــذر بــن شــمعون ة إىلٰ إليــه بالوصــيَّ  ٰى أوحــ

 ،يبأُ  وبــرزة إىلٰ  ،ابنــه بــرزة مة إىلٰ لَ وَســ ،مةلَ ابنــه َســ شــمعون إىلٰ 

ــيد ودوس إىلٰ  ،دوس يب إىلٰ وأُ  ــيد إىلٰ  ،أس ــوف وأس ــوف  ،ه وه

 .د د حممّ وهو السيِّ  ،قانا ىلٰ إ ٰى وحيي ،ٰى ابنه حيي إىلٰ 

نه يف األنبياء السالفني من الوحي إلـيهم نَ فهذا ما أجراه من ُس 

 ؟لنيد املرَس فكيف خيرق عادته يف سيِّ  ،نيالوصيِّ  عىلٰ  بالنصِّ 
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 ،برجالـه انـس مروي�ـوقد وجـدت نحـو ذلـك يف بصـائر األُ 

فاقتنعـت هبـذا عـن  ،ولكن فيـه زيـادات ومغـايرات يف األسـامء

ــر ــره ،ادهإي ــردة ودفعهــا إيلَّ «:  ويف آخ ــا  ،ب ــا إليــك ي ــا أدفعه وأن

هم وســّام ، »بعــد واحــد ولــدك واحــداً  وأنــت تــدفعها إىلٰ  ،عــيلُّ 

،  ُحلقهــم بالفصــل املخصــوص بــإفراد تــركتهم هنــا أل

ــ ،األســامء يف  ووجدتــه أيضــاً  .ذلــك طلبــه منــه ع إىلٰ فمــن توسَّ

ــ ــذكور مروي� ــاب امل ــال آخــرين االكت ــام ،برج ــه أس ــوفي ة ء األئمَّ

  ًورده إن شاء اهللا تعاىلٰ وسأُ  ،بعد واحد واحدا . 

 :من غري هذا :فصل )٥( ]]٤٧ص /[[

ــادق  ــن الص ــه ع ــرب يف نخب ــن ج ــند اب ــال ،أس إذا «  :ق

ــودي ــة ن ــوم القيام ــان ي ــه :ك ــة اهللا يف أرض ــن خليف ــوم  ؟أي فيق

فيقـوم  ،اك أردنـا وإن كنـت هللا خليفـةلسـنا إّيـ :فيقال لـه ،داود

بـن  هـذا عـيلُّ  ،ر اخلالئـقـيـا معشـ :فيـأيت النـداء ،ننيأمري املؤم

ــب ــه ،أيب طال ــة اهللا يف أرض ــىلٰ وحجَّ  ،خليف ــه ع ــاده ت ــن  ،عب فم

ــ ــتعلَّ ــدنيا فليتعلَّ ــه يف ال ــومق بحبل ــه الي ــ ،ق بحبل يء ـفيستض

 .»ةاجلنَّ  ويتبعه إىلٰ  ،بنوره

ــاً  ــند أيض ــذكور أنَّ  وأس ــاب امل ــ يف الكت ــال اعلي� ــن مل «: ق م

ــل إّين  ــع يق ــة اهللا راب ــه لعن ــاء فعلي ــمّ  ،»اخللف ــر  ث آدم  ذك

  . ٰى وداود وموس

ـــريازي إىلٰ  ـــند الش ـــود وأس ـــن األس ـــة ب ـــت  :علقم وقع

ــة ــن اهللا لثالث ــة م   آدم :اخلالف
ً
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ــور[ ــدة  ].٥٥: الن ــن أيب عبي ــري اب ــوه يف تفس   ،والطــائي ،ونح

 . وقد سلف ذلك

ــل إىلٰ  ــن حنب ــند اب ــ وأس ــن عبّ ــيِّ   اساب ــول النب ــوم   ق ي

ه  أنَّـإالَّ  ٰى مـن موسـي بمنزلـة هـارون أنـت منّـ«: تبوك خرج إىلٰ 

ــيَّ  ــدي ال نب ــ ،بع ــب إالَّ إنَّ ــي أن أذه ــيه ال ينبغ ــت خليفت ، »  وأن

السـبب ال  فـإنَّ  ،وإن كـان سـببه ذلـك ،ذهـاب كـلَّ  وهذا يعـمُّ 

 .وقد سلف ذلك مستوىفٰ  ،صول يف األُ كام تبنيَّ  خيصُّ 

 .وفيه ذكر اخلالفة ،حديث الدار وأسند أيضاً 

 . وقد مٰىض  ،وأسند ابن املغازيل والثعلبي

 كنـت أنـا وعـيلٌّ «:  سـلامن قـول النبـيِّ  إىلٰ  وأسند أيضـاً 

ــقُ ]] ٤٨ص /[[  ثــمّ  ،واحــداً  نــوراً  ة وفيــه النبــوَّ  ففــيَّ  ،مسِّ

وذكـــره .  ونحـــوه يف كتـــاب الفـــردوس للـــديلمي ،»اخلالفــة

ــاً  ــن أيب ذرٍّ  أيض ــازيل ع ــن املغ ــيِّ  اب ــول النب ــدقه بق ــت ص  الثاب

 :»ومـن شـكَّ  ،ي فهـو كـافراخلالفـة بعـد امن ناصب عليـ� 

بـام  فـال ختـصُّ  ،ي العمـومـوالبعديـة تقتضـ، »فهو كـافر يف عيلٍّ 

ــل ــة بغــري دلي ــل ،بعــد الثالث ــ ،وال دلي  ،هوقــد ســلف ذلــك كلُّ

  .ههذا حملّ  وألنَّ  ،أعدناه استيناساً 

 النبــيَّ  ابــن مســعود أنَّ  وأســند ابــن مردويــه والســمعاين إىلٰ 

  َّــنف ــت ،ست ــك :فقل ــا ل ــال ؟م ــت«: ق ــ إيلَّ  نعي  ،»يـنفس

ــت ــتخلف :فقل ــال ،اس ــن«: ق ــت ،»؟م ــر :قل ــا بك ــكت  ،أب فس

،  ّيـنفسـ نعيـت إيلَّ « :قـال ؟مـا لـك :فقلـت ،ستـنفَّ  ثم«، 

 ،فســكت  ،عمــر :قلــت ،»؟مـن«: قــال ،اســتخلف :قلـت

ــمّ  ــنفَّ  ث ــت ،ست ــأنك :فقل ــا ش ــال ؟م ــت إيلَّ « :ق ــ نعي  ،»يـنفس

: القـ ثـمّ  ،فسـكت ،اعليـ� :قلـت ،»مـن«: قال ،استخلف :قلت

ة أمجعـني اجلنـَّ لـو أطـاعوه ليـدخلنَّ  ،ي بيـدهـا والـذي نفسـأمَ «

ــذلك بعــد أن ســكت عــن األوَّ ، » أكتعــني ــه ب ــنيفأقســم علي  ،ل

ـــ  يف ال يكـــون إالَّ  واحلـــقُّ  ،»أمجعـــني أكتعـــني«: بقولـــه داً مؤكِّ

  . وهي هنا جهة عيل بقول النبيِّ  ،واحدة

ــه ــيُّ  :قالــت عائشــة :ويف مناقــب ابــن مردوي   قــال النب

 ،فنظــر إليــه ،فــدعوت أبــا بكــر ،»ادعــوا يل حبيبــي«: يف مرضــه

ادعـوا لـه  :فقلـت ،»ادعـوا يل حبيبـي«: وقـال ،وضع رأسـه ثمّ 

فـأفرج لـه الثـوب الـذي  ،فجـاءه ،فـو اهللا مـا يريـد غـريه ،اعليـ�

ــه ــه ،علي ــه في ــ ،وأدخل ــنه حتَّ ــزل حيتض ــم ي ــ ٰى فل ورواه   .َض بِ ُق

ـــة ـــربي يف الوالي ـــدارقطني ،الط ـــ ،وال ـــ ،معاينوالس ق واملوفَّ

ففعـل معـه مثـل  ،إليـه دخـل أيضـاً عمـر أُ  ويف بعضها أنَّ  ،ياملكّ 

 .ما فعل بأيب بكر

لقـد فاضـت نفسـه يف يـد   :قالـت :ويف مناقب ابـن املغـازيل

 . ها يف فيهفردَّ  ،عيلٍّ 

فهذه أخبار الفريقني بلفظ اخلالفة املقتضية لسلبها عـن غـريه 

 .وال مللتمس مناراً  ،ملقتبس ناراً بعدها  ومل يبَق  ،ةيف زمانه كافَّ 

 : يف ذلك د املرتٰىض وأنشأ السيِّ 

ــــزل    إذا ذكــــروه للخالفــــة مل ت

ــابرتطَّ     لــع مــن شــوق رقــاب املن

 ]]٤٩ص /[[

ــ ــد تنحَّ دِّ إذا ُع ــد التلي ــواد املج    ل

ــربَّ   ــال يت ــاجرع ــود احلن ــن عق   أ م
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ــــ     رماحــــه  أن هتــــزَّ ون إالَّ جريُّ

ـــنينون إالَّ   ـــالعالض ـــاخروا  ب   ملف

 :وقال زيد بن مزيد

   خالفــــة اهللا يف هــــارون ثابتــــة

ـــه إىلٰ   ـــور ويف بني ـــنفخ الص   أن ي

   لكم مـن دون غـريكم إرث النبيِّ 

  مــن اهللا يف القــرآن مســطور حــقٌّ  

ــل )٦( ــاراً  :فص ــه أخب ــر في ــر أذك ــري جم ــني جت ــن القبيل  ىٰ م

 : عليه النصِّ 

 عبـداً  لـو أنَّ «:  النبـيِّ  مـا أسـنده ابـن مردويـه إىلٰ  :منها

د ذهبـا فأنفقـه ُحـوكـان لـه مثـل أُ  ،عبد اهللا ما قام نـوح يف قومـه

ــبيل اهللا ــ ،يف س ــ دَّ وُم ــره حتَّ ــجَّ  ٰى يف عم ــ ح ــف حجَّ ــىلٰ أل  ة ع

مل يوالـك يــا  ثـمّ  ،بـني الصـفا واملـروة مظلومـاً  َل تِـقُ  ثـمّ  ،قدميـه

 .»ةرائحة اجلنَّ  مل يشمّ  عيلُّ 

ـــت ـــ :قل ـــؤمنألنَّ ـــيس بم ـــامن رشط ،ه ل ـــوب  واإلي وج

ـَو وَ ، الكتـاب يف نصِّ  ،الثواب
ُ
ـاِ�اِت وَه  ِمـَن ا�ص�

ْ
َمـل

ْ
ع

َ
َمـْن �

ِمنٌ 
ْ
 ].١١٢: طه[ ُ�ؤ

ــطف ــاريخ الن ٰى ويف رشف املص ــن النبــيِّ شــوت :  وي ع

ألـف  ثـمّ  ،عبـد اهللا بـني الـركن واملقـام ألـف عـام عبـداً  لو أنَّ «

ــام ــن ُحيِ  ،ع ــتبُّ ومل يك ــل البي ــا أه ــ ،ن ــىلٰ لكبَّ ــره يف ه اهللا ع  منخ

 .»النار

ــد ــن جماه ــازيل ع ــن املغ ــ ،ونقــل اب ــن عبّ ــن اب ــال ،اسع   :ق

آذاين فيـك «: وقـال ًا،فأقبـل عـيل غضـبان  كنت عنـد النبـيِّ 

ـ«: فقـال ًا،غضـبان فقـام النبـيُّ  ،»كبنو عمِّ   ٰى ا النـاس مـن آذأهيُّ

مـن  ،وأوفـاكم بعهـد اهللا لكـم إيامنـاً أوَّ  اعليـ� إنَّ  ،فقـد آذاين اعلي� 

 :فقـال جـابر ،»رانياً ـأو نصـ يـوم القيامـة هيوديـاً  َث عِ بُ  اعلي�  ٰى آذ

ــرَّ  ــالة وإن أق ــة والرس ــال  ؟بالوحداني ــة  إنَّ «: فق ــك كلم ذل

 .» ذ أمواهلمؤَخ ك دماؤهم وتُ سفَ حيتجبون هبا عن أن تُ 

ـــن ]] ٥٠ص /[[ ـــديلمي ع ـــوارزمي وال ـــاب اخل ويف كت

ــيُّ  ،جــابر األنصــاري ــال النب ــة «:  ق ــل بورق ــاءين جربائي ج

ــ :مكتــوب فيهــا ببيــاض ،رـآس أخضــ بــن  ة عــيلِّ افرتضــت حمبَّ

  .»يغهم ذلك عنّ فبلِّ  ،خلقي أيب طالب عىلٰ 

ــالف ــل اخل ــن أه ــرباين م ــم الط ــة :ويف معج ــت فاطم : قال

ــيُّ « ــال يل النب ــاه إنَّ  : ق ــم ٰى اهللا ب ــ ،بك ــم عامَّ ــر لك  ،ةوغف

ــيلٍّ  ــ ولع ــوميوإّين  ،ةخاصَّ ــب لق ــري هائ ــيكم غ ــول اهللا إل  ، رس

 الســعيد كــلَّ  ين أنَّ ِرب هــذا جربائيــل ُخيــ ،ابتــيقر وال حمــاب حلــقِّ 

ــ الســعيد مــن أحــبَّ   والشــقي كــلَّ  ،يف حياتــه وبعــد موتــه اعلي�

 .» يف حياته وبعد موته االشقي من أبغض علي� 

:  قـــال النبـــيُّ  :عـــن عمـــر :ويف فـــردوس الـــديلمي

 .»براءة من النار عيلِّ  حبُّ «

ـــنده ٰى ورو ـــل يف مس ـــن حنب ـــ ،اب ـــن بطَّ ـــهة يف أمالواب  ،ي

ــه ــع املــذكِّ  ،واخلطيــب يف أربعين ــي يف ربي ــد  ،رينوالثعلب عــن زي

ـــم ـــن أرق ـــيِّ  ،ب ـــول النب ـــبَّ «:  ق ـــن أح ـــ م ك أن يتمسَّ

ـ ــر الــذي غرســه اهللا يف جنـَّ  ،ة عــدن بيمينــهبالقضــيب األمح

 .» بن أيب طالب عيلِّ  بِّ ك بحُ فليتمسَّ 

ــيلِّ  ــول ع ــنش ق ــن ح ــاده ع ــد يف إرش ــند املفي ــن أيب  وأس ب

ه إنَّـ ،ة وبـرأ النسـمةوالـذي فقـل احلبـَّ«: نـربامل عىلٰ  طالب 

ــال ُحيِ  :إيلَّ  لعهـــد النبـــيِّ   وال يبغضـــك إالَّ  ، مـــؤمنك إالَّ بـُّ

ونحـوه عـن احلـارث  ،ونحوه عـن حـنش بطريـق آخـر  ،»منافق

ــل ،اهلمــداين ــن حنب ــ مِّ ونحــوه عــن أُ  ،ومثلــه يف مســند اب مة لَ َس

بــني  ورواه احلميــدي يف احلــديث التاســع مــن اجلمــع ،بطـريقني

ة الصــحيحني يف اجلــزء الثــاين مــن اجلمــع بــني الصــحاح الســتَّ 

 . من صحيح أيب داود ومن صحيح البخاري

ا نعـرف منـافقي كنّـ: عـن اخلـدري وأسند ابـن حنبـل أيضـاً 

 .ااألنصار ببغضهم علي� 

ــاً  ــه أيض ــند إلي ــيِّ  وأس ــول النب ــل «:  ق ــنا أه ــن أبغض م

  .»البيت فهو منافق

  .اه ببغضهم إيّ ا نعرف املنافقني إالَّ ما كنّ  :الزبري وأسند إىلٰ 

ملــن  ٰى طــوب«: لعــيل  ر قــول النبــيِّ عــّام  وأســند إىلٰ 

  .»ب فيكوويل ملن أبغضك وكذَّ  ،ق فيكك وصدَّ أحبَّ 

ــند إىلٰ  ــروة أنَّ  وأس ــالً  ع ــ رج ــيل بحض ــع يف ع ــرـوق  ،رة عم

  . يعني النبيَّ  ،إن أبغضته آذيت هذا يف قربه :فقال عمر

ـــر ا]] ٥١ص /[[ ـــوذك ـــه معن ـــرب يف نخب ـــن ج ـــذا  ٰى ب ه

ــديث ــه ،احل ــول إلي ــه يئ ــادات علي ــدَّ  ،وزي ــدَّ بع ــال يف ع ة ة رج

 مُّ وأُ  ،ةق سـتَّ رُ ة يف اإلبانـة مـن ُطـوابـن بطَّـ ،ةمـنهم عطيـَّ ،بتُ كُ 

 ،ومســــلم ،والرتمــــذي ،وابــــن ماجــــة ،وأنــــس ،مةلَ َســــ

ــاري ــد ،والبخ ــع ،وأمح ــن البي ــفهاين ،واب ــن  ،واألص  ]أيب[واب

ــيبة وتــاريخ  ،وفضــائل الســمعاين ،ليــةواحل ،والعكــربي ،ش

وعبـادة بـن  ،وجـامع املوصـيل ،وابـن عقـدة ،واآللكـاين ،بغداد

 .والطربي ،واهلروي ،والثقفي ،يعقوب
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ــنادها للتطويــل  ــذفت أس ــا ح ــث ونحوه ــذه األحادي وه

والطـاعن فيهــا  ،ذكرهــا م هلــا ال حيتـاج إىلٰ املسـلِّ  وألنَّ  ،بـذكرها

ـألُ ضـح بـني اوقـد اتَّ  ،قد يطعن يف سـندها ه حبـَّ فـاق أنَّ ة باالتِّ مَّ

ة اهللا ورسـوله وألجـل حمبـَّ ،م النفـاقَلـوبغضـه عَ  ،م اإليـامنلَ عَ 

 .تهأمر بمحبَّ 

ــرب عــن الرســول  بــه إىلٰ حبَّ  اهللا عبــداً  إذا أحــبَّ «: ويف اخل

 ،ف مـن عبـادهمكلَّـ كـلِّ  ه عـىلٰ بـَّفكيـف مـن فـرض ُح ، » خلقه

ــامً  ــه عل ــيالده وجعل ــارة م ــيُّ ،  لطه ــال النب ــه  إذ ق ال «  :في

 ؟»ة منافق أو كافر أو ولد زنيَّ يبغضه ويعاديه إالَّ 

ــالَّ  ــن خ ــيوأســند اب ــامر اجلهن ــن ع ــة ب ــول عقب ــا   :د ق بايعن

ــول اهللا  ــىلٰ  رس ــة اهللا ع ــ ،وحداني ــوأنَّ ــيلٌّ  ،هه نبيُّ ــيُّ  وع  ،هوص

 ،هبـُّاهللا ُحيِ  فـإنَّ  ،وا هـذاحبـُّ« :وقـال لنـا ،الثالثة تركنا كفرنا فأّي 

 .» اهللا يستحيي منه فإنَّ  ،واستحيوا منه

ــيِّ  ــول النب ــده ق ــابر  ويعض ــة ج ــة يف أوَّ «: يف رواي ل ثلم

ة هنـا واملحبـَّ، »بـاع عـيلٍّ فيـه اتِّ  ل حـقٍّ وأوَّ  ،اإلسالم خمالفـة عـيلٍّ 

م عليـه ومـن تبعـه املتقـدِّ  وقـد ظهـر أنَّ  ،باع له واالقتداء بـهاالتِّ 

ــال ُحيِ  ــ ،هبُّ ــألنَّ ــبه حقَّ ــبه وغص ــلف  ،هه أغض ــد س ــاظ وق يف ألف

ــيِّ  ــلُّ «:  النب ــقي ك ــه الش ــن أبغض ــقي م ــن آذاه «و ،»الش م

ــبُ  ــاً  َث ِع ــ هيودي ــاً  ،»رانياً ـأو نص ــه وجوب ــاً  فوجــب تقديم  وحمتوم

 .له ال بدَّ 

 : ايسقال اخلليفة القايض العبّ 

ــامً  ــ قس ــزمبمكَّ     ة واحلطــيم وزم

ــعيهنَّ   ــات وس ــ إىلٰ  والراقص    ٰى من

ــويصِّ  ــض ال ــة بغ ــة مكتوب    عالم

ــدو  ــىلٰ  تب ــا ع ــات أوالد الزن   جبه

ــ ــوايل يف الربيَّ ــن ال ي ــدراً م    ة حي

ـــ ان عنـــد اهللا صـــّىلٰ ســـيّ     ٰى أو زن

 :وقال آخر]] ٥٢ص /[[

ــدَّ  ــه مص ــول اهللا في ــول رس    قوق

ــ  ــن عبّ ــابررواه اب ــد وج   اس وزي

ـــبُّ  ـــيلٍّ  حم ـــؤمن ع ـــة م    ال حمال

ــــــافر  ــــــه واهللا واهللا ك   وباغض

 : د ما سبقؤيِّ وهو يُ  ،ملؤمننيأمري ا يف تسمية عيلٍّ  :فصل )٧(

يـدخل «:  أنـس قـول النبـيِّ  أسند املفيـد يف إرشـاده إىلٰ 

وأقـدم النـاس  ،نيد الوصـيِّ وسـيِّ  ،عليك السـاعة أمـري املـؤمنني

ــالماً  ــامً  ،إس ــرهم عل ــامً  ،وأكث ــم حل ــيلٌّ  ،»وأرجحه ــدخل ع  ،ف

ــال ــدث يفَّ «: فق ــدث ح ــال  ،»؟ح ــا أُ «: فق ــك م ــدث في ح

ــريإالَّ  ــ ، خ ــت منّ ــكي أن ــا من ــذمَّ  ،وأن ــي ب ــوتُ  ،تيوتف  ،لنيغسِّ

ــوتُ   هلــم مــا خيتلفــون فيــه بــنيِّ وتُ  ،يع النــاس عنـّـســمِ وتُ  ،دينلحِّ

وبشـــري  ،القاســـم بـــن جنـــدب ٰى ونحـــوه رو  ،»مــن بعـــدي

يف حليـة أيب  ونحـوه أيضـاً  . عـن أنـس ،وأبـو الطفيـل ،الغفاري

 . عن أنس ،ووالية الطربي ،نعيم

ــ إىلٰ  وأســند أيضــاً  : مةلَ َســ مِّ ألُ   النبــيِّ  قــول  اسابــن عبّ

ـــهدي« ـــمعي واش ـــيلٌّ  ،اس ـــذا ع ـــؤمنني ه ـــري امل ـــيِّ  ،أم د وس

 . اسابن عبّ  إىلٰ  ،يدّ السُّ  وأسنده األعمش إىلٰ   ،»املسلمني

ــيلُّ  ــند ع ــني أنَّ  وأس ــن احلس ــول اهللا  ب ــال رس ــو «: ق ه

  .»أمري املؤمنني بوالية من اهللا عقدها له

 ،معاويــة بــن ثعلبــة وابــن مردويــه إىلٰ  ،وأســند املفيــد أيضــاً 

ــري املــؤمنني أوصــيت إىلٰ : قــول أيب ذرٍّ  ــل ،أم ــال ؟عــثامن :قي  :ق

 . بن أيب طالب عيلُّ  اه أمري املؤمنني حق� ولكنَّ  ،ال

ــال  ــدة، ق ــن بري ــًا ع ــانيد  -وروي أيض ــهور بأس ــو مش وه

 ،وأنــا ســابع ســبعة  أمــرين النبــيُّ   :قــال ،-يطــول رشحهــا 

 عــيلٍّ  بالســالم عــىلٰ  ،ريوالــزب ،وطلحــة ،وعمــر ،فــيهم أبــو بكــر

 .بني أظهرنا حيٌّ   والنبيُّ  ،منافسلَّ  ،بإمرة املؤمنني

مـن «: يف املعـراج قـول اهللا للنبـيِّ   وأسند ابـن جـرب يف نخبـه

: قــال ،»اهللا أعلــم«: قــال]] ٥٣ص /[[، »؟ تــكمَّ فــت ألُ خلَّ 

  .»بن أيب طالب أمري املؤمنني عيلُّ «

ــه ــال يف نخب ــا ٰى رو :وق ــن الثق ــة م ــش  ،ةمجاع ــن األعم ع

ــوّ  ــث والع ــيىلٰ  ،امواللي ــن أيب ل ــد واب ــن جماه ــن  ،ع ــن داود ب ع

مــا أنــزل اهللا يف   :اسعـن ابــن عبّـ ،عــن عطـا وعكرمــة ،جـريج

ــوا: القــرآن آيــة فيهــا يــَن آَمنُ ِ
�

َها ا� ـ� يــ
َ
 وعــيل أمريهــا إالَّ  يــا أ

ــا ــ .ورشيفه ــع والقّط ــري وكي ــوه يف تفس ــوه رو  ،انونح  ٰى ونح

ــربي ــي والعك ــد ويف، الثقف ــري جماه ــرآن :تفس ــا يف الق ــا : م ي

يــَن آَمنُــوا ِ
�

َها ا� ـ� يـ
َ
ــ ،سـابقة ذلــك  وعــيلٌّ إالَّ  أ  ه ســابقهم إىلٰ ألنَّ

ــالم ــّام  ،اإلس ــاىلٰ فس ــعاً  ه اهللا تع ــني موض أمــري  يف تســعة وثامن

 . املؤمنني

 : تذنيب

ه دعـوة إبـراهيم ألنَّـ ،م كفـرهتقـدُّ  سبق إسـالمه عـىلٰ  ال يدلُّ 

 يف قولـــه : ُن
ْ
ْصـــناَم َواج

َ ْ
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ْ
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ن
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ْ
�� 

ــراهيم[ ــ ،]٣٥: إب ــراد أنَّ ــل امل ــيِّ ه صــدَّ ب ــق بس ــد  ،لنيد املرَس وق

ـــراهيم  ـــال إب ـــِلِم�َ  :ق ُمْس
ْ
 ا�

ُ
ل و�

َ
ـــا أ

َ
ن
َ
ـــام[ َوأ : األنع
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ـــ، ]١٦٣ ِمِنَ� : ٰى وموس
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َ
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َ
ـــراف[ �َوأ : األع

 بِمــا  :نــا يِّ يف نب وقــد قــال اهللا تعــاىلٰ   ،]١٤٣
ُ
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ُ
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 ِ
ْ
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ُ
 ].٥٢: ٰى الشور[ يمان

ومهــا مــن أهــل  ،اد األســديوعبّــ ،وأســند الســعودي

ــالف ــلمي إىلٰ  ،اخل ــدة األس ــيَّ  أنَّ   ،بري ــر   النب ــا بك ــر أب أم

 ،يـا رسـول اهللا :فقـاال ،مرة املـؤمننيبـإ عـيلٍّ  وعمر بالسالم عـىلٰ 

 ويف روايــة الســبيعي أنَّ  ،»وأنــا حــيٌّ «: قــال  ؟وأنــت حــيٌّ 

 .» نعم«: قال  ؟عن أمر اهللا وأمر رسوله :عمر قال

ــي إىلٰ  ــند الثقف ــاين وأس ــاريب إىلٰ  ،الكن ــثاميل إىلٰ  ،املح  إىلٰ  ،ال

قـد بويـع أليب  ٰى فـرأ ،بريـدة قـدم مـن الشـام أنَّ   الصـادق 

ــر ــه ،بك ــال ل ــىلٰ  :فق ــليمنا ع ــيت تس ــيلٍّ  أنس ــؤمنني ع ــإمرة امل  ،ب

ــ :فقــال لــه ؟مــن اهللا ورســوله واجبـةً  نَّ وإ ،ك غبــت وشــهدناإنَّ

ــر]] ٥٤ص /[[ ــد األم ــر بع ــع  ،اهللا حيــدث األم ــن ليجم ومل يك

ي ويف روايـة الثقفـي والسـدّ .  ة وامللـكألهـل هـذا البيـت النبـوَّ 

ــال أنَّ  ــر ق ــوَّ  إنَّ   :عم ــة الالنب ــد ة واإلمام ــت واح ــع يف بي  ،جتتم

ــدة ــال بري ٰ : فق
َ

ــاَس �  ا��
َ
ون ــدُ ُس

ْ َ
مْ �

َ
ــْن  أ ُم اُهللا ِم

ُ
ــاه ــا آت م

 
َ
َمــة

ْ
ِك

ْ
ِكتــاَب َوا�

ْ
ْــراِهيَم ال  إِب

َ
نــا آل

ْ
�
َ
 آت

ْ
ــد

َ
ق

َ
ــِلِه �

ْ
ض

َ
ة[ف ] والنبــوَّ

 
ً
ــا  َعِظيم

ً
ــ�

ْ
ْم ُ�ل

ُ
ــاه ن

ْ
�
َ
ــاء[ �َوآت ــم ، ]٥٤: النس ــع هل ــد مج فق

 . ذلك

ــ ٰى ورو ــن عبّ ــ أنَّ   اساب ــلَّ  اعلي� ــىلٰ س ــيِّ  م ع ــردَّ  ، النب  ف

ــؤمنني ــإمرة امل ــه ب ــال ،علي ــيٌّ «: ق ــت ح ــال ،»؟وأن ــّام «: ق ك س

ك مـررت علينـا ونحـن يف فإنَّـ ،جربائيل من عنـد اهللا وأنـا حـيٌّ 

ــم تُ  ــديث فل ــلِّ ح ــال ،مس ــؤمنني مل يُ  :فق ــري امل ــال أم ــا ب ــلِّ م م س

 .» م لرسرنا ورددنا عليهولو سلَّ  ؟علينا

ــ ــن خملَّ ــد ويف روايــة اب ــإمرة  م فــردَّ ه ســلَّ أنَّ عليــه جربائيــل ب

ــؤمنني ــال ،امل ــ«: وق ــذ رأس نبيِّ ــركخ ــقُّ  ،ك يف حج ــت أح  فأن

ك اهللا سـّام  فـك أنَّ عرِّ ليُ  ٰى هـذا جربائيـل أتـ« : انتبـه قـالفلامَّ  ،»به

 .»بذلك

: فيــه  أنَّ إالَّ   ،اس نحــوهابــن عبّــ وأســند اخلــوارزمي إىلٰ 

هـا عنـدي مدحـة أزفُّ  إنَّ  :وقـال ،عليـه دحيـة الكلبـي م فـردَّ سلَّ 

د ولـد وسـيِّ  ،لـنياملحجَّ  وقائـد الغـرِّ  ،أنت أمـري املـؤمنني ،إليك

اجلنـان مـع  إىلٰ  فُّ زَ ُتـ ،ولـواء احلمـد بيـدك ،نيآدم ما خـال النبيـِّ

ــ ــيعتكحمّم ــت وش ــوالَّ  ،د أن ــن ت ــح م ــد أفل ــ ،كق ــن ـوخس ر م

 .دلن تناهلم شفاعة حممّ  ،كختالَّ 

ــوه رو ــ ٰى ونح ــهديحمّم ــر املش ــن جعف ــيَّ  نَّ إ :وزاد ،د ب  النب

 ــل ــال جلربائي ــمَّ «: ق ــف س ــؤمننيكي ــري امل ــال ،»؟يته أم : ق

د فمــره أن حمّمــ اهــبط عــىلٰ  :يــوم بــدر إيلَّ  ٰى أوحــ اهللا تعــاىلٰ  إنَّ «

 ،»نيبــن أيب طالــب جيــول بــني الصــفّ  يــأمر أمــري املــؤمنني عــيلَّ 

فأنـت أمـري مـن  ،]أمـري املـؤمنني[ك اهللا فسـّام «:  قال النبـيُّ 

بــه مــن مل  ٰى ســمّ ال جيــوز أن يُ  ،ومــن بقــي ٰى ـمــن مضــ اهللا عــىلٰ 

ــ، » ه اهللايســمّ  ــامَّ ـول ــادق  ٰى مّ  ُس ــره رجــل الص ــذلك أنك  ،ب

  .» ابتيل ببالء أيب جهلبه أحد إالَّ  ال يرٰىض «: وقال

ـــن اخلـــزرج]] ٥٥ص /[[ ـــيُّ   ،احلـــارث ب   قـــال النب

ــيلٍّ  ــيلُّ «: لع ــا ع ــدَّ  ،ي ــافرمك إالَّ ال يتق ــأخَّ  ، ك ــك إوال يت  الَّ ر عن

 .»وك أمري املؤمننيألهل الساموات أن يسمُّ  نَ ذِ وأُ  ،كافر

: فقـــال ،عـــن ذلـــك  ســـألت النبـــيَّ  :قـــال ســـلامن

 .»وال يمتار من أحد ،متتارون منه العلم«

لــو «: قــال أبــو جعفــر ،وكــايف الكلينــي ،انويف أمــايل القّطــ

ــه ،ي أمــري املــؤمننيمّ ُســ ٰى علــم النــاس متــ  ،»مــا أنكــروا واليت

حـني أخـذ مـن  اهللا تعـاىلٰ  إنَّ «: قـال ؟ي بـذلكمّ ُسـ ٰى فمت :قلت

: أنفسـهم، قـال وأشـهدهم عـىلٰ  يـاهتمبني آدم من ظهـورهم ذرّ 

ــربِّكم ــ ، ألســُت بِ ــويلوحمّم ــ وعــيلٌّ  ،د رس ؟ يأمــري املــؤمنني وليّ

 .»بىلٰ : قالوا

ــداد أنَّ  ــاريخ بغ ــن ت ــع م ــب يف مواض ــر اخلطي ــيَّ  وذك  النب

  ٍّهــذا أمــري الــربرة« :يــوم احلديبيــة وقــال أخــذ بيــد عــيل، 

 يمـدُّ  ،»خمـذول مـن خذلـه ،رهـمنصـور مـن نصـ ،وقاتل الكفرة

ــوته ــا ص ــوه رو  .هب ــازيل ٰى ونح ــن املغ ــافعي اب ــابر  ،الش ــن ج ع

 . األنصاري

ــه إىلٰ  ــرب يف نخب ــن ج ــند اب ــاقر  وأس ــيَّ  أنَّ   الب   النب

ــاَب : عــن قــول اهللا تعــاىلٰ  َل ئِ ُســ ِكت
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 ،املالئكــة«: قــال ؟ولؤمــن املســ]: ٩٤: يــونس[ ْن �

يت هبـــم يف يقون حـــني صـــلَّ والصـــدِّ  ،والشـــهداء ،ونوالنبيُّـــ

نشـهد  :قـالوا ؟تشـهدون مَ بِـ :قـل هلـم :قال يل جربائيل ،السامء

 .» أمري املؤمنني اعلي�  وأنَّ  ،ك رسول اهللاوأنَّ  ، اهللاأن ال إله إالَّ 

ــاً  ــهدي أيض ــند املش ــس إىلٰ  وأس ــيِّ   أن ــول النب ــيلٍّ   ق : لع

ــ ٰى طــوب« ــن أحبَّ ــك ،كمل ــل ملــن أبغض ــذه  ،ووي ــم هل ــت العل أن

ذكـرك يف  ،أنـت أمـري املـؤمنني ،أنا املدينـة وأنـت البـاب ،ةمَّ األُ 

 ،خــري قــوا بكــلِّ لَ وذكــر شــيعتك قبــل أن ُخي  ،التـوراة واإلنجيــل

 ،ليـا وشـيعتك ومـا يعرفـوهنمإمـون اسـمك عظِّ أهل اإلنجيـل يُ 
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ــربِّ  ــخ ــن  حابك أنَّ  أص ــل م ــم وأفض ــامء أعظ ــرهم يف الس ذك

 منهــاج احلــقِّ  م عــىلٰ فــإهنَّ  ،األرض ليفرحــوا وليــزدادوا اجتهــاداً 

ليســـوا  ،ال يستوحشــون لكثـــرة مــن خـــالفهم]] ٥٦ص /[[

  .»ٰى ولئك مصابيح الدجأُ  ،من الزنا وال الزنا منهم

لـني د األوَّ أنـا سـيِّ «:  عائشة قـول النبـيِّ  إىلٰ  وأسند أيضاً 

وهو أخي ووارثـي وخليفتـي يف  ،نيد الوصيِّ سيِّ  وعيلٌّ  ،خرينواآل

هـو  ،وأعداؤه أعـداء اهللا ،أولياؤه أولياء اهللا ،واليته فريضة ،تيمَّ أُ 

، فقال هلا الراوي »املؤمنني، وأمريهم بعدي وموىلٰ  ،إمام املسلمني

 :وقالـت ،فبكـت ؟حربه عىلٰ  فام محلِك  :-وهو سعيد بن جبري  -

 .اءبغض بيت األمح

ــه إىلٰ  ــن مردوي ــند اب ــة أنَّ  وأس ــن نبات ــبغ ب ــن  األص ــد ب زي

فرفــع رأســه  ،وقــف عليــه ،صــيب يــوم اجلمــل أُ امَّ ـصــوحان لــ

ولكـن سـمعت  ،واهللا مـا قاتلـت معـك عـن جهـل: وقال ،إليه

ــول اهللا  ــول رس ــيلٌّ «: يق ــربرة ع ــري ال ــرة ،أم ــل الفج  ،وقات

ــن نصــ ــه ،رهـمنصــور م ــن خذل ــذول م ــقَّ   وإنَّ أَال  ،خم ــ احل ه مع

 .وقد ذكرنا هذا يف موضع آخر، » فميلوا معه ،يتبعه

ــه إىلٰ  ــن جــرب يف نخب ــ«: الصــادق  وأســند اب ــإنَّ ي مّ ام ُس

العلـــامء مـــن علمـــه  ألنَّ  ،مـــرية العلـــم أمـــري املـــؤمنني 

 .»ومن مريته اشتغلوا ،امتاروا

 ،يـا أمـري املـؤمنني :من الشام قـال لعمـر رجالً  وقد روي أنَّ 

بـه  أحـقُّ  :فقال لـه عمـر ،به منك أنا أحقُّ : اس فقالفسمعه العبّ 

 .ايعني علي�  ،فناه باألمس يف املدينةي ومنك رجل خلَّ واهللا منّ 

 ،وكتـــب القبيلتـــني ،نت أحاديـــث الفـــريقنيوقـــد تضـــمَّ 

ــ ــيلٍّ ـبالتص ــة ع ــزام  ريح بإمام ــمني وااللت ــي  ،ال بالتض وه

وقــد أنشــأ  ،ة مــن ضــوء النهــاروقبَّــ ،ارالزّخــ هقطــرة مــن بحــر

 .لالختصار تركنا أكثرها طلباً  ،ء فيه أنواع األشعارالفضال

 : د احلمرييقال السيِّ 

ــــيلٌّ  ــــيهم ع ــــيِّ  ويصُّ  وف    النب

  رهم قـــد دعـــاه أمـــرياـبمحضـــ 

   بــه يف احليــاة يصــاً وكــان خّص 

ــــاهره واجتبــــاه عشــــريا    وص

 ،جــامع الكتــاب  جــاءت النوبــة إىلٰ امَّ ـولــ]] ٥٧ص /[[

 : أنشأ يقول يف هذا الباب

ـــيلٌّ  ـــة ع ـــؤمنني رصيم ـــري امل    أم

   ففي الوحي واألخبار ما فيه مقنـع 

     فلــم يكــنرواهــا املــوايل واملــوّيل 

  ملنكرهـــا عنهـــا حميـــد ومرجـــع 

ــو ــن رشِّ  ٰى س ــوروث م ــه امل   بغض

  جيـدع وأنف الـذي ال يتبـع احلـقَّ  

ــىلٰ  ــذاباً  ويص ــباً  ع ــ واص    داً ومؤبَّ

ــــرُّ   ــــاً  جي ــــه كاره ــــدفَّ  إلي   عيت

*   *   * 

 :كالم يف املناشدة ]]٦٤ص /[[

ــب  ــذاهب األربعــة وأخط ــن أهــل امل ــه م ــن مردوي أســند اب

ــوارزم إىلٰ  ــة خ ــن واثل ــامر ب ــال ،ع ــىلٰ   :ق ــت ع ــوم  كن ــاب ي الب

ــور ــنهم ،ٰى الش ــوات بي ــت األص ــ ،فارتفع ــمعت علي�   افس

ــول ــر«: يق ــا بك ــاس أب ــايع الن ــا واهللا أوىلٰ  ،ب ــه  وأن ــاألمر من ب

ــقُّ  ــوم كُ فأطعــت خمافــة  ،وأح ــع الق رب ـويضــ اراً ّفــأن يرج

ــض ــاب بع ــهم رق ــمّ  ،بعض ــر ث ــر لعم ــو بك ــايع أب   أوىلٰ وإّين  ،ب

 تريــدون أن تبــايعوا عــثامن إذاً  ثــمّ  ،فأطعتــه لــذلك ،بــاألمر منــه

 .» طيعال أسمع وال أُ 

ولــو  ،طيــعإذا أســمع وأُ «  :البــن مردويــه ٰى خــرويف روايــة أُ 

هم وال جمــيّ هم وال عم بــام ال يســتطيع عــربيّ أشــاء أن أتكلَّــ

افتخــر  ثــمّ ، »خصــلة منهــا رك أن يــردَّ ـاملعاهــد مــنهم وال املشــ

ـــأُ  ـــة محـــزة ،ة رســـول اهللاخوَّ باختصاصـــه ب ـــوَّ وأُ  ،وعموم  ةخ

ــ ،جعفــر ــوَّ وأُ  ،ة فاطمــةوزوجيَّ ــ ،احلســنني ةب ــل املش  ،ركنيـوقت

ــبقه إىلٰ  ــد وس ــالم بالتوحي ــول اهللا ،اإلس ــيله لرس ــه  ،وتغس وأكل

 ،الشـــمس لـــه بـــأمر اهللا وردِّ  ،اهللا مـــن الطـــائر بـــدعوة نبـــيِّ 

املسـجد  وفـتح بابـه إىلٰ  ،وكشف الكـرب عـن وجـه رسـول اهللا

وتقديمـه  ،وتطهـريه يف كتـاب اهللا ،دون بـاب غـريه عـن أمـر اهللا

 لـه سـهامً  وبـأنَّ  ،ة يف مناجـاة رسـول اهللار مـرَّ ـعشـ ةالصدقة ستَّ 

 وتغمــيض النبــيِّ  ،ٰى ة القربــومــودَّ  ،يف العــامِّ  وســهامً  يف اخلــاصِّ 

  .ودفنه 

ـــة أُ  ـــرويف رواي ـــندها إىلٰ  ٰى خ ـــ أيب ذرٍّ  للخـــوارزمي أس ه أنَّ

 ــل ــول جربائي ــزمهم بق ــيف إالَّ «: أل ــارال س وال  ، ذو الفق

تـه عـن اهللا بمحبَّ   جربئيـل أمـر النبـيَّ  وبـأنَّ  ،» عـيلٌّ إالَّ  ٰى فتـ

كـر ذ ثـمّ  ،»هبـُّمـن ُحيِ  بُّ ه وُحيِـبـُّاهللا ُحيِ  إنَّ «: وقـال ،هبُّ ة من ُحيِ وحمبَّ 

نعـــم األب «: نـــودي ليلـــة اإلرساء يف الســـامء  النبـــيَّ  أنَّ 

قــال ، »فاســتوص بــه ،ونعــم األخ أخــوك عــيلٌّ  ،أبــوك إبــراهيم

 . فصــمتاوإالَّ  ســمعت ذلــك مــن رســول اهللا  :ابــن عــوف
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أنــت «: لــه وذكــر قــول النبــيِّ  ،ذكــر دخولــه املســجد جنبــاً  ثــمّ 

 .» ٰى ي بمنزلة هارون من موسمنّ 

علمــتم موضــعي مــن رســـول اهللا ولقــد «]] ٦٥ص /[[

، ــ ــريب وختصيص ــسِّ ـوق ــده ي بم ــمِّ  ،جس ــهعَ  وش وال  ،رف

بــاع وكنــت أتبعــه اتِّ  ،وال خطلــة يف فعــل ،جيـد يل كذبــة يف قــول

ــالفصــيل أُ  ــوم علــامً  يرفــع يل كــلَّ  ،همَّ ــه ي ــأمرين  ،مــن أخالق وي

ة الشــيطان حـني نــزل الــوحي ولقـد ســمعت رنَّـ ،باالقتـداء بــه

قـد  ،ة الشـيطانرنَّـ :قـال ؟مـا هـذه :ت لـهفقلـ ،رسول اهللا عىلٰ 

 إالَّ  ،ٰى مـا أر ٰى وتـر ،ك تسـمع مـا أسـمعإنَّـ ،أيس مـن عبادتـه

ولقـد كنـت معـه حـني طلـب  .ك وزيـرولكنـَّ ،ك لست بنبيٍّ أنَّ 

 ،رددهـاأ :فقـالوا ،فجـاءت ،فـدعاها ،منـه املـأل جمـيء الشـجرة

ــالوا ،تفــردَّ  ــأِت  :فق ــالوا ،فجــاء نصــفها ،نصــفها فلي  ،هردَّ  :فق

ذلــك مــن   أول مــؤمن بــأنَّ إّين  :فقلــت ،ســاحر :فقــالوا ،هفــردَّ 

  .»هلنبيِّ  أمر اهللا تصديقاً 

 ٰى ه معلــوم عنــد أهــل الشــوروحيــث كــان ذلــك كلُّــ

إذ هـو  ،ولـو أمكـن لسـارعوا إليـه ،وغريهم مل يمكـنهم جحـده

ــ ــام التوصُّ ــة ل إىلٰ مق ــدلَّ  ،اخلالف ــىلٰ  ف ــرارهم ع ــ إق ــقٌّ أنَّ  ه ح

ته واستوضــحوا قضــيَّ  ،ه وســمعوهاتقــد عرفــوا صــحَّ  ،عنــدهم

ــا ــ ،ورعوه ــوا أهنَّ ــيهم وعلم ــت عل ــه قام ــروه مقام ــو أنك م ل

وأبــو بكــر أقــام  ،واعــرتف بــه غــريهم مــن العــاملني ،الرباهــني

ــ ــيِّ احلجَّ ــن النب ــه م ــقيفة بقرابت ــوم الس ــسُّ  ، ة ي ــا  وأم منه

 . قرابة عيلٍّ 

فكيف  ،فإذا حصلت له اخلالفة ببعض خصلة من خصال عيلٍّ 

 ؟ بمقام النبيِّ  املخصوص بجميعها أوىلٰ  ن عيلٌّ مل يك

الــنجم  وهــويِّ  ،يف نفســه وكـذا بغــريه مثــل مســاواته للنبـيِّ 

ــراءة مــن أيب بكــر وعزلــه ،يف داره ــنصِّ  ،وأخــذه ب  عــىلٰ  وال

ــه ــ ،واليت ــني آت ــه ٰى ح ــاة يف ركوع ــن  ،الزك ــخرة ع ــع الص وقل

وكــالم  ،ودحــو بــاب خيــرب مــن عجائبــه ،القليــب مــن غرائبــه

ــا ــهالثعب ــن آيات ــة م ــن  ،ن واجلمجم ــديل م ــام واملن ــزول اجل ون

ــه ــ إىلٰ  ،كرامات ــك ممَّ ــري ذل ــذكرهغ ــاب ب ــول الكت ــول  ،ا يط ويع

  بروايـــة أعيـــاهنم رَ ِكـــح فـــيام ذُ وقـــد رصَّ  ،رهـاب بنشـــاخلّطـــ

ــاهنم]] ٦٦ص /[[ ــه ،وأركــان أدي ــدقه وعدل ــع ص ــ ،م  ه أوىلٰ أنَّ

 .يف هضمه وعزله ٰى وسع ،ر عليهن تأمَّ ممَّ 

 : قال بعضهم

ـــــاع أُ  ـــــيلهامس ـــــل بتفص    طي

  ذكرهـــا جممـــال معجـــزاً  ٰى كفـــ 

نضــد  ، حصــل اخلــوارزمي مــن هــذه املزايــا يف علمــهامَّ ـولــ

 : فقال ،منها يف تأليفه ونظمه شيئاً 

ــة ــه زوج كفاطم ــن ل ــيهم م ــل ف    ه

  ذي حسن كلُّ  اقل ال وإن مات غص�  

ــدٌ  ــده ول ــه يف ول ــن ل ــيهم م ــل ف    ه

  سـنواحل مثل احلسني شهيد الطـفِّ  

ــمٌّ  ــه ع ــن ل ــيهم م ــل ف ــوازره ه    ي

ــزمن  ــامم ذي ال ــزة يف أع ــل مح   كمث

ــه ــنو يكانف ــه ص ــن ل ــيهم م ــل ف    ه

ــتن  ــايل الباســق الف   كجعفــر ذي املع

   يـوم خنـدقهم هل فـيهم مـن تـوّىلٰ 

ــرَّ   ــرو خ ــرو وعم ــال عم ــذقن قت   لل

   يف حـال سـطوته ٰى هل فيهم من رم

  ببـــاب خيـــرب مل يضـــعف ومل هيـــن 

ــيه ــل ف ــابقني إىلٰ ه ــابق يف الس     م س

ــقِّ   ــّىلٰ  ح ــا ص ــني وم ــن إىلٰ  اليق   وث

ــ ــل أت ــ ٰى وه ــل أت ــد  إىلٰ إالَّ  ٰى ه    أس

  الكتائب طـود احللـم يف املحـن ٰى فن 

ــه ــرام خالق ــنقض واإلب ــاع يف ال    أط

  والعلـن رِّ ـنفسه يف السـ ٰى ـوقد عص 

   هـمرع كلُّ ـالناس يف سفح علم الشـ

ــبطني يف  ــو الس ــيل أب ــلكــن ع   ننَ  الُق

*   *   * 

  : عيلٌّ ]] ١٢٣ص [[

 ،]ابـن نباتـة إىلٰ [أسند الشيخ اجلليـل أبـو جعفـر بـن بابويـه 

ــال ــيلٌّ   :ق ــا ع ــرج علين ــن خ ــده احلس ــد ول ــده ي ــال ،ويف ي : وق

ص : /[[ وقـــال ،ويــده يف يـــدي  هكــذا خـــرج النبـــيُّ «

ــيِّ ]] ١٢٤ ــق بعــدي وس ــذاخــري اخلل ــام  ،دهم أخــي ه وهــو إم

وأنــا أقــول يف ابنــي هــذا مثــل  ،مــؤمن كــلِّ  مســلم ومــوىلٰ  كــلِّ 

ــه ــإ َال أ ،قول ــيُ نَّ ــام ظُ ظلَ ه س ــدي ك ــول اهللام بع ــد رس ــت بع  ،لم

ــهيد ــني الش ــده احلس ــق بع ــن  ،وخــري اخلل ــعة م ــده تس ــن بع وم

ــلبه ــه ،ص ــاء اهللا يف أرض ــىلٰ  ،خلف ــه ع ــاده وحجج ــعهم  ،عب تاس

ــائم ــوحي ،الق ــذلك ال ــزل ب ــد ن ــ.  لق ــيُّ  َل ئِ وُس ــنهم   النب ع

ــــده ــــا عن ــــال ،وأن وِج : فق ــــُ�ُ
ْ
ــــماِء ذاِت ال  �َوا�س�
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ـ ]ثـمّ [، ]١ :الربوج[ ووضـع  ،هلـم هـذاأوَّ  ،م كعـدد الـربوجإهنَّ

 ،مـن واالهـم فقـد واالين ،وآخـرهم املهـدي ،يـرأسـ يده عـىلٰ 

ــاداين ــد ع ــاداهم فق ــن ع ــ ،وم ــائي وأئمَّ ــم خلف ــلمني وه ة املس

 .» بعدي

ــا وأســند الشــيخ أبــو جعفــر بــن بابويــه إىلٰ  ين أيب جعفــر الث

ــه إىلٰ  إىلٰ  ــيلٍّ  آبائ ــيلٍّ    ع ــول ع ــ  ق ــن عبّ ــة «: اسالب ليل

وكـذلك والة األمـر  ، فيهـا أمـر السـنةبـنيَّ ويُ  ،سنة القدر يف كلِّ 

: قــال ؟مـن هـم :اسقـال ابـن عبّــ ،»مـن بعـد رســول اهللا 

ــأنا وأحد عشـ« ونحـوه   ،»ثونون حمـدَّ ة مهـديُّ ر مـن صـلبي أئمَّ

  .الشيخ أبو جعفر الطويس ٰى رو

آمنـــوا بليلـــة «:  أحاديـــث الكلينـــي عـــن النبـــيِّ  ويف

ــ ،القــدر وكــذلك والة األمــر مــن  ،ه ينــزل فيهــا أمــر الســنةفإنَّ

 .» بن أيب طالب وأحد عرش من ولده بعدي عيلُّ 

ــيلُّ  ــند ع ــ وأس ــن حمّم ــب ــيلٍّ  ي إىلٰ د القّم ــيِّ   ع ــول النب  ق

 :»ـــ ـــت الوص ـــىلٰ  يُّ ـأن ـــي ع ـــل بيت ـــن أه ـــوات م  ،األم

ـ ،تـيمَّ اء مـن أُ األحيـ واخلليفة عـىلٰ   ٰى ة اإلحـدوأنـت أبـو األئمَّ

  .»ومنهم املهدي ،رون معصومونمطهَّ  ،ر من صلبكـعش

:  قــول النبــيِّ   عــيلٍّ  بطريــق آخــر إىلٰ  وأســند أيضــاً 

 مـن ردَّ  ،عـدد نقبـاء بنـي إرسائيـل ،تـكيَّ ة بعـدي مـن ذرّ األئمَّ «

 .» وأنكرين عيلَّ  عليهم وأنكرهم فقد ردَّ 

ــل قــول عــيلٍّ  إىلٰ  وأســند صــاحب املقتضــب   أيب الطفي

 ،» الوصــاة بعــد النبــيِّ  سـنة عــىلٰ  ليلــة القــدر كــلُّ «: يقـول

ــت ــاة :قل ــن الوص ــال ؟وم ــ« :ق ــد عش ــا وأح ــلبي ـأن ــن ص ر م

 . اسوروي ذلك عن ابن عبّ   ،»ثونة املحدَّ األئمَّ 

ــيِّ  ــول النب ــه ق ــن بابوي ــر اب ــو جعف ــند أب ــف «:  وأس كي

ــهتلــك أُ  ولــو األلبــاب ن ولــدي أُ ر مـــوأحــد عشــ ة أنــا وعــيلٌّ مَّ

ــاأوَّ  ــا ،هل ــيح آخره ــني ؟واملس ــك ب ــن هيل ]] ١٢٥ص /[[  ولك

ونحـوه أسـند  .وقـد سـلف  ،»يذلك من لسـت منـه ولـيس منّـ

ــيلٍّ  ــن ع ــزة ب ــادق إىلٰ  إىلٰ  مح ــول اهللا  الص ــيلُّ   ،رس ــند ع  وأس

  .رسول اهللا  إىلٰ  د بن احلسني بن حممّ 

 ، يلٍّ عـــ ســـأل عمـــر فأرشـــده إىلٰ  هيوديـــاً  وأســـند أنَّ 

ومـن  ؟ة هـوجنـَّ ويف أّي  ؟كم إمـامأخـربين كـم بعـد نبـيِّ  :فقـال

  وهــم مــع النبــيِّ  ،رـاثنــا عشــ«: فقــال  ؟يســكن معــه

ـ هبـــذا  أنــت أوىلٰ  :فأســـلم اليهــودي وقـــال ،»ة عــدنيف جنـَّ

 .فاقأنت الذي تفوق وال تُ  ،املجلس من هذا

ــويس  وذكــره صــاحب البصــائر مســنداً  بإســناد الشــيخ الط

 ألجـد ذلــك يف إّين : ويف آخــره ،لشـيخ املفيــد برجالـهبرجالـه وا

 .كتب أيب هارون بيده

وذكــره  ،الشــيخ أبــو جعفــر بــن بابويــه برجالــه ورواه أيضــاً 

ــ ــه مــن طــرق العامَّ ــه ،ةصــاحب املقتضــب برجال ــ :وزاد في ه أنَّ

ــ :وقــال ،ف اســمهفعــرَّ  كتابــاً  عــيلٍّ  أخـرج إىلٰ  ه عــرباين وأنــت إنَّ

ــريب ــال ،ع ــمي يف «: فق ــم اس ــلنع ــوراة هابي ــل  ،الت ويف اإلنجي

 . يتوارثونه ٰى أبيه وإمالء موس ه بخطِّ فحلف أنَّ  ،»حيدار

ــه إىلٰ  ــن بابوي ــر ب ــو جعف ــند أب ــا إىلٰ  وأس ــه أب أب  الرض آبائ

 إنَّ  ،يمـا خلــق اهللا أفضــل منـّـ«:  قــول النبــيِّ   عـيلٍّ  إىلٰ 

ــ ــاهللا فضَّ ــىلٰ ل املرَس ــرَّ  لني ع ــ ،بنياملالئكــة املق  لني عــىلٰ وفضَّ

ـ ،والفضـل بعــدي لـك يـا عــيلُّ  ،رسـلنيامل  ،ة مـن بعــدكولألئمَّ

ـــ اهللا تعـــاىلٰ  إنَّ  ـــاديخـــاطبني يف اإلرساء بأنَّ ـــوري يف عب  ،ك ن

ــي ــت كرامت ــيائك أوجب ــوايب ،وألوص ــت ث ــيعتهم أوجب  ،ولش

نـور اسـم  يف كـلِّ  ،سـاق العـرش عـىلٰ  ر نـوراً ـأراين اثني عش ثمّ 

 ،ديــا حمّمــ :نــاداين ثــمّ  ،هلــم عــيل وآخــرهم املهــديأوَّ  ،يٍّ ـوصــ

ـــوألُ  ،هبـــم دينـــي ظهـــرنَّ يت وجـــاليل ألُ وعـــزَّ  األرض  نَّ رَ طهِّ

ــدائي ــن أع ــآخرهم م ــ ،ب ــديرهنَّ ـوألنص ــ ،م بجن ــو  ٰى حتَّ تعل

ــويت ــىلٰ  ،دع ــق ع ــع اخلل ــدي وجتتم ــنَّ  ،توحي ــ وألداول  ام إىلٰ األّي

 وهـذا حـديث طويـل اشـتمل عـىلٰ ، » يوم القيامـة بـني أوليـائي

ــ ــبيح رهبِّ ــة تس ــيمهم املالئك ــىلٰ  ،متعل ــيهم وع ــاء عل ــم الثن  ،عظ

 . أخذنا منه موضع الفرض من هذا الكتاب

ــب إىلٰ  ــند احلاج ــكري إىلٰ  وأس ــن العس ــه أب أب  احلس آبائ

ــيلٍّ  إىلٰ  ــيِّ ]] ١٢٦ص /[[  ع ــول النب ــ«  : ق ــن األئمَّ ة م

ــور اهللا ــرون بن ــدك ينظ ــوهبم ،ول ــة يف قل ــذف احلكم ــم أوَّ  ،ق هل

األرض  يمـــأل ،وآخـــرهم مهـــدي ،وأوســـطهم عـــيلٌّ  ،أنـــت

 .»عدالً 

ــيلُّ  ــند ع ــ وأس ــن حمّم ــيلٍّ  د إىلٰ ب ــيِّ   ع ــول النب   : ق

ــتفرتق أُ « ــىلٰ مَّ س ــي ع ــة ت ــبعني فرق ــالث وس ــة ،ث ــدة ناجي  ،واح

ــ ــواليتكموهــم املتمسِّ ــرأهيم  ،كون ب ــا ال يعملــون ب ــك م ، ُأولئ

ــبيل ــن س ــيهم م ــ، »عل ــن األئمَّ ــأله ع ــالوس ــدد «:  ة فق ع

 .» نقباء بني إرسائيل

ــه ــن بابوي ــند اب ــدين  إىلٰ  وأس ــن العاب ــيلٍّ  إىلٰ  زي   ع

ـ«:  قول النبـيِّ  هلـم أنـت أوَّ  ،رـة مـن بعـدي اثنـا عشـاألئمَّ

يـده مشــارق  يفـتح اهللا عــىلٰ  ،وآخــرهم القـائم املهــدي ،يـا عـيلُّ 
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ــا ــ ،»األرض ومغارهب ــنورواه حمّم ــن احلس ــن  ،د ب ــعد ب ــن س ع

ــ ــريي وحمّم ــد اهللا احلم ــد اهللا وعب ــعب ــن حيي ــن  ٰى د ب ــد ب وأمح

ــس ــ ،إدري ــع ــن أيب اخلّط ــن اب ــن عيس ــد ب ــي  ٰى اب وأمح والربق

  .البن فّض  عن احلسن بن عيلِّ  ،وإبراهيم بن هاشم

ـ عـيلٍّ  األصـبغ دخـل عـىلٰ  أنَّ   قرُ وهبذه الطُّ   ،راً فوجـده متفكِّ

ــال ــال ؟فــيم :فق ــن ولــديـيف احلــادي عشــ«: فق ــو  ،ر م ه

فيهـا قـوم وهيتـدي فيهـا  يكـون لـه حـرية وغيبـة يضـلُّ  ،املهدي

ــرون ــذه األُ أُ  ،آخ ــار ه ــك خي ــولئ ــرتةمَّ ــذه الع ــرار ه ــع أب  ،»ة م

  . عيلٍّ  ونحوه أسند ابن بابويه بطريقني إىلٰ 

 قـول النبــيِّ  آبائــه  الرضـا إىلٰ  وأسـند ابـن ماجيلويــه إىلٰ 

 :» َّــ مــن أحــب ويركــب ســفينة النجــاة  ،ك بــدينيأن يتمسَّ

ــدِ  ،بعــدي ــيلٍّ  فليقت ــ ،بع ــىلٰ فإنَّ ــيمَّ أُ  ه خليفتــي ع ــويل ،ت ــه ق  ،قول

 ،ه يـوم القيامــةين ومل أرَ مل يـرَ  ،مـن فارقـه فـارقني ،وأمـره أمـري

ــ م اهللا تعــاىلٰ وحــرَّ  ــه اجلنَّ ــي مَّ واحلســن واحلســني إمامــا أُ  ،ةعلي ت

ــ ،بعــد أبــيهام  ،تاســعهم القــائم ،ة تســعةومــن ولــد احلســني أئمَّ

ــاعتي ــاعتهم ط ــيِّ  إىلٰ  ،ط ــلهم املض ــرين لفض ــكو املنك عني اهللا أش

 الرضــا إىلٰ  ند أمحــد بــن زيــاد إىلٰ ونحــوه أســ  ،»حــرمتهم بعــدي

  . النبيِّ  إىلٰ  آبائه 

ــني  وأســند عــيلُّ  ــن احلس ــيلٍّ  رجــالً  أنَّ   ب  : قــال لع

ــ ،أمــري املــؤمنني ٰى دعُتــ  ،»اهللا تعــاىلٰ «: قــال ؟رك علــيهمفمــن أمَّ

ــال ــب :ق ــيُّ  ،فغض ــه النب ــال ل ــؤمنني «:  فق ــري امل ــو أم ه

ــه ــوق عرش ــه ف ــدها ل ــن اهللا عق ــة م ــه ،بوالي ــن جهل ــد  م فق

 جحـــد]] ١٢٧ص /[[ومـــن جحـــد إمرتـــه فقـــد  ،جهلنـــي

ــو ولــدي ،وهــو زوج ابنتــي ،رســالتي ــا وعــيلٌّ  ،وأب ــة  أن وفاطم

ــد احلســني ُح  ــىلٰ َجــواحلســن واحلســني وتســعة مــن ول  ج اهللا ع

 .» خلقه

ـــ ٰى ورو ـــهلَ ُس ـــيِّ   يم برجال ـــول النب ـــيلٍّ   ق ـــد «: لع ق

فيـك ويف رشكائـك مـن بعـدك الـذين قـرن  استجاب اهللا تعـاىلٰ 

ــاىلٰ ا ــه تع ــاعتي يف قول ــه وط ــاعتهم بطاعت ــِر : هللا ط
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 ثـمّ  ،احلسـن ثـمّ  ،هلـم أنـت يـا عـيلُّ أوَّ   ،]٥٩: النسـاء[ ِمن

تكملـة اثنـي  ثـمّ  ،د البـاقرحمّمـ ثـمّ  ،د العابـدينسـيِّ  ثمّ  ،احلسني

ـمهـدي أُ  إىلٰ  ،مـن ولـدك يـا حسـني ر إماماً ـعش واهللا  ،دة حمّمـمَّ

ــايَ حيــث يُ  ،عرفــه باســمه ألواهللا إّين   ،ع لــه بــني الــركن واملقــامب

فلقيـــت  :يملَ قـــال ُســـ ،»وأعـــرف اســـم أنصـــاره وقبـــائلهم

 ثت بــه عــيلَّ وحــدَّ  ،»صــدقت«: فقــاال ،ثتهام بــهاحلســنني فحــدَّ 

ــال ــني فق ــن احلس ــول اهللا «: ب ــن رس ــؤمنني ع ــري امل ــه أم أقرأني

« ،ــ ــن أيب عيّ ــان ب ــال أب ــدَّ   :اشق ــيلَّ ح ــني  ثت ع ــن احلس ب

فلقيــت البــاقر  :قــال أبــان ،»صــدق«: يم فقــاللَ ن ُســبــذلك عــ

 . وأورده أبو جعفر بن بابويه  ،»صدق«: ثته فقالفحدَّ 

ــول النبــيِّ  ــند ق ــعود  وأس ــن مس ــيلُّ «: الب بــن أيب  ع

 ٰى ـفــإذا مضــ ،وخليفتــي علــيكم ،طالــب إمــامكم بعــدي

تســعة مــن ولــد احلســني  ثــمّ  ،فاحلســني ٰى ـفــإذا مضــ ،فاحلســن

ــائم ،واحــد بعــد واحــد ــ ،هم تاســعهمق ــواليهم إالَّ بُّ ال ُحيِ  هم وي

ـــه  كـــافر وال يبغضـــهم ويعـــادهيم إالَّ  ،مـــؤمن طابـــت والدت

مــا أنــا  ،مــنهم فقــد أنكــرين مــن أنكــر واحــداً  ،خبثــت والدتــه

 .» ة من ولدهواألئمَّ  يف عيلٍّ  ٰى ناطق عن اهلو

ــيلُّ  ــند ع ــ وأس ــن حمّم ــادق إىلٰ  د إىلٰ ب ــه  الص ــول  آبائ ق

ــ«: رســول اهللا  ــا عشــاألئمَّ ــن  هلــم عــيلُّ أوَّ  ،رـة بعــدي اثن ب

 ،هبــم مــؤمن املقــرُّ  ،هــم خلفـائي ،وآخــرهم القــائم ،أيب طالـب

 .»واملنكر هلم كافر

 :قـال اهللا تعـاىلٰ «:  قول النبـيِّ   عيلٍّ  إىلٰ  وأسند أيضاً 

 ،ةة تقيـَّة دانت بإمام جائر وإن كانت يف نفسها برَّ رعيَّ  كلَّ  نَّ بَ عذِّ ألُ 

ي وإن كانت يف نفسها غري ة دانت بإمام عادل منّ يَّ رع كلَّ  وألرمحنَّ 

تسـعة «: قال ؟فكم يكون بعدك :قلت]] ١٢٨ص /[[، »ةة تقيَّ برَّ 

حيزن لفقده أهل األرض  ،تاسعهم قائمهم ،من ولد احلسني 

 هبم آيـس مـا يكـون إذ كأّين  ،ف حريانفكم مؤمن متأسِّ  ،والسامء

: البعـد كـالقربع مـن سـمَ نداء يُ  :نودي يف رجب ثالثة أصوات
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  .» عيلٍّ  ينسبه إىلٰ  ٰى اهللا قد بعث فالن بن فالن حتَّ  أنَّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البيايض )/ ٣ج (الرصاط املستقيم 

 :فصل ]]١١٩ص [[

ــيلٍّ  ــالوا يف إمامــة ع ــو :ق ــا ســبب س البيعــة  ٰى مل يكــن هل

ومـنهم مـن سـكت  ،بـل مـن النـاس مـن أباهـا ،واإلمجاع فيهـا

ــن أتاهــا ،عنهــا ــة يف احلــجِّ  ،ومــنهم م ــد كانــت عائش ــامَّ  ،وق  فل

قتـل قتلتـه وهـم  قدمت وعلمـت قتـل عـثامن طلبـت مـن عـيلٍّ 

ــ ــاً ـعش ــأب رون ألف ــك ٰى ف ــت إىلٰ  ،ذل ــ فخرج ــاخطة ـالبص رة س

ــه ــة ،علي ــىلٰ  :قائل ــتويل ع ــه يس ــا بال ــا م ــة  ،رقابن ــل املدين ال أدخ

 .فيها سلطان ولعيلٍّ 
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وخـــرج معهـــا طلحـــة والـــزبري ومعظـــم ]] ١٢٠ص /[[

ــحابة ــة ،الص ــت املحارب ــفقُ  ،وكان ــة َل تِ ــفَّ  ،طلح ــن  وك ــده ع ي

ــ«:  لقــول النبــيِّ ، الـزبري ، »ة بالنــارروا قاتــل ابــن صــفيَّ ـبشِّ

 ،يـده إليـه  رآه ال يمـدُّ امَّ ـالرمح عـن ترقـوة عـيل لـرف زبري ـفص

ــه ــال ل ــيِّ «: فق ــول النب ــيت ق ــامل  : أنس ــت ظ ــتحاربه وأن س

ـــه ـــ ،»؟ل ـــهفحطَّ ـــوّىلٰ  ،م رحم ـــوه ،ف ـــوه وقتل ـــ ،فتبع ر ـوانكس

ــا  ثــمّ  ،بســرت عائشــة وأمــر عــيلٌّ  ،العســكر اجتمــع معهــا وتباكي

 .ما كان منهام وندما عىلٰ 

فــدفع  ،ويـة يعزلــه عـن الشـاممعا إىلٰ  بعــث عـيلٌّ  ثـمّ  :قـالوا

ــه إىلٰ  ــاص كتاب ــن الع ــرو ب ــال ،عم ــ: فق ــل يل مص ـــاجع  ٰى ر حتَّ

ــ ــك مهَّ ــل ،هأكفي ــال ،ففع ــه :ق ــب إلي ــ :اكت ــاك حتَّ ــن ارتض  ٰى م

 ،نيكــان حــرب صــفّ  ٰى حتَّــ رُّ ـالشــ امتــدَّ  ثــمّ  ؟يصــل عزلــك إيلَّ 

ــوقُ  مخســة  مــن أصــحاب عــيلٍّ  ،مــن املســلمني ســبعون ألفــاً  َل تِ

ــ ــحا ،رونـوعش ــن أص ــونوم ــة وأربع  ثــمّ  ،ب معاويــة مخس

خلعهــام  فق عمــرو واألشــعري عــىلٰ فــاتَّ  ،التحكــيم ٰى جــر

 .اسونصب عبد اهللا بن عبّ 

مــا  :فقــال ، عــزهلام األشــعري أثبتهــا عمــرو يف معاويــةفلــامَّ 

ــت كــاحلامر حتمــل أســفاراً  ،فــاقهــذا كــان االتِّ  عــىلٰ  ــال  ،أن فق

إن حتمــل عليــه يلهــث أو ترتكــه  وأنــت كالكلــب :عمــرو

ـ فشــاقَّ  ،افــرتق الفيلقــان ثــمّ ث، يلهــ اخلــوارج مــن  اعليـ�

ــروان ،أصــحابه ــم ،وكــان حــرب النه ــن ملج  ،وكــان مــنهم اب

ر اإلمـارة ـفيـه بـني قصـ عـيلُّ  نَ فِـودُ  ،بمسجد الكوفة افقتل علي� 

 .والقبلة

ــاألُ  ألنَّ  ،نمنــع مــن عــدم ســبب آخــر غــري البيعــة :قلنــا ة مَّ

خــرج منهــا  ،ور افرتقــت ثــالث وســبعني للحــديث املشــهامَّ ـلــ

 ،واملـــارقون ،والقاســـطون ،والنـــاكثون ،أربـــع النصـــريية

وقـد أســلفنا ذلــك  ،وأنكــروا االختيــار عــوا الـنصَّ والبـاقون ادَّ 

 .يف اآليات واألخبار

ال حاجـة  إمامـة عـيلٍّ  اإلمجـاع عـىلٰ  :وقد قال إمـام احلـرمني

 .خرمور أُ ام هاجت الفتن ألُ وإنَّ  ،له

التـي  ٰى ب عـن الشـورملسـبَّ هي التهمـة بقتـل عـثامن ا :قلت

ــيلٍّ  ــا ع ــن برض ــفّ  ،مل تك ــل وص ــرب اجلم ــان ح ــا  ،نيفك عنه

 .ب عنهاب عن املسبَّ واخلوارج مسبَّ 

ــــال املتكلِّ ]] ١٢١ص /[[ ــــنهموق ــــون م ــــة  :م اإلمام

ـ عـىلٰ  ٰى النعقـاده زمـان الشـور ،باإلمجـاع ت لعيلٍّ استقرَّ  ا لـه أهنَّ

ــثامن ــثامنفتعيَّ  ،أو لع ــد ع ــه بع ــت ل ــام ،ن ــك نظ ــر ذل ــدِّ  ذك ين ال

 .الشافعي يف رشحه للطوالع

ــىلٰ  ــة ع ــخط عائش ــوا بس ــد اعرتف ــيلٍّ  وق ــه  ع ــان إمامت يف زم

ولــو  ،فلينظــر العاقـل يف إيــامن مـن هــذا فعلهـا ،املجمـع عليهـا

مـع  ،تكفـريه فعل ذلك أحـد غريهـا بخليفـة غـريه لسـارعوا إىلٰ 

ــيَّ  أنَّ  ــقِّ   النب ــل يف ح ــيلٍّ  مل يق ــري ع ــريب«:  غ ــك ح ، » حرب

مــن حــرب  وقــد أســلفنا طرفــاً  ،كفــر باإلمجــاع بــيِّ وحــرب الن

ــفّ  ــةص ــدع معاوي ــب إن  ،ني يف ب ــر قري ــب آخ ــه جان ــيأيت من وس

ــاء اهللا ــاً  ،ش ــأيت أيض ــرد وي ــل مف ــل يف فص ــرب اجلم ــ ،ح ا وأمَّ

ين بقتــل اخلــوارج فقــد ظهــرت فــيهم عالمــة املــروق مــن الــدِّ 

فلـيس يف  ،لني أمـري املـؤمننيد املرَسـذي الثدية كام أخـرب بـه سـيِّ 

 .ين باإلمجاعبل عارضوا الدِّ  ،ه طعن يف اإلمجاعذلك كلِّ 

إذ قـد أخـرب  ،يف موضـع قتلـه فـزور مـن دفـن عـيلٍّ  رَ كِ وما ذُ 

ـــادق  ـــه الص ـــلِّ  ،وأوالده ب ـــرف  وأوالد ك ـــخص أع ش

 ،ة مشـهور بتحـريم الـدفن يف املسـاجدومـذهب اإلماميـَّ ،بقربه

 .فال عربة بام افرتاه املعاند

ـــ أنَّ  س إىلٰ ذهـــب النـــا :وقـــال الغـــزايل ـــدُ  اعلي�  عـــىلٰ  نَ فِ

ــ ،النجــف ــ ،الناقــة م محلــوه عــىلٰ وأهنَّ  انتهــت إىلٰ  ٰى فســارت حتَّ

 .فدفنوه فيه ،فربكت ومل تنهض ،موضع قربه

  :ريـوقال أبـو بكـر الشـريازي يف كتابـه عـن احلسـن البصـ

ــ ــه ه إنَّ ــال لولدي ــتُّ «: ق ــتجدان عنــد رأيس  إذا أنــا م س

ــاً  ــ حنوط ــن اجلنَّ ــة أك ،ةم ــن وثالث ــان م ــتربقهااف ــدوا ، »س فوج

ـفلـامَّ ، مـن ذهـب عليـه مخـس خامـات عند رأسه طبقـاً  زوه  جهَّ

 ،وكـان قـد أعلمهـم بـذلك ،فـربك عنـد قـربه ،بعـري محلوه عـىلٰ 

ــ ،حلــد فيــهفأُ  ه،اهللا مــا علــم أحــد مــن حفــرفــوَ  ت النــاس وأظلَّ

 .فزعوا ٰى غاممة بيضاء وطري أبيض حتَّ 

ــ ــن الص ــام ع ــذيب األحك ــيخ يف هت ــرج الش   ادق وأخ

ــ ــان «: وقــال ،ريرـر الســولديــه بحمــل مــؤخَّ  ٰى ـه أوصــأنَّ تكفي

 ،فأحلــداين ،واللــبن موضــوع ،قــرب حمفــور وتنتهيــان إىلٰ  ،مــهمقدَّ 

  .»وأرشجا اللبن عيلَّ 

م رسيـــره جربائيـــل كـــان يف مقـــدَّ  :ويف دالئـــل البطـــائني

ــل ــل وإرسافي ــة]] ١٢٢ص /[[و ،وميكائي ــن املالئك ــرة م  ،زم

 . سع منهم التقديسمَ يُ 

ــنداً  ــر مس ــديث آخ ــني  إىلٰ  ويف ح ــ  احلس ــامها أنَّ ه أوص

ــره ــاء أم ــة اليمنــ ،بإخف ــتخرجا مــن الزاوي  ،لوحــاً  ٰى وأن يس
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ــيام جيــدانكفِّ ويُ  ــ ،نــاه ف فــإذا  ،اللــوح اله وضــعاه عــىلٰ فــإذا غسَّ

ــدَّ  ــا مق ــره يُ رأي ــؤخَّ م رسي ــّيل احلســن يُ  وأنَّ  ،رهشــال شــاال بم  ص

ــه ــمّ  ،علي ــاً فوجــ ،ففعــال مــا رســم ،احلســني ث  دا اللــوح مكتوب

نــوح  خــره النبــيُّ هــذا مــا ادَّ بســم اهللا الــرمحن الــرحيم، : (عليــه

ــن أيب طالــب لعــيلِّ  ــدار ،)ب ــز ال ــه  ،وأصــابا الكفــن يف دهلي وفي

ويف حـديث آخـر عـن  .نـور النهـار حنوط قد أضـاء نـوره عـىلٰ 

 . كلثوم نحو ذلك مِّ أُ 

 قضـينا صـالة العشـاء امَّ ـلـ«  :ويف حديث آخـر عـن احلسـني

ــدَّ إذ ــيل بمق ــد ش ــا ق ــه إىلٰ  ،ريرـم الس ــزل نتبع ــم ن ــري فل  ،الغ

ونحــن نســمع حفيــف أجنحــة  ،مــا وصــف عــىلٰ  فوجــدنا قــرباً 

  .»دنا عليهفوضعناه ونضَّ  ،ةوجلبة وضجَّ  ،كثرية

ت اللبنة من عنـد ذَ ِخ  نضدوا عليه أُ امَّ ـل«: وعن الصادق 

نني أمـري املـؤم إنَّ  :وهـاتف يقـول ،وإذا ليس يف القرب أحد ،رأسه

 ٰى حتَّ  ،وكذلك يفعل باألوصياء ،هفأحلقه اهللا بنبيِّ  ،صاحلاً  كان عبداً 

 .» حلق بهه باملغرب ألُ رق ووصيِّ ـباملش لو مات نبيٌّ 

ــرب أنَّ  ــ ويف خ ــن عيس ــامعيل ب ــالعبّ  ٰى إس ــة ـاس ــنة ثالث ي س

احفــروا هــذا القــرب  :وقــال ،لــه يف مجاعــة ومــائتني أنفــذ غالمــاً 

ــاس ــه الن ــتن ب ــذي افت ــو ،ال ــ :نويقول ــيلٌّ إنَّ ــة  ،ه ع ــر مخس فحف

 ثــمّ  ،رب فيهــاـفجــاء الغــالم وضـ ،صـعبة فبلغـوا أرضــاً  ،أذرع

ــتغاث ــاح واس ــأخرجوه ،ص ــىلٰ  ،ف ــإذا ع ــده دم إىلٰ  ف ــه ي  ،ترقوت

ــوه إىلٰ  ــواله فحمل ــائر  ،م ــده وس ــن عض ــر م ــه ينتث ــزل حلم ومل ي

 وركــب لــيالً  ،أوتــربَّ  ،وتـاب مــواله ،مــات ٰى ه األيمــن حتَّــشـقّ 

ــيلِّ  إىلٰ  ــع ع ــن مص ــابرب ــن ج ــىلٰ  ،ب ب ــل ع ــأله أن يعم ــيلٍّ  وس  ع

 .صندوقاً 

 ،ام الكـويفد بـن ّمهـثني حمّمـحـدَّ  :وقال أبو جعفر الطـويس

رأينـا هـذا الصـندوق قبـل  :قـال ،اجعن أيب احلسـن بـن احلّجـ

 .أن يبني عليه احلسن بن زيد احلائط

ـــايل ـــيَّ  :ويف األم ـــاء يتص ـــض اخللف ـــرج بع ـــة خ د يف ناحي

ـــريني ـــالب ،الغ ـــل الك ـــ ،فأرس ـــاء إىلٰ فلج ـــة أت الظب  ،أكم

 فســأل شــيخاً  ،فرجعــت إليهــا ،فهبطــت منهــا ،فرجعــت عنهــا

جعلـه  ،بـن أيب طالـب فيهـا قـرب عـيلِّ  إنَّ  :فقـال ،من بنـي أسـد

ـــاً  ـــ اهللا حرم ـــه ش ـــأوي إلي ـــن]] ١٢٣ص /[[ يء إالَّ ـال ي  ،أم

 .بل قربه يف جامع الكوفة :قال

ــوزي ــن اجل ــال اب ــذا  :ق ــن ه ــرب م ــة ق ــت الرافض ــو علم ل

اهللا قـرب عـيل وظهـر  ٰى فـأخف ،ه قرب مغـرية بـن شـعبةفإنَّ  ،لرمجوه

ـ ،للرافضة غريه فمـنعهم مـن  ،م ينقلـون موتـاهم إليـهلعلمه أهنَّ

 .صال بهاالتِّ 

ه قـال ألنَّـ ،هذا النقل عـن ابـن اجلـوزي غـري صـحيح :قلنا

ـــأبـــا الغنـــائم مـــن عبّـــ نَّ إ :يف كتــاب تارخيـــه ة نَّ اد أهـــل السُّ

ثالثامئـة صـحايب لـيس قـرب أحـد  مات بالكوفـة :ثيهم قالوحمدِّ 

وهــو هــذا الــذي  ، قــرب أمــري املــؤمنني مــنهم بمعــروف إالَّ 

 .تزوره الناس اآلن

جـاء  ٰى حتـَّ وقـد كـان أرضـاً  ،جاء الصـادق والبـاقر فـزاراه

 .د بن زيد الداعي صاحب الديلم فأظهرهحممّ 

صــل ال يتَّ  تــاً يف إنكــاره أن ال ينقــل املخــالف إليــه ميِّ  رُّ ـالســ

 ،مــن أجــل هــذا ،دوا أوالدهرَّ ـوشــ ،عــوا أفــالذ أكبــادهطَّ فق ،بــه

 .طرد اهللا عن جريته أرواح أضداده

ــ اجعلــتم يف صــندوقه معيــدي�  :قــالوا م بعــض الســالطني كلَّ

 .ر العاقويل الصندوق وأخرجهـفكس ،اه رافضي� فردَّ 

 ،خ املخالف اسـم ذلـك السـلطانلورَّ  الو كان ذلك حق�  :قلنا

ر أهـل ـلينتهـز بـه الفرصـة لكسـ ،ن األزمـان ما وقع فيه موعنيَّ 

 ،املـذهب رّ ـام اإلمام مل يضدّ وقوع ذلك من ُخ  َض رِ ولو فُ  .اإليامن

وقـد  ،اإلسالم فسقة بني شـيبة سـدنة البيـت احلـرام رّ ـكام مل يض

وكان مـن كـامل إيامنـه وعقلـه أن كتـب  ،ع السلطان خدابندهتشيَّ 

 .أسفل نعله الثالثة عىلٰ 

 ن إنكـارهم إبـراء قـرب احلسـني وليس هذا بأعجـب مـ

 .فعل اهللا الشفاء يضادُّ  ني بأنَّ حمتجّ  ،ذوي العاهات

ــاقي معــاجز  ،ٰى ريح القــرآن يف عيســـلصــ هــذا ردٌّ  :قلنــا وب

 .األنبياء

 .هي هناك :قالوا

وحتـريم  ،اتقـوهلم إبطـال الرقيّـ ويلزم عـىلٰ  ،فكذا هنا :قلنا

د الرابع من زي يف املجلَّ ه قد أسند ابن اجلوأنَّ  عىلٰ  .اءصناعة األطبّ 

فمسحه بقرب احلسني  ،ه كان به جربجعفر اجللودي أنَّ  املنتظم إىلٰ 

 فانتبه وليس به يشء منه ،ونام. 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي )/٢ج (الباب احلادي عرش  رشح عىلٰ 

 عـيلُّ  اإلمام بعد رسول اهللا : اخلامس: قال ]]٥٨٧ص [[

 . تواتر من النبيِّ امل بالنصِّ  بن أيب طالب 

 فــرغ مــن صــفات اإلمــام رشع يف تعيينــه، وقــد امَّ ـلــ :أقــول

 . ة بعد النبيِّ ة يف تعيني األئمَّ مَّ وقع النزاع بني األُ 
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 :] مذهب الشيعة يف تعيني اإلمام بعد النبيِّ [

ــ ــيعة كافَّ ــذهب الش ــيِّ  أنَّ  ة إىلٰ ف ــد النب ــام بع ــال   اإلم ب

ــيلُّ  ــو ع ــ فصــل ه ــن أيب طالــب، اب ــب ــن عمِّ ــه؛ ألنَّ ه ه وزوج ابنت

 .نه هلا دون غريهعليه هبا وعيَّ  نصَّ 

 :] ة يف تعيني اإلمام بعد النبيِّ نَّ مذهب أهل السُّ [

ــ ــل السُّ ــال أه ــنْ نَّ وق ــة وَم ــة املعتزل ــن  ة ومجاع ــاَبعهم م ت

ــول اهللا  إنَّ : اجلمهــور ــة بعــد رس ــن  اخلليف ــر ب ــو بك ــو أب ه

ــادهم أنَّ  ــة، باعتق ــيَّ  أيب قحاف ــ  النب ــىلٰ م ــنّص ع  ات ومل ي

تـه إمامــًا مَّ  ألُ أحـد مـن األنســاب وال مـن األصـحاب وال عــنيَّ 

ــون  ــًا يرجع ــركهم  ]]٥٨٨ص [/[وال رئيس ــل ت ــده، ب ــه بع إلي

. واختيـارهم، فمــن اختــاروه ألنفســهم كـان هــو اخلليفــة بعــده

دوه فاختاروا بعـد موتـه أبـا بكـر، فجعلـوه اخلليفـة بعـده، وقلَّـ

ــر األُ  ــأم ــاً مَّ ــوه رئيس ــىلٰ  ة وجعل ــيهم وع ــلمني،  عل ــائر املس س

اهللا  مــــع اعتقــــادهم أنَّ  وه خليفــــة رســــول اهللا وســــمُّ 

ــوله مل يســتخلفانه وإنَّــ ام كــان اســتخالفه عــنهم وعــن ورس

 .بيعتهم له

 :] مذهب مجاعة العبّاسيّني يف تعيني اإلمام بعد النبيِّ [

ــث أنَّ  ــذهب ثال ــ ويف م ــو عمُّ ــول اهللا ه ــد رس ــة بع ه اخلليف

اخلالفـة تكـون بـاملرياث  أنَّ  لـب، بنـاًء عـىلٰ بـد املطَّ العبّاس بن ع

ــ وأنَّ  ــاس؛ ألنَّ ــه؛ ألنَّ مــرياث الرســول للعبّ ــاس إلي  ه أقــرب الن

ــمَّ  ــمِّ  الع ــن الع ــن اب ــرب م ــرهم أق ــوارث يف نظ ــو ال ــان ه ، فك

 .بّاسيّنيملقامه وأحّق الناس به، وهذا مذهب مجاعة الع

 :]مذهب مجاعة العبّاسيّني ردُّ [ ]]٥٨٩ص [/[

ــ ــا وه ــة يف زمانن ــذاهب املنقرض ــن امل ــب م ــذهب غري و م

ــل مل يكــن االخــتالف بــني األُ هــذا، بــل ويف الصــدر األوَّ   ة إالَّ مَّ

ـــيلٍّ  ـــر؛ ألنَّ  يف ع ـــل وأيب بك ـــدًا مل يق ـــاس ادَّ  إنَّ  :أح ـــالعبّ  ٰى ع

ــيِّ  ــوت النب ــد م ــة بع ــ  اخلالف ــول أنَّ ــل املنق ــه، ب ه أراد لنفس

ــيلٍّ  ــا لع ــة هب ــه  املبايع ــامتنع علي ــب. ف ــة ال  به أنَّ وس اخلالف

جيـب أخـذه مـن اهللا ومـن  ام هـي أمـر إهلـيٌّ تثبت باملبايعة، بل إنَّ 

ــوله  ــريهرس ــاس وال لغ ــا للعبّ ــار فيه ــال اختي ــان . ، ف وك

 ــ ٰى يــر مــن اهللا ومــن الرســول، فلــو  ه صــاحبها بــالنصِّ أنَّ

ــاس أو مــن غــريه لكــان ذلــك  أخــذها بطريــق البيعــة مــن العبّ

ـ  طريـق الـنصِّ  ؛ فـإنَّ الـنصِّ  ٰى ة عليـه توجـب بطـالن دعـوحجَّ

مــن طريــق البيعــة وأثبــت وأبعــد عــن دخــول الشــبهة،  ٰى أقــو

ــه مل حيــتج معــه إىلٰ  ]]٥٩٠ص [/[فــإذا كــان  طريــق  حاصــالً ل

 .آخر

 :]ةمذهب اإلماميَّ  ف عىلٰ استدالل املصنِّ [

  كــان مذهبــه مــا ذهــب إليــه الشــيعة مــن أنَّ امَّ ـف لــواملصــنِّ 

ــيلُّ  ــن أيب طالــب  اإلمــام بعــد الرســول هــو ع ــري  ب مــن غ

 :بوجوه ٰى هذه الدعو عىلٰ  فصل بينه وبينه استدلَّ 

 :]بطريق النصِّ   إثبات إمامة عيلٍّ [

ــنصُّ : لاألوَّ  ــت أنَّــال ــق املتعــنيَّ ، وقــد عرف  عنــد ه الطري

ـاإلماميَّ  ه ال طريـق عنـدهم سـواه، فلهـذا ة وأنَّـة يف تعيـني األئمَّ

 ٰى عفاملـدَّ . رة عنـدهمقـرَّ صـول املف؛ لكونـه مـن األُ مه املصـنِّ قدَّ 

  إمامـة عـيلٍّ  قـد وقـع مـن اهللا ومـن رسـوله عـىلٰ  النصَّ  أنَّ 

ــ ــريه وأنَّ ــنيَّ دون غ ــه املتع ــبه بص ــمه ونس ــا باس ــنصِّ ـ هل  ريح ال

مــن اهللا  مــن ثبــت لــه الــنصُّ  مــا ســواه، وكــلُّ  دون كــلِّ  اجلــيلِّ 

 .هو اإلمام الي� ع ه اإلمام، ينتج أنَّ ومن رسوله ثبت أنَّ 

حصـل  ٰى ه متـأنَّـ عـىلٰ  فـاق الكـلِّ ة؛ التِّ فإمجاعيـَّ ٰى الكـرب اأمَّ 

ــنصُّ  ــن  ال ــن اهللا أو م ــام  ]]٥٩١ص [/[م ــن إم ــوله أو م رس

ثبـوت إمامتـه  ذلـك يكـون طريقـًا إىلٰ  سابق ثابـت اإلمامـة فـإنَّ 

 .قطعاً 

ـ فمعلومـة بـني مجاعـة الشـيعة بطريـق النقـل  ٰى ا الصـغروأمَّ

 عـيلٍّ  عـىلٰ  نـصَّ   النبـيَّ  رورّي أنَّ ـاملتواتر املفيد للعلـم الضـ

 ــ ــباإلمامــة واخلالفــة بعــده نص� ــل،  اا جلي� ال حيتمــل التأوي

ــل ورواه خمــالفوهم بُطــ ق رُ رواه اخللــف مــنهم عــن الســلف، ب

ــ إمامتــه وإن مل يعتقــدوا  ة عــىلٰ كثــرية متــواترة بألفــاظ خمتلفــة دالَّ

 .ها لكوهنا دليالً ذلك ال يرضُّ  داللتها؛ فإنَّ 

 :] والية عيلٍّ  ة عىلٰ يَّ النصوص النبو[

أمــري املــؤمنني  لعــيلٍّ  مــن تســميته  ِقــَل فمــن ذلــك مــا نُ 

ــاة النبــيِّ  ــحابة خياطبونــه يف حي ــع الص ــان مجي ــه، وك  يف حيات

ام بذلك من غري خـالف بيـنهم وال إنكـار مـن أحـد مـنهم، وإنَّـ

 . ظهر اإلنكار لذلك بعد موت النبيِّ 

ــيِّ  ]]٥٩٢ص [/[ ــول النب ــك ق ــن ذل  ًا إىلٰ مشــري  وم

أنـت «و ،»أنـت اخلليفـة مـن بعـدي«: بـن أيب طالـب  عـيلِّ 

ــلِّ ويلُّ  ــة ك ــؤمن ومؤمن ــي«و ،»م ــي وخليفت ــت وليّ ــري «و ،»أن خ

 ، إىلٰ »سـلِّموا عليـه بـإمرة املــؤمنني«، »تـي بعـديمَّ مـن أتركـه ألُ 

ــ ــن األلفــاظ الدالَّ ــري ذلــك م هــذا  ]]٥٩٣ص [/[ ة عــىلٰ غ

بعـد مقـاٍم، نَقلـه الـرواة  يف موطٍن بعـد مـوطٍن ويف مقـامٍ  ٰى املعن

اخـتالف طبقـاهتم، خلفـًا عـن سـلٍف نقـالً متـواترًا مفيــدًا  عـىلٰ 

ــ ــّي حتَّ ــم اليقين ــذه األاتَّ  ٰى للعل ــل ه ــك بأه ــل ذل ــام ص ــة، ك زمن

ـــه  ـــه وكرامات ـــه ومعجزات ـــن مغازي ـــه م ـــائر أحوال ـــوا س نقل
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ــه ــه ورشيعت ــون يف  وإنَّ . وطريقت ــرواة ال خيتلف ــل وال ــل النق أه

 .منوال واحد لوا اجلميع عىلٰ يشء من هذا، بل نق

ـ األبـواب  عليـه يـوم الـدار ويـوم سـدِّ  ه ومن ذلك نصُّ

ويـوم غـزاة  ]]٥٩٥ص [/[ويوم غزاة السلسلة  ]]٥٩٤ص [/[

 دُحـويـوم أُ  ]]٥٩٨ص [/[ويوم األحزاب ] ٥٩٧ص [/[تبوك 

ويـوم أخــذ بــراءة  ]]٦٠١ص [/[ويـوم خبــائر  ]]٥٩٩ص [/[

ة ويـوم احلديبيـَّ ]]٦٠٣ص [/[وحديث الطائر  ]]٦٠٢ص [/[

ويــوم  ]]٦٠٤ص [/[التأويــل كالتنزيــل  وحــديث القتــال عــىلٰ 

اليمن،  ويوم بعثه قاضيًا إىلٰ  ]]٦٠٥ص [/[ املواخاة ويوم املباهلة

 .ٰىص وال ُحت  دُّ عَ وغري ذلك من مواقعه التي ال تُ 

ــح ال  ]]٦٠٦ص [/[ ــو رصي ــا ه ــا م ــوص منه وهــذه النص

م يشء إليهـا، ومنهـا مـا هـو انضـام حيتـاج يف االسـتدالل هبـا إىلٰ 

مات إليهـا؛ لكـون داللتهـا غـري رصحيـة؛ انضامم مقـدَّ  حمتاج إىلٰ 

للنـاس ولصـحابته،   إمامتـه بـنيِّ كـان كثـريًا مـا يُ  ه فإنَّ 

ــرَّ  ــم ــق التص ــرَّ ـة بطري ــرَّ ريح وم ــويح وم ــق التل ــأل ة بطري ة يف امل

ـ. ة يف املــأل القليـلالكثـري ومـرَّ  ــوأعظمهـا عنــد العامَّ ة ة واخلاصَّ

ـ الواقع منه  ه كـان بمشـهد عظـيم عليه يف يـوم الغـدير؛ فإنَّ

ـ ه ة الـوداع؛ فإنَّـمن اخللق وهم القـوم الـذين كـانوا معـه يف حجَّ

 .م كانوا يومئٍذ ثامنون ألفاً روي أهنَّ 

يومــًا خماطبــًا  وهلــذا قــال الصــادق  ]]٦٠٨ص [/[

ــ ــن حض ــقُّ  إنَّ «: رهـمل ــه احل ــون ل ــدكم ليك ــىلٰ  أح ــاحبه  ع ص

ـفيشهد ل أيب عـّيل بـن أيب طالـب  وإنَّ . هه شـاهدان، فيأخـذ بحقِّ

 ــ ــه بحقِّ ــهد ل ــدر أن ش ــًا ومل يق ــون ألف ــدير ثامن ــوم الغ ه ي

ن هـذا احلـديث مـن ثبـوت مـا تضـمَّ  فـانظر إىلٰ . »هحقِّ  يصل إىلٰ 

يف ذلـك اليـوم بمشـهد هـذا   عـيلٍّ  من الرسـول عـىلٰ  النصِّ 

ــقُّ  ــل احل ــق ومل يص ــ إىلٰ  اخلل ــا وق ــك مل ــه، وذل ــن أهل ــه م ع في

ــ ، االخـتالف عليـه بعــد مـوت النبـيِّ  م مل يكونـوا مــن وأهنَّ

ــيِّ  ــل النب ــني بفع ــوم؛  ]]٦٠٩ص [/[يف   الراض ــك الي ذل

موا ألمــره، ِعـِه قلـوهبم وال سـلَّ ام سـمعوه بــآذاهنم ومل تَ م إنَّـفـإهنَّ 

 .هحقِّ  إىلٰ   بل أضمروا خمالفته، فلهذا مل يصل عيلٌّ 

 :] والية عيلٍّ  اهللا عىلٰ الوارد من  ق يف النصِّ رُ طُ [

ــ ــنصُّ وأمَّ ــاىلٰ  ا ال ــن اهللا تع ــوارد م ــ ال ــه ُط ــك في ــه فل ق رُ علي

 :ثالثة

 :] النصوص الواردة من النبيِّ [

ـــيِّ : لاألوَّ  ـــواردة مـــن النب ـــع بالنصـــوص ال ؛  أن تقن

ـيقة عن اهللا تعـاىلٰ ا يف احلقفإهنَّ  اهللا وقولـه قولـه  ه هـو نـصُّ ، فنصُّ

َهـو :وفعله فعله؛ لقوله تعـاىلٰ 
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ــه تعــاىلٰ ]٤و ٣: الــنجم[ � إِال َومــا  :، وقول

 َرَميَْت َولِ�ن� اَهللا َر�ٰ 
ْ
 . ]١٧: األنفال[ َرَميَْت إِذ

 :]اآليات الواردة يف الذكر احلكيم[

فيــه آيــات  اآليــات الــواردة يف الــذكر احلكــيم؛ فــإنَّ : الثــاين

ــري ــكث ــىلٰ ة دالَّ ــه  ]]٦١٠ص [/[ ة ع ــاهرًة  إمامت ــًة ظ دالل

ف أبـو بكـر حمّمـد بـن وقـد صـنَّ . بهمتُ ذكرها أهل التفاسري يف كُ 

وسـّامه كتـاب مـا نـزل يف  ٰى مؤمن الشـريازّي كتابـًا يف هـذا املعنـ

ر ـمـن القـرآن، اسـتخرجه مـن التفاسـري االثنـي عشـ  عيلٍّ 

ــ ــنَّ املشــهورة عنــد أهــل السُّ يف هــذا الكتــاب آيــاٍت  ٰى ه روة؛ فإنَّ

  إمامـة عـيلٍّ  ة عـىلٰ هـا دالَّـكثريًة نِزلـت يف أمـري املـؤمنني كلُّ 

ته هــو وأهــل بيتــه، وأظهرهــا آيتَــي املائــدة وآيــة وأفضــليَّ 

وآيــات الــدهر  ٰى والــنجم إذا هــو ]]٦١١ص [/[ ٰى الشــور

ـــاء  ـــن ج ـــادي وم ـــذر واهل ـــات واملن ـــات العادي ص [/[وآي

ُذن املســؤول عنــه واألُ ق بــه والنبــأ بالصــدق وصــدَّ  ]]٦١٢

ـــه  ط في ـــرَّ ـــب املف ـــة واجلن ـــني اهللا  ]]٦١٣ص [/[الواعي وع

القـرآن مشـحون بـذكره،  غـري ذلـك؛ فـإنَّ  الناظرة يف خلقه، إىلٰ 

ــ ــادق  ٰى حتَّ ــال الص ــىلٰ «: ق ــزل ع ــز ن ــرآن العزي ــة  الق أربع

ــاع ــا: أرب ــع فين ــدوِّ  ،رب ــع يف ع ــع قَ  ،ناورب ــالورب ــص وأمث  ،ص

 .»وربع رشائع وأحكام

 :]يده زة الظاهرة عىلٰ املعج[

. يـده عقيـب دعـواه اإلمامـة املعجزة الظـاهرة عـىلٰ : الثالث

 اإلمامـة وظهـرت املعجـزة عـىلٰ  ٰى عادَّ  ه إنَّ : وتقريره أن يقال

 .إمام حقٍّ  ، فهو إمام حقٍّ  من كان كذلك فهو يده، وكلُّ 

 .ةم يف النبوَّ فثابتة بام تقدَّ  ٰى ا الكربأمَّ 

 ٰى عـه ادَّ إحـدامها أنَّـ: دعـويني عـىلٰ  فيشـتمل ٰى ا الصـغروأمَّ 

 .يده املعجز ه ظهر عىلٰ اإلمامة، الثانية أنَّ 

 :]اإلمامة عاؤه ادِّ [ ]]٦١٤ص [/[

ـــ ــــل فثابتـــة بطريـــق التـــواتر الضـــا األوَّ أمَّ ه ال رورّي؛ فإنَّ

ـ يشكُّ  اإلمامـة لنفسـه  ٰى عـه ادَّ َري أنَّـأحـد مـن أهـل النقـل والسِّ

، ر عـن البيعـة هلـم، رواه الكـلُّ خَّ وأظهر املخالفة للصـحابة وتـأ

ــكاياته وتظلُّ  ــامته وش ــني وخماص ــهور ب ــحابة مش ــن الص ــه م م

ـــ ـــواريخ والسِّ ـــة، معلـــوم يف الت ـــه النقل ـــه ومكاتبات َري، وخطب

 .مشحونة بذلك
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قـــريش؛  إّين أســتعديك عـــىلٰ  هـــمّ اللّ «: منهــا قولـــه 

ي ـدُتــه لنفســوين ســلطاين الــذي مهَّ م قطعــوا رمحــي وابتــزُّ فــإهنَّ 

 .»وا إرثي من ابن عّميزُّ وابت

مـدفوعًا عـن  اهللا مـا زلـُت فـوَ «: يف موضـع آخـر وقال 

 .»يوم الناس هذا ٰى ه حتَّ ي مستأثرًا عيلَّ منذ قبض اهللا نبيَّ حقِّ 

مني عليـــه يف اخلطبـــة عـــن الثالثـــة املتقـــدِّ  شـــكايته [

 :]ةالشقشقيَّ 

ـــه  ـــقيَّ  وقول ـــومة بالشقش ـــة املوس ة وهـــي يف اخلطب

يف هنــج البالغــة عــن  د الــريضِّ ذكرهــا الســيِّ  اخلطبــة املشــهورة

ــن عبّــاس قــالا ــا جلوســًا عنــد أمــري : ب  ]]٦١٥ص [/[كنّ

ــؤمنني  ــة  امل ــذاكرنا اخلالف ــة، فت ــامع بالكوف ــة اجل يف رحب

ــ ــنفَّس الصُّ ــه فيهــا، فت م علي م مــن تقــدَّ ــ«: عداء وقــالوتقــدُّ ا أَم

ــد تقمَّ  ــواهللا لق ــة وإنَّ ــن أيب قحاف ــها اب ــيعلم أنَّ ص ــيلَّ  ه ل ــا  حم منه

إيلَّ  ٰى ، ينحــدر عنّــي الســيل وال يرقــٰى القطــب مــن الرحــ حمــلَّ 

ــُت . الطــري ــحًا وطفق ــا كش ــُت عنه ــًا وطوي ــا ثوب ــدلُت دوهن فس

طخيـة عميــاء،  أرتئـي بـني أن أصــول بيـٍد جـّذاء أو أصــرب عـىلٰ 

هيــَرم فيهــا الكبــري ويشــيب فيهــا الصــغري ويكــدح فيهــا مــؤمن 

ـ ، ٰى هاتــا أحجــ عــىلٰ  الصــرب فعلمــُت أنَّ . هربَّــ ٰى يلقــ ٰى حتـَّ

. تراثــي هنبــاً  ٰى ، أرٰى ويف احللـق شــج ٰى فصـربُت ويف العــني قــذ

. ابـن اخلّطـاب بعـده هبـا إىلٰ  ل لسـبيله، فـأدىلٰ األوَّ  ٰى ـمضـ ٰى حتَّ 

 :ٰى ل بقول األعشثّم متثَّ 

ــ   كورهـا عـىلٰ  يشتّان ما يـوم ــان أخ ــوم حيّ ــابر ٰى وي   ج

ــاً  ــا عجب ــده! في ــه إذ عق ــتقيلها يف حيات ــو يس ــا ه ــر بين ا آلخ

ـــه ـــدَّ . بعـــد وفات ـــا  لش ـــطَّ  ]]٦١٦ص [/[م ـــا راتش . رضعيه

ـها ويكثـر فصـريَّ  ها يف حـوزٍة خشـناء يغُلـظ كلُمهـا وخيُشـن مسُّ

فصــاحبها كراكــب الصــعبة، إن . العثــار فيهــا واالعتــذار منهــا

ـ ي النـاس لعمـر اهللا نِـفمُ . مأشنق هلا خـَرم وإن أسـلس هلـا تقحَّ

ة طــول املــدَّ  ربُت عــىلٰ ٍن واعــرتاٍض، فصــبخــبٍط وشــامٍس وتلــوُّ 

ــدَّ  ــوش ــة، حتَّ ــ ٰى ة املحن ــتَّ  ٰى ـمض ــا يف س ــبيله، جعله ــاين لس ة الث

 .زعم أّين أحدهم

ل اعــرتض الريــب يفَّ مــع األوَّ  ٰى متــ! ٰى فيــا هللا وللشــور

] أســففُت [هــذه النظـائر؟ ولكنـّـي  قـرن إىلٰ رصُت أُ  ٰى مـنهم حتَّــ

فصـغا رجـل مـنهم لضـغنه ومـال . إذ أسّفوا وطـرُت إذ طـاروا

قــام ثالــث القــوم نافجــًا  ٰى حتَّــ. آلخـر لِصــهره مــع هــٍن وهــنٍ ا

ــنَيه  ــو  ]]٦١٧ص [/[ِحض ــه بن ــام مع ــه، وق ــه ومعتلف ــني نثيل ب

ــأُ  ــميَّ ــع، حتَّ إذا  ٰى ة خيضــمون مــال اهللا خضــم اإلبــل نبــت الربي

 .وأجهز عليه عمله وكبَت به بطنته] َفتله[انتكث عليه 

ــي إالَّ  ــفــام راعن ــالون ع ــبع ينث ــرف الض ــاس كع ــن  والن يلَّ م

ِعطفـاي، جمتمعـني  قَّ طـئ احلسـنان وُشـلقـد وُ  ٰى وجـٍه، حتـَّ كلِّ 

ــنم ــة الغ ــويل كربيض ــامَّ . ح ــة فل ــت طائف ــاألمر نكثَ ــُت ب  هنض

م مل يسـمعوا اهللا سـبحانه وفَسـق آخـرون، كـأهنَّ  ٰى خـرومرَقت أُ 
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هم َحِليَـــت واهللا لقـــد ســـمعوها ووعوهـــا، ولكـــنَّ  بـــىلٰ . ]٨٣

ة وبـرأ ا والـذي فلـق احلبـَّأَمـ. الدنيا يف أعينهم وراقهـم ِزبِرجهـا

ــور  ــوال حض ــمة ل ــ ]]٦١٨ص [/[النس ــام احلجَّ ــارض وقي ة احل

ــىلٰ  ــذ اهللا ع ــا أخ ــارص وم ــود الن ــارُّ  بوج ــامء أن ال يق ــىلٰ العل  وا ع

ــ[ ــا عــىلٰ ] ةِكظَّ ــُت َحبله ــَغب مظلــوم أللقي ــا  ظــامل وال َس غارهب

هلـا وأللفيـتم دنيـاكم عنـدي أهـَون ولسقيُت آخرهـا بكـأس أوَّ 

 .»من َعفطة َعنز

وقــام إليــه رجــل مــن أهــل الســواد، فناولــه : قــال الــراوي

ل لـه ابـن  فـرغ مـن قراءتـه قـاينظر إليه، فلـامَّ  فأقبل  ،كتاباً 

ــاس ــ: عبّ ــو اطَّ ــيتل ــث أفض ــن حي ــك م ــال! ردت مقالت : ق

قـال . »تتلـك شقشـقة هـدرت ثـّم قـرَّ ! يا ابن عبّاس هيهاَت «

ذلـك  كأسـفي عـىلٰ  كـالم قـطُّ  اهللا ما أسـفُت عـىلٰ فوَ : ابن عبّاس

 .بلغ منه حيث أراد الكالم أن ال يكون أمري املؤمنني 

 .وىلٰ األُ  ٰى فثبت الدعو

ــور [ ]]٦١٩ص [/[ ــىلٰ ظه ــزة ع ــواه  املعج ــب دع ــده عقي ي

 :]اإلمامة

ــ ظهــر  ه إنَّــ: وهــي قولنــا - الثانيــة ٰى ا الــدعووأمَّ

فـذلك أمـر مشـهور؛ ، - يده عقيـب دعـواه اإلمامـة املعجز عىلٰ 

ــ ــلُّ  ه فإنَّ ــر العجائــب وحم ــدرة مظه ــل . ظهــور الق وقــد نق

الرواة مـن الفـريقني بالنقـل املتـواتر معجزاتـه وكراماتـه التـي مل 

ومنهـا مـا   فيهـا غـريه، منهـا مـا هـو يف حيـاة النبـيِّ  يدانيه

 .هو بعد وفاته

*   *   * 

ــال ]]٦٤١ص [[ ــ وألنَّ : ق ــد ممَّ ــوم، وال أح ــام معص ن اإلم

 .عيت له اإلمامة بمعصوم إمجاعاً، فيكون هو اإلمامادُّ 

هــذا هــو الوجــه الثالــث مــن الوجــوه التــي ذكرهــا  :أقــول

وتقريــره .  إمامــة عــيلٍّ إثبـات  ف يف االســتدالل عــىلٰ املصـنِّ 
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ــال ــ: أن يق ــد ممَّ ــومًا، وال أح ــون معص ــب أن يك ــام جي ن اإلم

عيـت لـه ن ادُّ ممـَّ عيت له اإلمامة بمعصـوم إمجاعـًا، فغـري عـيلٍّ ادُّ 

 .اإلمامة ليس بإمام، فيكون هو اإلمام لعدم الواسطة

ــ ــط بياهنــا يف مــا تقــدَّ  فقــد مــرَّ  ٰى ا الصــغرأمَّ م يف بيــان رشائ

وجـوب اشـرتاط العصـمة يف  ة عـىلٰ سـلفنا األدلَّـاإلمـام، وقـد أ

 .هنااإلمام، فال وجه إلعادته 

ــ[ ]]٦٤٢ص [/[ ــمة ممَّ ــي العص ــة ن ادُّ نف ــه اإلمام ــت ل عي

 :] غري عيلٍّ 

عيـت لـه اإلمامـة ن ادُّ ممـَّ غـري عـيلٍّ  وهـي أنَّ  - ٰى ا الكربوأمَّ 

ثبوهتــا وقــوع اإلمجــاع  ف عــىلٰ املصــنِّ  ٰى عفــادَّ  - لــيس بمعصــوم

ــ ــن جمم ــوع األُ م ــدَّ  ة؛ ألنَّ مَّ ــدًا مل ي ــر وال أح ــمة أليب بك ع العص

ـ ٰى للعبّاس، وأّنـ ام أسـلام عقيـب ام إنَّـيكـون ذلـك؟ ومعلـوم أهنَّ

ــ ة، ومــن ثبــت كفــره يف كفــر؛ لثبــوت كفرمهــا يف زمــان اجلاهليَّ

 .ه معصومإنَّ  :أن يقال فيه زماٍن ما ال يصحُّ 

ــدَّ  ــالمهام مل ي ــد إس ــًا بع ــمتهام ال يفوأيض ــد عص ــاة ع أح  حي

ــه، وال ادَّ  ــد ممات ــول وال بع ــل الرس ــه، ب ــنهام لنفس ــد م ــا أح عاه

خالفــتهام،  ٰى عــن ادَّ عــوا العدالــة فــيهام ممَّــغايــة مــا يف البــاب ادَّ 

بـل الثابـت  - املشـهور عنـد اجلامعـة ة هلام يف ذلـك؛ ألنَّ فال مزيَّ 

صـاف مجلـة الصـحابة بالعدالـة وهـي ال تغنـي عـن اتِّ  - عندهم

ــ ــه لــالعصــمة؛ ألنَّ ام يس مــن رشوطهــا ارتفــاع الصــغرية، بــل إنَّ

 رشطــوا فيهــا عــدم اإلرصار عليهــا عنــد وقوعهــا، ومــن صــحَّ 

، ٰى وقـوع املعصـية منـه ال يكــون معصـومًا قطعـًا، فثبـت الكــرب

 .ليس بإمام غري عيلٍّ  ق النتيجة وهي أنَّ فيتحقَّ 

نفي العصمة عـن  ب عىلٰ ثبوت اإلمجاع املركَّ [ ]]٦٤٣ص [/[

 :] غري عيلٍّ 

النتفـاء رشط اإلمامـة  -لـيس بإمـام  غـري عـيلٍّ  فإذا ثبـت أنَّ 

رط ـه اإلمـام؛ حلصـول الشـثبـت أنَّـ - التي هـي العصـمة عنـه

ــطة ــود الواس ــدم وج ــه وع ــاع . في ــه باإلمج ــع علي ــاين ُجمَم والث

، واألوَّ  ــّيلّ ــالك ــاع املركَّ ــت باإلمج ــك ألنَّ . بل ثاب ــاس  وذل الن

 :قائالن

بن أيب طالب بـال  هو عيلُّ  هللا اإلمام بعد رسول ا قائل بأنَّ 

 .من قال هبذه املقالة قال بعصمته قطعاً  فصل، وكلُّ 

 .ع العصمة فيهاإلمام غريه ومل يدَّ  وقائل بأنَّ 

العصـمة فيـه يكـون  ٰى فقول من قال بإمامـة غـريه مـع دعـو

ــًا، وإحــداث القــول الثالــث  خارقــًا لإلمجــاع وحمــِدثًا قــوالً ثالث

ــاع األُ  ــل بإمج ــوليّنيباط ــص ــاع املركَّ ــت اإلمج ــىلٰ ، فثب ــي  ب ع نف

ص [/[العصــمة عــن غــريه ودعواهــا لــه بوجــوب كونــه 

ــٍذ يكــون  ]]٦٤٤ ــازع لــه فيهــا، فحينئ هــو املعصــوم؛ لعــدم املن

ــام ــو اإلم ــون ه ــب أن يك ــوم، فيج ــو املعص ــل . ه ــك دلي وذل

 .فيه بعد إثبات اشرتاط العصمة يف اإلمام ال شكَّ  قطعيٌّ 

 :]من الكتاب إثبات عصمته [

ــ ــدلُّ  ،ذاه ــذي ي ــىلٰ  وال ــيلٍّ  ع ــام ع ــمة اإلم ــه  عص  قول
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املـراد  بـأنَّ   نهم النبـيُّ أهـل البيـت وبيـَّ اآلية نزلـت يف حـقِّ 

وبـذلك وردت روايـات كثـرية مـن . ة وابنامهـاوفاطمـ هبم عـيلٌّ 

ــث مل يُ  ــرفني، بحي ــالط ــك إالَّ نِك ــل ر ذل ــابر أو جاه ص [/[ مك

ــ ]]٦٤٥ ــبالسِّ ــل وأكثــر املفسِّ ـــَري، ب ــة كــذلكـرين فسَّ . روا اآلي

مــن أراد  عصــمة أهــل البيــت؛ ألنَّ  وفيهــا داللــة واضــحة عــىلٰ 

يشء  ب إليــهنَسـأن يُ  اهللا تطهـريه مـن الـرجس واآلثـام ال يصـحُّ 

مــراد اهللا جيــب وقوعــه قطعــًا، خصوصــًا وقــد  مــن ذلــك؛ ألنَّ 

ــ لــع د احلكــم يف اآليــة بجملــة مــن التواكيــد يعرفهــا مــن اطَّ وكَّ

مـن مجلـتهم، فثبـت لـه العصـمة   علـم املعـاين، وعـيلٌّ  عىلٰ 

ــنصِّ  الكتــاب، فيكــون هــو اإلمــام؛ الختصاصــه برشــط  ب

 .اإلمامة

 :]ةة النبويَّ نَّ من السُّ  إثبات عصمته [

ــإنَّ  ــًا ف ــيَّ  وأيض ــد نُ   النب ــَل ق ــرية،  ِق ــواطن كث ــه يف م عن

ــ«: عــيلٍّ  ]]٦٤٦ص [/[ يف حــقِّ  ومنــه قولــه  ه منّــي وأنــا إنَّ

 .»منه

ــه ــيلٌّ «: وقول ــا وع ــُت أن ــا يف  كن ــزل ينقلن ــدًا مل ي ــورًا واح ن

ــ ــاهرة حتَّ ــالب الط ــد املطَّ  ٰى األص ــلب عب ــن ص ــا م ــب افرتقن ل

 ظهــر أيب طالــب، نصــفني، نصــف يف ظهــر عبــد اهللا ونصــف يف

 .»اخلالفة ة ويف عيلٍّ فكان يفَّ النبوَّ 

وهذا حديث مشـهور نقلـه الـرواة وذكـره أهـل التـواريخ يف 

ادمهـا يف احتِّ  ة عـىلٰ ، دالَّ ٰى فاهتم بألفاظ خمتلفة تقارب هذا املعنمصنَّ 

 كـلَّ  ام من أصـل واحـد ويشء واحـد، وأنَّ ة؛ وأهنَّ األشباح النوريَّ 

 ثبـوت العصـمة لعـيلٍّ  عىلٰ  ذلك دالٌّ  ر، وكلُّ منهام من اآلخ واحدٍ 

  ِّــي ــة للنب ــي ثابت ــ كــام ه ص [/[اد يف ؛ لوجــوب االحتِّ

 .اد يف األصلالصفات بثبوت االحتِّ  ]]٦٤٧

ـؤكِّ ويُ  ـد ذلك قصَّ ـا أمـر معلـوم بـني األُ ة املواخـاة؛ فإهنَّ ة ال مَّ
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ــنهم يف أنَّ  ــالف بي ــيَّ  خ ــ  النب ــامَّ ـل ــحابه  ٰى  واخ ــني أص ب

بـني نفسـه  ٰى خـأو )ٰى ال ينطـق عـن اهلـو(وحي الـذي بطريق الـ

ــا أخــوك«: وقــال لــه وبــني عــيلٍّ   وعرفــت أنَّ . »أنــت أخــي وأن

أٍخ  األشـباه والنظـائر، فيكـون كـلُّ  ة عـىلٰ ام هـي مبنيـَّة إنَّـخوَّ األُ 

مشـاهبًا ألخيــه ونظــريًا لــه، فيكــون حكمهــام واحــدًا؛ لوجــوب 

ــ ـــة تقتضــاملامثلــ اد األمثــال يف اللــوازم؛ ألنَّ احتِّ اد يف ي االحتِّ

 .ة قطعاً اد يف اللوازم الذاتيَّ احلقيقة وهو يقتيض االحتِّ 

ــة يُ  ــوحــديث املنزل وهــو أيضــًا مــن األحاديــث  ،د ذلــكؤيِّ

ــ ــن[ة الشــهرية املرويَّ ــ ]]٦٤٨ص [/[] م ــت الفــريقني؛ فإنَّ ه أثب

ــيلٍّ  ــا لع ــ فيه ــن موس ــارون م ــة هل ــازل الثابت ــع املن ــا ، إالَّ ٰى مجي  م

ــتثناه  ــوَّ  ]]٦٤٩ص [/[اس ــام النب ــن مق ــًا م ــتثناه لفظ ــا اس ة وم

أصـل  ة النسـب، فبقـي مـا سـوامها عـىلٰ خـوَّ من أُ  الدليل العقيل

ــيَّ  ــوم قض ــتثناءالعم ــت األُ . ة لالس ــوَّ فثب ــخ ــة ة املعنويَّ ة املوجب

ــ ــن احتِّ ــل م ــل احلاص ــق التامث ــة بطري ــوازم الثابت ــع الل اد جلمي

ـــذوات، وكـــلُّ  ـــك موجـــب لثبـــوت  ال  ]]٦٥٠ص [/[ذل

 مــن غــري فــرق وإالَّ   كــام هــي ثابتــة للنبــيِّ  لعــيلٍّ العصــمة 

ــا عــن الفائــدة، وذلــك ال يرتضــيه عاقــل،  خلرجــت هــذه املزاي

 .صف بصفة العلم وكان من أهل التحقيقن اتَّ فضالً عمَّ 

*   *   * 

 :] والية عيلٍّ  شهادة أكابر الصحابة عىلٰ []] ٦٩٩ص [[

ــامس ــرواة بطُ : اخل ــني ال ــهور ب ــهادة املش ــديث الش ــه رُ ح ق

 قــام امَّ ـل مجعـة قامهــا بعـد بيعتـه لـأبـا بكـر يف أوَّ  الصـحيحة أنَّ 

ة كـابر الصـحابة، سـتَّ أر رجـالً مـن ـاملنرب قام إليـه اثنـا عشـ عىلٰ 

ة مـــن األنصـــار ذكـــروهم بأســـامئهم مـــن املهـــاجرين وســـتَّ 

وا ذلــك املقــام وردُّ  أيب بكــر قيامــه إىلٰ  وأنســاهبم، فــأنكروا عــىلٰ 

األمــر لغــريه  ]]٧٠٠ص [/[ عتــه وأنَّ عليــه وأنكــروا حقيقــة بي

رة مجاعــة املســلمني مــن ـكــان ذلــك بحضــ. اهللا ورســوله بــنصِّ 

ــد وال ردَّ  ــيهم أح ــك عل ــر ذل ــم ينك ــار، فل ــاجرين واألنص امله

 املنـرب ومل يسـتطع أن يـردَّ  فِحـم أبـو بكـر عـىلٰ أُ  ٰى أحد قوهلم حتـَّ

: قـاليـده إليـه وأنزلـه عـن املنـرب و قام عمـر ومـدَّ  ٰى جوابًا، حتَّ 

ــع ــا ُلَك ــ ،ي ــوم بحجَّ ــت ال تق ــإذا كن ــذا ة فِل ــك ه ــَت نفس َم أقم

 .ق الناساملقام؟ فأخذ بيده وأخرجه عن املسجد وتقرَّ 

بيـت أيب بكـر ومعــه  جـاء إىلٰ  ٰى خـر جـاَءت اجلمعـة األُ فلـامَّ 

ئـة سـيف، وجـاء ائة سيف، وجـاء خالـد بـن الوليـد ومعـه مام

ريته ئــة ســيف، وجــاء طلحــة وعشــابــن جبــل ومعــه م] معــاذ[

دخلـوا  ٰى من بنـي تـيم، وخرجـوا مجيعـًا شـاهرين سـيوفهم حتـَّ

. مـوا ذلـك اليــومفيـه واجلامعــة الـذين تكلَّ   املسـجد وعـيلٌّ 

لـئن ذهـب أحـد  ،واهللا يـا أصـحاب عـيلٍّ :  رآهم عمـر قـالفلامَّ 

ــ ــمــنكم وتكلَّ ــاألمس لنأخــذنَّ م بالــذي تكلَّ ــه ب ــه  م ب الــذي في

ــاه ــلام. عين ــام س ــاريسفق ــال ن الف ــب: وق ــدق اهللا  ،حان اهللاس ص

ــوله، إّين  ــول ]]٧٠١ص [/[ورس ــمعت يق ــي «: س ــنام حبيب بي

ــرَّ  ــن وق ــة م ــه طائف ــت علي ــجدي إذ وثب ــالس يف مس ــي ج ة عين

ــه ــن مع ــه وم ــدون قتل ــار يري ــالب الن ــكَّ »ك ــم أنَّ  ، واهللا ال ش ك

ــم ــ. ه ــيف ليض ــر بالس ــه عم ــأ إلي ــيلٌّ ـفأوم ــذ ع   ربه، فأخ

اك يــا ابــن ُصــهّ «: ، وقــال]بنتــهألُ [بأذيــال ثوبــه، فجذبــه فوقــع 

ـــ ،ةاحلبشـــيَّ  ـــدِّ أبأســـيافكم ُهت ا؟ واهللا دونا وبجمعكـــم تكاثرون

نـا أضـعف نـارصًا م ألريـتكم أيُّ لوال عهد مـن اهللا ورسـوله تقـدَّ 

ــدداً  ــّل ع ــال »وأق ــّم ق ــحابه ]]٧٠٢ص [/[، ث ــوا «: ألص قوم

 .»قواتفرَّ 

ــاب أنَّ  ــذا الب ــد ه ــ فعق ــي عش ــؤالء االثن ــىلٰ ـه ــهدوا ع  ر ش

ـــول اهللا  ـــاحل رس ـــ قِّ ب ـــع أهنَّ ـــحابة م ـــابر الص ـــن أك م م

فقـد شـهدوا  فـإن كانـت اإلمامـة بـالنصِّ . وأخيارهم وُعدوهلم

ــه  ــت إمامت ــدول، فثبت ــوام الُع ــؤالء األق ــه ه ــهادهتم  ب بش

ــىلٰ  ــول اهللا  ع ــ رس ــأنَّ ــه وعيَّ ه نصَّ ــة، دون ها علي ــه للخالف ن

وإن كانـت اخلالفـة بالبيعـة . من أنكـروا عليـه وشـهدوا بظلمـه

ــار فــ ر عقــدوا البيعــة ـهــؤالء االثنــي عشــ ال ريــب أنَّ واالختي

ـ  لعيلٍّ   م كـانوا مـن أهـل احلـلِّ باخلالفة دون غـريه، مـع أهنَّ

ــىلٰ  ــريهم أو أع ــل غ ــك كمث ــانوا يف ذل ــذين ك ــد ال ــأنًا  والعق ش

أحـــدًا مل ينكـــر فضــل أحـــد مـــنهم وال عظـــم  مــنهم؛ فـــإنَّ 

ــ] ســابقتهم[ ] اإلمــرة[م اختــاروه وعقــدوا يف اإلســالم، مــع أهنَّ

ــذي هــو مــن  ــة ال ملــن هــو صــاحب الفضــل والســابقة والقراب

ــوَّ  ــجرة النب ــة ش ــوحي دوح ــبط ال ــّل مه  ]]٧٠٣ص [/[ة وحم

وأحــّق مــن غــريه،  والرســالة، فكــان العقــد واالختيــار لــه أوىلٰ 

ــىلٰ  ــة ع ــون اخلالف ــب أن تك ــه  فوج ــالتني ل ــن. [احل ] فم

 ه لـو كـان األمـر راجعـًا إىلٰ ر هذه الوقائع عـرف أنَّـأنصف وتدبَّ 

البيعـة واالختيـار لكـان يف مـا ذكرنـاه  عوه من وقوعه عـىلٰ ما ادَّ 

واختيــارهم لــه  ر اخلالفــَة لعــيلٍّ ـمــن عقــد هــؤالء االثنــي عشــ

ــىلٰ  ــة ع ــة قاطع ــ دالل ــد  ه أوىلٰ أنَّ ــم ق ــف؟ وه ــا، فكي ــّق هب وأح

 .اهللا ورسوله أسندوا ذلك إىلٰ 

*   *   * 
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أنـا كالشـمس «: قولـه : رـاحلادي عشـ ]]٧١٥ص [/[

 .»م اقتديتم اهتديتمكالقمر وأهل بيتي كالنجوم، بأهيِّ  وعيلٌّ 

ــه  ــه قول ــب من ــي مَ مَ «: وقري ــل بيت ــل أه ــوم ثَ ــل نج ثَ

 .»نجم طلع نجم ٰى ام هوالسامء، كلَّ 

ــه  ــك «: وقول ــإذا هل ــامء، ف ــل الس ــان أله ــوم أم النج

وأهـل بيتـي أمـان ألهــل األرض، . النجـوم هلـك أهـل السـامء

 .»ضفإذا هلك أهل بيتي هلك أهل األر

أنـت والطـاهرين مـن  ،يـا عـيلُّ «: ه قـالويف حديث آخـر أنَّـ

 .»تك من أنكر واحدًا منكم فقد أنكرينذّريَّ 

ـافرتقـت أُ «: قـال ه ويف احلديث املشـهور أنَّـ  ٰى ة موسـمَّ

ــىلٰ  ــار ع ــاقون يف الن ــة والب ــة ناجي ــة، فرق ــبعني فرق ــد وس . أح

ـوافرتقـت أُ  ص [/[اثنـني وسـبعني فرقـة، فرقــة  عـىلٰ  ٰى ة عيسـمَّ

ثــالث  تــي عــىلٰ مَّ ق أُ وســتفر. ناجيــة والبــاقون يف النــار ]]٧١٦

 فقـال لـه عـيلٌّ . »وسبعني فرقـة، فرقـة ناجيـة والبـاقون يف النـار

 :»ــول اهللا؟ ــا رس ــة ي ــة الناجي ــي الفرق ــن ه ــال ،»فم : فق

 .»هي ما أنت عليه وأصحابك«

ـ ا كثــر نقلــه عــن رجــال فهــذه األحاديــث وأمثاهلــا ممـَّ

ــن  ــواترة الفــريقني فــإن مل تك ــا فهــي مت ــار آحاده ــواترة باعتب مت

 ه أنَّـ عـىلٰ  باعتبار معناهـا؛ إذ جمموعهـا مـن حيـث هـو دالٌّ 

ــنصُّ  ــه ال ــع من ــد وق ــثُّ  ق ــلألُ  واحل ــىلٰ مَّ ــه اتِّ  ة ع ــل بيت ــاع أه ب

وت اإلمــرة ثبــ وداللتــه عــىلٰ . واالقتــداء هبــم وســلوك آثــارهم

ـ اج  ال حيتـهلـم دون غـريهم ظـاهٌر بـنيِّ  اهلم وكـون اخلالفـة حق�

ذلـك  ة عـىلٰ هذه األلفـاظ لـو مل تكـن دالَّـ زيادة إيضاح؛ ألنَّ  إىلٰ 

وإذا كــانوا . مل يكــن الختصاصــهم هبــا منــه دون غــريهم فائــدة

ــرتاطها  ــمة؛ الش ــل العص ــانوا أه ــة ك ــون باخلالف ــم املنصوص ه

ــم  ــوا ه ــا، فيكون ــ ]]٧١٧ص [/[هب ــاألئمَّ ــي عش ر دون ـة االثن

 .غريهم

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي / )٤ ج(جميل مرآة املنجي 

ــنيُّ []] ١١٦١ص /[[ ــيلٍّ تع ــة يف ع  بــالنظر إىلٰ    اإلمام

 :]والعصمة النصِّ 

ــه ــذين تعيَّ : قول ــار رشط ه ــد نبيِّ وباعتب ــة بع ــت اإلمام ــا ن ن

  ِّبــن أيب طالــب  يف عــيل  َّالعصــمة  بــال فصــل؛ ألن

 عليـه مـن النبـيِّ  ووقـوع الـنصِّ . والنّص مل حيصال لغـريه إمجاعـاً 

 ـــ ـــم  اجلي� ـــد العل ـــذي يفي ـــالتواتر ال وظـــاهرًا منقـــول ب

بالرضورة يف مواقـف مشـهورة كيـوم الـدار ويـوم الغـدير ويـوم 

ــدِّ  ــوم س ــة وي ــديث املنزل ــوم ح ــاة وي ــا،  املؤاخ ــواب وغريه األب

ويف اآليــات . املــراد منهــا واحــد ىٰ واأللفــاظ وإن تغــايرت فــاملعن

ثـرية أظهرهـا آيـة ك ىٰ هـذا املعنـ ة عـىلٰ ة من الظواهر الدالـَّالقرآنيَّ 

 .وغريها ىٰ املائدة واملباهلة وآية الشور

ثبوهتــا ألحــد  وال تصــحُّ  الواليــة ال تــتمُّ   أنَّ  بــنيَّ امَّ ـلــ: قــال

ــ ــ ٰى حتَّ ــع الش ــنصِّ  - رطنيـجيم ــَفي ال ــي وص ــمة أعن  - والعص

ــنيَّ  ــب أن تتع ــد نبيِّ وج ــة بع ــ الوالي ــا حمّم ــيلِّ  د ن ــن أيب  لع ب

ــطالــب  اخــتالف  ة عــىلٰ ، وذلــك هــو مــذهب الشــيعة كافَّ

ـ طلـق عليـه اسـم اإلسـالم يـذهب إىلٰ طبقاهتم، وباقي من أُ  ا أهنَّ

ل مل يكــن غــري ويف الصــدر األوَّ . يف أيب بكــر بــن أيب ُقحافــة

ــدَّ  ــد م ــدث بع ــذهبني، وح ــذين امل ــو أنَّ ه ــث ه ــذهب ثال  ة م

يف هـذه األوقـات  لـب، وال أظـنُّ اإلمامة للعبّـاس بـن عبـد املطَّ 

 .قائل به

*   *   * 

 :] والية عيلٍّ  ة عىلٰ النصوص النبويَّ []] ١١٧٥ص [[

وجــوب كــون  وإذا ثبــت بطريــق العقــل والربهــان القطعــيِّ 

ــويلِّ  ــمة ال ــوفًا بالعص ــت أنَّ  ،موص ــاىلٰ  وثب ــوله بيَّ  اهللا تع ــا ورس ن

ـ ،صف هبا من بني اخللـقاملتَّ  بـل قاطعـًا  ،ظـاهراً  اكـان ذلـك نص�

ـهـذا مـع . وهـو بـنيِّ  ،وجوب الوالية له عىلٰ   م نقلـوا الـنصَّ أهنَّ

ه الواليـة لـه وأنَّـ بـأنَّ   عـيلٍّ  عـىلٰ   ريح مـن النبـيِّ ـالص

ــويصُّ  ــالً  ال ــده نق ــاألمر بع ــائم ب ــة الق ]] ١١٧٦ص /[[ واخلليف

غفـري مــن الصــحابة  رة جــمٍّ ـمتـواترًا مــن أهـل احلــديث بحضـ

ف يف األصـل منهـا بعضـًا مـن كثـري املصـنِّ  ة، عـدَّ يف مواقف عدَّ 

 .زيروقطرًة من بحر غ

*   *   * 

ــة عــيلٍّ []] ١٢١٣ص [[  ة حمّمــد مــع نبــوَّ   والي

 :]اإلهليِّ  وبعده بالنصِّ 

ــال ــ: ق ــف يف حقِّ ــذه املواق ــاظ وه ــايرة األلف ــان متغ ه وإن ك

واحــد  واحــد، وكــلُّ ]] ١٢١٤ص /[[ نتهالــذي تضــمَّ  ٰى فــاملعن

املقصــود  ٰى ل تــواترًا بحســب لفظــه لكــن املعنــنَقــمنهــا وإن مل يُ 

املـراد منهـا  وهـو أنَّ  ،التـواتر وأفـاد العلـم يقينـاً  منها بلـغ حـدَّ 

 مـن اهللا تعـاىلٰ   البيان واإليضـاح عـن إثبـات الواليـة لعـيلٍّ 

مـن غـري فـرق وال إثبـات  منـه تعـاىلٰ   كام هـي ثابتـة للنبـيِّ 

ــمَّ  ــذي تض ــل ال ــدليل واســطة، ب ــف وعضــده ال نت هــذه املواق



 ٤٧٣  ..........................................................................  إمامته والنصُّ عليه/ عيلُّ بن أيب طالب ) ٤٩/ (حرف العني 

وهتـا لـه كـام وجـب ثب العقّيل وجوب الواليـة لـه يف حياتـه 

تـًا، بـل قـد قـال بعـض أهـل ا وميِّ حيـ� النبيِّ  ويلُّ  فعيلٌّ . بعد وفاته

ــة عــيلٍّ  إنَّ : الفحــص ــوَّ   والي ــد هــي املبــدأ لظهــور نب ة حمّم

 ـتُـر يف الكُ وقـد تقــرَّ . وعالمـة ظهـوره ا مــن ب السـالفة أهنَّ

ة رشيعتـه، فكانـت واليـة تـه وأمـارات صـحَّ مجلة عالمـات نبوَّ 

ــيلٍّ  ــه  ع ــده ومع ــالنصِّ  بع ــيِّ  ب ــّي  اإلهل ــاب التكليف واخلط

ــرت ــّي، وإن اع ــدليل القطع ــاهوا يف  ٰى وال ــة ت ــه مجاع ــب في الري

 .ميدان الضاللة

 :]ذلك من القرآن واحلديث عىلٰ  ما يدلُّ [

 :ذلك القرآن واحلديث عىلٰ  الذي يدلُّ : أقول

 ٰى فآيات كثرية فيها إرشادات الئحة ملن عرف معنـ: ا القرآنأمَّ 

 .ذلك وفيها داللة ظاهرة عىلٰ  ،د بالعباراتيتقيَّ  اإلشارات ومل

ــا ــاىلٰ : منه ــه تع ــهُ  :قول
ْ
 ِمن

ٌ
ــاِهد ــوُه ش

ُ
ل
ْ
ــود[ َو�َت ؛ ]١٧: ه

 .هو التايل له والشاهد منه ا علي�  فإنَّ 

ي  :قولـــه: ومنهـــا]] ١٢١٥ص /[[ ِ
�
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ــه: هــاومن ــاٍد  :قول ــْوٍم ه
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 .»اهلادي أنا املنذر وعيلٌّ «: قال . ]٧: الرعد[

ـــا]] ١٢١٦ص /[[ ـــاىلٰ : ومنه ـــه تع   :قول
ٌ
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 .بن أيب طالب  أي عن والية عيلِّ  ،]٢٤
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 . وذلك هو عيلٌّ  ،]٣ - ١: النبأ[ �ه

ـــرية  إىلٰ ]] ١٢١٧ص /[[ ـــات الكث ـــن اآلي ـــك م ـــري ذل غ

 .ٰى هذا املعن ت اللطيفة عىلٰ ة باإلشاراالدالَّ 

ــ معــه  َث ِعــ وبُ إالَّ  مــا مــن نبــيٍّ «: فقولــه : ا احلــديثوأمَّ

 .»معي ظاهراً  َث عِ باطنًا وبُ  عيلٌّ 

 .ٰى هذا املعن ة عىلٰ غري ذلك من األحاديث الدالَّ  إىلٰ 

*   *   * 

 :] والية عيلٍّ  عىلٰ  الدالُّ  الفعيلُّ  النصُّ []] ١٢٨٩ص /[[

ــه ــ: قول ــواه اإلمام ــىلٰ  ،ةودع ــزة ع ــور املعج ــردِّ  وظه ــده ك  ي

وكــالم احليتــان  ،وقلــع بــاب خيــرب ،ودفــع الصــخرة ،الشــمس

 .ومها متواتران ،ونقص الفرات برضبته ،والثعبان

 معرفـة الـويلِّ  هـو الطريـق املوصـل إىلٰ   كـان الـنصُّ امَّ ـل: قال

ــه ــوت واليت ــة ،وثب ــذه الطائف ــد ه ــريه عن ــق غ ــر  ،وال طري وذك

ــنصَّ  ــويلَّ  ال ــد الق ــىلٰ  الَّ ال ــيلٍّ  ع ــة ع ــار إىلٰ   والي ــر  أش ذك

ــد الفعــيلِّ  الــنصِّ  ــإنَّ  عــىلٰ  الِّ ال ــه؛ ف ــ واليت ــة اخلاصَّ ــالوالي  امَّ ـة ل

 الــنصِّ  وكــان إثبــات األصــل موقوفــًا عــىلٰ  ،ةكانــت فــرع النبــوَّ 

ــيلِّ  ــق إىلٰ  ،الفع ــواه وال طري ــه س ــحَّ  ،ثبوت ــًا إىلٰ  ص ــه طريق  كون

ــ ــة اخلاصَّ ــات الوالي ــاة املتفرِّ إثب ــة عليه ــه  ؛ ألنَّ ع ــت ب ــا ثب م

ــرع ــه الف ــت ب ــب أن يثب ــل جي ــد عُ . األص ــوق ــالم أنَّ  مَ ِل  يف الك

 ظهــور املعجــزة بعــد دعــواه ة لــيس إالَّ إثبــات النبــوَّ  الطريـق إىلٰ 

ــالنبــوَّ  ة يف وجــوب تصــديقه وصــحَّ  الكــلِّ  ة عــىلٰ ة؛ ليكــون حجَّ

ــ ــم الض ــول العل ــواه؛ حلص ــدقهـدع ــٍذ بص ــذا . رورّي حينئ وه

. إثباهتـا بـه الواليـة وثابـت فيهـا، فيصـحُّ  الطريق بعينـه قـائم يف

ــت أنَّ  ــد ثب ــ وق ــادَّ   اعلي� ــة ٰى ع ــىلٰ  ،اإلمام ــرت ع ــده  وظه ي

ــيِّ  ــزات النب ــزات كمعج ــر  معج ــا وأظه ــغ منه ــل أبل ، ب

وإبالغــًا يف  ،وتأكيــدًا لالحتجــاج ،داللــة؛ إزالــًة لالرتيــاب

 .اإلعذار ملا حصل فيه من االختالف بني أهل اإلسالم

 :]بثالث مقّدمات الفعيلِّ  إثبات النصِّ []] ١٢٩٠ص /[[

ــف ذلــك مــن مجلــة األدوهلــذا جعــل املصــنِّ  ــلَّ  ة عــىلٰ ة الدالَّ

 :به من ثالث مقّدماتثبوت واليته، وتركُّ 

 .اإلمامة ٰى عادَّ  ه أنَّ : وىلٰ األُ 

 .يده املعجزة عقيب دعواه ه ظهر عىلٰ أنَّ : الثانية

يـده املعجـزة  عـىلٰ  اإلمامـة وظهـر ٰى عـمـن ادَّ  كلَّ  أنَّ : الثالثة

 .كان صادقًا يف دعواه

 :]الفعيلِّ  إلثبات النصِّ  وىلٰ املقّدمة األُ [

بيــنهم بــالتواتر، منقولـة ة ثابتــة بـني اإلماميَّــ وىلٰ واملقّدمـة األُ 

ة، بــل ورواه املخــالف روريَّ ـفهـي عنــدهم مــن املعلومــات الضــ

ــإنَّ  ــًا؛ ف ــكايته  أيض ــم  ش ــامته معه ــحابة وخماص ــن الص م

 عنـد الكـلِّ  َل ِقـا نُ فـه عـن متـابعتهم ممـَّمهم وختلُّ ن تقدَّ ممَّ مه وتظلُّ 

فقـد اشـتهر .  ذو غبـاوة أو معانـدره إالَّ نِكـبني اخللـق ال يُ  مَ لِ وعُ 

 ،ل مــن املجــادالت واملخاصــامتعنــه مــا كــان بينــه وبــني األوَّ 

ــ ــىلٰ وأنَّ ــحابة ع ــن الص ــة م ــهد مجاع ــصِّ  ه استش ــدير  ن ــوم الغ ي

ـ. وغريه البيعـة يل يف  إنَّ «: ه للبيعـة وامتنـع قـال طلبـوامَّ ـم لـوإهنَّ

 .»رقابكم يوم الغدير

يــوم  نــصِّ  مجاعــة مــن الصــحابة عــىلٰ   استشــهاد عــيلٍّ [

 :]الغدير

وذلـك مـا رواه جعفــر بـن حمّمـد املشـهدّي يف كتابــه : أقـول
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ــار ٰى املســمّ  ــال االختي ــار يف إبط ــاب االعتب ــاحب  ،بكت ورواه ص

]] ١٢٩١ص [/[ كتـــاب املناقـــب يف فضـــل آل أيب طالـــب

ــاج،  ــاب االحتج ــربّيس يف كت ــائل الط ــو الفض ــيخ أب ورواه الش

 بويـع للخالفـة يـوم السـقيفة اجتمعـوا يف امَّ ـأبـا بكـر لـ وهو أنَّ 

. خيطــب منــرب رســول اهللا  وقــام أبــو بكــر عــىلٰ  ،ل مجعــةأوَّ 

ــ  فقــام إليــه عــيلٌّ  ــوذكَّ ه ومــا هــو الواجــب لــه ومــا ره بحقِّ

ــ قالــه رســول اهللا  يــوم الغــدير وغــريه مــن  ه يفيف حقِّ

ــصَّ  ــي ن ــف الت ــول اهللا  املواق ــا رس ــنيَّ  فيه ــذلك وب ــم ب  هل

ــ ــده وأنَّ ــن بع ــه م ــة ل ــوب اخلالف ــن وج ــاألمر دون م ــائم ب ه الق

ــداه ــ ،ع ــرةوذكَّ ــد اآلخ ــام اهللا ووعي ــ .ره بأّي ــّم إنَّ ــهد ث ه استش

ــال ــحابة، فق ــن الص ــة م ــرء«: مجاع ــم اهللا ام ــة  اً رح ــمع مقال س

فقــام . »لــيقم وليشــهد بــام ســمعيــوم الغــدير ف رسـول اهللا 

ــ ــا عش ــجد اثن ــن املس ــٍذ م ــتَّ ـيومئ ــالً س ــاجرين ر رج ــن امله ة م

 رة اجلامعـة بـام قالـه النبـيُّ ـة مـن األنصـار، فشـهدوا بحضـوستَّ 

 ــدير ــوم الغ ــ ،يف ي ــا أكَّ ــيَّ وم ــن الوص ــقِّ ده م ــيلٍّ  ة يف ح  ع

، ــا بكــر: وقــالوا ــا أب ــ إىلٰ  احلــقَّ  دَّ رُ ! ي ــه، إنَّ  ك ســمعَت أهل

  ا تـذكر قــول النبــيِّ أَمــ. كـام شــهدنا عنا وشــهدَت كـام ســم

: ، فقلــتام»بــإمرة املــؤمنني عــيلٍّ  قومــا فســلِّام عــىلٰ «: لــك ولُعَمــر

ــال  ــوله؟ فق ــن اهللا ورس ــأمٍر م ــم«: أب ــ ،»!نع ــتام؟ أمَّ ا فقم

ـ: أنت يا أبا بكـر فقلـت ا السـالم عليـك يـا أمـري املـؤمنني، وأمَّ

صـبحت أ! أيب طالـبلـك يـا ابـن  بـخٍّ  بـخٍّ : أنت يا عمر فقلـت

ــوىلٰ  ــوالي وم ص /[[ خــف اهللا يــا. مــؤمن ومؤمنــة كــلِّ  م

ــت ]] ١٢٩٢ ــل البي ــم أه ــل وال تظل ــف الرج ــر وأنص ــا بك أب

 م كـلُّ وتكلَّـ. هـم وال تسـلبهم ملكهـم الـذي جعلـه اهللا هلـمحقَّ 

 فِحـم أبـو بكـر عـىلٰ أُ  ٰى منهم بكالم يشبه هذا الكـالم حتـَّ واحدٍ 

 .اً جواب املنرب ومل يستطع أن يردَّ 

ــ:  فــرغ القــوم مــن كالمهــم قـال أبــو بكــرفلـامَّ  ! ا النــاسأهيُّ

فقــام إليــه عمــر عجــالً . فـيكم أقيلـوين فلســت بخــريكم وعــيلٌّ 

ـــال ـــدَّ : وق ـــتقيلك، ق ـــك وال نس ـــول اهللا ال ُنقيل  مك رس

ــا : مك بعــد وفاتــه؟ ثــّم قــالقــدِّ علينــا يف حياتــه، فكيــف ال نُ  ي

ــع ــ! ُلَك ــوم بحجَّ ــت ال تق ــإذا كن ــت ة فِل ــذا َم أقم ــك يف ه نفس

ــك وأجعلهــا يف أيب  ــا من ــد مهمــت أن أخلعه ــام؟ واهللا لق املق

ثّم أنزلـه مـن املنـرب وخرجـوا مـن املسـجد ومل ينـتظم يف . عبيدة

 .ذلك اليوم أمر مجاعتهم

 ، كانـت اجلمعـة الثانيـة اجتمعـوا وتشـاوروا فـيام بيـنهمفلامَّ 

بـه مـوا بمثـل مـا تكلَّ  م أصـحاب عـيلٍّ واهللا لئن تكلَّـ: فقال عمر

ئــة اأبــا عبيــدة جــاء ومعــه م ثــّم إنَّ . األمــس فســد علينــا األمــر

ئـة ائـة رجـل، وجـاء عمـر ومعـه مارجل، وجـاء معـاذ ومعـه م

ــيام  ــر ف ــو بك ــيوفهم وأب ــاهري س ــأمجعهم ش ــاروا ب ــل، وس رج

جــالس يف املســجد مــع  بــن أيب طالــب  فبينــا عــيلُّ . بيــنهم

نفــر مــن أصــحابه إذا دخــل القــوُم املســجَد بجمعهــم شــاهري 

م رجـل لـئن تكلَّـ! واهللا يـا أصـحاب عـيلٍّ : سيوفهم، فقال عمر

فقـام . الـذي فيـه عينـاه م بـه األمـس لنأخـذنَّ منكم بالذي تكلَّـ

ـ رسـول اهللا  أشـهد عـىلٰ : إليه سـلامن وقـال بينـا «: ه قـالأنَّ

بـن أيب طالـب جـالس يف مسـجدي إذ  ة عينـي عـيلُّ وقـرَّ حبيبي 

، وال »يــدون قتلــهتثــب عليــه طائفــة مــن كــالب أهــل النــار ير

ـــكُّ  ـــمأنَّ  أش ـــم ه ـــأوم]] ١٢٩٣ص /[[ .ك ـــر  ٰى ف ـــه عم إلي

 ٰى بأذيالـه حتـَّ  أن يعلـوه بـه، فجـذب عـيلٌّ  وهـمَّ  ،بالسـيف

أبِأســيافكم ! ةيــا ابـن ُصــهاك احلبشـيَّ «: وقـال ،األرض وقـع إىلٰ 

دونا وبجمعكــم تكاثرونــا؟ واهللا لــوال كتــاب مــن اهللا ســبق دِّ ُهتــ

ـــتكم أيُّ م ألتقـــدَّ  وعهـــد رســـول اهللا  عـــددًا  نـــا أقـــلُّ ري

ــارصاً  ــعف ن ــحابه. »وأض ــال ألص ــّم ق ــوا تفرَّ «: ث ــواقوم . »ق

 .من املسجد وخرج 

 ؟أبلغ من هذه الواقعة ٰى مبالغة يف املنازعة والدعو وأيُّ 

وكان أنـس بـن مالـك األنصـارّي يـوم الشـهادة حـارضًا يف 

ــا «: وقــال  واستشــهده عــيلٌّ  ،املســجد ــك ال تشــهد ي ــا َل م

يـا ابـن : فقـال. »؟كـام سـمعوا شـهدوا وقـد سـمعَت أنس كـام 

إن كــان  هــمَّ اللّ «: فقــال . كــربُت ونســيُت ! رســول اهللا عــمِّ 

ــه ــًا فارضب ــة]] ١٢٩٤ص /[[ كاذب ــه الِعامم ــاض ال تواري ، »ببي

وكـذلك زيـد بـن أرقـم استشـهده، . فأصابه الـربص يف وجهـه

 .برصه فَّ فكتم الشهادة، فدعا عليه، فكُ 

بمقاماتــه املشــهورة يــوم  ه احتجاجــ[]] ١٢٩٥ص /[[

 :]ىٰ الشور

ــال ــور: ق ــوم الش ــتجَّ  ٰى ويف ي ــأبلغ احلُ  اح ــيهم ب ــعل  ،جَج

ومـا قالـه يف   د مقاماتـه املشـهورة التـي لـه مـن النبـيِّ وعدَّ 

ـحقِّ   ة عـىلٰ ه بـه مـن اخلصـائص الدالَّـه من النصـوص ومـا خصَّ

ــم يُ  ــه، فل ــام مقام ــده والقي ــة بع ــتحقاقه للوالي ــاس ــه نِك ره علي

 .أحد

ــــه ]] ١٢٩٦ص [[/ ــــه قول ــــواتراً  ومن ــــول ت : املنق

ـ« ي مسـتأثرًا عـيلَّ منـذ قـبض اهللا واهللا ما زلت مـدفوعًا عـن حقِّ
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ــ ــنبيَّ ــاس هــذا ٰى ه حتَّ ــوم الن ــه. »ي ــتعد هــمَّ اللّ «: وقول ك يإّين أس

م قطعـوا رمحـي وسـلبوين سـلطان ابـن عّمـي قـريش؛ فـإهنَّ  عىلٰ 

 .»دته لنفيسوما مهَّ 

ة مشحونة هبذه سومة بالشقشقيَّ واخلطبة املو]] ١٢٩٧ص /[[

تراثـي  ٰى أر«: قـال فيهـا ٰى وبالشكاية من الصـحابة حتـَّ ٰى الدعو

ب تُـبرتاثه اخلالفة، وهي من املشـاهري املـذكورة يف كُ  نَِي ، وعَ »هنباً 

الع له  من ال اطِّ ا من كالمه وال جيحدها إالَّ ر أهنَّ نكِ أهل العلم، ال يُ 

فـت لتَ ن ال يُ وذلـك ممـَّ ،مور الشهريةر األُ نكِ  أو مكابر يُ َري السِّ  عىلٰ 

 .ل عليهعوَّ إليه وال يُ 

 :]ةاخلطبة الشقشقيَّ [

ــول ــقيَّ : أق ــومة بالشقش ــة املوس ــذه اخلطب ــب ه ــن اخلط ة م

ــا الســيِّ  ــريضُّ الشــهرية ذكره ــن  د ال ــه ع ــة بروايت يف هنــج البالغ

 كنـّـا جلوســًا عنــد أمــري املــؤمنني : قــال ،ابــن عبّــاس 

ــة،  ــامع بالكوف ــة اجل م برحب ــدَّ ــن تق م م ــدُّ ــة وتق ــذاكرنا اخلالف فت

ــعليــه فيهــا، فتــنفَّ  صــها ا واهللا لقــد تقمَّ أَمــ«: داء وقــالعَ س الصُّ

ــ ــة وإنَّ ــن أيب قحاف ــيعلم أنَّ اب ــلَّ  ه ل ــا حم ــّيل منه ــن  حم ــب م القط

ــ ــٰى الرح ــيل وال يرق ــي الس ــدر عنّ ــري ٰى ، ينح ــَدلْ . إيلَّ الط  ُت فَس

 ،وَطَويـــُت عنهـــا كشـــحاً  ،دوهنـــا ثوبـــاً ]] ١٢٩٨ص /[[

َطخيـٍة  وطفقت أرتئي بـني أن أصـول بيـد جـّذاء أو أصـرب عـىلٰ 

عمياء، هيـرم فيهـا الكبـري ويشـيب فيهـا الصـغري ويكـدح فيهـا 

ــ ــؤمن حتَّ ــ ٰى م ــ ٰى يلق ــا ربَّ ــت أنَّ . هفيه ــىلٰ  فعلم ــرب ع ــا  الص هات

ــ ــذٰى أحج ــني ق ــربت ويف الع ــج ٰى ، فص ــق ش  ٰى ، أرٰى ويف احلل

ــ ــًا، حتَّ ــي هنب ــ ٰى تراث ــبيله،األوَّ  ٰى ـمض ــأدىلٰ  ل لس ــا إىلٰ  ف ــن  هب اب

 :ٰى ل بقول األعشثّم متثَّ . »اخلطاب بعده

ــومي عــىلٰ  ــتّان مــا ي    كورهــا ش

  ويــــوم حيّــــان أخــــي جــــابر 

ــاً « ا هــو يســتقيلها يف حياتــه إذ عقــدها آلخــر بينــ! فيــا عجب

ــدَّ  ــه، لش ــد وفات ــا بع ــّطرا رضعيه ــا تش ــريَّ . م ــوزة فص ها يف ح

ــظُ  ــناء، يغُل ــنُ  خش ــا وخيُش ــ َكلُمه ــها ويكث ــا مسُّ ــار فيه ر العث

ــا ــذار منه ــا . واالعت ــنق هل ــعبة إن أش ــب الص ــاحبها كراك فص

ــ ــلس هلــا تقحَّ ــَي . مَخــَرم وإن أس ــبط  فُمنِ ــاس َلَعمــُر اهللا بخ الن

ة ة وشــدَّ طــول املــدَّ  ن واعــرتاض، فصــربت عــىلٰ وشــامس وتلــوُّ 

 .لسبيله مٰىض  ٰى املحنة حتَّ 

ــا يف ســتَّ  ــدهمفجعله ! ٰى فيــا هللا وللشــور. ة زعــم أّين أح

ــ ــب يفَّ  ٰى مت ــرتض الري ــع األوَّ  اع ــم ــنهم حتَّ ــَرن رصت أُ  ٰى ل م ق

ـــففُت إذ أســـفُّ  إىلٰ  ـــي أس ـــائر؟ ولكنّ ـــرت إذ هـــذه النظ وا وطِ

مـع  ،ومـال اآلخـر لصـهره ،طاروا، فصغا رجـل مـنهم لضـغنه

أن قــام ثالــث القــوم نافجــًا ِحضــنَيه بــني نثيلــه  إىلٰ  ،هــٍن وهــنٍ 

 خضـم اإلبـل ة، خيضـمون مـال اهللاميـَّومعتلفه، وقام معـه بنـو أُ 

ــع، إىلٰ  ــة الربي ــه نبت ــه عمل ــز علي ــه وأجه ــه فتل ــث علي  أن انتك

 .وكبت به بطنته]] ١٢٩٩ص /[[

ــي إالَّ  ــن فــام راعن ــيلَّ م ــالون ع ــبع ينث ــرف الض ــاس كع  والن

عطفـاي، جمتمعـني  قَّ احلسـنان وُشـ َئ طِـلقـد وُ  ٰى وجـه، حتـَّ كلِّ 

ــنم ــة الغ ــويل كربيض ــامَّ . ح ــة فل ــت طائف ــاألمر نكث ــت ب  هنض

ــت  ــرأُ ومرق ــأهنَّ  ٰى خ ــرون، ك ــق آخ ــالم اهللا وفس ــمعوا ك م مل يس

ــاىلٰ  ــبحانه وتع ــول س ــث يق ــا  :حي ه
ُ
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واهللا لقـــد ســـمعوها ! بـــىلٰ . ]٨٣: الَقصـــص[ ��ِل

 .َحِليَت الدنيا يف أعينهم وراقهم ِزبِرجها همووعوها ولكنَّ 

ة وبـرأ النسـمة لـوال حضـور احلـارض ا والـذي فلـق احلبـَّأمَ 

ــ العلــامء أن ال  ة بوجــود النــارص ومــا أخــذ اهللا عــىلٰ وقيــام احلجَّ

 حبلهـا عـىلٰ  أللقيـُت  ،ة ظـامل وال َسـَغب مظلـومِكظَّـ وا عىلٰ يقارُّ 

فيـتم دنيـاكم هـذه وألل ،هلـاآخرهـا بكـأس أوِّ  ولسـقيُت  ،غارهبا

 .»عندي أهون من َعفَطة َعنزٍ 

وأقبل إليـه رجـل مـن أهـل السـواد عنـد بلوغـه مـن : قالوا

ينظـر فيـه،  وأقبـل  ،هـذا املوضـع، فناولـه كتابـاً  خطبته إىلٰ 

ردت مقالتـك لـو اطَّـ:  فرغ مـن قرائتـه قـال لـه ابـن عبّـاسفلامَّ 

ــيت ــث أفض ــن حي ــال. م ــاَت «: فق ــاس هيه ــن عبّ ــا اب ــك ! ي تل

ــق ــرَّ شقش ــّم ق ــدرت ث ــاس. »تة ه ــن عبّ ــال اب ــوَ : فق ــا ف اهللا م

 يكــون ذلــك الكــالم أالَّ  كأســفي عــىلٰ  كــالم قــطُّ  أســفت عــىلٰ 

 .بلغ منه حيث أراد أمري املؤمنني 

 :]د الريضِّ السيِّ  نفي انتساب هذه اخلطبة إىلٰ []] ١٣٠٠ص /[[

ث عن ابن قتيبـةوُح  قـرأت : قـال ،عـن ابـن ِقبَـة املعتـزيلّ  ،دِّ

 أمحـد بـن أمحـد املعـروف بـابن اخلّشـاب، فلـامَّ  ة عـىلٰ هذه اخلطب

ــاس قــال وصــلُت إىلٰ  ــده : كــالم ابــن عبّ لــو كنــت حــارضًا عن

ـ: لقلـت لـه ــمــا تـرك ابــن عمِّ ف ك يف هـذه اخلطبــة شـيئًا لتتأسَّ

لـني وال عـن اآلخـرين ومـا اهللا مـا رجـع عـن األوَّ فواته، فوَ  عىلٰ 

ـ :أتقـول: فقلـت لـه.  ذكـرهترك شـيئًا إالَّ  : ا منحولـة؟ فقـالإهنَّ

ــبها إىلٰ  إنَّ : وكيــف ذلــك؟ فقلــت ــض أصــحابنا مــن ينس  يف بع

ــريضِّ  ــول ال ــ: ويق ــا إىلٰ إنَّ ــا ونحله ــيلٍّ  ه اخرتعه ــا   ع وأثبته
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ال واهللا لـيس كـذلك؛ فـإّين ! كـالَّ : فقـال أمحـد. يف هنج البالغـة

فات كثـري مـن العلـامء وقرأهتـا قد رأيـت هـذه اخلطبـة يف مصـنَّ 

ــايخ نقلوهــا  عــىلٰ  ــل أن ُخي مش ــن قب ــن مشــاخيهم م ــع ــد َل ق وال

ــريضِّ  ــنةبام ال ــي س ــ. ئتَ ــريضِّ  ٰى وأّن ــ لل ــريه تكلُّ ــذا أو غ ف ه

 سلوب أو اخـرتاع هـذا السـجع؟ ولقـد رأينـا كـالم الـريضِّ األُ 

يف أشعاره وخطبـه ومنثـوره ونظمـه، فـام رأينـا منـه شـيئًا يامثـل 

 .وال يف مخر هذا الكالم وال يناسبه وال يقع منه ال يف خلٍّ 

 :]تفسري بعض األلفاظ هذه اخلطبة[

 :تفسري بعض األلفاظ هذه اخلطبة

مــأخوذ مــن لــبس القمــيص، والضــمري : »صــهاتقمَّ «: قولــه

 ،يف اللفــظ ذكرهـــا]] ١٣٠١ص /[[ مللخالفــة، وإن مل يتقــدَّ 

 :هو يف اللغة جائز كام يف قول الشاعر

   ٰى أماوّي ما يغني الثراء عـن الفتـ

ــًا وضــاق هبــ  ا إذا حشـــرجت يوم

 .أراد هبا النفس

االنتفـاع هبـا  وال يـتمُّ  ،هـو مـا يـدور عليـه: ٰى وقطب الرحـ

ــهإالَّ  ــبَّ .  ب ــه؛ ألنَّ وش ــه ب ــوم وال يُ  ه نفس ــة ال تق ــا نتَ اخلالف ــع هب ف

 .ٰى بدونه كحال القطب من الرح

ه وعظـم شـأنه، كنايـة عـن ارتفـاع حملِّـ: ينحدر عنّي السـيل

ــه ــذا قول ــ«: وك ــري ٰى وال يرق ــإنَّ »إيلَّ الط ــاخمة ال  ؛ ف ــال الش اجلب

الوهـاد، ومثلـه  يثبت عليها املطـر، بـل ينحـدر عنهـا السـيل إىلٰ 

 :قول الشاعر

ــوا ــا طلب ــوق م ــامء وف ــوق الس    ف

ـــــوا  ـــــة نزل ـــــإذا أرادوا غاي   ف

ــليَّ  ــن أفض ــة ع ــذا كناي ــىلٰ  ته وه ــه ع ــبته  وأنَّ  ،منازع نس

 .الوهاد إليه كنسبة اجلبال الشاخمة إىلٰ 

ــا ــوب عنه ــدل الث ــه : وس ــاب بين ــن رضب احلج ــة ع كناي

منازعــه عليهــا بغايــة  نفســه قــد عزفــت عنهــا؛ ألنَّ  وبينهــا؛ ألنَّ 

 .البعد عنها

ه لــه كنايــة هــو مــا بــني اجلنـب واخلــارصة، وطيُّــ: والكشـح

ـ. عن الـرتك هلـا ه أجـاع نفسـه معنـاه أنَّـ: احرّ ـوقـال بعـض الشُّ

 .الكشح ينطوي عند اجلوع عن اخلالفة؛ ألنَّ 

ــ :ويقــال: »ت أرتئــيطفقــ«: وقولــه ر طفــق يف األمــر أي فكَّ

 .وهي الفكرة ،من الرؤية وأرتئي مشتقٌّ . فيه

 .عبارة عن املنابذة باحلرب: والصولة

ـــّذاء]] ١٣٠٢ص /[[ ـــة : (واجل ـــذال املعجم ـــاجليم وال ب

ــة ــذال املعجم ــة وال ــاء املهمل ــ) وباحل ــة ٰى بمعن ــو  ،املقطوع وه

 .كناية عن عدم النارص يف ذلك الوقت

كنايـة عـن  ،القطعة من الغـيم، وعميـاء صـفة هلـا :والطخية

ــوادها ــا وس ــدَّ  ،ظلمته ــن ش ــة ع ــي كناي ــور وه ــر وظه ة األم

 وفشـو اجلهـل بسـبب اسـتيالء ذوي الـنقص عـىلٰ  ،الظلامت فيـه

 .املراتب العالية

كنايـة عـن : »هيرم فيه الكبـري ويشـيب فيـه الصـغري«: وقوله

ــه يف ذشــدَّ  ــي يالقيهــا بمــن مل يكــن ل لــك األمــر ة األهــوال الت

ــظٌّ  ــ. ح ــض الشُّ ــال بع ــ: احرّ ـق ــىلٰ إنَّ ــدَّ  ه ع ــول امل ــة لط ة، احلقيق

 .الصغري يصري كبريًا والكبري يصري هرماً  أنَّ  ٰى بمعن

 .ةبمشقَّ  أي يكدُّ : ويكدح

ــ ه لصـربه عـىلٰ ؛ فإنَّـأراد بـه نفسـه : واملـؤمن ه أخـذ حقِّ

 .ةكان يف جهد ومشقَّ 

 .)ها(تثنية : وهاتا

وهــو اختيــار  ،وهــو العقــل ،ٰى أليــق بــاِحلج: ٰى وأجحــ

ـ للصرب عـىلٰ   ر وحصـول العلـم بـأنَّ املنابـذة بـاحلرب بعـد التفكُّ

ــدِّ  ــد ال ــق لقواع ــو املواف ــرب ه ــىلٰ الص ــه ع ــب ترجيح  ين، فوج

 .الطبيعة مقتٰىض 

 .ما يظهر يف العني عند الرمد: ٰى والقذ

 .ما يظهر يف احللق عند املصيبة واحلزن: ٰى والشج

ــ ــه ٰى وعن ــة؛ أل: برتاث ــرياث نَّ اخلالف ــو امل ــرتاث ه ــي  ،ال وه

ــكانــت مرياثــه مــن رســول اهللا  ه املنصــوص عليــه هبــا ؛ ألنَّ

 .منه 

ــ«: قولــه  ٰى بمعنــ »لســبيله«م يف الــّال : »لســبيله ٰى ـمضــ ٰى حتَّ

ــىلٰ  ــع ــىلٰ  ٰى ـ، أي مض ــه ]] ١٣٠٣ص /[[ ع ــبيله، أي طريقت س

 عنهـا، وهـو كنايـة عـن سـوء اخلامتـة، التي كـان عليهـا مل يتغـريَّ 

ــول ال ــاعركق ــرَّ (: ش ــم فخ ــدين وللف ــًا للي وأراد بــه . )رصيع

 .إذا مات )لسبيله مٰىض (: ل، يقالاألوَّ 

ــا وأدىلٰ  ــاىلٰ : هب ــه تع ــأخوذ مــن قول ٰ  :م
َ

وا بِهــا إِ�
ُ
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ُ
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�
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ْ
 نَّ إيء رشــوة، أي ـوهــو إعطــاء الشــ ،]١٨٨: البقــرة[ ا�

ــدء  الثــاين اخلالفــة رشــوة عــىلٰ  ٰى ل أعطــاألوَّ  مســاعدته لــه يف ب

ــ : يف كــالم آخــر رًا يف قولــه ـاألمــر، وجــاء هــذا مفسَّ

 .»ها عليك غداً اشُدد له هبا اليوم لريدَّ «

مهـدان، وكـان بينـه وبـني حيّـان  ٰى ل بـه ألعشـوالبيت املتمثِّ 
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بعيـدًا : رب يقـولـالشـ وكـان نديمـه عـىلٰ  ،بن السـمني صـحبة

ــوم أكــون عــىلٰ   كــور الناقــة يف تعــب الســري وحــرُّ  بــني حــايل ي

ــان يف ســكرة الشــالشــمس  ـــوبــني يــومي مــع حيّ ة رب ورفاهيَّ

حيّـان اغتـاظ عليـه حيـث  وروي أنَّ . احلال خاليًا عـن األكـدار

، اأخـي وهـو أصـغر منّـي سـن�  ي إىلٰ ننسـبت: أخيه وقـال نسبه إىلٰ 

 الـــرويَّ  فاعتــذر إليـــه بــأنَّ . واهللا ال نازعتــك كأســًا بعـــدها

 .ين إليه، فلم يقبل منهاضطرَّ 

بعيـدًا مـا : قـال ه ل الـذي نحـن فيـه أنَّـومعناه يف احلـا

اخلالفــة وحـال عمــر يـوم وصــلت  بـني حـايل يــوم وصـلت إىلٰ 

ـ مــور طوعـًا ومل خيــرج ا جاءتــه عفـوًا وانقــادت لـه األُ إليـه؛ فإهنَّ

ــالف  ــالف، بخ ــاك خم ــه هن ــالف علي ــارج ومل خي ــا خ ــه فيه علي

مــن انتشــار احليــل وحصـــول  حالــه ]] ١٣٠٤ص /[[

ــل و ــرة القي ــالف وكث ــالاخل ــال والقت ــه . الق ــال  فحال كح

، وحـال يـوم ركـوب الناقـة يف مـا يقاسـيه مـن املشـاقِّ  ٰى األعش

 .ةعمر كحال يوم حيّان يف الراحة والرفاهيَّ 

ــ ــّم إنَّ ــدء حيــث قــال ل يعجــب مــن حــال األوَّ  ه ث يف ب

ه عنـد ، ثـّم إنَّـ)فـيكم أقيلوين، فلسـت بخـريكم وعـيلٌّ (: خالفته

ــت الزهــد ور ــذي هــو وق ــارط  دِّ املــوت ال ــوق وتــاليف الف احلق

ــنصُّ  ــىلٰ  ي ــا ع ــوةً  هب ــه رش ــا ل ــده وجيعله ــد بع ــن واح ــذا م ، وه

ــي يُ  ــوال الت ــاألح ــض شــعراء تعجَّ ــال بع ــذا ق ــا، وهل ب منه

 :الشيعة

ــــقيفة أوزا ــــوم الس ــــا ي    محلوه

ـــاُل   ـــال وهـــي ثق   رًا ختـــفُّ اجلب

   ثــّم جــاؤوا مــن بعــدها يســتقيلو

ــــاُل   ــــرة ال تق ــــاَت عث   ن وهيه

ــه ــدَّ «: قول ــا لش ــله : »م ــدَّ (أص ــو )دش ــا  ٰى أي أق ــم م وأعظ

ــىلٰ  ــهام ع ــن حرص ــال م ــ فع ــة حتَّ ــطَّ  ٰى اخلالف ــام تش را أي اقتس

رضعيهــا، فأخــذ أحــدمها اخللفــني القــادمني واآلخــر اخللفــني 

ة وتشـبيهًا ملنافعهـا الدنيويَّـ ،اآلخرين، تشـبيهًا للخالفـة بالناقـة

 .بالرضعني

 ،اء طبعــهوجفـ ،وصــف ألخـالق الثــاين: واحلـوزة اخلشـناء

 .كاليشء اخلشن ئق السيِّ لُ اخلُ  وشكاسة أخالقه؛ فإنَّ 

 .اجلرح: والكلم

 .كناية عن كربه وسعته: وغلظة

لكثــرة خطائــه يف مــا كــان : والعثــار واالعتــذار الواقــع منــه

ــ]] ١٣٠٥ص /[[ ي بــه مــن األحكــام؛فتــيُ  ه كثــريًا مــا كــان فإنَّ

كثـرة  فتي باحلكم ويرجع عنه ويعتـذر منـه، وذلـك دليـل عـىلٰ يُ 

 .خطائه وخبطه

ه مثـل راكـب ه وصف املصاحب ملـن هـذا أخالقـه بأنَّـثّم إنَّ 

ــعــوَّ الناقــة الصــعبة التــي مل تــراض ومل تُ  ا د بــالركوب؛ فإهنَّ

ــا شــدَّ  ــب منه ــايس الراك ــاحب لصــعوبتها يق ــايس مص ــام يق ة ك

الراكـب هلـذه الصـعبة بـني  ة؛ ألنَّ صاحب هـذه األخـالق شـدَّ 

ـــ: حـــالتني ســـها بالزمـــام فيخـــاف أن حيـــرم ا أن يرفـــع رأإمَّ

ــ غــري  ّليهــا فرتميــه يف املهالــك وتســري بــه عــىلٰ ا ُخي أنفســها، وإمَّ

ــ: وقــال بعضــهم. ةاجلــادَّ  ــ: ه ال يقــالإنَّ : ام يقــالأشــنق هلــا، وإنَّ

 ه بـه، والـذي يـدلُّ شنقها، والشناق ما يشـنق رأس القربـة يشـدُّ 

 :جواز ذلك قول الشاعر عىلٰ 

ــ ــارة ذي قرب ــاءين زي ــد س    ٰى ولق

  صـــــغري لقربنـــــا مشـــــتاق 

ــدي ــنيُّ يف األي ــا تب ــا هل    ســاءها م

ـــــــناقها إىلٰ     األعنـــــــاق وإش

 .ة يف ذلكبقول أمري املؤمنني حجَّ  ٰى لكن كف

 .بيل الناسأي أُ : »ني الناسفمُ «: قوله

خبــاط : ة، ومنــه قــوهلمغــري جــادَّ  هــو الســري عــىلٰ : واخلــبط

 خطبــات«: يف كــالم آخــر عشــواء وخــبط عشــواء، وقــال 

 .»عشوات

 .الظلمة: والعشوة

، أي آبيــة )َخيــل ُشــُمس(: النفــور، ومنــه قــوهلم: والشـامس

 .عن الركوب

 .مور يف األُ التغريُّ : نوالتلوُّ 

هـــا أوصـــاف ، وكلُّ الصـــدُّ : واإلعـــراض]] ١٣٠٦ص /[[

 .للوايل املذكور هتجينًا له

إشــارة : »ة املحنــةة وشــدَّ طــول املــدَّ  فصــربت عــىلٰ «: وقولـه

 .ة خالفة الثاينطول مدَّ  إىلٰ 

 .موت الثاين إشارة إىلٰ : »لسبيله مٰىض  ٰى حتَّ «: قوله

ــتَّ  ــا يف س ــارة إىلٰ : ةجعله ــ إش ــن قصَّ ــه م ــا ابتدع ــاين وم ة الث

ــور ــ ٰى الش ــه؛ فإنَّ ــد موت ــورعن ــدع الش ــالف  ٰى ه ابت ــه وخ برأي

وعــثامن والــزبري وطلحــة  ة هــم عــيلٌّ والســتَّ . ل يف ابتــداعهااألوَّ 

 .وسعد وعبد الرمحن

ـ وص فقــد إن أُ : رته الوفـاة قـالـ حضـامَّ ـلـ عمـر ة أنَّ والقصَّ
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من هو خـري منّـي، يعنـي أبـا بكـر، وإن أتـرك فقـد تـرك  أوٰىص 

، وإّين من هـو خـري منّـي ومـن أيب بكـر، يعنـي رسـول اهللا 

 إنَّ : ثــّم اســتدعاهم وقــال. ةرأيــت أن أجعلهــا يف هــؤالء الســتَّ 

ــ. عــنكم مــات وهــو راضٍ  رســول اهللا  ــّم إنَّ د ذلــك ه بعــث

لــتكم بعــد أجَّ : مــنهم بعيــب ذكــره، ثــّم قــال واحــدٍ  عــاب كــلَّ 

ــدًا مــنكم ــاروا واح ــام؛ لتخت ــة أّي ــة . مــويت ثالث ــا طلح ــر أب وأم

األنصــارّي أن حيجــبهم يف احلجــرة ويكــون مــن خــارج البــاب 

ــر ايف م ــيهم، وأم ــدخل عل ــدًا أن ي ــع أح ــار ويمن ــن األنص ــة م ئ

، ٰى  الشـورر معهـم وال دخـل لـه يفـعبد اهللا بـن عمـر أن حيضـ

ــّي أن يُ  ــهيب الروم ــر ص ــّيل وأم ــص ــاس يف األّي ــة بالن . ام الثالث

ــىلٰ : وقــال ــع مخســة ع ــاقتلوا  إن اجتم ــد ف ــد وخــالف واح واح

املخــالف، وإن خــالف اثنــان واجتمــع أربعــة فــاقتلوا االثنــني، 

مــع الفرقــة التــي فيهــا عبــد الــرمحن  وإن خــالف ثالثــة فــاحلقُّ 

ــة  ــت الثالث ــالف، وإن مض ــوا املخ ــواقتل ــىلٰ ام ومل يتَّ األّي ــوا ع  فق

مـــورهم، واحـــد مـــنهم فـــاقتلوا اجلميـــع وخّلـــوا النـــاس وأُ 

 .خيتارون من يريدون

ــنهم فلــامَّ  ــل بي ــرهم، وحص ــام أم ــة ك ــو طلح ــل أب ــات فع  م

 ،االحتجـــاج واملشـــاجرة وعلـــت األصـــوات وكثـــر الكـــالم

 ج بالغـــةَجـــيف ذلـــك اليـــوم بحُ   علـــيهم عـــيلٌّ  واحـــتجَّ 

ــوا]] ١٣٠٧ص /[[ ــا س ــر فيه ــذك ــي خصَّ ــه الت ه بقه وخصائص

مــا  ذلــك واعتمــدوا عــىلٰ  ، فلــم يلتفتــوا إىلٰ هبــا رســول اهللا 

لعبــد  ٰى نصــيبي يف الشــور: فقــال طلحــة. بــه عمــر أوٰىص 

: ، فقـال سـعدلعـيلٍّ  ٰى نصـيبي يف الشـور: الرمحن، فقـال الـزبري

وعــثامن  عــيلٌّ :  ثالثــةإالَّ  لعــثامن، فلــم يبــَق  ٰى نصــيبي يف الشــور

ــرمحن ــد ال ــ. وعب ــريًا إىلٰ فق ــرمحن مش ــد ال ــيلٍّ  ال عب ــثامن ع : وع

ــال ــكتا، فق ــار؟ فس ــه االختي ــون إلي ــه ويك ــع نفس ــام خيل : أّيك

 أنَّ  عــىلٰ  ٰى ي مــن الشــورـشــهدكام أّين قــد أخرجــت نفســأُ 

ــار إيلَّ  ــدكام االختي ــ. يف أح ــّم إنَّ ــت إىلٰ ث ــيلٍّ  ه التف ــال  ع : فق

يب بكــر ة رســوله وســرية الشــيخني أنَّ ة اهللا وُســنَّ ُســ بايعــك عــىلٰ أُ 

ة نَّ ة اهللا وُسـنَّ ُسـالعمـل ب بايعـك عـىلٰ أُ «:  فقـال عـيلٌّ . وعمر

فقـال لـه مثـل  ،عـثامن فالتفـت إىلٰ . »رسـول اهللا واجتهـاد رأيـي

 ر الكـالم لعـيلٍّ ه كـرَّ ثـّم إنَّـ. ، فـأنعم لـه بـذلك ما قال لعيلٍّ 

ــًا، وعــيلٌّ  ــنعم »باجتهــاد رأيــي«: يقــول وعــثامن ثالث ، وعــثامن ب

السـالم عليـك يـا أمـري : يـد عـثامن وقـال ىلٰ فصـفق يـده عـ. له

ـأمَّ «: فقـال ! املؤمنني ل عمـر مـن صـاحبه، لـت منـه مـا أمَّ

ــوم لريدَّ  ــه الي ــا ل ــدًا، دقَّ أعطيته ــك غ ــا علي ــر  ه ــنكام عط اهللا بي

ـ نَّ إ ٰى فوقعـت العـداوة بيـنهام، حتـَّ. »َمنِشم ف عبـد الـرمحن تأسَّ

 .تلهق ب عىلٰ ل من ألَّ وكان أوَّ  ،مبايعة عثامن عىلٰ 

يعنـي بـه سـعد بـن : »رجـل مـنهم لضـغنه ٰى فصـغ«: وقوله

الضــغن  ؛ ألنَّ  أيب وّقــاص؛ لضــغنة كانــت بينــه وبــني عــيلٍّ 

]] ١٣٠٨ص /[[والضــغنة التــي كانــت  .هــو احلقــد والــبغض

 .وكان قريبه ،بينهام ألجل قتله العاص بن وابل

 .ه كان صهرًا لعثامنوالذي مال لِصهره هو عبد الرمحن؛ فإنَّ 

 .هو عثامن: ث القوموثال

 .أخذه اخلالفة: وقيامه

ــ: ونــافج حضــنيه  ٰى أي ممتلــئ احلضــنني جنبَــي الــبطن، وكنّ

 .فه يف بيت املال هو وأقاربهبذلك عن كثرة ترصُّ 

 .هو اخلارج من فضلة الغذاء: والنثيل

ــول . املــأكول: واملعتلــف ــوهــذا الق ــث  اوقــع ذم� ــه للثال من

ع منــه مثلــه يف كــالم وقــد وقــ. املــذكور وهــو مــن حمــض الــذمِّ 

 .»ه بطنهوقام الثالث كالغراب مهُّ «: يف قوله آخر له 

 وهـم بنـي عـمِّ  ،ة بـن عبـد الشـمسميَّ ة أُ يَّ هم ذرّ : ةميَّ وبني أُ 

 .ه منهمعثامن؛ ألنَّ 

 .األكل بجميع الفم: واخلضم

ــم ــنان: والقض ــأطراف األس ــل ب ــو ذرٍّ . األك ــال أب ــذا ق  وهل

 .ن، واملوعد اهللاة خيضمون ويقضموميَّ يعني بني أُ 

 .وهو ما ينبته الربيع :)بكرس النون كاجللسة(والنبتة 

ــه ــه إىلٰ «: وقول ــه فتل ــث علي ــاد : »أن انتك ــو فس ــث ه النك

بيعتـه التـي : وفتلـه. عيل وتقطَّـانتكث احلبـل إذا ُبـ: احلال، يقال

 .كانت هي السبب يف خالفته

ــاز ــىلٰ : واإلجه ــز ع ــال أجه ــدفيف، يق ــو الت ــريح أي  ه اجل

أحداثـه التـي أحـدثها هـي التـي  يمـوت؛ ألنَّ  ٰى ليه حتـَّف عدفَّ 

ص /[[ فـــت عليـــه بالســـعي يف قتلـــه ومحلـــت املســـلمنيدفَّ 

قتلـه، مثـل االسـتبداد ببيـت املـال  إمجـاعهم عـىلٰ  عىلٰ ]] ١٣٠٩

ــ ــي عمِّ ــة بن ــه وتولي ــور ووضــعه يف غــري أهل ه األعــامل مــع ظه

ــقهم، وردِّ احلَ  ــفس ــن َك ــيِّ ] أيب[م ب ــد النب ــاص طري ،  الع

ــا ذرٍّ  ــي أب ــ ونف ــعود وكس ــن مس ــد اهللا ب ــه، ورضب عب ر ـحبيب

ضـلعه، ورضب عـّامر بـن يــارس وإحرامـه عطـاءه، وغـري ذلــك 

وا بســببها مـن األحــداث التـي نقمهــا عليــه املسـلمون واســتحلُّ 

 .قتله
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ــة ــربُّ : والبطن ــي تك ــاهره ــ هه وتظ ــأعامل اجلاهليَّ ــبس ب ة، كل

ب عــن ن بالــذهب ورضب البوقــات واالحتجــااحلريــر والتــزيُّ 

 .الناس

اجلـواد إذا عثــر فوقــع  كــبَّ  :يقـال: فكبـت بــه تلـك البطنــة

 .بذلك عن قتله ٰى راكبه، وكنّ 

االنثيـال هـو جمـيء القـوم شـيئًا بعـد يشء : »ينثـالون« :قوله

ــاع ــري انقط ــ ،بغ ــال، وكنّ ــل إذا انح ــال الرم ــن  ٰى كانثي ــذلك ع ب

 .إرساع جميء املسلمني إليه بعد قتل عثامن

ــشــبَّ يُ : وعــرف الضــبع ــه يف االزدحــام والكثــرة؛ ألنَّ ه إذا ه ب

ــىلٰ  ــه ع ــم بعض ــعره وازدح ــام ش ــب ق ــض غض ــبَّ . بع  ه ش

 .ازدحامهم وكثرة جميئهم بعرف الضبع عند قيام شعره

ــنان ــه : واحلس ــام ولدي ــل أراد هب ــرة قي ــن كث ــد م ، يري

ــ ــان حتَّ ــه ضــاق هبــم املك ــاس علي ــوُ  ٰى ازدحــام الن . أوالده َئ طِ

ــ ــض الشُّ ــال بع ــرجلني، أي أراد ب: ّراحـوق ــا ال ــنني إهبام احلس

ــوُ  ــامَ  َئ طِ ــدلُّ  يإهب ــه، وي ــه رجَلي ــه قول ــ«: علي ــاي قَّ وُش ، »عطف

 .م لكثرة ازدحامهم وطؤوا جانباييعني أهنَّ 

ــ]] ١٣١٠ص /[[ ــّم إنَّ ــىلٰ ث ــامهم ع ــرة ازدح ــف كث  ه وص

بيعته وكثرة اجـتامعهم بربيضـة الغـنم بعضـهم فـوق بعـض كـام 

ـوقـال ب. ك الغـنم بعضـهم فـوق بعـضرتَ يُ  ه إنَّـ: ّراحـعـض الشُّ

ههم بـــالغنم ة عقـــوهلم، فشـــبَّ بـــذلك بالدهتـــم وقلَّــ َف َصــوَ 

 .الرابضة التي ال عقول هلا

بـذلك عـن قيامـه بـأمر  ٰى كنّـ: » هنضـت بـاألمرفلـامَّ «: قوله

ــرُّ ـلــه ألعباءهــا بحســب التصــاخلالفــة وحتمُّ   امَّ ـفات الظــاهرة ل

ازع واجــتامع ة بعــدم املنـارتفعـت األعـذار املانعــة وزالـت التقيـَّ

ــ ــه؛ ألنَّ ــام ب ــر والقي ــوض يف األم ــه النه ــب علي ــة، فوج ه الكلم

 الً لوجـود املـانع، فلـامَّ ام تـرك القيـام فيـه أوَّ صاحبه األصّيل، وإنَّ 

 .زال زال العذر

ــث ــا، : والنك ــد انعقاده ــة بع ــنقض للبيع ــوع وال ــو الرج ه

 .إذا رجع عنه )نكث فالن عهده(: يقال

ــة ــة الناكث ــة: وأراد بالطائف ــ طلح ــل البص ــزبري وأه رة؛ ـوال

ــّم م كــانوا قــد بــايعوه بــأمجعهم طــائعني غــري مكــرَ فــإهنَّ  هني، ث

بـال سـبب، بـل طلبـًا للرياسـة م نكثوا بيعتـه وخرجـوا عليـه إهنَّ 

 .يف حظوظها للدنيا ورغبةً  اوحب� 

ـــة ـــل : وأراد بالطائفـــة املارق ـــحابه مـــن أه ـــة وأص معاوي

ــ ــام؛ ألهنَّ ــلمني يف الش ــاع املس ــن إمج ــوا م ــه م مرق ؛ مبايعت

معاويــة وأهــل الشــام مل يرضــوا ببيعتــه، فخــالفوا مــا أمجــع  ألنَّ 

 .والعقد عليه أهل اإلسالم من أهل احللِّ 

م كــانوا اخلــوارج وأتبــاعهم؛ فــإهنَّ : وأراد بالطائفــة الفاســقة

ن حــارب معــه يف اجلمــل وصــّفني، مــن أصــحابه وأتباعــه وممَّــ

ــّامهم بــ ــره وخرجــوا عــن طاعتــه، فس ــّم خــالفوا أم ذلك ث

وســبب . الفســق هــو اخلــروج عــن الطاعــة فاســقني؛ ألنَّ 

ة التحكـيم اجلـاري بينـه وبـني معاويـة، فـأنكروه خروجهم قصَّ 

ــ ــع أهنَّ ــه،م ــوا إلي ــذين دع ــم ال ــان ]] ١٣١١ص /[[ م ه وإن ك

ــيُّ  ــّامهم النب ــد س ــه   ق ــارقني يف قول ــأيت مــن «: امل ت

ــراقيهم،  ــرائتهم ت ــاوز ق ــرآن ال جت ــرؤون الق ــوام يق ــدي أق بع

ــيم ــن الرميَّ ــهم م ــام يمــرق الس ــدين ك ــن ال ــم رشُّ رقــون م  ة، ه

 .»اخللق واخلليقة، يقتلهم خري اخللق واخلليقة

ــه ــا«: قول ــم ِزبِرجه ــء : »وراقه ــة، وراق اليش ــِرج الزين الزب

 .يروق إذا خال يف النفس

ــ ــّم إنَّ ــمة أي  ه ث ــرئ النس ــن ب ــادقًا بم ــًام ص ــم قس أقس

ــلُّ  ــي ك ــمة ه ــق، والنس ــق احل خل ــه روح، وفل ــا ل ــم ــبَّ  ٰى ة بمعن

ر مـن أنصـاره ـر مـن حضــه لـو مل حيضـإخراج النبات منها، بأنَّ 

الــذين قــاموا معــه وجاهــدوا بــني يديــه يف مقاتالتــه يف وقائعــه 

ـ ،التـي هـي اجلمـل وصـّفني والنهـروان ة عليـه يف فقامـت احلجَّ

ــام  ــل، ك ــات التأوي ــه بإثب ــاد علي ــاألمر واجله ــام ب ــوب القي وج

يف إثبــات التنزيــل بســبب اجلهــاد   النبــيِّ  وجــب عــىلٰ 

 .وجود النارص

أي : واأهــل العلــم أن ال يقــارُّ  قــد أخــذ عــىلٰ  اهللا تعــاىلٰ  وأنَّ 

بــاطلهم؛ لوجــوب األمــر  وا أهــل الباطــل عــىلٰ قيمــوا ويقــرُّ ال يُ 

 .باملعروف والنهي عن املنكر مع حصول الرشائط

ــ ــبعة: ةوالكظَّ ــ: يقــال: الش ــه محلــه كظَّ ه األكــل إذا هبض

هـا، الظـامل ينتـزع األمـوال مـن غـري وجوههـا وحلِّ  لكثرته؛ ألنَّ 

 .فيكون كالذي مأل بطنه طعامًا أثقله محله

ــيق ؤَخــاملظلــوم يُ  اجلــوع؛ ألنَّ : والســغب ــده، فيض ذ مــا عن

معاشـه، فيكــون ذلـك ســببًا جلوعــه ورثاثـة حالــه، والعلــامء إذا 

ص /[[ رائط إزالـــة ذلـــك وجـــبـأمكـــنهم بحصـــول الشـــ

مــا كــان  ه أنَّـ عــىلٰ  ا يـدلُّ ممَّــوهـذا . علـيهم فعلــه]] ١٣١٢

ــ ــدنيا وال حلُ ــل ال ــاألمر ألج ــه ب ــه  بِّ قيام ــة وال إلقامت الرياس

ة وإثبـات القواعـد رعيَّ ـام كـان إلقامـة احلـدود الشـاجلاه، بل إنَّـ

مـن اخللفـاء  غـري عـيلٍّ  إنَّ : ة، وهلذا قـال بعـض العلـامءاإلسالميَّ 
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ــتــزيَّ  فهــو الــذي  ا عــيلٌّ ن باخلالفــة وحصــل لــه الفخــر هبــا، وأمَّ

 .لها بقيامه، وبني احلالني فرق عظيمن اخلالفة ومجَّ زيَّ 

ــ: »أللقيــت حبلهــا«: قولــه هها  شــبَّ امَّ ـه لــيعنــي اخلالفــة؛ فإنَّ

 .م به الناقةطَ بالناقة رشح االستعارة بذكر احلبل الذي ُخي 

 .هو ما بني الكتفني: والغارب

 كنايــة عــن تــرك األمــر آخــراً : هلــاآخرهــا بكــأس أوَّ  يوسـق

ــة عــىلٰ كــام تركــه أوَّ  ــه دالل ــالــرتك يف األوَّ  أنَّ  الً، وفي ام كــان ل إنَّ

 .ة النارصلقلَّ 

هـو مـا خيـرج مـن أنفهـا حـني تـنفط، وهلـذا : وعفطة العنـز

ــال ــة، ويقــال: يق ــة وال نافط ــا لــه عافط ــأن عافطــة : م للض

ــة ــز نافط ــتعمل . وللَمع ــا  واس ــتعامل هل ــز اس ــة للعن العافط

 . يف اسم الغنميف غري موضعها؛ الشرتاكهام

ــر: وأهــل الســواد ــم أهــل الق ــ ؛ ألنَّ ٰى ه رة؛ ـالســواد اخلض

 .م أهل الزرع والنخلألهنَّ 

ــاء ــروج إىلٰ : واإلفض ــو اخل ــاء؛ ألنَّ  ه ــال  الفض ــب ح اخلطي

ــإذا  ــاين، ف ــتخراج الكــالم واملع ــه الس ــه نفس ــع إلي ــة جيتم اخلطب

 .الفضاء ه قد خرج إىلٰ قت أفكاره، فكأنَّ أمسك وسكت تفرَّ 

مـا خيـرج عـن فـم البعـري  :- ر الشـيننيـبكسـ -قة والشقشـ

ه حـال اخلطيـب بحـال الفحـل عنـد هياجـه؛ شـبَّ . وقت اِهليـاج

ــ ــه فإنَّ ــرج عن ــاره خي ــه أفك ــت إلي ]] ١٣١٣ص /[[ه إذا اجتمع

ــياء املنشــعبة والفنــون املتغــايرة التــي كانــت كامنــة يف  األش

 .ذلك بالشقشقة ٰى نفسه، فسمّ 

ــرَّ  ــ: توق ــكنت، وألنَّ  ٰى بمعن ــه ا س ــكت هياج ــري إذا س لبع

ـــقة إىلٰ  ـــت الشقش ـــديره رجع ـــكن ه ـــتقرِّ  وس ـــذا مس ها، فك

 .ت شقشقتهاخلطيب إذا سكت قرَّ 

 :]الفعيلِّ  املقّدمة الثانية إلثبات النصِّ [

ـــ: قـــال ة والثانيـــة معلومـــة أيضـــًا بـــالتواتر بـــني اإلماميَّ

يـده مـن خـوارق  وغريهم، قد نقلوا من أحوالـه ومـا ظهـر عـىلٰ 

واإلحصـاء،  عـن العـدِّ  لَّ ة لـدعواه مـا كثـر وُجـالعادات املطابق

. الكثــري عــىلٰ  دلُّ ســتَ يســري منــه، وباليسـري يُ  ف إىلٰ وأشـار املصــنِّ 

ـوخصَّ  ا مـن الوقـائع البالغـة يف االشـتهار مبلغـًا ها بالذكر؛ ألهنَّ

ــتج إىلٰ  ــتهارها مل حي ــم، والش ــن العل ــرب م ــانيدها  ق ــان أس بي

 ٰى خـــرمعجـــزات أُ  واشـــتهر عنـــه . صصـــهاوتعديـــد قَ 

ــاإلعالم باملغيَّ  ــاتك ــدعوات ،ب ــتجابة ال ــ ،واس ــىلٰ واالطِّ  الع ع

ــات ــوال الكائن ــاء إىلٰ  ،أح ــات واالرتق ــل  ،العلوّي ــة أه وحراس

ــالم ــامِّ  ،اإلس ــام بمه ــالة والقي ــدِّ  ،الرس ــد ال ــظ لقواع  ،ينواحلف

وأفعالـه التـي  هغـري ذلـك مـن أحوالـ وانتظام أمر املسلمني، إىلٰ 

ــة وجتــاوزت النهايــة  والعــامُّ  وتلّقاهــا اخلــاصُّ  بلغــت الغاي

 ذوي رهــــا إالَّ نكِ وال يُ  ،ث بعجائبهــــا ســــائر األنــــاموحتــــدَّ 

وكـتامن فضـائل أهـل البيــت  الغبـاوات ومـن دأبـه إنكـار احلـقِّ 

. 

 :] معجزات أمري املؤمنني عيلٍّ [

 :ما ذكره يف األصل من املعجزات سّت : أقول

 :]الشمس ردُّ [

 :تانله مرَّ ت دَّ وقد رُ : الشمس ردُّ : وىلٰ األُ 

ــدمها]] ١٣١٤ص /[[ ــيِّ : أح ــاة النب ــع   يف حي بموض

 ،الفضـيخ بجنـب بعـض حـدائق بنـي النّجـار :باملدينة يقال لـه

  النبــيَّ  وذلــك أنَّ . وهــو اليــوم مشــهور بمســجد الفضــيح

ــ ــيلٍّ امَّ ـل ــر ع ــه يف حج ــع رأس ــوحي وض ــاه ال ــي    تغّش وبق

لِّ َصــيُ مل   وكــان عــيلٌّ  ،أن غربــت الشــمس إليــه إىلٰ  ٰى وحُيــ

ــيِّ  ر، فلــم يقــدر عــىلٰ ـالعصــ ،  اســتيفاء أفعاهلــا ملكــان النب

! يــا عــيلُّ «: قــال   انتبــه النبــيُّ فلــامَّ .  بــاإليامءلِّ إالَّ َصــفلــم يُ 

ــلَّ  ــأص ــال ،»ر؟ـيت العص ــول اهللا«: فق ــا رس ــ! ي ــن مل أمتكَّ ن م

ــا إالَّ  ــكفعله ــان رأس ــاإليامء؛ ملك ــال . » ب ــ«: فق أن  بَّ أُحتِ

ـــ«:  فقـــال عـــيلٌّ  ،»ا يف وقتهـــا؟يها بتاممهـــلِّ َصـــتُ  يل  ٰى وأّن

ادع الشــمس أن ترجــع كــام كانــت ! يــا عــيلُّ «: فقــال ،»بــذلك؟

ــــوقـــت العصـــ ، فناداهـــا  ،»ا مـــأمورة بطاعتـــكر؛ فإهنَّ

ــ ــت العص ــت وق ــام كان ــت ك ــّىلٰ ـفرجع ــاء، فص ــ ر بيض ر ـالعص

 .بكامل أفعاهلا، ثّم غربت

 ،يف زمــان خالفتــه يف رجوعــه مــن حــرب صــّفني: والثانيــة

ــرَّ  ــ فم ــالة العص ــت ص ــل وق ــأرض باب ــلـب ــّيل  نُ أَال : ر، فقي ص

ـــ ـــالة العص ـــا ص ـــالـهاهن ـــف  إنَّ «: ر؟ فق ـــذه أرض خس ه

واشــتغل أصــحابه بتعبــري . وال ويلٌّ  لِّ فيهــا نبــيٌّ َصــوســخط مل يُ 

ــربَّ  ــكر، وع ــاس إىلٰ أوَّ   العس ــّىلٰ  ل الن ــر، فص ــب اآلخ  اجلان

هلم ر وحــده وفــات أكثــر النــاس الصــالة معــه؛ الشــتغاـالعصــ

ـ غربــت الشــمس واشــتبكت  ٰى بــالعبور، فلــم يفرغــوا حتـَّ

قـال  ٰى ر حتـَّـفكثـر كـالم اجلـيش يف أمـر صـالة العصـ. النجوم

ــهم ــ إنَّ : بعض ــمل يُ  اعلي� ــَص ــال . رـلِّ العص ــأُحتِ «: فق ون أن بُّ

ص /[[ فقــال! نعــم: فقــالوا ،»ر يف وقتهــا؟ـوا العصــتصــلُّ 

ــهملؤذِّ ]] ١٣١٥ ــة«: ن ــا ُجَويري ــلن أذِّ ! ي ــة  ،»رـلعص فقــال جويري
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ــه ــك أُ : يف نفس ــثكلت ــةمُّ ــا جويري ــ! ك ي ــلن أذِّ أُت ــد ـلعص ر وق

ـــيلٌّ  ـــال ع ـــوم؟ فق ـــتبكت النج ـــأذِّ «:  اش ـــا ـن للعص ر ي

رجعــت الشــمس  ٰى ن، فــام فــرغ مــن أذانــه حتَّــفــأذَّ  ،»!جويريــة

ــام  إىلٰ  ــاء، فق ــك بيض ــعها يف الفل ــّىلٰ  موض ــحابه  فص بأص

رع، ـاملســ وحــني فــرغ هــوت هــوّي الكوكــب ،رـصــالة العصــ

رير ـوسـمعوا هلـا عنـد غروهبـا رصيـرًا كصـ ،فهال الناس ذلـك

وموضــع رجوعهــا مشــهور بــأرض بابــل بــأرض بلــد . املنشــار

 .ة بمشهد معروف بمشهد الشمس، ال يمكن إنكارهاحللَّ 

 :]دفع الصخرة عن فم القليب[

 خـرج امَّ ـوذلـك لـ! دفـع الصـخرة عـن فـم القليـب: الثانية

ـــّفني إىلٰ   عـــيلٌّ  ـــرب ص ـــش، ح ـــحابه العط  أصـــاب أص

ـ ،عنـق بغلتـه  ٰى إليـه أصـحابه ذلـك، فلـو ٰى فشك ب وتنكَّ

ــق ــ ،الطري ــه حتَّ ــكر خلف ــاروا العس ــ ٰى وس ــًا توسَّ ــم أرض ط هب

وأيـن : فقـال ،فسـألوه عـن املـاء. ة، فالح هلم ديـر راهـبقرقريَّ 

 فجـاء . يل بـه مـن مسـرية ثالثـة أّيـام ٰى ؤتام ُيـاملاء هاهنا؟ إنَّ 

ــا املــاء«: ك املكــان وقــالموضــع مــن ذلــ إىلٰ   ،»احتفــروا فهاهن

ـــع  ـــة تلم ـــاحّي، فـــالح هلـــم صـــخرة ُمَلمَلَم فكشـــفوا باملّس

ـــإنَّ «: كـــاللجني، فقـــال ـــخرة؛ ف ـــوا الص ـــا اقلب ـــاء حتته ، »امل

قلعهـا وبـذلوا اجلهـد يف ذلـك، فلـم يقـدروا  فاعصوصبوا عـىلٰ 

ــىلٰ  ــك ع ــيهم]] ١٣١٦ص /[[ ذل ــعب عل ــامَّ . واستص ــ عَ فل  مَ ِل

 نعـم يـا : قـالوا ،»أعجـزتم عـن دفعهـا؟« :بعجزهم فقـال

ـفلـامَّ . »ابعـدوا عنهـا«: فقـال! أمـري املـؤمنني  وا قـبض  تنحَّ

هبـا  ٰى قتلعهـا مـن مكاهنـا ورمـارأس الصـخرة بأصـابعه، ف عىلٰ 

ــبن وأحــىلٰ  ــيض مــن الل ــا مــاء أب ــر مــن حتته ــن  أذرعــًا، فظه م

 .العسل وأبرد من الثلج، فرشبوا وارتؤوا ورووا قرهبم

ــك ب ــان ذل ــبوك ــني الراه ــال ،ع ــَري، فق ــمه ُبح ــان اس : وك

ــزايل ــالوا يف إن ــؤمنني  فــأنزلوه، فجــاء إىلٰ . احت ، أمــري امل

 بـل أنـا ويصُّ «: ؟ فقـال نبـيٍّ  أو ويصُّ  أنـت نبـيٌّ : فقال لـه

ــ ــال. »نيخــري النبيِّ ــ: فق ــه إالَّ  دَّ ُم ــا أشــهد أن ال إل ــدك، فأن  اهللا ي

فقيـل لـه عـن . حمّمدًا رسـول اهللا، فأسـلم وحسـن إسـالمه وأنَّ 

طلـب قـالع هـذه الصـخرة  بنـي هـذا الـدير عـىلٰ : فقـال ،ذلـك

ــ ــوُخم دركوه قــبيل مجاعــة مل ُيــ ٰى ـرج املــاء مــن حتتهــا، ومض

وارحتــل أمــري املـؤمنني والراهــب بــني يديــه . ورزقنـي اهللا ذلــك

ــه وقُ  ــني يدي ــل ب ــَل وقات ــدَّ  تِ ــك ع ــّفني، ويف ذل ــرب ص ة يف ح

 .آيات

 :]قلع باب اخليرب[

ووجـه  ،الكـالم عليـه ٰى ـوقـد مضـ: باب خيـربقلع : الثالثة

ه كــان بابـًا عظـيًام مــن الصـخر، وقــد اإلعجـاز فيـه ظــاهر؛ فإنَّـ

ــال  ــوَّ «: ق ــرب بق ــاب خي ــت ب ــا قلع ــامنيَّ واهللا م ــل ة جس ة، ب

ــوَّ  ــة ربّ بق ــه إالَّ . »ةانيَّ ــدروا بقلب ــم يق ــه، فل ــبعني وأرادوا قلب  س

ـــن ـــالً م ـــد ]] ١٣١٧ص /[[ رج ـــد جه ـــاس بع ـــاء الن أقوي

واهللا مـا كـان «: لقـد لقيـت منـه ثقـالً؟ فقـال: وقيل لـه. ةومشقَّ 

ــدي إالَّ  ــذهعن ــي ه ــذه . » كُجنَّت ــه يف األرض  وأخ ــدحا ب ف

 .سبعني ذراعًا، وباجلملة فإعجازه ظاهر

 :]كالم الثعبان[

كـان يومـًا خيطـب  ه وذلـك أنَّـ: كـالم الثعبـان: الرابعة

ــد عــىلٰ  ــن ص ــيم م ــان عظ ــل ثعب ــة إذ أقب ــامع بالكوف ــرب اجل ر من

 هلـم  ٰى فثـار النـاس إليـه، فـأوم. دخل املسـجد ٰى ة حتَّ يَّ الربّ 

ــاس  ــني الن ــل ب ــرقتني ودخ ــه ف ــاس عن ــافرتق الن ــوه، ف أن دع

الـتقم  ٰى أعـاله حتـَّ ثـّم تطـاول إىلٰ . املنـرب وصـل إىلٰ  ٰى سعي حتَّ ب

ــه ذُ أُ  ــغن ــه ب ٰى ، فأص ــقَّ ذُ أُ إلي ــه، فن ــمعه  ن ــاهرًا س ــًا ظ نقيق

نقيقـه، ثـّم انسـاب وخـرج مـن  نقيقـًا مثـل له  الناس، فنقَّ 

فهــال النــاس ذلــك وكثــر مــنهم . م لــه أثــرعَلــاملســجد، فلــم يُ 

ــال  ــال، فق ــ«: املق ــاسأهيُّ ــو! ا الن ــو لنَّ ال هي ــك، ه كم ذل

 .»استشكل عليه مسألة، فجاء يسألني عنها رجل من اجلنِّ 

 :]كالم احليتان له ونقص الفرات برضبته[]] ١٣١٨ص /[[

ــة ــة والسادس ــالم ا: اخلامس ــرات ك ــص الف ــه ونق ــان ل حليت

ــ ــك أنَّ : ربتهـبض ــاء  وذل ــادة م ــه زي ــكوا إلي ــة ش ــل الكوف أه

راكبــًا بغلـة رســول  الفـرات وخشــوا منـه الغــرق، فخـرج 

ــن  اهللا  ــه احلس ــه ولدي ــني يدي ــوق وب ــيبه املمش ــده قض وبي

 .الفرات وصل إىلٰ  ٰى وخواّص أصحابه حتَّ  واحلسني 

ــّىلٰ  ــاطًا، فص ــه بس ــط بجنبي ــّم  فبس ــني، ث ــه ركعت رضب وج

! زد يــا أمــري املــؤمنني: املــاء بالقضــيب، فــنقص ذراعــًا، فقــالوا

ربه ثالثــة ـزد، فضــ: ة ثانيــة فــنقص ذراعــًا، فقــالواربه مــرَّ ـفضــ

ـ ــنقص حتـَّ ــه وســلَّ  ٰى ف ــرت احليتــان من ــإمرة ظه ــه ب مت علي

 ،فقيــل لــه يف ذلــك.  اِجلــّرّي واملارمــاهي والزّمــاراملــؤمنني، إالَّ 

ت منهــا مــا وأصــم ،وطــاب نطــق منهــا مــا حــلَّ «: فقــال 

 .»حرم وخبث

 :]باتإعالمه باملغيَّ [

ــ ــه باملغيَّ وأمَّ ــريا إعالم ــات فكث ــاره  ،ب ــل إخب ــن  مث ع
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رة األواخــر ـتفقـدوين يف العشــ«: ريفة بالقتـل وقــالـنفسـه الشــ

وكــان يفطــر يف لياليــه ليلــة عنــد احلســن وليلــة . »مــن رمضــان

ثـالث  عـىلٰ عند احلسني وليلة عنـد ابـن عبّـاس، وكـان ال يزيـد 

 .»اهللا وأنا مخيص البطن ٰى ألق«: م، وقالقَ لُ 

 ،وإخبــاره عــن ولــده احلســني بالقتــل]] ١٣١٩ص /[[

 .فهم موضع قربهوعرَّ 

ب عــارش صــلَ تُ «: وإخبــاره بصــلب ميــثم الــتّامر وقــال

، وأراه »طَهــرةوأقــرهبم مــن امل ةبرهم خشـــرة، أنــت أقصـــعشــ

 .جذعها ب عىلٰ صلَ النخلة التي يُ 

 .ية احلَّجاج وقتله لشيعتهوإخباره بوال

 .غري ذلك من إخباره إىلٰ 

 :]استجابة الدعوات[

ـ ومنــه . الكــالم عليـه ٰى ـا اسـتجابة الــدعوات فقـد مضـوأمَّ

ــ ــ ه أنَّ ــع اهتَّ ــريار برف ــه الَغ ــال ل ــحابه يق ــن أص ــالً م م رج

إن كــان  هــمَّ اللّ «: فقــال  ،معاويــة، فــأنكر ذلــك أخبـاره إىلٰ 

 .عقله يف احلال فاختلَّ  ،»كاذبًا فاسلبه عقله

ر بـن أرطـاة بـاع دينـه بالـدنيا، ـُبسـ إنَّ  همَّ اللّ «: ه قالومنه أنَّ 

لــه مـن علمـه مـا يسـتوجب بــه  يبقـفاسـلبه عقلـه وال تُ  هـمَّ اللّ 

ـــك ـــوء ،»رمحت ـــه س ـــان عاقبت ـــك، وك ـــابه ذل ص /[[ ،اً فأص

 .نعوذ باهللا من سخطه وسخط أوليائه]] ١٣٢٠

 .غري ذلك إىلٰ 

 :]الكائناتأحوال  الع عىلٰ االطِّ [

فمعلـوم مـن أقوالـه : أحـوال الكائنـات الع عـىلٰ ا االطِّـوأمَّ 

ــ ــه العليَّ ــه ومقامات ــوأحوال ــع احلض ـــة م ــرة اإلهليَّ رة ـة واحلض

ــ ــاملحّمديَّ ــول ه ة؛ فإنَّ ــ«: يق ــن ُط ــلوين ع ــامءرُ س ، »ق الس

ــه  ــا«: وقول ــا والبالي ــم املناي ــت عل ــ»علم ــال يف حقِّ ه ، وق

ــ! يــا عــيلُّ «: رســول اهللا  مــا  ٰى تســمع مــا أســمع وتــر كإنَّ

ــرب . »ٰى أر ــ وأخ ــواب أنَّ ــه أب ــف ل ــراج كش ــة املع ه يف ليل

يف موضــع  مَ دِ يف معراجـه َقــ رســول اهللا  عَ ِضـالسـامء، فــام وُ 

 .بن أيب طالب   وذلك بعني عيلِّ إالَّ 

ـــ«: وقـــال  ـــت إىلٰ امَّ ـل ـــت   انتهي الســـامء الرابعـــة رأي

ــه فــإذا، فتأمَّ الكــريسِّ  شخصــًا جالســًا عــىلٰ  ــن أيب  هــو عــيلُّ  لت ب

ــب ــت. طال ــل: فقل ــي جربئي ــا أخ ــيلُّ ! ي ــي ع ــذا أخ ــن أيب  ه ب

هــذا : فقــال جربئيــل . هــذا املكــان طالــب قــد ســبقني إىلٰ 

 املالئكـة اشـتاقت إىلٰ  إنَّ . بـن أيب طالـب صـورة عـيلِّ  َلك عـىلٰ مَ 

صــورته،  َلكــًا عــىلٰ ، فخلــق اهللا هلــم مَ بــن أيب طالــب  عــيلِّ 

وات ومــن حتــت العــرش فهــم يزورونــه مــن مجيــع الســام

ــوقًا إىلٰ  ــيلِّ  والكــرّيس ش ــب ع ــن أيب طال ــذه . »ب ــون هب ــن يك وم

ـــ ـــف خيف ـــفات كي ـــن ]] ١٣٢١ص /[[ ٰى الص ـــه يشء م علي

 أحوال العامل؟

 :]العلوّيات االرتقاء إىلٰ [

ــ ــاء إىلٰ وأمَّ ــ ا االرتق ــوم ممَّ ــات فمعل ــالعلوّي ــاه؛ فإنَّ ه ا ذكرن

  صــاحب املعــراج املعنــوّي كــام كــان رســول اهللا 

مــا «: صــاحب املعــراج الصــورّي، وهلــذا قــال رســول اهللا 

بـن أيب طالـب   بلغـه عـيلُّ بلغت شيئًا ليلـة املعـراج وال رأيتـه إالَّ 

ـــو ورآه  ـــ ؛ ألنَّ »يف األرضوه ـــه وبص ـــتح لقلب ـــد ف ره ـاهللا ق

ــ ــه حتَّ ــامواته وأرض ــزائن س ــواب خ ــا ٰى أب ــىلٰ  ٰى رتق ــا  ع مجيعه

ــه املقدَّ  ــعد بنفس ــة إىلٰ وص ــىلٰ  س ــام األع ــلِّ  املق ــدس  واملح األق

ــيُّ  ــه النب ــان في ــذي ك ــفه اهللا   ال ــذي وص ــراج ال ــة املع ليل

ـــٰى بكونـــه قـــاب قوســـني أو أدنـــ ـــ اجلليـــل  نَّ إ ٰى ، حتَّ ام إنَّ

ــ ــب نبيَّ ــيلٍّ خاط ــان ع ــ ه بلس ــال  ٰى حتَّ ــا ربِّ «: ق ــت ! ي أن

رسائــر  لعــت عــىلٰ إّين اطَّ : ؟ فقــال تعــاىلٰ خــاطبتني أم عــيلٌّ 

، فخاطبتـك بلسـانه مـن عـيلٍّ  قلبك، فلم أجد فيـه أحـّب إليـك

احلمـد هللا كـام كـان البـن عّمـي هـذه : فقلـت. قلبك كي يطمئنَّ 

 .»الفضيلة

 :]ةأهل اإلسالم الصوريَّ  حراسته [

ـــ ة فظـــاهر مـــن ا حراســـته أهـــل اإلســـالم الصـــوريَّ وأمَّ

ـــه وغلبتـــه مجـــوع  عـــىلٰ ]] ١٣٢٢ص /[[ جماهداتـــه ومقاتالت

ــ ــل الش ــأمجعهم، ـأه ــالل ب ــل الض ــان أه ــرك وفرس ــن  ٰى حتَّ أم

وا وقـــام شـــأهنم وعلـــت كلمـــتهم بقــتلهم املســـلمون وعـــزُّ 

ــان وأكلــتهم  ــيخطفهم الفرس ــواله ل ــالمهم، ول ــتقام إس واس

 قتـل عمـرًا امَّ ـيـوم األحـزاب لـ ه وهلـذا إنَّـ. ذئاب العـرب

سـاجدًا   النبـيُّ  خـرَّ   النبـيِّ  إىلٰ رأسـه وجـاء بـه  واحتزَّ 

، »خــذل أهــل الكفــراإلســالم و احلمــد هللا الــذي أعــزَّ «: وقــال

وقـام إليـه أبـو بكـر وعمـر، . »ونـاهم وال يغرُّ اآلن نغـرُّ «: وقال

ال رأسـه، وشـكر لـه مجيـع املسـلمني، وكـانوا قبـل قتلـه قـد فقبَّ 

مخـــدت أنفاســـهم وارتعـــدت فرائضـــهم خوفـــًا مـــن بأســـه 

 .وسطوته

 :]ةأهل اإلسالم املعنويَّ  حراسته [

ــ ــوأمَّ ــ: ةا حراســته املعنويَّ وقيــام  ،الوقــت قطــب ه فألنَّ
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ــ ،الوجــود ــه ووجــودهونظامــه كلُّ ــدلُّ . ه ببقائ  ذلــك أنَّ  عــىلٰ  وي

يومــًا  رســول اهللا  ه دخــل عــىلٰ أهــل األخبــار رووا أنَّــ

املسجد شـخص وقـت صـالة الصـبح يف غلـس الفجـر، وكـان 

لــه صــوت  ،شخصــًا مهــوالً عظــيم اخللقــة كالنخلــة الســحوق

ــوريٌّ  ــل دويِّ  جه ــ مث ــعلتَي ا ،ٰى الرح ــاه كش ــاف وعين ــار، فخ لن

ا هـو فبينـ. رتـاعوا لصـورته وهولـة خلقتـهوا ،أهل املسجد منـه

قــد دخــل   يف حوائجــه وإَذن بعــيلٍّ   ث النبــيَّ دِّ ُحيــ

ــامَّ  ــجد، فل ــار لُ املس ــه وط ــل عقل ــخص ذه ــك الش ــ رآه ذل ه بَّ

ــه ــًا من ــًا خوف ــًا عالي ــق زعيق ــار يزع ــه وص ــربض من ــال . وتق فق

ــ«:  النبــيُّ  ــأس عليــك، ال ختــف؛ فإنَّ ــه، مــا ك ال ب آمــن من

ــلـك وهلـذا املقبـل؟ ومـا الـذي أزعجـك منـه؟ حـدِّ  تك ثنا بقصَّ

 .»معه

ــال ــرِّ إّين ك: فق ــة املتم ــنامردة الفراعن ــن ال ــت م ــىلٰ دن  ين ع

فخرجـــت . داود ]] ١٣٢٣ص /[[ ر ســـليامن بـــنـعصـــ

وكنــت أنــا  ،رين نمــروداً ـوكنّــا يف عشــ ،ليلــة أنــا وأصــحاب يل

ــهم ــامَّ  ،رئيس ــمع، فل ــرتاق الس ــا الس ــواء  وخرجن ــا يف اهل علون

ــا مــن الســامء إَذن هبــذا الرجــل قــد انقــضَّ  ــده  وقربن ــا وبي علين

ــامَّ  ــار، فل ــن ن ــهاب م ــنا تفرَّ ش ــ عارض ــّم إنَّ ــه، ث ــًا من ــا خوف ه قن

ــوَّ  ــني وص ــر عــىلٰ عارض ، فقحمــت البح رأيس عجــالً  ب إيلَّ

ــضَّ  ــه، وانق ــًا من ــر  خوف ــل البح ــل أن أص ــني قب ــيلَّ وعارض ع

ه قعـر البحـر، ثـّم إنَّـ عـت إىلٰ ورماين بشعلة منـه، فأصـابني ووق

ــدق  ــالنهر أو كاخلن ــلتيه ك ــإَذن يف عض ــذه، ف ــن فخ ــف ع كش

 .العظيم

ــ ــ  م النبــيُّ فتبسَّ اهللا  إنَّ «: قــال بــدت نواجــذه، ثــمّ  ٰى حتَّ

ــاىلٰ  ــ تع ــد وكَّ ــيلَّ ق ــل األرض  ل ع ــة أه ــب بحراس ــن أيب طال ب

ــ ثــّم إنَّ . »وبحراســة أهــل الســامء ــ  اعلي� جلــس  ٰى جــاء حتَّ

ــ ــز يِّ بحــذاء النب ــه ش ــر إلي ــك الشــخص ينظ ًا ر، فصــار ذل

ـــ«:  خوفـــًا منـــه، فقـــال النبـــيُّ  م ال بـــأس عليـــك، تكلَّ

 .له حوائجه وانرصف فقٰىض  ،»بحاجتك

 .وهذا من مجلة عجائب أمري املؤمنني 

 :]الرسالة بمهامِّ  قيامه [

ا ذكرنـاه مـن أحوالـه فظـاهر ممـَّ: الرسـالة ا قيامه بمهـامِّ وأمَّ 

ــالســابقة، وهلــذا  ة آيــة نبــوَّ  ه ورد يف األخبــار الصــحيحة أنَّ

ــ ،حمّمــد  هــذا نــارصي ومعينــي والقــائم «: قــال ه وأنَّ

بـن أيب  عـيلُّ «:  وقـالة إالَّ مـا وقـع يف شـدَّ  ه ، وأنَّـ»موريبأُ 

ـ ،، فيجيبـه بالتلبيـة»طالب ـفينفـذه يف مهمِّ ه ه، فيكشـف عنـه مهَّ

ــ ــني. هوجيــيل غمَّ ــع يديــه ]] ١٣٢٤ص /[[ وكــان دائــًام ب يف مجي

 يف يشء مـن املهــّامت التــي مــوره وال يغيـب عنــه إالَّ حوائجـه وأُ 

ــع الفصــيل بعــه كــام يتَّ تَّ أكنــت «: يبعثــه هلــا، وهلــذا قــال  ب

ــأُ  ــلُّ . »همَّ ــ وك ــًا أنَّ ــم يقين ــه عل ــه مع ــرف أحوال ــن ع ــائم م ه الق

 .ل ألعباء رسالتهبمهّامته واملتحمِّ 

 :]ينلقواعد الدِّ  حفظه [

ـــ ـــدوأمَّ ـــه لقواع ـــدِّ  ا حفظ ـــات ال ـــن املعلوم ـــو م ين فه

ــروريَّ ـالضــ صــوله وفروعــه، وهلــذا هــو احلــافظ ألُ  ه ة؛ فإنَّ

الــيمن  قاضــيًا إىلٰ   بعثنــي رســول اهللا امَّ ـلــ«: قــال 

ال  بعثتنــي إلــيهم قاضــيًا وأنــا صــبيٌّ ! يــا رســول اهللا: قلــت لــه

ــاء ــم يل بالقض ــال ،»عل ــع «: ق ــىلٰ  فوض ــده ع ــدري  ي ص

ــه و هــمَّ اللّ : وقــال ــاهــد قلب فــام شــككت «: قــال. »ت لســانهثبِّ

 .»بعده يف قضاء بني اثنني

ــدلُّ  ــىلٰ  وي ــدِّ  ع ــد ال ــه لقواع ــه حفظ ــه في ــع إلي ــا رج ين م

الصــحابة مــن القضــايا واألحكــام بعــد ظهــور غلطهــم وبيانــه 

هللـك  لـوال عـيلٌّ : قـال عمـر يف مواضـع ٰى فيهـا، حتـَّ هلم احلـقَّ 

 .عمر

ــال]] ١٣٢٥ص /[[ ــا : وق ــيس هل ــلة ل ــت ملعض ــو ال بقي أب

 .حسن

 مـا تقولـون لـو غـريَّ : النـاس املنرب مشـريًا إىلٰ  وقال يومًا عىلٰ 

ــ ــدود أو عطَّ ــذه احل ــن ه ــيئًا م ــتكم ش ــذه خليف ــن ه ــيئًا م ل ش

 األحكام؟ ما كنـتم فـاعلني؟ فسـكتوا بـأمجعهم، فقـام إليـه عـيلٌّ 

 ــال ــ«: وق ــك لض ــل ذل ــو فع ــذاـل ــيفي ه ــال . »َربته بس فق

ـاحلمد هللا الذي جعل يف أُ : عمر حمّمـد مـن يقـوم أودهـا عنـد  ةمَّ

 .اعوجاجها

ـــه البيِّ  إىلٰ  ـــاهرة وعجائب ـــه الب ـــة غـــري ذلـــك مـــن أحوال ن

 .الظاهرة

 :]ين برأيه وتدبريه انتظام أمر الدِّ [

ـ مــور ين برأيــه وتـدبريه فــذلك مـن األُ ا انتظـام أمــر الـدِّ وأمَّ

ين بتـدبريه يف مجيـع الغـزوات قـام الـدِّ  الظاهرة الواضـحة؛ فـإنَّ 

 يف بعـض الغـزوات كـانوا نيامـًا لـيالً  نَّ إ ٰى م، حتـَّوظهر اإلسـال

ــ ــون، ففقــدوا علي� ــاعوا  احلصــار بعــض احلص ــنهم، فارت ــن بي م

ــالوا  النبــيِّ  ففزعــوا إىلٰ . لــذلك وخــافوا خوفــًا عظــيامً   :وق

ال بـأس «: فقـال . مـن بيننـا اإّنـا فقـدنا عليـ�! يا رسـول اهللا
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ــ ــيكم، إنَّ ــأنكمعل ــالح ش ــ. »ه يف إص ــث أن ج ــام لب ــه ف اء ومع

ــيالً فقتلــه، وكــان ذلــك رأس صــاحب احلصــن تســوَّ  ــه ل ر علي

 .احلصن وأخذ الغنائم]] ١٣٢٦ص /[[ سببًا يف فتح

ــ ــرب إىلٰ امَّ ـول ــرس الع ــزت الف ــة   غ ــام خالف ــم يف أّي بالده

عمـر وأرسـلوا إليـه يستنهضـونه استشـار مجاعـة مـن الصــحابة 

: هــم أشــاروا إليــه بــالنهوض بنفســه وقــالوايف ذلــك، فكلُّ 

خص بأهــل الشــام وأهــل احلجــاز ومجيــع املســلمني وألــق أشــ

ــ ــوع الش ــم مج ــيلٌّ . ركـهب ــال   وع ــاكت، فق ــوم س ــع الق م

قـد سـمعت مـا «: ما تقول يا أبـا احلسـن يف ذلـك؟ فقـال: عمر

مـا «: فقـال. عزمـت عليـك لتقـول مـا عنـدك: فقال له. »قالوه

ــ ٰى أر ك إذا أشخصــت أهــل الشــام مــن شــامهم مــا قــالوه؛ فإنَّ

م الـروم، فـأجلوهم مـن بالدهـم، وإذا أشخصــت سـارت إلـيه

أهل احلجاز انتفضـت عليـك العـرب مـن أطرافهـا، فيكـون مـا 

ا يرتكه وراءك مـن عيـاالت املسـلمني وبالدهـم أهـّم عليـك ممـَّ

 .»هت إليهتوجَّ 

 فام الذي عندك؟: فقال

ــ ٰى أر«: فقـال  ك إذا هنضــت أن ال تــنهض بنفســك؛ فإنَّ

كهم، فإذا قطعتمـوه لِ عرب ومَ هذا رأس ال: بنفسك قالت الفرس

نفسـك أو أشـددت كلـبهم  بتهم عىلٰ قطعتم العرب، فيكون قد ألَّ 

أن تقعد يف دار اهلجرة وتبعث املجاهدين مـن  ٰى عليك، ولكن أر

املهاجرين واألنصار؛ فإّنـا مـا كنّـا نقاتـل بـالكثرة ولكنّـا نقاتـل 

هـار كلمتـه؛ ل بإعزاز دينـه وإظتكفَّ  اهللا تعاىلٰ  رة، واعلم أنَّ ـبالنص

ــ بعثــت بعســكرك كــان أوقــع يف قلــوهبم وأعظــم يف  ٰى ك متــفإنَّ

صدورهم هليبتهم من رئيس اإلسالم وتكون أنت رداء لعسـكرك 

 .»بكونك من ورائهم ٰى وقلوهبم تقوّ 

 وكـان بـذلك الـرأي ظهـور العـرب عـىلٰ  ،فأخذ عمر برأيـه

ــ ــارهم ٰى الفــرس حتَّ ــم وأمكــنهم اهللا مــن دي  ،اســتفتحوا بالده

 .وبرأيه  تدبري عيلٍّ وكان ب

ـــ إنَّ : ٰى وهلـــذا قـــال بعـــض احلَمقـــ]] ١٣٢٧ص /[[  اعلي�

ذلـك  شجاع ولكـن ال معرفـة لـه بتـدبري احلـرب، فسـمع 

 .»العرب ٰى نُت من أدهين لكواهللا لوال الدِّ «: فقال

ّمي مظهــر ه ُســنَّـإ ٰى حتَّــ ،غـري ذلــك مــن آياتـه وعجائبــه إىلٰ 

 :العجائب

ـــب ـــر العجائ ـــا مظه ـــاد علي�    فن

ـــب  ـــًا لـــك يف النوائ   جتـــده عون

 :]من قريش عند اهللا شكايته [

ا مجــع بـني األمــرين مـا ورد يف بعــض أقوالـه مــن وممـَّ: قـال

 أنَّ «: اح هنــج البالغــة وهــيخطبــه رواهــا أهــل العلــم مــن ُرشّ 

ــقت ــعادة فش ــت الس ــًا طلب ــت ،قريش ــاة فهلك ــت النج  ،وطلب

يـَن ت، وحيهـم، أمل يسـمعوا وحيهـم فضـلَّ  ٰى وطلبت اهلـد ِ
�

َوا�
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ة الرسـول الـذين يَّـفأين العـدل واملنـزع عـن ذرّ  ؟]٢١: الطور[

رؤوسـهم فـوق رؤوسـهم  د اهللا بنيـاهنم فـوق بنيـاهنم وأعـىلٰ شيَّ 

ودوحــة  ،جرهتاة أفنــان أنـا شــيَّـالذرّ   إنَّ واختـارهم علــيهم؟ أَال 

ــنْ  ،أنــا ســاقها ــا ِم ــ وأن ــة الضــوء ِم ــا . الضــوء نْ أمحــد بمنزل كنّ

ر وقبـل خلـق الطينـة التـي ـظالالً حتت العرش قبل خلـق البشـ

ــا  إنَّ . ر، أشــباحًا عاليــًة ال أجســامًا ناميــةً ـكــان منهــا البشــ أمرن

ــه إالَّ  ــرف كنه ــعب ال يع ــعب مستص ــةص ــمَ :  ثالث ــرَّ َل  ،بك مق

من امــتحن اهللا قلبــه لإليــامن، فــإذا أو مــؤ ،لمرَســ أو نبــيٌّ 

ــم رسٌّ  ــف لك ــاقبلوا، وإالَّ  انكش ــر ف ــم أم ــح لك ــكتوا ووض  فاس

ــــل ــــه إىلٰ وردُّ ]] ١٣٢٨ص /[[ مواتس ــــإنَّ  وا علم كم يف اهللا؛ ف

 .»ا بني السامء واألرضأوسع ممَّ 

 :]يوم خيرب  إعجاب جربئيل من محالت عيلٍّ [

ــا ــن الثق ــد ورد ع ــ أنَّ  ةوق ــ  اعلي� ــطر مامَّ ـل ــًا يف  ش رحب

ــل  ــاء جربئي ــطرين ج ــرب ش ــوم خي ــيِّ  إىلٰ  ي ــًام   النب باس

ــاً  ــيُّ  ،معجب ــأله النب ــال  فس ــك، فق ــن ذل ــ: ع ــامي أمَّ ا ابتس

 بـن أيب طالـب  فهذه املالئكة قـد عجبـوا مـن محـالت عـيلِّ 

ــ ــادوا باســمه ٰى حتَّ ــ: ن ــار، ال ســيف إالَّ  عــيلٌّ إالَّ  ٰى ال فت .  ذوالفق

خـرب مـدائن لـوط السـبعة ِمـرت أن أُ  أُ امَّ ـا إعجـايب فـإّين لـوأمَّ 

 إىلٰ  رفعتهــا بــأمر اهللا وقدرتـــه مــن األرض الســابعة الســـفىلٰ 

ــ الســامء الســابعة العليــا عــىلٰ   ٰى ريشــة واحــدة مــن جنــاحي حتَّ

سمع من يف السـامء صـياح ديكهـم وبكـاء أطفـاهلم ومل أقـل هبـا 

ــّم دمَّ  إىلٰ  ــبح، ث ــدمرياً الص ــا ت ــ. رهت ــوم ل ــربَّ امَّ ـوالي ــيلٌّ  ك    ع

دة مــن اهللا ة املؤيَّــة ورضب رضبتــه العلويَّــكبريتــه اهلاشــميَّ ت

ــالقو ــ ٰى ب ــطرين أُ اإلهليَّ ــواده ش ــًا وج ــطر مرحب ــرت أن ة وش ِم

احلامـل هلــا  األرض ويشـقَّ  ال يشـقَّ  ٰى أقـبض فاضـل سـيفه حتَّــ

ــا ــد بأهله ــيف عــيلٍّ . شــطرين فتمي ــىلٰ   وكــان فاضــل س  ع

ميكائيـل يدي أثقل من مـدائن لـوط الشـبعة، هـذا وإرسافيـل و

 .عضده يف اهلواء قد قبضا عىلٰ 

ــه؛ ألنَّ  ومــا هــو بعجــب بالنســبة إىلٰ  ــه ومراتــب أحوال  كامل
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ــد  مــدائن لــوط قطعــة مــن األرض، ورضبتــه صــادرة عــن تأيي

ــي مــن خشــيتها ترعــد الســامء  ــن قــدرة اهللا الت اهللا وقدرتــه، وأي

ــ ــر اهللا  ّكاهنا إىلٰ وُس ــام أم ــدراهنا؟ واإلم ــن األرض وج ــة م قطع

ــــه، و ــــوعظمت ــــن ثق ــــة ربِّ  ل األرض إىلٰ أي ــــامء  عظم الس

ـــاىلٰ واألرض؟ أَال  ـــه تع ـــم قول ـــا : تفه
�
]] ١٣٢٩ص /[[ إِن

 ٰ
َ َ

� 
َ
ــة

َ
مان

َ ْ
ــنَا األ

ْ
  َعَرض

ْ
ن

َ
َ أ ْ

��َ
َ
ــأ

َ
ــاِل ف ب ِ

ْ
رِض َوا�

َ ْ
ــماواِت َواأل ا�س�

 
ُ
ســان

ْ
� ِ

ْ
َهــا اإل

َ
َل َ
هــا وَ�

ْ
َن ِمن

ْ
ق

َ
ــف

ْ
ش

َ
نَهــا َوأ

ْ
ِمل

ْ َ
� ]األحــزاب :

ــة ليســت ال ؟]٧٢ ــواألمان ــاة، وإنَّ ــة صــالة وال الزك ام هــي والي

ــالده؛ ألنَّ  ــة اهللا يف ب ــاده وخالف ــه وعب ــا  اهللا يف أرض ــائم هب الق

وإذا كانــت الســاموات . قــائم مقــام اهللا، واألمانــة صــفة األمــني

واألرض قـد عجــزت عــن محــل الصــفة أن تقــوم هبــا لعظمتهــا 

ــني  ــل األم ــده مح ــل وح ــق جربئي ــف يطي ــوت اهللا فكي يف ملك

ــذي ــوف ال ــ املوص ــار اإلهليَّ ــه اآلث ــه وب ــرت في ــوظه  ٰى ة والق

ــالربّ  ــ ة؟ وإىلٰ انيَّ ــذا املعن ــه  ٰى ه ــار يف قول ــُت «: أش ــا قلع م

ة وآثـار انيـَّة ربّ ة، بـل بقـوَّ ة غذائيـَّة وقـوَّ ة جسـامنيَّ باب خيرب بقـوَّ 

 .»ةإهليَّ 

محــل فاضــل ســيف  عــىلٰ  ٰى ال يقــو ٰى وإذا كــان شــديد القــو

ــمحــل رسِّ  عــىلٰ  سفكيــف يطيــق النــا عــيلٍّ  ف ه الــذي تأسَّ

ــه( ــه فقــال) صــلوات اهللا علي ــة! آه آه«: علي ــه َمحَل ؟ »لــو أجــد ل

ه مـن سـامئه يكـاد سـناء فال جرم إذا ملعت بارقة مـن بـوارق رسِّ 

  الـردُّ برقه يذهب باألبصـار وال جتـد عنـد أكثـر النـاس هلـذا إالَّ 

ــن رسِّ  ــا م ــا علمن ــار، وم ــه إالَّ  واإلنك ــاب عظمت ــي الب ــة ه  نقط

ص /[[ولـــيس بينهـــا وبـــني اهللا مـــن  ،اجلنـــاب عـــىلٰ  الُّ الــد

ــ]] ١٣٣٠ ــي الس ــاب، فه ــا أُ  رُّ ـحج ــافهموا ي ــاب، ف ويل واحلج

 .األلباب

 :]»أنا النقطة حتت الباء«:  قول عيلٍّ  ىٰ حتقيق معن[

ــول ــارة إىلٰ : أق ــالم إش ــذا الك ــيلٍّ  يف ه ــول ع ــا «:  ق أن

ــاء ــدَّ »النقطــة حتــت الب ــاه ، فــال ب ــان معن ــ. مــن بي قــول  ٰى ومعن

ــ ــود(: لالُكمَّ ــر الوج ــاء ظه ــ ،بالب ــة متيَّ ــن وبالنقط ــد ع ز العاب

ــود وظهــوره بصــورة  ل احلــقِّ تنــزُّ  ، وذلــك إشــارة إىلٰ )املعب

ــزُّ  ــروف؛ ألنَّ اخللــق، كتن ــورة احل ــف وظهــوره بص ــنيُّ  ل األل  تع

د الـذي هـو املطلق الـذي هـو املعبـود بصـورة اخللـق املقيـَّ احلقِّ 

ــيس إالَّ  ــد ل ــة التعيُّ العاب ــبب النقط ــ بس ــنيَّ ــافيَّ ة الوجوديَّ ة ة اإلض

ــائن األُ  ــود الب ــي حتــت الوج ــان واحلــدث الت  وىلٰ املســّامة باإلمك

ل تـــارة وبـــالروح األعظـــم بالعقـــل األوَّ  ٰى اإلمكـــاين املســـمّ 

ز هبا العابد الذي هـو العبـد مـن املعبـود الـذي هـو املتميِّ  ٰى خرأُ 

 .الربُّ 

ــروف؛ ألنَّ  ــذلك احل ــنيُّ  وك ــرَّ تع ــف املج ــو  األل ــذي ه د ال

ــب ــاء املقيَّ ــورة الب ــذات بص ــة ال ــيس إالَّ مثاب ــة د ل ــبب النقط  بس

األلـف  ز هبـا عـن األلـف؛ ألنَّ ة حتـت البـاء املتميـِّة البائيـَّنيَّ التعيُّ 

ــ ــن حض ــزل م ــه إىلٰ ـإذا ن ــ رة إطالق ـــحض ــورة رة تقيُّ ده يف ص

زه منــه ل مراتبــه يف عــامل الكثــرة مل يكــن متيُّــة التــي هــي أوَّ البائيَّــ

 .ز هبا عن غريه من احلروفة املتميِّ بائيَّ  بالنقطة الإالَّ 

رة ذاتـه ومقـام ـه إذا نـزل مـن حضـفإنَّـ تعـاىلٰ  وكذلك احلقُّ 

ــورة أحديَّ  ــإطالقــه وص ــورة تقيُّ ــه يف ص ــربَّ ده وتعيُّ ت ــه املع ــه ن  عن

ــ ــان يف حض ــور اإلمك ــرة واحديَّ ـبص ــون متيُّ ــه ال يك ز تلــك ت

ــ ــورة املقيَّ ــه إالَّ الص ــدة عن ــة القيديَّ ــة اإلم بالنقط ــة كانيَّ ة الواقع

ــ]] ١٣٣١ص /[[ نـــهحتـــت تعيُّ  زة هبـــا عـــن غـــري املتميـِّ

ــوأوَّ . املوجــودات بالعقــل  ٰى ســمّ يُ  دة تــارةً ل تلــك الصــورة املقيَّ

 ٰى ســمّ آخــر املوجــودات، كــام يُ  بــالنور إىلٰ  بــالروح وتــارةً  وتــارةً 

 بــاجليم وتــارةً  بالبــاء وتــارةً  ة تــارةً دة احلروفيَّــل الصـورة املقيَّــأوَّ 

ــدالِّ  ــروف إىلٰ  بال ــر احل ـ. آخ ــورة املقيـَّ ــة الص  وىلٰ دة األُ ولعظم

ظهــرت «:  التــي بــإزاء البــاء مــن احلــروف ورد عــن النبــيِّ 

ــاء  ِن ا�ــر�ِحيمِ اِهللا � املوجــودات مــن ب
ْ

ــر��  ، وبســبب أنَّ ا�

ـ ـــة التميُّ تقييــدها ومتييزهـــا كــان بالنقطـــة البائيـَّ أعنـــي  - ةزيَّ

ــ ــاإلمكانيَّ ــا النقطــة حتــت «:  د عــن عــيلٍّ ور - ةة احلدوثيَّ أن

ــاء ــل»الب ــن الُكمَّ ــة (: ، وورد ع ــود، وبالنقط ــر الوج ــاء ظه بالب

أعظـم مـن البـاء والنقطـة بعـد  فـال رسَّ . )ز العابد عن املعبودمتيَّ 

 عـنهام ل وحقيقـة اإلنسـان املعـربَّ العقـل األوَّ  األلف، أعنـي رسَّ 

 .باأللف  عنهاة املعربَّ بالباء والنقطة بعد الذات األحديَّ 

ــر ــه آخ ــ: وبوج ــة اإلمكانيَّ ــة النقط ــراد بالنقط ــافيَّ امل ة ة اإلض

ـ ـاملتميـِّ د واخلــاّص والعــاّم والعبــد ز بــه بــني املطلــق واملقيـَّ

 .وكذلك يف احلروف بني األلف والباء ،والرّب 

ــ ــروف إمَّ ــاهر احل ــالتميُّ ومظ ــروف، ف ــورة احل ــا ا يف ص ز فيه

ــو أنَّ  ــ وه ــاء ال يتميَّ ــف إالَّ الب ــن األل ــه  ز ع ــي حتت ــة الت بالنقط

 واحــدٍ  كــلَّ  وكــذلك يف مجيــع احلــروف؛ فــإنَّ . زة هبــا عنــهاملتميِّــ

نقطـة كانـت  - ةنيـَّ بالصـورة التعيُّ ز عـن اآلخـر إالَّ منها ال يتميـَّ

ــا ــون إالَّ  - أو غريه ــوال يك ــة؛ ألهنَّ ــ بالنقط ــن ا إمَّ ــون م ا أن يك

ــف  ــار النص ــان يف االعتب ــا، وإن ك ــن حتته ــروف أو م ــوق احل ف

ــا  ــنيُّ منه ــراد التع ــوط، وامل ــري منق ــف غ ــوط والنص ــط منق  فق
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ــك ــنيُّ ]] ١٣٣٢ص /[[ وذل ــئَت التع ــمَّ   إن ش ــة وإن س يته نقط

 .واحد نًا، فالكلُّ يته تعيُّ سمَّ  شئَت 

ــ املوجــود  ز فيهــا هــو أنَّ ا يف صــورة املوجــودات، فــالتميُّ وإمَّ

ــاألوَّ  ــة البــاء يف الرتتيــب الوجــودّي ال يتميَّ ز ل الــذي هــو بمثاب

ز هبــا ة املتميِّــ بالنقطــة اإلمكانيَّــإالَّ  ل احلــقِّ املوجــد األوَّ  هبــا عــن

ــقِّ  ــن احل ــود والــربِّ املطلــق املعــربَّ  ع   عــنهام بالعابــد واملعب

ــذات الــذي هــو  احلــقَّ  واملربــوب؛ ألنَّ  الــذي هــو املطلــق أو ال

ــرَّ  ــاملج ــد إذا تقيَّ ــة اخللقيَّ ــورة اإلمكانيّ ــد بالص ــر ة العبديَّ ة وظه

ــاس ال ــزُّ بصــورهم يف لب ــم التن ــرة بحك ــّيل كث ــامئّي والفع ل األس

ـــده إالَّ  ـــيس تقيي ـــل ـــة اإلمكانيَّ ـــافيَّ  بالنقط ـــة . ةة اإلض فالنقط

ــ ــاإلمكانيَّ ــبب التميُّ ــون  س ــربِّ ة يك ــد وال ــني العب ــد  ز ب والعاب

ــام أنَّ  ــود، ك ــافيَّ  واملعب ــة اإلض ــق النقط ــني املطل ــبة ب ــي النس ة ه

ــ ــد؛ ألنَّ واملقيَّ ــق واح ــا يف التحقي ــاملط د، وكالمه ــق مقيَّ ــع ل د م

ــالعكس ــد اإلضــافة وب ــا. قي ــافيَّ : ومــن هــذا قلن ة النقطــة اإلض

ــ احلقيقــة  ؛ ألنَّ د والعبــد والــربِّ هــي النســبة بــني املطلــق واملقيَّ

فالفــارق لــيس . واحــدة وهــي الوجــود مــن حيــث هــو وجــود

ــإالَّ  ــ التميُّ ــة اإلمكانيَّ ــبب النقط ــوهلمز بس ــا يف ق ــار إليه : ة املش

، ونقطــة اإلمكــان حاصــلة )تالتوحيــد إســقاط اإلضــافا(

ــلِّ  ــافة  لك ــبب اإلض ــن بس ــب  إىلٰ ]] ١٣٣٣ص /[[ممك الواج

 :رةأو بالعكس، وإليه اإلشا

ــــة   ويف كــــلِّ يشء لــــه آي

 

ـــىلٰ   ـــدلُّ ع ـــد ت ـــه واح   أنَّ

ــ  ة، فــال نقطــة وتلــك االيــة هــي اإلمكــان والنقطــة اإلمكانيَّ

ــإالَّ  د  اإلمكــان الفاصــل بــني الواجــب واملمكــن واملطلــق واملقيَّ

ة قــوَّ  ســبب اإلضــافة بــني املضــاف واملضــاف إليــه كنســبة كــلِّ ب

ــ ــك؛ فإنَّ ــك إلي ــو ل ــهوعض ــذلك بعين ــت . ه ك ــذا يثب ــن ه وم

التوحيـــد صـــريورة  التوحيــد بإســـقاط تلـــك اإلضــافة؛ ألنَّ 

ــودان ــت وج ــد ثب ــا ق ــدًا، وهاهن ــيئًا واح ــيئني ش ــود : ش وج

الواجــب ووجــود املمكــن بســبب اإلضــافة، فعنــد إســقاطها ال 

ذكـره،  جـلَّ  تعـاىلٰ   واحـدًا وهـو وجـود احلـقِّ إالَّ  يكون الوجود
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ـــرة[ ـــديره ؛ ألنَّ ]١١٥: البق ـــنام تُ : تق ـــثمَّ وجِّ أي ـــوا ف ذات اهللا  ه

ــ  واملحـيط هــذا شــأنه، واهللا بكــلِّ  ،ه املحــيطوِجهـة وجــوده؛ ألنَّ

 .يشء حميط

ل املــراد بالبــاء املوجــود األوَّ  والغــرض هاهنــا أن تعــرف أنَّ 

ــ ــاملتميِّ ــة اإلمكانيَّ ــب بالنقط ــن الواج ــي تعيُّ ز ع ــي ه ــه ة الت ن

لبــاء عــن األلــف متييــز ا ئه، كــام أنَّ ده وُمنِشــقــه عــن موِجــوحتقُّ 

نـه مـن بـني قـه وتعيُّ بواسطة النقطـة الواقعـة حتتـه املوجبـة لتحقُّ 

ــ ــروف، والتميُّ ــنيُّ احل ــدز والتع ــق يشء واح ــد التحقي ــو  ، عن وه

 .بالنقطة ٰى املسمّ 

 :]كالم ابن الفارض يف النقطة والباء[

هـذه النقطـة والبـاء الشــيخ  ه قـد أشــار إىلٰ إنَّـ: وبوجـه آخـر

 :ته يف قولهابن الفارض يف تائيَّ 

   وجئت بوجه أبـيض غـري مسـقط

  جلاهك يف داريك خاطب صفويت 

   فلو كنت يب من نقطة الباء خفضة

ـــةِ  رفعـــت إىلٰ   ـــه بحيل   مـــا مل تنل

ـ عـىلٰ  - لالبيـت األوَّ  ٰى ومعن ه يقـول أنَّـ - ّراحـمـا قالـه الشُّ

أي وجئتنــي حــال كونــك غــري مســقط جلاهــك يف : لــه حمبوبــه

ل خطبتـك عـروس حبّـي وحاملـة وصـيل دنيـاك وعقبـاك وحـا

ــ ــداقها وتومهَّ ــت ص ــام ظنن ــك يف ب ــاض وجه ــن بي ــا م ت عناقه

ــوال ٰى الــدنيا والعقبــ ؛ الســتغنائك بزخــارف العلــوم واألح

ــ ــت وتومهَّ ــام زعم ــر ك ــيس األم ــامل، ول ــالق واألع ت؛ واألخ

ـــ ـــل إىلٰ ألنَّ ـــزَّ  ك ال تص ـــاب ع ـــذلُّ يت إالَّ جن ـــك  بت لك ومخول

ــ ــق وعن ــد اخلل ــك عن ــقاط قبول ــه وإس ــدليل علي ــك، وال د نفس

 :البيت الالحق به وهو قوله

 ]]١٣٣٥ص /[[

ــاً  ــن يفَّ فاني ــا مل تك ــوين م ــم هت    فل

  ومل تفَن ما مل جتـتيل فيـك صـوريت 

ــو إشــارة إىلٰ  ــوده عــن  وه فنائــه يف حمبوبــه بإســقاط وج

ــه أن نقــول ــًا، وبيان ــار مطلق ــ: درجــة االعتب ــق امَّ ـل  كــان التحقي

رط زوال مـا بـه االمتيـاز واملباينـة ـروطًا بشــبحقيقة  حبّـي مشـ

ــا ــإنَّ  - بينن ــبِّ  ف ــة احل ــّب إىلٰ  حقيق ــل املح ــاه أن يوص  ومقتض

ــ املحبــوب مــن غــري حكــم املباينــة واملغــايرة بيــنهام؛ فــإنَّ  ة املحبَّ
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فمهـــام كــان أثـــر املباينــة واالمتيـــاز  - واملباينــة ال جتتمعــان

ظهــر ومقتضــاه ظــاهرًا، فــال ت موجــودًا ال تكــون حقيقــة احلــبِّ 

أصـالً؛ فـإن أردت حبّـي وطلبـت وصـيل فعليـك  حقيقة احلـبِّ 

ــك  ــاء وجــودك مــع توابعــه واالســتهالك ألخالقــك وأعامل بفن

 :بأرسها؛ لقوله

   مـا عددتـه ٰى أن ال تر ٰى بحيث تر

ةِ     وأنَّ الــذي أعددتــه غــري عــدَّ

 :البيت الثاين وهو قوله ٰى ومعن

   فلو كنت يب من نقطة الباء خفضـة

ـــةِ  رفعـــت إىلٰ   ـــه بحيل   مـــا مل تنل

ــة : أي ــًا كخفض ــعًا منخفض ــيالً متواض ــي ذل ــت مع ــو كن ل

رفيـع جنـايب ومنيـع مـآيب  النقطة حتـت البـاء رصت مرفوعـًا إىلٰ 

. ونلــت مــن اإلرب مــا مل تنلــه بجهــد وحيلــة وســعي واجتهــاد

ــك ألنَّ  ــاع  وذل ــه قن ــف ل ــب إذا انكش ــة الغي ــف بحقيق املكاش

ـ ود والصـفات واألفعـال ه مـن الوجـالريب ال يشـاهد مـا تومهَّ

ة أنــوار الشــمس احلقيقــة،  ظــالالً متالشــية يف أشــعَّ بأمجعهــا إالَّ 

ذلـك  ة؟ وكـلُّ ة صـفاتيَّ فكيف له رؤية بقـاء وجـود واعتبـار عـدَّ 

ــد يف اهللا ورفــع النقطــة التميُّ  إشــارة إىلٰ  ــاء العب ــفن ــزيَّ ة ة اإلمكانيَّ

 :الوسط كقوهلم]] ١٣٣٦ص /[[عن 

ــــازعني ــــك إّين ين ــــي وبين    بين

  فــارفع بفضــلك إّنيــي مــن البــنيِ  

ــ لــو كنــت معــي اآلن كــام : ه يقــولوتقريــره بوجــه آخــر أنَّ

ــ ــت تص ــك حت ــل دخول ــت قب ــا رُّ ـكن ــان وم ــان والزم ف املك

ــك التميُّ  ــائن ونقطت ــودك الب ــت بوج ــاحتجب ــزيَّ ــا ة املتميِّ زة هب

ل لـك الوصـول صـذاتك عـن ذايت ووجـودك عـن وجـودي حل

ــلت إىلٰ  إيلَّ وإىلٰ  ــايب، ووص ــه  جن ــول إلي ــن الوص ــام ال يمك مق

بجهـد وحيلــة وسـعي واجتهــاد وهــو مقـام القــرب والوصــول 

ــة وعــني اللطــف والشــفقة، ويُ  ــه بمقــام عــربَّ بمحــض العناي  عن

ــ ــاملحبوبيَّ ــة ة دون املحبّيَّ ــاء دون مرتب ــل والعط ــة الفض ة، ومرتب

ــاء  ؛ الثــواب واجلــزاء، ومعلــوم مــن حــال األنبيــاء واألولي

 .اا وال اجتهادي� م مل يكن كسبي� حاهلم ومقامه ألنَّ 

 :]حتقيق آخر يف الفقر واملقامات احلاصلة عنها[

ــارف أنَّ  ــطالح الع ــون  وورد يف اص ــذي يك ــو ال ــري ه الفق

مـا كـان عليـه  مع اهللا اآلن كـام كـان يف األزل، واملـراد العـود إىلٰ 

نـي عـن ه فُ يشء؛ ألنَّـ الفقـري ال حيتـاج إىلٰ : يف األزل، وهلذا قيـل

ــوده ــود ،وج ــوازم الوج ــن ل ــاج م ــن . واالحتي ــغ م ــالوا أبل وق

ــوهلم ــو ق ــمَّ : ذلــك وه ــو اهللا إذا ت ــالوا. الفقــر فه ــري ال : وق الفق

ـــاج إىلٰ  ـــاج اهللا؛ ألنَّ  يشء وال إىلٰ  حيت ـــت - االحتي ـــام عرف  - ك

لـه احتيـاج أصـالً،  من لوازم الوجود وهو قد ارتفـع، فلـم يبـَق 

ــ ــألنَّ ــار غني� ــيُّ  اه ص ــريًا، والغن ــون فق ــرَ ويُ  ال يك ــن ع ــذا م ف ه

 .هه انعكس ضدَّ إذا جاوز اليشء حدَّ : قوهلم

وملثــل هــذا الفقــر املوجــب للغنــاء الكــّيلّ ]] ١٣٣٧ص /[[

الفقـر «: وقـال نـا حمّمـد والبقاء بالوجود اإلهلـّي افتخـر نبيُّ 

ــىلٰ  ــر ع ــه افتخ ــري وب ــاء والرُّ  فخ ــائر األنبي ــس ــالفقر »لُس ، ال ب

ــوريَّ  ــباب الص ــدم األس ــو ع ــذي ه ــورّي ال ــل الص ــن املآك ة م

 خـر بـه، خصوصـًا هـذا النبـيُّ فتَ يء يُ ـه ليس بشـواملشارب؛ ألنَّ 

ــ ــل املكمَّ ــه الكام ــر من ــر أفق ــري أو أكث ــف فق ــة أل ل، ويف املدين

 .بالفقر الصورّي 

ــه ــدارين«: وقول ــه يف ال ــواد الوج ــر س ــارة إىلٰ  »الفق  أنَّ  إش

ــ ــه الش ــه يف ـوج ــن فنائ ــارة ع ــواده عب ــه، وس ــه وحقيقت يء ذات

ــ ــدارين ال ــاطن؛ ألنَّ ال ــاهر والب ــرة والظ ــلَّ  دنيا واآلخ ــاء  ك فن

ــور  وعــدم يفــرض فهــو ظلمــة وســواد، وكــلُّ  ــاء ووجــود ن بق

ــه  ــياء؛ لقول ــّم رشَّ «: وض ــة، ث ــق يف ظلم ــق اهللا اخلل  خل

العــدم، والنــور إشــارة  فالظلمــة إشــارة إىلٰ . »علــيهم مــن نــوره

الوجــود، فســواد الوجــه عبــارة عــن فنــاء العبــد يف اهللا  إىلٰ 

ــودبحيــث  ــه وج ــون ل ــ ،ال يك ــد،  ٰى وهــو معن ــاء يف التوحي الفن

 .ب القومتُ والبحث يف الفقر كثري يف كُ 

عدمــه  عــن وجـوده يف العــاملني ويرجـع إىلٰ  ٰى مــن يفنـ فكـلُّ 

ــر ــق القهق ــّيل بطري ــةً  ٰى األص ــوم دفع ــب املعل ــدرجيًا  والرتتي أو ت

ــكَّ  ــ ال ش ــل إىلٰ أنَّ ــربَّ  ه يص ــاء املع ــد الفن ــاء بع ــام البق ــه مق  عن

ــ ــدٍّ بالوص ــد بج ــل ألح ــذي ال حيص ــهود ال ــاد  ول والش واجته

ــة؛ ألنَّ  ــعي وحيل ــي  وس ــوده بق ــي وج ــن فن ــقِّ بم ــود احل  وج

 :باقيًا يف الدارين اوصار حي� 

ـــــايت ـــــا ثق ـــــوين ي   اقتل

 

  إنَّ يف قـــــــتيل حيـــــــايت 

 ]]١٣٣٨ص /[[ 

ـــــــايت يف ممـــــــايت   وحي

 

ـــــــايت  ـــــــايت يف حي   ومم

ــه   ــوا«: وقول ــل أن متوت ــوا قب ــارة إىلٰ  »موت  املــوت إش

ــاملعــربَّ   ه بالنســبة إىلٰ  عنــه بالفنــاء ال املــوت الصــورّي، وهــذا كلُّ

ــالك  ــه وه ــد يف اهللا بعــد بقائ ــاء العب ــام املعــاد وفن الرجــوع ومق

ــ. يف املحبــوب يف العــود املحــبِّ  املبــدأ وظهــور  ا بالنســبة إىلٰ وأمَّ
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 عنـه  املمكـن املعـربَّ بصورة العبـد بوجـود املضـاف املتعـنيَّ  احلقِّ 

 .ل البحثفذلك أوَّ  ،طةبالباء والنق

 :]لاملوجود األوَّ  الع عىلٰ ة االطِّ كيفيَّ [

 الع عـىلٰ له من االطِّـ اآلفاقي ال بدَّ  الع عىلٰ من أراد االطِّ  وكلُّ 

ل وحقيقته التي هي يف صدد الباء ونقطته، ومن هـذا املوجود األوَّ 

 .»ّهالرها اجلُ العلم نقطة كثَّ «:  قال عيلٌّ 

ــ: وجهــني الع مــنة االطِّــوكيفيَّــ ا أن تكــون مــن الوحــدة إمَّ

ــدأ إىلٰ  إىلٰ  ــن املب ــرة وم ــ الكث ــزول  ٰى املنته ــق الن ــو طري ــذي ه ال

 ٰى الوحـدة ومـن املنتهـ ا أن تكـون مـن الكثـرة إىلٰ والظهور، وإمَّ 

 .املبدأ الذي هو طريق الصعود والبطون إىلٰ 

ــان األوَّ  ــإن ك ــف ــد يف االطِّ ــم، فيجته ــو أعظ ــىلٰ ل فه  الع ع

ــة أوَّ  ــىلٰ الً، النقط ــّم ع ــوىلٰ  ث ــنفس واهلي ــن ال ــا م ــدر منه ــا ص  م

 . واألفالك والعنارص واملواليدوالطبيعة واجلسم الكّيلّ 

ــاين]] ١٣٣٩ص /[[ ــان الث ــهر - وإن ك ــهل وأش ــو أس  وه

ــ - ــىلٰ فيجتهــد يف االطِّ ــك،  الع ع ــس ذل ــودات بعك ــذه املوج ه

ة والـذي حتتهـا النقطـة الوجوديَّـ لـع عـىلٰ مـن اطَّ  كلَّ  وذلك ألنَّ 

مـا يف ضـمنه مـن األرسار  ه وعـىلٰ الوجـود كلِّـ لـع عـىلٰ كمن اطَّ 

ــالكُ  واحلقــائق وعــىلٰ  ة ومــا يف ضــمنها مــن األرسار ب الســامويَّ تُ

ــائق ــ. واحلق ــا الع نبيِّ والطِّ ــىلٰ  ن ــ ع ــة الوجوديَّ ــة النقط ة ليل

ــال ــراج وق ــوم األوَّ «: املع ــت عل ــرينعلم ــني واآلخ ــال»ل : ، وق

عليهـا   الع عـيلٍّ ، والطِّـ»مـا هـي عليهـا أرنا األشياء عـىلٰ «

ــال ــاء«: ق ــت الب ــة حت ــا النقط ــال»أن ــامَّ «: ، وق ــلوين ع ــت س  حت

 .»العرش

: وهذه النقطـة هـي املرسـومة عنـد القـوم بعبّـادان يف قـوهلم

ــة( ــادان قري ، وهــي التــي عليهــا مــدار الوجــود )لــيس وراء عبّ

ــ ة التــي إليهــا تنتهــي خطــوط الــدائرة املحيطــة كالنقطــة املركزيَّ

ــا ــك ألنَّ . هب ــود باالتِّ  وذل ــني الوج ــل النقطت ــاق دورّي؛ لتقاب ف

ــ ــاملتقــابلتني اللتــني مهــا نقطــة املبدئيَّ  :ة، كقولــهة ونقطــة املنتهائيَّ
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ــع الــدائرة  القــوس إشــارة إىلٰ  كــذلك؛ ألنَّ  ]٩: الــنجم[ قط

ــ ــ ة بــاخلطِّ الوجوديَّ د الــومهّي بيــنهام الفاصــل بــني املطلــق واملقيَّ

ــدائرة ــورة ال ــوب يف ص ــان والوج ــطُّ . واإلمك ــومهّي يف  واخل ال

األســامئّي ]] ١٣٤٠ص /[[ اصــطالحهم هــو مقــام القــرب

ــدائرة  ٰى األســامء يف األمــر اإلهلــّي املســمّ باعتبــار التقابــل بــني  ب

ـ ــزول والعــروج والفاعليـَّ ــود كاإلبــداء واإلعــادة والن ة الوج

ـوالقابليَّ   ة املعـربَّ ز واالثنينيـَّمـع بقـاء التميـُّ اد بـاحلقِّ ة وهـو االحتِّ

�ٰ  مقــام مــن هــذا املقــام إالَّ  وال أعــىلٰ . صــالعنــه باالتِّ 
ْ
د
َ
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ـ ْو :  عنهـا بقولـهة املعـربَّ مـع الذاتيـَّة عـني اجلوهو مقـام أحديَّ
َ
أ

 ٰ�
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د
َ
ــأ ــاع التميُّ ــ؛ الرتف ــة ز واالثنينيَّ ــاء االعتباريَّ ــاك بالفن ة هن

 .هااملحض والطمس للرسوم كلِّ 

 :]دون غريه  هو عيلٌّ  )أنا النقطة حتت الباء(القائل [

  هــو عــيلٌّ  )أنــا النقطــة حتــت البــاء(القائــل  واعلــم أنَّ 

ــن الكُ  ــريه م ــلامن دون غ ــحابة كس ــابر الص ــه أك ــه عن ــل، نقل مَّ

ـــاد وغـــريهم وأيب ذرٍّ  ـــن زي  وكـــذلك أوالده  ،وكميـــل ب

ـ ة التـي قـال فيهــا رووا عنـه ذلـك يف اخلطبـة الطويلــة االفتخاريَّ

أنـا وجـه اهللا، أنـا جنـب «: قـال فيهـا ٰى ما أعظـم مـن هـذا حتـَّ

نـا اهللا، أنا يد اهللا، أنـا القـرآن النـاطق، أنـا الربهـان الصـادق، وأ

، أنــا امل ذلـك الكتــاب، أنــا اللـوح املحفــوظ، أنـا القلــم األعـىلٰ 

كهيعص، أنـا طـه، أنـا حـاء احلـواميم، أنـا طـاء الطواسـني، أنـا 

 .آخرها إىلٰ  »، أنا النقطة حتت الباءٰى املمدوح يف هل أت

ــحَّ  ــم بص ــحيح حيك ــل الص ــإنَّ والعق ــذا؛ ف ــلَّ  ة ه ــل  ك عاق

ــه أنَّ  ــرف بعقل ــيلَّ  يع ــب  ع ــن أيب طال ــيِّ  ب ــس ين دد املوحِّ

مهم، والشــبّيل واجلنيـــد وقطــب العــارفني ورئيســهم ومقــدَّ 

رّي السـقطّي وغــريهم مـن املشــايخ ـومعـروف الكرخـّي والســ

بحــــار معرفتــــه وشــــهوده ]] ١٣٤١ص /[[مســــتغرقني يف 

ــه وِح  ــرقني يف تيّــار علوم ــلُّ كَ ومغ ــو  مــه، بــل ك ســالك فه

خرقتــه  مــن ال نســبة لــه إىلٰ  وكــلُّ  ،تالميــذه منســوب إليــه وإىلٰ 

نســبة خرقــة املشــايخ  فهــو لــيس بــداخل يف هــذه الطائفــة؛ ألنَّ 

ـــ احلســـن  كميـــل بـــن زيـــاد النخعـــّي أو إىلٰ  ا إىلٰ بـــأمجعهم إمَّ

مــن قــال  ، وكــلُّ ولــده جعفــر الصــادق  رّي، أو إىلٰ ـالبصــ

ــ ــذا أنَّ ــه يُ هب ــيلٍّ  ب إىلٰ نَس ــري ع ــب إىلٰ   غ ــد نس ــايخ  فق املش

صـفات الكامـل،  الكاذبـة ولـيس ذلـك مـن ٰى الشطح والـدعو

هم من ذلـك، كـام أشـار إليـه ابـن الفـارض وقد منع املشايخ كلُّ 

 :يف قصيدته يف قوله

ك حتَّ     قلت ما قلـت البسـاً  ٰى وغرَّ

  بـه شــني مــني لــبس نفــس متنَّــِت  

ــيت  ــار أمس ــس األوط ــن أنف وم

ـــــــــــــــــــــــــــــاً  طامع

 

ِت   ت طورهـا إذ تعــدَّ   بـنفس تعــدَّ



 ٤٨٩  ..........................................................................  إمامته والنصُّ عليه/ عيلُّ بن أيب طالب ) ٤٩/ (حرف العني 

   فكيف بحبّـي وهـو أحسـن حلَّـة

ــةِ  ٰى عوتفــوز بــد    وهــي أقــبح خلَّ

ه عـن مـراده ٰى وأين السه    من أكمِّ

ِت   هـا لكـن أمانيـك غـرَّ   سـها عمَّ

ــه    فقمــت مقــام حــطَّ قــدرك دون

  قـدم عـن حظِّهـا مـا ختطَّـِت  عىلٰ  

   ورمت مرامًا دونـه كـم تطاولـت

ِت   ـــذَّ ـــه فج ـــوم إلي ـــا ق   بأعناقه

   أتيــت بيوتــًا مل تنــل مــن ظهورهــا

ِت وأبواهبا عـن قـر    ع مثلـك سـدَّ

ـــارة إىلٰ  ـــات إش ـــدعو ذمِّ  واألبي ـــطح وال ـــة،  ٰى الش الكاذب

هــو األنســب واألليــق أن يكــون منــه هــذا الكــالم   وعــيلٌّ 

 .دون غريه

ة ونقطــة الواليــة  عنهـا بنقطــة النبــوَّ عــربَّ وهـذه النقطــة قــد يُ 

ــالنبيِّ  ــالق ب ــث اإلط ــن حي ــتان م ــا خمصوص ــني مه ــيلٍّ  اللت  وع

 َّــوَّ  ؛ ألن ــام؛ ة املطلالنب ــتان هب ــة خمصوص ــة املطلق ــة والوالي ق

ـ«:  لقــول النبــيِّ  وآدم بـــني ]] ١٣٤٢ص /[[ اكنـــت نبيـ�

ــ«:  وقــول عــيلٍّ  ،»املــاء والطــني ــاء  اكنــت ولي� ــني امل وآدم ب

ــني ــالً »والط ــام عق ــك هل ــت ذل ــام ثب ــيهام ك ــان عل ــام موقوف ، فه

 .ونقالً وكشفًا وشهودًا، وباهللا العصمة والتوفيق

 :]عامل اإلمكان طلقة عىلٰ امل  سلطنة عيلٍّ [

ــال ــود أنَّ : ق ــن األس ــداد ب ــن املق ــ روي ع ــوم   اعلي� ي

وقـد قتـل عمـرًا  ،شـفري اخلنـدق األحزاب قـد كـان واقفـًا عـىلٰ 

وإّين  ،ر فرقــةـعــت بقتلــه األحــزاب وافرتقــوا ســبعة عشــوتقطَّ 

حيصــدهم بســيفه، وهــو   افرقــة يف أعقاهبــا علي�ــ كــلَّ  ٰى ألر

 ــع أ ــعه مل يتب ــيف موض ــنهم؛ ألنَّ ــدًا م ــن  ه ح ــان م ك

 .كريم أخالقه ال يتبع منهزماً 

رة مــع أمــري ـشــهدت البصــ: جــابر األنصــارّي قــال ٰى ورو

فــام . ، والقــوم قــد مجعــوا مــع املــرأة ســبعني ألفــاً املــؤمنني 

، وال هزمنـــي عـــيلٌّ :  وهـــو يقـــولرأيـــت مـــنهم منهزمـــًا إالَّ 

 هـو فسـه إالَّ ، وال مـن جيـود بنجرحنـي عـيلٌّ :  يقـولجمروحًا إالَّ 

 وســمعت صــوت ، وال كنــت يف امليمنــة إالَّ قتلنــي عــيلٌّ : يقــول

ولقـــد مـــررت .  وســـمعت صـــوتهرة إالَّ ـ، وال يف امليســـعـــيلٍّ 

ــه ــت ل ــة، فقل ــدره نبل ــه ويف ص ــود بنفس ــو جي ــن : بطلحــة وه م

ــال ــة؟ فق ــذه النبل ــاك هب ــيلُّ : رم ــب ع ــن أيب طال ــت. ب ــا : فقل ي

ــيس ــا جنــد إبل ــ إنَّ ! حــزب بلقــيس وي ــا  مِ  يــرا ملعلي� ــل وم بالنب

ا تنظـر إليـه كيـف يصـعد يف أَمـ! يـا جـابر: فقال.  سيفهبيده إالَّ 

رق ـبَــل املشــويـأيت مــن قِ  ٰى خــراهلـواء تــارة وينــزل يف األرض أُ 

وجعـــل  ٰى خــراملغـــرب أُ ]] ١٣٤٣ص /[[بَــل ة ومـــن قِ مــرَّ 

بفــارس  املشــارق واملغــارب بــني يديــه شــيئًا واحــدًا؟ فــال يمــرُّ 

ــأحــدًا إالَّ  ٰى  طعنــه وال يلقــإالَّ  ه بوجهــه أو  قتلــه أو رضبــه أو كبَّ

ــال ــْت : ق ــدوَّ  ُم ــا ع ــد! اهللا ي ــه أح ــت من ــال يفل ــوت، ف . فيم

 .ا قالبت ممَّ فتعجَّ 

ـــؤمنني  ـــري امل ـــن أرسار أم ـــب م ـــب  وال عج وغرائ

ــه و ــاهرات معجزات ــأّين مــن[فضــائله وب ــد إذا ] ك ــّي أو معان بغ

ــ ــاد أن يتميَّ ــا وك ــذه األرسار أنكره ــمع ه ــيظ س ــن الغ ــد ز م عن

مطالعـة  ه، فـال يقـدر عـىلٰ بـِّسامعها؛ لظلمـة يف قلبـه وهبمـة يف لُ 

ــتفطَّ  ــه ســامع هــذه األرسار وال ي ن هــذه األنــوار، فيصــعب علي

 .ملعاين هذه األخبار

 :]الفعيلِّ  املقّدمة الثالثة إلثبات النصِّ [

ــ ــوأمَّ ــرف أرسار الربوبيَّ ــن ع ــاهرة مل ــة فظ ــة الثالث ة ا املقّدم

البعيــد عـن النـار ال حيـرتق هبــا،   أهلهـا وأنَّ ه ال حيملهـا إالَّ وأنَّـ

احلديـدة املحـامة بالنـار يفعـل أفعـاالً  فال يظهر فيـه آثارهـا، وأنَّ 

سـة الواصـلة فـاألنفس املقدَّ . مناسبة ألفعاهلـا؛ ألجـل جماورهتـا

ـــاحلضــ إىلٰ  ــة املوجبــة للقــرب املســتلزم رة اإلهليَّ ة بمرتبــة الوالي

ــ ــقِّ للتخلُّ ــفات احل ــور آ ق بص ــوظه ــار اإلهليَّ ــة ث ــة الوالي ة بمرتب

املوجبـة للقـرب املسـتلزم للتخلُّـق بصـفات احلـقِّ وظهـور آثــار 

ـاإلهليَّة بمرتبة الوالية  ل ال يبعـد منـه وقـوع هـذه األفعـال وحتمُّ

ــ ــذه األرسار؛ فإنَّ ــتمُّ ه ــه ت ــه وب ــدخل إلي ــه امل ــذي ب ــاب ال  ه الب

ـــذلك إىلٰ  ـــ ظـــلِّ  املعرفـــة لـــه وااللتجـــاء ب ـــاالعبوديَّ م ة والقي

أن  وموضـع القـدوة، فكيـف يصـحُّ  ه مظهـر الكـلِّ باخلدمة؛ ألنَّ 

ــدَّ  ــه أو م ــًا علي ــه أو كاذب ــدًا من ــون بعي ــه؟ يك ــيس ل ــا ل عيًا م

ر يف نظـــر العقـــول، بـــل مـــن ذلـــك غـــري متصـــوَّ ! هيهـــاَت 

ــ ــاالت العقليَّ ــاملح ــالرباهني القطعيَّ ــة ة ب ــة ثابت ــون الوالي ة، فتك

قّي أخــــذ  شــــعيها معــــه إالَّ ال يــــدَّ ]] ١٣٤٤ص /[[ لــــه،

الشــيطان بزمامـــه، كـــام ورد يف األحاديـــث الصـــحيحة عنـــه 

 :» ويف موضـع »اخلالفـة بعـدي فهـو كـافر انـازع عليـ�من ،

ة يت ونبــوَّ اخلالفــة بعــدي فقـد أنكــر نبــوَّ  امــن نــازع عليـ�«: آخـر

أنـــت ! يـــا عـــيلُّ «: ، ويف حـــديث آخـــر»األنبيـــاء مـــن قـــبيل
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، »فقـد أنكــرينتــك مـن أنكــر واحـدًا مــنكم يَّ واألطهـار مـن ذرّ 

غري ذلـك مـن األحاديـث والفضـائل واملعجـزات لـو أردنـا  إىلٰ 

ســع، ويف مــا إيــراد بعــض الــبعض منهــا لطــال علينــا األمــر واتَّ 

 .ذكرناه كفاية لطالب اهلداية

 :]تهوعبوديَّ  الوالية رشط لتامم معرفته تعاىلٰ [

ــه ٰى معنــ: أقــول ــ(: قول ــه ألنَّ ــه املــدخل إلي ــاب الــذي ب ه الب

ــتمُّ  ــه ت ــه وب ــة ل ــ )املعرف ــك يف أنَّ ــاه علي ــا تلون ــبق يف م ــد س ه ق

ـــث الســـالفة أنَّ  ــ املباح ـــة اإلهليـَّ ـــود ـة تقتضـــالعناي ي وج

ــذي ــاره بالفعــل وحمــلُّ  ناألشــخاص الكاملــة ال  هــم مظــاهر آث

ــامئه ــالع أس ــه ومط ــ ،جتّليات ــواب والطُّ ــذلك األب ــانوا ب ق رُ وك

ــ ــرفتهم واالطِّ ــه؛ ملع ــلة إلي ــىلٰ املوص ــنهم ع ــي األرسار ال الع م ت

فـبهم تكمـل معرفـة العـارف ويلتجـئ . فـيهم جعلها اهللا تعـاىلٰ 

ــ إىلٰ  ــالتحقُّ ــوديَّ ق بالعبوديَّ ــة عب ــن حقيق ــه م ــا يعرف ــع ة؛ مل تهم م

 .هذه األرسار واآلثار الظاهرة فيهم وهبم

ــ ــة فجميــع العبودّيــات املنحطَّ ة يف املرتبــة عــن تلــك العبودّي

ـــلٌّ  ـــتفاد ظ ـــا ومس ـــك ]] ١٣٤٥ص /[[ هل ـــام تل ـــا؛ لقي منه

ــ ة بحقــائق اخلدمــة للمعبــود التــي ال يصــل إليهــا ســائر العبوديَّ

ــ ــّدام إالَّ اخلُ ــار والتخلُّ ــك اآلث ــلوك تل ــالق،  بس ــك األخ ق بتل

ـل بسـبب ذلـك مظهـرًا لكـلِّ فصار أُ  العبـاد؛ لقيـام  ولئـك الُكمَّ

ــلِّ  ــم الك ــل . هب ــاروا أه ــون، فص ــنهم يعرف ــلون وم ــبهم يص ف

 .الكلِّ يف  ، فبهم يقتدي الكلُّ القدوة يف الكلِّ 

ــر ــًا آخ ــالم وجه ــل الك ــمري يف  ،وحيتم ــود الض ــو أن يع وه

ــ( ــ إىلٰ  )هأنَّ ــوقــوع األفعــال وظهــور اآلثــار اإلهليَّ ل أرسار ة وحتمُّ

 الوالية، فيكون ذلك هـو البـاب الـذي منـه يـدخل الـداخل إىلٰ 

ـ ،معرفة هـذا الـويلِّ   ق متـام املعرفـة لـه ويلتجـئ الكـلُّ وبـه يتحقَّ

 ون عبـــدًا لـــه قـــائًام بخدمتـــه؛ ألنَّ أن يكـــ بتلـــك املعرفـــة إىلٰ 

وخدمتـه لـه؛  تـه للحـقِّ لعبوديَّ  ته له وقيامـه بخدمتـه ظـلٌّ عبوديَّ 

 عبد العبد عبد وخـادم اخلـادم خـادم، وهلـذا أمـر اهللا الكـلَّ  ألنَّ 

ذلـك  القيـام بخـدمتهم؛ ألنَّ  الكـلِّ  بطاعتهم هلم وأوجـب عـىلٰ 

 .رضاه ًا إىلٰ بوخدمة ألمره وتقرُّ  يف احلقيقة طاعة له تعاىلٰ 

ــدلُّ   اَهللا  :عليــه قولــه تعــاىلٰ  وي
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ل ذلــك لِّــوعُ . ]٣١: آل عمــران[ ف

؛ مظهـر الكـلِّ  الواجـب الطاعـة واخلدمـة مـن الكـلِّ  الـويلَّ  بـأنَّ 

ــه حتقَّ بعبوديَّ  ألنَّ  ــت ــت العبوديَّ ــلِّ ق ــإنَّ ة للك ــه  ؛ ف ــن عرف ــقَّ م  ح

ــ  بالنقطــة ل إالَّ ه ال فــرق بينــه وبــني املبــدأ األوَّ املعرفــة عــرف أنَّ

ــ ــاإلمكانيَّ ــي متيَّ ــربُّ ة الت ــود وال ــن املعب ــد ع ــا العاب ــن  ز هب ع

فبـه . »أنـا النقطـة حتـت البـاء«:  املربوب، وهلـذا قـال عـيلٌّ 

 ؛ ألنَّ ز والفــرق، فصــار بــذلك مظهــر الكــلِّ حصــل التميُّــ 

ــبعبوديَّ  ــزة حتــه املميَّ زت، فوجــب صــلت مجيــع العبودّيــات ومتيَّ

 ، وهـذا الوجـهيف الكـلِّ  أن يكون بـذلك موضـع القـدوة للكـلِّ 

ــرب إىلٰ ]] ١٣٤٦ص /[[ ــ أق ــوع البحــث؛ ألنَّ ه بصــدد موض

بعـد  إثبات الوالية بصـدور األفعـال اخلارقـة للعـادة مـن الـويلِّ 

 .عائه هلاادِّ 

 :]للوالية  ة غري عيلٍّ عدم صالحيَّ []] ١٣٤٧ص /[[

وللقــوادح  ،م كفــرهوغــريه ال يصــلح لإلمامــة؛ لتقــدُّ : قولــه

 :املعدودة فيه، فيكـون ظاملـاً، فـال يصـلح لإلمامـة؛ لقولـه تعـاىلٰ 
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 .هو اإلمام؛ لعدم الواسطة

إثبـات   كان من عـادة أهـل العلـم االسـتدالل عـىلٰ امَّ ـل: قال

  ة بعد موت النبـيِّ مَّ وكانت أقوال األُ  ،ء بإبطال نقيضهيـالش

ا أليب ، وقول بأهنَّ بالنصِّ  الوالية لعيلٍّ  قول بأنَّ : منحرصة يف قولني

بكر باالختيار، وال ثالث يومئـٍذ هلـام، كـان إبطـال القـول الثـاين 

 ل، فلهـذا رشع يف االسـتدالل عـىلٰ ة القـول األوَّ مستلزمًا لصـحَّ 

 :ب من مقّدمتنيوهو مركَّ  ،الطريق مطلوبه من هذا

وال تصــلح  ،ال يصــلح للواليــة غــري عــيلٍّ  أنَّ : إحــدامها

 .الوالية له

ــة ــالحيَّ : والثاني ــت ص ــنيَّ إذا بطل ــريه تع ــو ة غ ــا،   ه هل

 .الرشح ة عن البيان غري حمتاجة إىلٰ وهذه املقّدمة غنيَّ 

 :]للوالية ة غريه وجهان يف بيان عدم صالحيَّ [

 .فقد ذكر يف األصل لبياهنا وجهان: وىلٰ ا األُ أمَّ 

 عـىلٰ  م كفـر غـريه تقدُّ : لالوجه األوَّ []] ١٣٤٨ص /[[

 :]اإلسالم

م كفــر غــريه عــىلٰ : لاألوَّ  اإلســالم؛ إذ مــن املعلومــات  تقــدُّ

ام أسـلموا أبا بكر وعمر وعثامن ومجيع الصحابة إنَّـ ة أنَّ روريَّ ـالض

ة ن اجلاهليـَّنَ ُس  عىلٰ   م كانوا قبل ظهور النبيِّ عقيب كفر؛ ألهنَّ 

يف عبادة األوثان وتعظـيم األزالم وانتهـاك احلرمـات واسـتعامل 

ام أسـلموا بعـد أن فـات أكثـر أعامرهـم يف الكفـر وإنَّ  ،املقبحات

ر ذلـك أحـد مـن أهـل نِكـد عن اهللا، وال يُ واملعايص وما هو مبعِّ 

ه مل مل يكن كذلك؛ فإنَّ   وعيلٌّ . اإلسالم من أوليائهم وأعدائهم

 ة وال سجد ألصنامهم وال أجـال ِقـداحهميكن من أتباع اجلاهليَّ 
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ـوال استقسم بأزالمهم، بل كان مو الـدين  دًا هللا عارفـًا بـه عـىلٰ حِّ

ــيهم  راط املســتقيم، طريقــة آبائــه وأجــداده إىلٰ ـالقــويم والصــ أب

 . إبراهيم

ــيُّ فلــامَّ  ــر النب ــالميَّ    أظه ــدعوة اإلس ــن أوَّ بال ــان م ل ة ك

ــو أتباعــه و ــه، وكيــف ال؟ وه ــأوامره ونواهي ــائم ب أنصــاره والق

ه ونـور مـن شمسـه وحلمـه ودمـه، بـل نفسـه كـام بعض من كلِّـ

ــحيحة ــث الص ــ. ورد يف األحادي ــنْ ـوبالض ــره  رورة َم م كف ــدَّ تق

ــامل متَّ  ــًا للك ــان مباين ــًا ك ــن اهللا خمالف ــدًا ع ــالنقص بعي ــفًا ب ص

وال  ألمره، بل مـن أعدائـه واملطـرودين عـن جـواره، فـال يامثـل

ــبَّ  ــن ش ــابه م ــيِّ  يش ــع نب ــان م ــن ك ــل م ــة اهللا، ب اهللا يف  يف طاع

ــ ــاألصــالب الطــاهرة واألرحــام الزكيَّ ة ة، بــل يف العــوامل النوريَّ

ــبحيَّ  ــام الش ــه ومتَّ ة متَّ واألجس ــالً ب ــه  يف ص ــه، مل يفارق ــدًا مع ح

ـــن ـــام م ـــاالت وال يف مق ـــن احل ـــة م ]] ١٣٤٩ص /[[ حال

يكــون موصــوفًا  ومــن كانــت هــذه حالــه وجــب أن. املقامــات

كحـال قرينـه وقسـيمه  ٰى واملقـام األعظـم األسـن بالكامل األعىلٰ 

ــع  ــوفًا بجمي ــل موص ــه، ب ــل نفس ــكله ب ــه وش ــقيقه وأخي وش

ــون  ــا، فيك ــال العلي ــق واحل ــامل املطل ــه الك ــون ل ــفاته، فيك ص

كحـال أخيـه مـن غـري فـرق،  تعـاىلٰ  صاحب القـرب مـن احلـقِّ 

ــ والــتحّيل هبــذه  ه بعيــد عــن هــذه الكــامالتبخــالف غــريه؛ فإنَّ

أن يكـون  الصـفات، فكيـف يكـون مـن أهـل الواليـة أو يصـحُّ 

، بعيــدًا مــن موصــوفًا هبــا مــن كانــت حالــه مباينــة حلــال املــوىلٰ 

دًا عــن مظــاهر آثــاره، غــري قابــل لفــيض كامالتــه طاعتــه، متمــرِّ 

 ة؟ة واملعاندة احلاليَّ بسبب املباينة اخللقيَّ 

مــن  بالنســبة إىلٰ  ســبق الكفــر مســتلزم للــنقص وأيضــًا فــإنَّ 

ــاىلٰ  ــه تع ــًا؛ لقول ــه ظامل ــوفًا بكون ــون موص ــذلك، فيك ــيس ك  :ل
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أي مل يـــنقص، والظـــامل بعيـــد عـــن  ]٣٣: الكهـــف[ ش

ــب ا ــدال مرات ــال العت ــة، ف ــتلزم للوالي ــامل املس ــتلزمة للك املس

يكــون املســبوق إســالمه بــالكفر بصــالح للواليــة بســبب 

ـــدال  ـــرة االعت ـــن دائ ـــه وخروجـــه ع ـــنقص علي اســـتيالء ال

ــ ــة العامَّ ــن والوالي ــاالنحراف ع ــة ب ــأوـالص ــتقيم م  ٰى راط املس

ــن ا ــدًا ع ــون بعي ــاّلني، فيك ــه الض ــد عن ــون البعي ــف يك هللا، فكي

 .ذا خلفله؟ ه اولي� 

*   *   * 
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